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Nesudare Tarybos. Atakavo Angliją.

Jokios jėgos neįveiktų.

Prašo balso.

NEPRIĖMĖ SIŪLOMOS
TARYBOS.

Trijų metų karės
nuostoliai.

Nedėlios rytą Vokietijos or
Neutralės valstybės išanksIŠSISKIRSTĖ.
laiviai atakavo Anglijos pa
to paprašė kariaujančiųjų val
NEDRĮSTA UŽPULTI.
Į Southend numetė
Paryžiuje leidžiamas intek- krantę.
Airių seimas išsiskirstė. Su stybių balso busiančioj taikos
konferencijoj. Vokietija griež
mingas laikraštis “Le Temps’ 40 bombų ir užmušė 23 žmo
sirinks rugpj. 21 d.
Anglija turi galingiausią
nes,
o
50
sužeista.
Rochford
tai neatsakė, bet atsakymas PO KARĖS BUS NAUJAS
liepos 8 d. indėjo žinią apie tai,
Vokiečių prekinių laivų nu
pasaulyje laivyną.
Bet ji
Marsužeista
du
žmonės.
Į
kaip vokiečiai bandė sudaryti
neprielankus. Talkininkai ir
GYVENIMAS.
skandinta,
konfiskuota, inter
ŽUVO 12 ŽMONIŲ.
neišdrįsta tuo laivynu užpulti
užimtoje Lietuvoje Lietuvių gate numesta 4 bombos, bet
gi nelabai tam pritaria. Vie
nuota 1.040, jų įtalpa 3.600.000
Vokietijos
pajurią.
Buvo
blėdies nepadarė.
ną sykį Anglijos premieras
Tarybą.
Tokis
didis
apsireiškimas,
tonų.
Kingston, Ont Ant ežero
nuo karės pradžios stebimasi
Llovd George pasakė Suvieny kaip šioji karė, padarys di
Karės laivų, didžių ir mažų,
Skelbia šitaip:
kodėl Anglija neatakuoja Vo Outario buvo ištikus didi aud
toms Valstijos: < “Jei neka- džias permainas tautų gyveni talkininkų nuskandinta 198,
kietijos pajūrių su savo di ra. Nuskendo vienas laivas,
“Iš Berlino atėjusios žinios
riausit, tai ir balso neturėsit” me ir santikiuose.
vokiečių ir jos talkininkių 194.
džiu laivynu.
Pačioj Angli gabenąs anglis. Su juo prigė
ATKERŠIJO.
skelbia apie tai, jog vokiečių
Apie didumą ir baisumą
Du Francijos orlaiviu ata- joj kildavo reikalavimai, kad rė 12 žmonių.
Užkariavimai.
valdžia sudarė Lietuvių Val
Vokietijos diplomatai ir šios karės jau buvo nekartą
laivynas
užpultų
Vokietiją
kavo
didelį
Vokietijos
miestą
stybės Tarybą. Pagal oficia
laikraščiai nepritaria neutra rašyta,
bet visuomet daug
Vokietija su savo talkininkė
Tai nuo jūrės.
lu) vokiečių pranešimą toji Frankfurtą ant Maino.
lių Įsileidimui.
Sako, beto naujo ir baisaus lieka dar ap mis užkariavo (rokuojant ket
EDISON LABAI SAU
Jei jau Dardanieliuose su
Taryba turi susidėti iš pačią buvo atsikeršijimas už ataką
jau daug valstybių dalyvaus sakyti.
GOJAMAS
virtainėmis myliomis):
Ką mestos jungtas anglų, francūzų ir ilietuvių ir ji kartu su Vokie ant Paryžiaus.
ir tarybos tęsis kokius du me
Per
tris
šios
karės
metus
Rusijos .......................... 101.700
Garsusis išradėjas Edison
tijos karine valdžia ves Lietu bombos padarė, tai nežinia. talų laivynai nieko nepešė,
tu.
Jei europinės neutralės žuvo apie 5.000.000 kareivių.
Serbijos......................... 33.700
tai dar mažiau turėtų pasise dabar yra pašventęs visą lai valstybės bus Įleistos, tai to
vos administraciją.
Reiškia
jų
žuvo
140.000
kas
Belgijos
......................... 11.100
kimo užpuolę Vokietijos pajū ką suradimui karinių priemo norės ir Piet. Amerikos respu
Bet pasirodė, jog vokiečių
mėnuo,
32.000
kas
savaitė,
4.Albanijos.....................
8.500
nių. Jis djrba kasdien ilgas
res.
valdžiai atsirado sunkumas
blikos.
Tai tiesiog būti) pa '500 kasdien, 190 kas valan
Francijos
...........................
8.250
KIEK ATSIĖJO KARĖ
Vokietijos pakraščius sau valandas savo nedidelėj rau saulinis kongresas ir jis turė da; trys kareiviai žuvo kas
surasti kaip Lietuvoje, taip
Černogorijos...............
5.600
f
JAPONIJAI.
goja salutė vadinama 'Heligo donoj, plytinėj, vijūnais apau- tų tęstis metų metus.
ir užsienyje lietuvių žymesnių
minuta.
Rumunijos................... 5.100
Viso gusioj laboratorijoj. Jo labo
veikėjų, kurie būtų sutikę in
Japonija šiai karei išleido land — šventoji sala.
Sužeistų
buvo
12
milijonų,
ratorija aptverta didele dyg
eiti ir sudaryti tą Tarybą. Rei $164.000.000. Dabar jai bran pasaulio sujungti laivynai ne
Kadangi abi kariaujančios iš ji) 4 milijonai ant visados
Išviso................... 173.950
liuota tvora. Išradėjas taip
kia pripažinti lietuviams už giai atsieina sumobilizuota ar išdrįstą bruktis pro tą salą ir
pusės neprielankios neutralių sužeisti.
Nelaisvėj
įvairiose
Talkininkai užkariavo vch
užpulti nuo jūrės Vokietiją. saugojamas, kaip ir preziden valstybių dalyvavimui taikos valstybėse laikoma 4 milijonai
garbę, jog neatsirado nei vie mija.
tas.
Jis
visuomet
yra
lydimas
kiečią
kolonijas Afrikoj ir ANėra pasaulyje drūtesnės tvir
no lietuvio, kurs būtų pano
konferencijoj, tai šešios Eu kareivių.
Dabar kariaujan
sargo.
tovės, kaip Heligoland.
Vi.rėjęs ineiti ton Tarvbon, ku
ropos
neutralės
valstybės čios valstybės, be Suv. Vals zijoj. O tą kolonijų buvo ne
Apie
jo laboratoriją yra dar
si
kariniai
žinovai
pripažįsta,
rios tikslai būtų nuduoti ne(Švedija, Norvegija, Danija, tijų, ginkluotų kareivių turi mažai. Išviso buvo $1.200.910
•v
50
moderniškų
dirbtuvių,
kur
ketv. mylių.
jog
viso
pasaulio
jėgos
nepa

prigulmingą ir autonomišką
NUTEISĖ DU LENKU.
Holandija, Šveicarija ir Ispa 24 milijonus.
Imant visus
v*.
dirba
5.500
darbininkų.
Reiškia talkininkai užėmė
imtų tos salos.
Iš to aišku,
Lietuva po vokiečių jungu.
nija) pradėjo tame reikale dalyvavusius ir dalyvaujan
Vokietijos karės teismas nu kodėl Anglija Vokietijos ne
Kaizeris apibertą pinigais
vokiečių
žemių keeltą sykių
Vokiečių valdžia pirmiausia
vienytis ir būtinai reikalauti čius šioje karėje randame, jog
teisė Jendrzevičių 3 metams, o liks
tą,
kurs aprvifusvų
apreikštų joiu,
jam,
-kas
KS VLSHU
V<J?
daugiau,
negu vokiečiai. Ži
visai.
kreipėsi
į Vilniaus
katalikišką
vietos taikos konferencijoj.
jie sudaro 45 milijonus vyrą.
Sonata,
ivv-.kupą
K^evi
metams kalėjūnan
Jei
n*-toji
sala,
tai
gal
veikiama
Edisaao._
dirbtuvėse.
noma
sulyg
inant užkariautų
epi. Kopaią, ) vysKupą n. arevi „ ,
,
«„VAHi
Prieš vokiečius ir jų talki už bandymą sukelti maištą būt buvęs kitas rokundas su
■rinkos
pasistatė
Su^Valsti"
TeiM
f
t^P^roda vičių ir tasai atsisakė.
prieš vokiečius.
Vokietija.
O kitąsyk tą sa
Po to vokiečiai kreipėsi į ge
jos, Anglija, Francija, Rusi sas skirtumas.
lą valdė Anglija ir ji Vokieti
rai žinomą Dr. Basanavičių.
ja, Italija, Japonija, Belgi
Ar bus ši karė paskutinė.
jai atidavė už vieną koloniją
Jisai buvo kviečiamas būti
ja, Portugalija,Rumunija, Ser
Ši karė yra taip baisi ir pra
rytiniame šone Afrikos. Ang
Tarybos pirmininku. Tasai ir
bija, Černogorija, Kuba, Pana
AMERIKONAI NE
gaištinga,
jog rodos visus įti
lija
tuomet
džiaugėsi,
sakė,
gi atsisakė.
ma Brazilija ir Siamas. Tose
LAISVĖJE.
kins ir visiems parodys, jog ji
kad gerai nušmutinusi Vokie
Vokiečių valdžia po to krei
valstvbėse gyventoji) vra 1.Vokiečių submarinas nus
jokiais atžvilgiais neapsimokė
tiją.
Anglija džiaugėsi dėl
pėsi į baroną Roppą, Šveicari
009.681.000.
kandino Amerikos prekinį ga
jo. Tai ar ji bus pamokinimu
to, kad tą salą Heligoland
joj, kvietė ir p. J. Gabrį, vie
Kiek*karė kainuoja.
rlaivį Cajnpaua
Jis buvo
Moldavijoj
užsipliekė
labai
(
lop
10
mylių
dūmė
atgal.
Teui
kariaujančių tautų gentkarjau baigė daužyti jūrės bangos
ną iš lietuviškųjų veikėjų ir
apginkluotas ir buvo ant jo
tonai Įgalėtų priešininkų paė
ir manė, jog neužilgo jos ne atkaklūs mūšiai. Teutonai va
siūlė jam Tarybos pirmininko
Vokietija kasdien išleidžia tėms, jog neverta kariauti ir
Amerikos artileristai.
47 ju
ro smarkų ofensyvą prieš rusų mė Į'nelaisvę 6.700. Be to paė
jog reikia iš visų pajėgi) steng
kliudo
nuo
jūrės.
vietą. Gabrys atsisakė ineiti
rininkai išsigelbėjo, o kapito
mė 18 armotų ir 61 kulkosvai 25 milijonus dolerių karei.
rumunų
armiją.
Toji salutė turi tik 5.880
•
bile kokion lietuviškos valstySuv. Valstijos per pirmąsias tis vengti karių.
no ir keturių artiliristų nėra.
dį.
Ateinančios
gentkartės
var

pėdų ilgumo, o plačiausioj
bės Tarvbon.
Iš teutonų jėgos nuo Kim100 dienų karės išleido 8 mili
Spėjama, jog jie paimti vo
vietoj turi 1.845 pėdų.
Tai matome, jog teutonai jardus dolerių. Kas valando gu per šimtmetį išmokės kari
Po tų nepasisekimų vokiepilung
varo
rusus
be
paliovos.
kiečių į submariną.
Angliją džiaugėsi padariu Iš vakarų teutonai veja savo spaudžia rusų-rumunų armija Vokietija karei išleidžia $1.- nes- skolas.
čių valdžia nenuleido rankų.
Nuo karės pradžios jau 38
si gerą biznį, bet ir Vokieti priešininkus per klonius Oitus iš trijų pusių — pietų vakarų 041.666, Anglija $1.615.000,
Gali būti, jog baltoji rasė
Ieško toliau ir bando surasti
Amerikos garlaiviai nuskanja sakė, jog kaizeris padarė Trotus. Pietiniame mūšio li ir šiaurės. Grudžia rusus-ru- Suv. Valstijos $3.333.333.
tarp savęs neįsivels panašion
parsidavėlių, kurie sutiktų su
’.inti.
gerą gešeftą.
daryti tą Tarybą.”^
nijos gale palei geležinkelį, munus vienon vieton ir jiems
Kas sekunda Anglijos anuo karėn.
Pirmas kaizerio dalykas bu einantį iš Tokšani buvo ypač reikės bėgti į rytus, persike tos ir šautuvai šovinių išvemia
Bet nubunda geltonoji rase.
vo tas, kad jis pasiuntė būrį atkaklūs susirėmimai. Čia ru liant per Lento upę. Toks ru už $27.000, Suv. Valstijų $55.- Japonija ūmai iškilo, ūmai pa
mokslavyrių ant tos salos ir munai bandė atsilaikyti ir lai sų-rumunų pasitraukimas bus 000, Vokietijos $17.000. Suv. sivijo moksle ir technikoje eu
prašė surasti būdus, kaip su kėsi keletą valandų. Bet ga- nepatogus.
Valstijoms todėl ši karė bran ropines tautas. Japonija taip
laikyti salutę nuo griuvimo.
giai atsieina, kad jos turi ap gi budina, kiek tik įmano mil
Ir mokslavyriams pasisekė.
mokėti daugelį talkininkų bi žiną Chiniją. Prie jų gal pri
ja. Francijoj cukraus dabar Jie taip apmūrydino salukę,
sidės indėnai. Jei Cliinija ir
lų.
Kaip karė atsiliepė į pra
duodama šeimynoms po 2 sva jog pasiučiausios bangos nei
Indija
iškils iki Japonijos ci
Šioji karė per tris metus ka
gyvenimą.
ri! mėnesyje ant kiekvieno šmotelio dabar nenulupa nuo
riaujančioms tautoms kasdien vilizacijos laipsnio, tai tuomet
Sulyginant kainas pragyve- šeimynos nario. Liepos mėne jos.
1
prarijo $92.592.592, kas valan baltoji rasė turės rengtis į im
mo daiktą 1914 metais ir 1917 syje, kuomet reikėjo susitai
Heligoland guli 36 mylios
»
da $3.858.025, kas minuta $64.- tynes su geltonąja. Tuomet ir
metais Suvienytose Valstijose syti vaisią žiemai, buvo duo nuo pakrančio. Nuo jo apgi
dabartinė baisioji karė nu
300, kas sekunda $1.000.
randame, jog cukrus pabran dama po 1 svarą ant žmogaus nama Hamburg, Bremen Kielo
blanks prieš neišpasakytą susi
go ant 125 nuoš., miltai ant extra. Vaisiai Francijoj buvo kanalas, reiškia visas Vokieti
Sulyginus su kitomis karėmis. kirtimą azijatą ir europiečių.
93 nuoš., pienas ant 67 nuoš., baisiai brangūs ir toclel ne jos pajūris.
Tas yra galimu daiktu.
Šią karę- sulyginę su kitomis
komai ant 100 nuoš., bulvės daug šeimininkės teprisiviriHeligoland augštai kyšo iš
karėmis praeityje randame,
ant 291 nuoš., cibuliai ant 250 no. Svaras -žemuogių, aviečių, jūrės. Yra vfetų 216 pėdų augjog anos išrądo tik šešėliai
ščiau jūrės lygmalos. Jos
noš., mėsa ant 60 nuoš., tau slyvų kainavo po 20 centų.
POPIERINIAI KARS
prieš šią.
krantai
nustatyti
baisiausio

kai ant 100 nuoš., kiaušiniai
Anglių kainos't neišpasaky
TAI.
Suv. Valstijų civilėje karėje
ant 80 nuoš. Matome, jog bul- tos. Pigiausios Anglys po $50 mis anuotomis. Į visas pu
Vokietijoj karstai daroma
žuvusių ir ant visados sužeis • v
vią kaina beveik pasitrigubi- tona. Vidutiniška kaina $80 ses nuo salos vietos labai rū
1S
kietos popieros.
Viršai
tų buvo 350.000 kareivių. Di
pestingai
išmieruotos
ir
išda

no.
tona. Malkų tona $50.
priklijuojami, o ne prikalami
džiausioje kovoje ties GettysKainos Anglijoj.
Ar tik bado šmėkla nebus lintos taip sakant į kvadratus.
burg krito 23.000 kareivių. O
Sulyginant maisto kainas lie didžiausia taikininkė susipešu Jei priešininko laivas į bile
kurį kvadratą įplauktą, tai
pos mėnesio šių metą su kaino sią tautą.
RENGIA SCHUILKILLO IR NORTHUMBERLANDO . tiek krito dabar vienoje atako DAUGIAU SĖS ŽIEMINIŲ
je ties Verdunu. Keturiose
armotos taip nutaikintos, jog
mis liepos m. 1914 metą pama
LIETUVIŲ KOLONUOS.
JAVŲ.
Kainos Petrograde.
dienose ties Reims vien vokie
šūviai jį kaip sykis pataikys.
tome, jog Anglijoj tos kainos
Prasidės 11 vai. iškilmingomis šv. mišiomis ir pamokslu
Valdžia rūpinasi, kad šį ru
Petrogradas duonos turi už Nėra pasaulyje tokio laivo,
čių krito 150.000. Rusų-japonų
abelnai imant pakilo 104 nuoš.
denį
šioje šalyje būtą apsėta
karėje
rusą
krito
385.000,
ja

tektinai
tik
iki
vidurio
šio
mė

kuris
jiesutruktą
gavęs
keletą
tame
pačiame
parke.
Bus
lošiami
įvairūs
žaislai.
5
vai.
po
Cukrus pakilo 200. nuoš., kiau
poną 167.000, Francūzą-prū- 47.337.000 akrą kviečią ir 5.šiniai, sūris ir duona 100 nuoš., nesio. Šiuo laiku kitais me šūvių iš tą armotų.
pietą koncertas, kuriame dalyvaus Mahanojaus ir aplinkinių
są karėje krito kareivią 290.- 131.000 akrą rugią. Jei tiek
arbata 75 nuo. Šaldyta mėsa tais Petrograde vaisią ir darbus. apsėta, tai būtą apsėta šie
DIDIS BLOGMETIS.
koloniją žymesnieji chorai. Kalbės garsūs lietuvią ir anglų 000.
191 nuoš. Imant visas darbi žovią būdavo gausiai ir pigią.
met-žemės ant 18 nuoš. dau
Vienas pabėgėlis iš Sirijos
ninko reikmenas, tai pasirodo, Dabar ją labai mažai ir bran
kalbėtojai. Šokiai prasidės tuoj po pietą ir tęsis iki vėlam
Nuostoliai jūrėse.
giau, negu pernai.
jog abelnai imant ją kainos gios. Dabar vyšnią svaras $1, pasiekė New Yorką. Jis buvo
pakilo 75 nuo. Čia reikia at morką svaras $1, bulvės po 2c. nariu Amerikos šelpimą nu- vakarui.
Per tris karės metus talki
minti* dar visokią mokesčią Žemnogią svaras 80c. Panašiai komiteto. Sako, jog Sirijoj ir
ninkų prekinių laivų nuskan
Puiki gamta! Didelis ežeras pasivažinėti ir išsimaudyti.
BLOGAI UŽDERĖJO.
kainuoja ir kiti maisto daiktai. Palestinoj padėjimas baisus.
dinta 1237, jų visų įtalpa 3.pakėlimą.
Pastarąją dienų blogas oras
Kainos Francijoj.
; Algos darbininką nepapras Biednesnieji gyventojai išmi Sveikas tyras oras! Specialiai traukiniai ten ir atgal.
072.500 tonų. Neutralių šalių
nuskandinta 909, ją įtalpa L? Francijoj labai suvargino ja
Francija, kuri turi geriau tos. Pranešama, jog vienoj vie- rė. Užėjo čielus kaimus ir
Atvykite netik artimesnieji, bet ir iš toliau.
vus. Todėl Francijos valdžia
284.090 toną.
sias ir taupiausias šeiminin- | toj 11 plytninką gauna po $216 miestelius, kur nerado nei vie
L
numanė įvesti plonos korteles.
del maisto ir-gi aimanuo-1 savaitėj.
no gyventojo. .
L D. KOMITETAS
z‘

Spaudžia rusus ir
rumunus

Maisto kainos karės metu

Trečioji Lietuvių
Diena

Lake side (E. Mahąnoy Junction, Pa.)

Rugpjūčio 15 d., 1917
Nukentejusiem nuo kares lietu
viams sušelpti.
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Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir sukatomis,
įleidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Iv. Juosapo
Darbininkų Sąjunga.
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Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje........................
Užrubežyje mėtoms..........................................

$3.00
$L25

“D A R B I N I N K A 8”
(The Warker)

TherLithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, aūd Saturday by St
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
Subscription Katės:
Yearly..................................................................$3.00
6 months........ ..................................................... $1.50
♦
t Foreign countries yearly................................... $4.25

“D ▲ B B I N I N K A S”
242 W. Broadway,

LABAI MALONUS AP
SIREIŠKIMAS.
••

South Boston, Mass.
kai, neatlaidžiai tol kol neiškovosime didesnį duonos kąs
nelį ir šviesesnę darbininkams
ateitį.
Toki yra siekiai mūsą LDS.
toki yra siekiai mūs visų, toki
jie ir bus visuomet ir už to
kiuos siekius kovot naudinga
ir malonu kiekvienam doram
žmogui, kiekvienam protingam darbininkui.
Kova bus galutinai laimėta
dėl to, kad mūsų pusėje teisybė. .

Per šių metą LDS. seimą
išėjo eikštėn, kad 373 nariai
yra suspenduoti Nuo seimo
nespėjo praeiti vienas mėnuo,
•o jau didesnė pusė tų buvusių
suspenduotų narių savo duok
les užsimokėjo ir kuopų sek
retoriai prisiuntė į centrą
tvirtai tikime, kad ir iš liku
sio suspenduotą narią skai
čiaus dar ir daugiaus yra savo
kuopose pilnai lik šio laiko jau
F. Virak’s.
užsimokėję tiktai kuopą rašti
ninkai dar nėra į centrą tų
mokesčią prisiuntę dėl to, kad
dar savo mėnesinių raportų AMERIKOS LIETUVIAI IR
nesiuntė.
LIETUVOS REIKALAI.
Tas yra labai malonus apsi
reiškimas mūsą Sąjungoje,
taip, kad iš tokio būrio su
spenduotą narią beliko su
spenduotą skaičiuje vos-nevos
keli desėtkai.
Tas parodo, kad mūsą Są
jungos gyvybė ir stiprybė kįlą bujoja, kad mūsų draugai
ją brangina.
Dar antras malonus apsirei
škimas tai tas, kad seimo nu
tarimai kaip centro taip lygi
nai ir kuopų raštinėse ir susi
rinkimuose pradėta pildyti. O
kaip kuriose kolionijose net ir
labai uoliai griebiamasi už pil
dymo praktišką seimo nutari
mų.

Jau visur labai indomaujama apie organizavimą darbi
ninkų ir amatninkų, komisi
ja užsiimanti tais reikalais jau
taip-pat baigia išdirbti ankietos blankų projektus ir visą
to darbo ir veikimo tvarkos
nustatymą

Spaudos platinimo komisija
taip-pat uoliai darbuojasi, dir
ba pienus savo veikimui, ren
ka reikalingiausias informaci
jas kas link to dalyko.
Kalendoriaus leidimui me
džiaga stropiai renkama ir si
stematizuojamą mat norimą
kad šių metų LDS. kalendo
rius būtų kopraktiškiausias,
kogeriausias,
konaudingiausias kad visus skaitytojus už
ganėdintą savo turiniu ir savo
išvaizda. Jei skaitytojai arba
knygą platintojai turi kokius
patėmijimus, nurodymus, tai
prašome apie tai parašyti.
Administracijoje ir centre
užvesta pageidauti ir reikalau
ti seimo užgirti dalykai, kas
link tavrkos kaip kuriais at
žvilgiais.
Dėlto ura! broliai sąjungiečiai, kįlame... Kad Dievas pa
dės gal per šiuos metus ir pa
kilsime bent dvigubai narių ir
kuopų skaičiumi — tiktai rei
kia gero noro ir ištvermės, o
pasekmių susilauksime kopuikiausią Tiktai visi kiek kas
galime netingėkime ir neatsisakinėkime pasidarbuoti mūsų
LDS. pakėlimui ir išplatini
mui
Į darbą broliai seselės stoki
me visi kaip mūras, petys į
petį, vyras į vyrą Tegul bu
me musą galvose viena min
tis, mūsą širdyse viena idėją
viena meilė, meilė mūsų brolių
ir seselių, visų skurdžių darbi
ninkėlių. Stokime ir kovoki
me visi už vieną vienas už vi
sus, kovokime rimtai ištverI
tvankiai, sistematiš-

netvarka ir mes patys užker
tame sau kelią vedantį prie
to dalyko, kurio mes visi
taip labai trokštamą būtent
neprigulmingos Lietuvos. •
Tolimesniam Išvengimui tų
taip labai negeistinų atsitiki
mų, atsišaukiau per spaudą į
visas sroves, kad sušauktų at
stovų suvažiavimą sudarymui
pasitarimų komiteto, su ku
rio tarpininkyste būtų galima
atsakančiai atlikti visi Lietu
vos reikalai.
Pasekmės ma
no atsišaukimo buvo tokios,
kad 25 d. liepos įvyko atstovų
suvažiavimas New Yorke. Su
važiavime buvo trys katalikų
ir trys tautininkų atstovai
Socijalistai turbūt nematė rei
kalo jame dalyvauti, nes mat
suvažiavimo tikslu buvo ap
kalbėti svarbius tautiškus rei
kalus.

Perskaičius pranešimą iš
Šveicarijos,
pasirodė,
kad
Lietuvai gresia pavojus, kad
vokiečiai pasiryžę išnaikinti
viską kas yra lietuvišką o
vieton to uždėti vokišką lete
ną
Vyriausia Tautos Tary
bos atstovybė
Šveicarijoje
šaukė Amerikos lietuvius prie
gelbėjimo Lietuvos. Po trum
po pasikalbėjimo visi sutiko
me, kad sutartinis veikimas
yra būtinai reikalingas ir jau
spėjome padaryti keletą nuta
rimų, kuriuos sutikome ben
drai vykdinti.
Bet štai pra
kalba p. Šimkus, jo kalba įtartiną ir virpantis balsas
liudiją kad pas gerb. daili
ninką randasi kokia tai nea
pykanta ir intužimas.

tu!” (Žinomą jei jisai pla- Kunigijos uždaviniai Ameri
čiaus pažiūrėtų, tai pamatytų koje artymiausioje ateityje.”
kad tai yra prasimanymas ko
Susirinkime dalyvaus kun.
kio korespondentėlio ir paties Jonas ftilinskąs.
“Tėvynės” redaktoriaus; pa
Su tikra pagarba,
kartosiu, kad tie prikaišioji
Kun. T. Žilinskas
mai yra prasimanymas ir gry
Sąjungos prez.
niausias melas.)

Toks p. Šimkaus pasielgi
mas verčia manyti, kad jisai
atėjo susirinkiman dėlto, kad
išliejus savo intužimą o nfe
vesti kokias ten tarybas Lie
tuvos reikaluose. Pašaliniam
žmogui būtų isrodę, kad ka
talikų atstovai turėtų pulti
ant kelių ir maldauti p. Šim
kaus atleidimo ir tai tik tuo
met jisai sutiktų kartu dirbti
Lietuvos darbą

PINIGAI GAUTL
Gerb. “Darb.” Bedakcija!
Meldžiame “Darbininko”

redakcijos
paskelbti
šitą
Šveicarijos Komiteto praneši
mą apie priėmimą ten pasiųs
tų pinigų — 4.000 frankų —
$800.06.
Tie pinigai paaukoti Hart
ford’o ir apielinkės lietuvių
Šv. Trejybės bažnyčioj. Drau
gijų ir pavienių žmonių, apie
Kalbėjome virš keturių va tą jau buvo pirmiau laikraš
landų ir nieko neišėjo, buvo čiuose minėta.
Su pagarba
me priversti išsiskirstyti.

Gerb. p. Sirvydas aprašy
damas “V. L.” tą pasikalbė
jimą už neįvykimą sutarties
kaltina kun. Kemešį.
Nerei
kalauju teisinti kun. Kemėšio,
išto ką augščiau pasakiau, bus
visiems aišku, kas yra tikru
kaltininku, bet dar paminėsiu
keletą faktų geresniam nušvie
timui tų dalykų.
Ne, ger
biamieji, negalima įtarti ne
sirūpinimu Lietuvos reikalais
tą žmogų, kuris su dūšia ir
kūnu yra atsidavęs Lietuvai.
Jei kun. Kemėšis ir kiti at
stovai išėjo tai dėlto, kad
buvo aišku, jog šiuo tarpu nie
ko neišeis iš tų pasitarimų,
nežiūrint, kaip ilgai tas susi
rinkimas tęstųsi.
Tą permatant ir permatant momento
svarbą ir reikalą sutarties, jau
perskaudu buvo būti liudinin
kais tokio šaltumo, tokio ne
paisymo sutarties reikalingu
mo.

Kun. J. Ajnbotas,
T. Fondo 33 skyriaus iždi
ninkas.

VYČIAI IR MILITARIS
LAVINIMASIS.
Lietuvos Vyčių pirimeji stei
gėjai į jų veikimo programą įrašė militarį narių lavinimą.
“Vyčių tėvas” p. Norkūnas
manė juos pavadinti Lietuvos
sakalais, bet a.a. kun. A. Kau
pas buvo tikruoju krikštotėvu,
pataręs pavadinti juos Vy
čiais.
Kiti tautos veikėjai,
steigėjų mintin, su Vyčiais su
sidurdami, nuolat jiems pri
mindavo, kad Vyčiai, tai Vy
tauto karžygiai, tai jo dvasios
paveldėjai, tai busimieji Lie
P. Šimkus pasako, kad pir
tuvos apgynėjai nuo įvairių
miausiai turime sudaryti vie
jos priešų. P-as J. Gabrys 1914
ną organizaciją
kuri turėtų
metais Chicagos Vyčiams pas
Manau, kad visiems yra
rūpintis visais Lietuvos reika
kaitas laikė toje temoje, nu
aiškus reikalas sutarties pačių
lais, o dabar esančias reikią
lietuvių tarpe.
Ypač,
jei
Gerb. p. Sirvydas meta kal rodydamas į čekų ir lenkų somes norime išgauti Lietuvai panaikinti; bet iš jo kalbos tę nors ir ant nekalto žmogaus, kolus. Kun. M. Gustaitis tas
liuosybę.
Matome, kaip at paaiškėjo, kad nei nemano bet jau ir išto galima spręsti, pačias mintis išdėstė ir savo
siliepė vadai viešpatijų kalbė ma tautininkų ineiti į dabar kad ir jam buvo perskaudu. “Vyčiams dovanėlėje,” ir Vy
dami apie mažųjų tautų reika tinę A. Liet. Tarybą prisilai Turėjau progą arčiau pažinti čių himne.
kant organizacijų
principo.
Patys mūsų jaunuoliai kiek
lus, jie pabriežė, kad skai
p. Sirvydą, tai žmogus, ku
Jo
nuomonei pritarė kiti du
viename
kongrese tą pačią
tosi tik su organizuotų ir su
ris reikalui esant pasiaukotų
tautininkų
atstovai
savo
tylė

sitvarkiusių tautų balsais, tik
dėl Lietuvos labo.
Jaučiau, mintį pripažindavo, pabriežKatalikų atstovai pa
tų tautų reikalavimai bus iš jimu.
kaip skaudus jam buvo smū davo ir vis rinkdavo komisi
sakė,
kad
jie
nemano
ir
nema

klausyti.
Tų vadų priešaky
gis sutarčiai, neįvykus.
Jisai jas, kad tą reikalą ptrmyn
to
reikalo
ardyti dabar esan
je stovi prez. Wilsonas. Man
matė, kad tuomi užtęsiama pastūmėjus. Bet reikalas sto
čias ir puikiai veikiančias or
pačiam teko kalbėti su dauge
apžiūrėjimas Lietuvos žaizdų. vėjo vis ant vietos, kuo
ganizacijas; patarė sudaryti
militario
liu kongresmonų ir šiaip žiBet nežinau, delko gerb. p. pose nebuvo nei
tarpsrovinį pasitarimų komi
lavinimosi,
nei
net
gimnastų
mesnių valdininkų WashingSirvydas nepastebėjo, kad ti
tetą
P. Šimkus tam priešin
tone; veik visi jie tą pat sakė.
kru kaltininku buvo jo kole būrelių. Pagaliaus, šių metų
Nors lietuvių tarpe ir nėra gas, . p. Jankauskas netoli nuo ga, tai p. Šimkus, tai jis su kongrese, panorėta nusikraty
tokių peštynių, kaip kad ran pirmojo, p. Sirvydas, kuriam savo atkakliu užsikirtimu at ti per sunkių priedermių ir mi
dasi nekuriu mažųjų tautų matyt rūpi Lietuvos reikalai stūmė ir savo kolegas nuo su licijos klausimą išbrėžta iš Vy
tarpe, bet visgi ir pas mus daugiaus, negu kas kitas ir sitarimo bendrai dirbti Lietu čių programos.
Kur-gi tūno priežastys ne
nėra tokios sutarties, kokia kuris matydamas savo kolegų vos labui.
Netikiu, kad p.
atkaklumą stengiasi surasti
pasisekimo
idėjos, gaivintos ir
reikalinga.
Reikalas sutarti
Šimkus reprezentuoja tikrą
būdus
prie
susitarimo.
no ir vienodo veikimo dar dau
tautininkų dvasią
Aš ger Vyčių steigėjų ir daugelio tau
Vėliaus tautininkai pasiųlo
giaus paaiškėjo, kuomet rei
biu p. Šimkų, kaipo dailinin tos veikėjų?
Mes 92-ame ‘ ‘ Darbininko ’ ’
kia kalbėties su įvairių viešpa sudaryti pildomąjį komitetą iš ką bet politiškuose reikaluo
šešių
narių
(trys
katalikai
ir
numeryje
pamėginome nuro
tijų atstovais Lietuvos reika
se jis yra vienybės trukdytojas
trys
tautininkai),
tam
komi

luose.
Man šis reikalas išro
ir platintojas neapykantos A- dyti kai-kurias priežastis to
apsireiškimo. Nurodėme į is
do taip svarbus kad, jei būtų tetui pavesti visus lietuvių ir merikos lietuvių tarpe.
Lietuvos
reikalus,
to
komite

toriškas aplinkybes, į dabarti
mano galėję, tai aš visus
Nepaisant to nepasisekimo, nės kartos, bent josios dalies,
to
nariai
turi
būti
New
Yorke.
trukdytojus sutartino veikimo
katalikai tikisi, kad tikri tau dvasios vergiškumą gailumą,
liepčiau nubausti kaipo krimi- Kaip matome tai ta pati min
tininkai pažiūrės plačiaus į silpnumą
tis,
kad
griauti
esančias
or

nališkus prasikaltėlius.
dalykus ir artimoje ateityje
Su mūsų mintimis nesutin
Nėra abejonės, kad karę ganizacijas ir tverti naują
galėsime dirbti visi išvien. ka Vyčių militario lavinimosi
bet
tik
dabar
išreikšta
kitais
laimės alijantai, arba geidaus
Tolimesniems
pasitarimams priešininkai.
Per ‘ ‘ Garsą ’ ’
sakant karę laimės Suv. Vals žodžiais. Katalikų atstovai ne
su
tautininkais
Am.
Liet. Ta (No. 13) jie net nupeikia ne
sutikdami
ant
jų
pasiūlimo,
tijos, tai be abejonės ir tai
ryba įgaliojo gerb. p. J. G. Mi va apsireiškusį “Darbininke”
kos išlygas diktuos Suvieny priparodė, kad mes negalime
liauską tas parodo, kad ka moralį terrorą ir mėgina sa
pavesti
svarbiausius
Lietuvos
tos Valstijos.
Tad ton lin
ko^ mes ir privalome nukreip reikalus asmenims, lietuviai talikai trokšta vienybės ir be vaip aiškinti visą dalyką.
perstoj imo deda pastangas,
Girdi, bereikalo jiems pri
ti savo veikimą Lietuvos lais dar neturi tokių genijų, kurie
kad ją įvykdinti.
metą bailumą dvasios vergiš
vės reikaluose.
Bet atsimin galėtų lošti diktatorių rolę, ir
Bielskis.
kumą Jei būtų reikalas, sa
kime, kad turime pasirodyti, kad visi reikalai privalo būti
atliekami
per
astovus
nuo
visų
ko, jie galvos padėti dėl Lie
jog esame susitvarkiusi ir su
centraliniu
orgenizacijų,
o
ne
tuvos nepabijotų. Jeigu gi jie
siorganizavusi tautą ir kad
išbraukę iš Vyčių programos
pas mus yra užtektinai inte kelių žmonią ir taipgi pripa LAIŠKAI Į REDAKCIJĄ.
rodė,
kad
visi
reikalai
būtų
militarį
lavinimąsi, tai dėlto,
lektualių jėgų tvarkymui savo
tinkamiausiai
atliekami,
jei
šalies.
Rugpj. 10, 1917. kad čia Ameriką o ne Lietu
sudarytume tarpsrovinę pasi
vą čią gird,' nesą nei bū
Tiesa, jau mes dirbame tarimų komitetą
P. Šimkus “Darbininko” Redakcijai,
dų,
nei progų atsiekti milita
So. Boston, Mass.
tam panašų darbą pasirodė pakartoja savo pirmiaus pasa
rį išsilavinimą Čia Amerikos
peticija po peticijos: deklera- kytus žodžius, kad jei nega Gerbiamoji Redakcija; —
aplinkybėse tas dalykas esąs
cija po dekleracijos, taip ir lima sudaryti vienos viršiauNeseniai išsiunčiai Gerbia nepraktiškas ir nepraktikuo
bombarduojama Dėdės Šamo sį<>ss (akcentuotos “lygūs su miems Kunigams užkvietimus tas.
sostinė.
Bet ar mūsų darbas lygiais”) organizacijos, tai Seiman ir. Seimo dienotvarkę.
Tas visas aiškinimas yra pa
atsieks savo tikslo, tai dar yra visi pasitarimai nueina niekais Tik gal ne visų Kunigų adre viršutiniškas, neintikrinantis.
didelis klausimas.
Besikarš ir neverta laiko gaišinti.
sus turėjau, 'todėl šiuomi pra Aiškintojai bijo tiesai pažvel
čiuodami savo veikimuose jau
Kalbėta
ilgokai iš abiejų nešu, kad į Seimą yra kviečia gti į akis ir savo silpnybes
spėjome pridirbti ir klaidų. pusią tik retkarčiais pertrau mi visi Amerikos lietuviai Ku stengiasi pateisinti Amerikos
Ką vieni padarėme, tą kiek kė kalbą p. Šimkaus griežtas nigai. Delei svarbumo klausi
aplinkybėmis. Tautos laisvė
vėliaus daro kiti, vieni pa pasipriešinimas ir kartojimas mą kurie bus jame nagrinė jeigu ją ir išgausime, galės
skelbėme dekleraciją,
kiek savo pirmesnio pasakymo. P. jami, yra pageidaujamą kad dažnai atsidurti pavojuje. Kas
vėliau skelbia kiti tokią pat ir Šimkaus elgimasis darė įspū šitas Kunigų Sąjungos Seimas ją apgins nuo užpuolikų? Ne
tame pačiame reikale.
Vieni dį, kad tarsi jisai būtų čia virstų visuotinuoju Amerikos gi moterys su šluotomis ir kapasiuntėme
delegaciją prie atėjęs išlieti visą savo neapy Lietuvių Kunigų susivažiavi čergomis, ir ne vyrai žaliukai,
Suv. Valstijų valdžios, už ke kantą ant katalikų ir tik tarsi mu.. Seimas bus mieste Nia kurie turės gal stiprius bet su
lių dienų siunčia kiti taipgi ieškota progos.
Nepastebė gara Fals, . NY. dienomis 21 ir stingusius raumenis, kurie ne
tuo pačiu reikalu.
Taip elg jau, kaip ten pasitaikė progą 22 Rugpjūčio (Augusto) mė mokės vaikščioti glitoje ir gin
damiesi mes netik eikvojame kad užsiminė ir apie pirmes- nesio, viešbutyje “Internatio- klo reikale pavartoti?
bereikalingai savo energiją, nius ginčus su kun. Kemešiu nal Hotel.” Posėdžiai prasi- Jeigu tad jaunimas turi ruošbet mes darome sau milžinišką ir kitais.
Priminė ir man a- dės utaminke 10 vai. ryte. ties prie savo uždavinio išpilblėdį,
mes -pasirodome
.
r pasau... Jpie “suardymą 53 skyrių ir|Kunigas Prof. Bučys laikys re
Idymo, tai nėra nuo tos priedermi, Kad mūsų tarpe randasi skundą Teisių Departamen- feratą ant temos u
“Lietuvių mės liuosas ir Aųaerikos jauni<4

mas, kurio daugelis ruošiasi lavinties, užteks jiems kreų>
grįžti po karės į Lietuvą
tfes į vietinę nafitarę Suv. Val
Amerikos jaunimui dar di stijų valdžią, o ji mielai su
desnė priedermė stovi prieš akis, negu kitoms tautos da
lims. Priak karę tėvynėje gy
venantis jaunimas negi galėjo
pradėti miirtariškai lavinties.
Sargybiniai, urėdninkai už ne
kalčiausia žaislus traukdavo
į teismus. Juo labiau negali
to daryti dabar, vokiečių re
težiais surakinti. Gi mums, lai
svoje
Amerikoje gyvenan
tiems, kas-gi tą gali sutrukdy
ti. Galėjo čionai Čekai ir len
kai savo sokolus lavinti, kodėl
gi mes savo Vyčių negalėjo
me? Savo sokolais jie galėjo
užimponuoti visai Amerikai ir
jos pripažinimą gauti. Kodelgi tai nebuvo mums galima?
Tad kam-gi skūsties ant Ame
rikos aplinkybių, jeigu mes
patys čia kalti. Kaltos yra
žiaurios istoriškos aplinkybės,
kurios per penketą šimtmečių
suspėjo žymiai iškraipyti lie
tuvių dvasią nuslopino mu
myse savarankumą ir drąsą.
Bet kalti esame ir mes, kad,
supratę savo silpnumą užuot
nuo jo nusikratyti, stengiamės
įvairiais issikalbinėjimais jį
pateisinti.
Kaip tuščiai skamba pasa
kymas, kad, girdi, jeigu rei
kalas bus, tai ir jie savo gal
vą už tėvynę guldys. Kas iš
tos tavo galvelės paguldymo,
jeigu tu ją paduosi be pasi
priešinimo budeliui, panorė
jusiam paveržti tavo tautos
laisvę. Visai kas kita bus jei
gu tu paguldysi ją tautos lai
svę begindamas. Tik tokia au
ka yra vaisingą nes ji augina
tautos dvasią ir į pažangą ją
stumia.
Pagaliaus kokio gi bereikia
didesnio reikalo kaip dabar?
Gal ilgi amžiai turėtų praslin
kti, kol Lietuva susilauktų
kitos panašios progos laisvei
išgauti ir paskui reikale ją
apginti. Ir juo didesnis smū
gis kiekvienam tėvynainiui,
kad anasai nelemtas nutari
mas kaip tik įvyko svarbių
svarbiausioje tautos valando
je.

Bet dalis mūsų jaunimo ne
begali nujausti šios valandos
svarbos. Lai jie verčiau tylė
tų šiame klausime ir kitų ne
klaidintų, mėgindami savo ap
sileidimą teoretiškai pamatuo
ti. “Garsas” pykstą kam mes
Vyčius pavadinome base-ball’ninkais ir šokikais? Nejaugi,
sako, Vyčiai tik tiek? Bet, iš
tikrųjų, ką-gi daugiaus ypa
tingo ligšiol Vyčiai parodė?
Surinko gražų būrelį jaunimo,
šildė juose tautišką ir tikybi
nę dvasią mokino žaisti, vai
dinti, šokti. Visa tai labai gra
žu ir brangu. Bet nejaugi ne
aišku, kad visa to, ypač šio
je gadynėje, baisiai maža. Ka
da diplomatai ims čiupinėti
mūsų tautos pajėgas, ką-gi
mes jiems parodysime? Būrį
neblogų dainininkų, kelioliką
vaidintojų, vieną-kitą pasižy
mėjusį amerikonų žaisluose,
na ir dar, kaipo priedą — be
gales gražių svajonią garsių
žodžių ?
Ar-gi neturėjo šiek-tiek ra
cijos adv. Leonas, kada Rusi
jos lietuvių seime prirodinėjo,
jog dabar nerimta būtų reika
lauti savo tautai neprigulmy
bės, nes neturime kuo tą pa
reikalavimą rimtai paremti.
Mūsų kelias aiškus buvo. Jį
supratome ir patys, ir nuro
dė jį mums Šveicarijos Vir
šiausioji Taryba: prašyti Amerikos valdžios, kad iš Ame
rikos lietuvių rekrutų sudary
tų lietuvių pulkus, kad vėlgi
lietuviai nepiliečiai, kurie gal
išliks nuo kareiviavmo, kad
mankštintųsi namie ir taip vi
si ruoštųsi rimtai į laisvą Lie
tuvą Mūsų nepriaugimas su
griovė viską Vienatinė vil
tis, tai jeigu Vyčių kuopose
šen ir ten, kur bus galimą bus
įvestas militaris lavinimasis,
kuris jokių pareigų čia galvą
guldyti neuždės, bet duos nau
dingiausi ir reikalingiausį iš
silavinimą Kad tai yra gali
ma ir prieinama, tai paaiškėjo
Vyčių kongrese: jeigu kur Vy
jaunimo
čių kuopoje susibūrelis, norintis
•A

•
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teigs instruktorių. Toje minty
je ir buvo pramtas kongrese
pageidavimas apie įvedimą
kuopose, kur bus galima, mi
litaris lavinimosi.

Tame tai nutarime ir buvo
dalinis atitaisymas anos klai
dos, apie kurią rašėme. Tad
visai be reikalą o gal net kiek
su bloga valia, “Garso” re
dakcija primetinėja mums,
kad mes neva prikišę Vyčių
kongresui nelojaliŠkumą Suv.
Valstijų valdžiai.
Panašios
minties mes neturėjome ir jos
neišreiskeme.
Lai “Garso”
redaktorius dar sykį su atyda
perskaito, ką buvome parašę
tame dalyke, o įsitikins, kad
jo priekaištas buvo visai ne
vietoje.

Nenorėtume žudyti moraliai
nei vieno žmogaus, priešingai
norėtume paremti ir sustiprin
ti kiekvieną silpnadvasį. Te
čiau vergiškumo dvasią esame
pasiryžę vyti iš lietuvių tarpo
be jokio pasigailėjimo. Tą da
rėme ir darysime, neatsižiū
rėdami į jokias kliūtis, ar pra
vardžiavimus.
Pagaliaus džiaugiamės, kad
šis klausimas nors sykį Skilo
spaudoje visoje savo svarboje.
Gvildenkime jį plačiai. Lai
patys Vyčiai ims giliau šitą
klausimą svarstyti.

KODĖL JIS BEGO.
Neturtingas moksleivis, Jo
nas, vakacijų laike viešėjo
pas gerai pažįstamus žmones.
Geri žmonės davė Jonui kam
barį vienam miegoti.
Atsi
gulęs Jonas ilgai negalėjo už
migti, visokios mintys slėgė
jį apie ateitį, kaip galėsiąs
užbaigti mokslą, kad pinigų
neturi. Staiga jis užgirdo ko
kį tai menką takšėjimą, pra
dėjo jis klausyti, paskiaus
pakėlęs galvą, patėmijo ant
sienos mažą laikrodėlį, kuris
nuo šviesių mėnulio spindulių
skaisčiai žibėjo.
Greit Joną
apėmė pagundos, ir taritum
kas jam sakė — “Dabar tau
yra gera proga, pavogęs laik
rodėlį, galėsi jį parduoti ir
gausi nemažai pinigų.” Ir
ištikrųjų, tai geriausia buvo
proga pasiimti laikrodėlį, iš
lįsti per langą ir niekas būtų
nematę.
Paskum nubėgti į
kitą miestą ir niekas nesuras.
Taip pagundoms slegiant, ne
žinojo jis nei ką daryti Bet
greit atsiminė jis septintą
Dievo prisakymą: ‘ ‘ Nevogk. ’ ’
Bet piktos dvasios dar labiau
jį kankino ir sakė: — “Paimk
tą laikrodėlį ir bėgle” . Jonas
nežinodamas ką daryti, sku
biai atsikėlė,
apsirengė ir
kaip vėjo nešamas, šoko per
langą ir bėgo per miškus, lau
kus.
Kada baisiai nuvargo
ir negalėjo toliaus bėgti, atsi
sėdo tankioj girioj ir užmigo.
Pabudęs rytą, netoli savęs
pamatė užmuštą žmogų, — tai
buvo kaimiečių užmuštas va
gis.
Jonas baisiai persigan
do ir, rodos, girdėjo balsą
sakant: “Jeigu tu būtum pa
ėmęs laikrodėlį, gal ir tavo
kūnas būtų išmestas kirmė
lėms ir siela pražuvus ant am
žių.”
Jonas puolė ant kelių
ir dėkavojo Dievui už išgelbė
jimą nuo pikto. Ir prižadėjo
visados klausyti Jo balso, ir
nieko nedaryti, kas priešinga
būtų Jo prisakymams.
Toks
Jono prižadėjimas buvo tvir
tas, ir jis niekados nenupuolė
savo gyvenime ir buvo laimin
gas.
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Mažiukas.

KERENSKIO SVEIKATA
SILPNA.
Rusijos premieras Kerenski
yra silpnos sveikatos. • Dabargį visą laiką dirba ištempęs sa
vo kūniškas ir dvasiškas pa
jėgas. Jau revoliucijos pra
džioj sakydamas prakalbas apalpdavo.
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DARBININKAS.
Taip tai viešai veikia lietu
viai katalikai. Žinoma daug
daugiau būtų galima veikti,
jei mažiau jaunimas lankytų
Yra mūsų tarpe tokių žmo
f
CHICAGO HEIGHTS, ILL “biuras,” kur cicilikas pri smukles.
nių, kurie nosį aukščiau de
rašinėja prie savo partijos,
KO REIKŽS, KAD PASISE sargos kapitalą ir kaimynai
Mauru. besių riečia.
Nauja LDS. kuopa.
prisega raudoną nektaizą ir
KTŲ LIETUVOJE ŪKININ žiuos, „ kad tn jį turi, tai rei
sako,
kad
neims
kariuomenėn.
Kaip kitose lietuviškose ko
KAVIMAS PARGRĮŽUkalui prisėjus, ar kokiai ne
Buvo socijalistų “kapeukiSkaptukas. DARBININKŲ
lonijose, taip ir čia p. Kaz.
SIEMS Iž AMERIKOS
tikėtai nelaimei ištikus, pa
MULKINTOJAI nių,” buvo “grigaitinių,” bu
Sčesnulevičiaus prakalbos ne
LIETUVIAMS.
kaušio krapštyti ir krimsties
vo “michelsoninių,” o netru
AKRON, OHIO.
paliko be vaisiaus. Nes ir
nereikės jei savo pinigų iš ūPer daug metų lietuvių soci kus žada atsirasti ir paviršu
Visų pirmiausia reikės ka
čia jam pavyko sutverti Liet.
kio neturėsi iš ko padaryti,
jalistai skelbėsi, būk tai jie esą tinių. Su Jackaus pagelba su pitalo, pinigų.
Susitvėrė LDS. kuopa.
Darbininkų Sąjungos kuopą,
tai dešimtinę ar kitą pasiimsi
darbininkų geriausi užtarėjai
Toliaus sumanumo ir nusi
Nedėlioj rugpj. 5 d. čia buvo ir mažiau susipratusius žmone- silauksime ir uodeginių.
j kurią prisirašė iš viso 14 as
iš kaimyno, ir gausi tą pas
•
manymo ūkininkauti.
prakalbos.
Kalbėjo
p.
A
S.
menų.
k
kolą be jokio maldavimo ir
lius visokiais būdais mulkino
O trečia tai ištvermės per
“Darbininkų Balsas” prisi
Nedėlioj 29 a. liepos nauja Kulbickas ir gerb. kun. Hala- ir išnaudojo. Ne vienas iš so
traktamentų,
nereikės
net
keldamas Chicagoje iš numiru galėjime įvairių kliūčių ir ne
"kuopa turėjo savo susirinki burda iš Cleveland, Ohio. Pir cijalistų pelnijo sau lengvą
nei nuošimčių mokėt. O bėdą
malonumų.
mą.
Nutarė laikyti savo mė miausia kalbėjo p. Kulbickas, duonelę iš tų pačių darbininkų sių, veidrodyj giltinės grobus
prašalinęs tuojaus atsiteisi, ži
Taigi ir pakalbėsime apie
pastebėjo
ir
rengiasi
atgal
gul

nesinius susirinkimus kas pir LDS. organizatorius. Jisai pa sunkiai užprakaituotų centų.
noma ir kaimynui į reikalą tu
šiuos tris dalykus, apie kiek
ti į kapus.
mą nedėldienį tuoj po sumos sakojo apie darbininkų orga Bet pagaliaus daugelis iš tų
taip pat- prigelbėsi, bet tų
vieną iš jų atskyrai.
Šv. Kazimiero mokyklos kam nizacijas ir aiškino,1 jog ne vi mulkinamųjų
atsargos
pinigų mažyt taip bi
pradėjo susi
Kad be tam tikro kapitalo
“Vienybė Lietuvninkų” kobaryje.
Taipgi
susitvarkę sos organizacijos, kurios vadi prasti, pamatė, kad cicilikai
jok, kaip kad bijosi gaisro ar
nieko pradėti nėra galima, tai
gerai, žada pradėti dirbti, nasi darbininkiškomis, yra tin ne darbininkų, bet savo pilvo lioties moka neprasčiau už
ligos.
yra kiekvienam aišku, bet
“Saulės” taradaiką
kiek galima, kad daugiaus kamos darbininkams. Nurodė, reikalais rūpinasi, o darbinin
Jei šį mano patarimą pil
kad ūkininkauti yra galima ir
narių prikalbinti prie taip jog socijalistai ir aidoblistai kus vien tik išnaudoja. Ir ka
dysi bent 5 metus — būsi Lie
Jei SLA nuo “kipšų” ir su mažu kapitalu, tai taip
naudingos organizacijos, taip tik kenkia darbininkų reika da lietuviai katalikai darbinin
tuvoje laimingas ir būsi geras
pat yra nuomonė veik visų, o
gi platinti laikraštį “Darbi lams. Kun. Halaburda iš pra kai pradėjo organizuoties, su “šiaudinių patrijotų” apsiva
pavyzdingas ūkininkas.
tai yra labai klaidinga.
ninką” tarpe čionaitinių lie džios užsiminė apie tikybos ir sispietė prie LDS. pasekmin lytų, “Tėvynės” redakcijoje
Lietuviai abelnai dažnai
Gerai ūkininkauti be atsar
tuvių ir kitus raštus išleistus bažnyčios reikalus, o paskui gai rūpinties savo reikalais. Tą tiek daug velniškų ragų nesi
padaro tą klaidą, kad nor
gos kapitalo nėra galima. Ir
kalbėjo apie organizacijas ir matant, dauguma ir-nuo soci matytų.
Darbininkų Sąjungos.
apžioti tiek kiek nevalioja nu
jeigu aplinkybių priverstas
Tikiuosi, kad tas jiems pa katalikišką spaudą. Dar kal jalistų atsimeta ir rašosi prie
kąst, dėlto dauguma ir apsi
“Lietuvos”
neapykanta, žmogus ir ūkininkauja neturė
vyks, nes čia yra gana geras bėjo vietinis J. J. Bagdonas.
LDS. ir kitų naudingų organi “Ateities” tulžis, “Vien. Lie damas jokio atsargos kapita gauna.
Po prakalbų sutverta LDS. zacijų. Tai didieji socijalistų
skaitlius lietuvių.
Užsiperka didelį šmotą že
mali-malienės — lo, tai daro tą tik iš prievar
kuopa, kurion įsirašė apie tu lyderiai labai susirūpino. Aiš tuvninkų”
Antanas.
mės, išleidžia ant to pirkimo
lietuviškai
liberalų tos, nes kitokio išėjimo netu
zinas narių. Kuopos pirm, li kus dalykas kol jiems sekasi sudaro
visus, kokius turėjo pinigus,
ri.
partijai
pamatus.
ko G. Puišis, rašt. V. Puišis, žmonelijis išnaudoti, tai ištik
HARRISON, N. J.
kartais dar net ir skolų prisi
Tą aš tamtsoms paaiškinsiu
ižd. K. Tamošauckas, maršal rųjų smagus buvo gyvenimė
daro, o reikia pradėt ūkinin
Pradeda atbusti.
Visiems yra ge
Taika yra gražus ir prakil pavyzdžiu.
ka M. Tulaba.
kauti,
tai nėra nei padarų nei
lis
nus žodis, bet tik ne mūsų rai žinoma, kad žydas į ukiGeros kloties naujai kuopai.
Mūsų LDS. 15 kūpa dėl įvai
sėklų, nei duonos, nei gyvu
Ju ką-gi jie veiks, nes
Jis vykindami ninkystę veik visiškai netin
Rašt. jokių naudingų profesijų nepa socijalistams.
rių priežasčių buvo apsileidus.
lių, nei už ką darbininkų rei
taiką visus katalikus ant sau ka. O daugelyje vietų Lietu
Neturėjome nei kur susirinki
kalingą skaičių pasisamdyti.
žįsta; skerdyklose dirbti neno sų šakų iškabintų.
voje, kur lietuvis arba lenkas
BRIDGEPORT, CONN.
mų laikyti. Newarkiečiai pri
Tuomet tą žemės plotą ne
ri, nes pirmiausia nemoka, o
negalėjo ūkyje išsiversti, ne
sidėjo prie mūs išjudinimo.
gali
tinkamai apdirbti, nelaiantra
tai
persunku
ir
mokestis
Daili pramoga.
Kazys Sčesnulevičius savo galėjo galus su galais sumegsBuvo surengtos
prakalbos.
ku
atlieka
kiekvieną darbą,
permaža. Tai daugiausia tin
“Naujienas” ti — žydas išsiverčia ir dar
L. Vyčių 37 kuopa buvo su giniai, svieto lygintojai, leng argumentais
Kalbėjo p. A. Staknevičius iš
netaip atlieka kaip reikia ir
Kame to vi-,
Bloomfield, N. J.
Jisai tai rengus išvažiavimą ant lietu vos duonos ieškotojai. Kurie taip sujudino, kad jos netekę pinigą padaro.
žemė vietoje ‘ pfelno, naudos,
protiškos
lygsvaros,
liežuvio
so priežastis?
Vieta labai prastą darbą dirbti nenori, o
labai suprantamai pakalbėjo viškos farmos.
neša nuostolį.
Toliaus reikia
apie darbininkiškus reikalus. tinkama tokiai pramogai, šei inteligentiško darbo atlikti ar ir kinkų drebėjimu susirgo.
To viso priežastis yra ta įlysti į skolas, o skolas, o
Aiškino, kaip mums visiems mininkas buvo prielankus, tai ba nemoka, arba negali. Tai
me, kad žydas arba turėjo skolininkai, tai gyvam žmo
Laisvamaniai šimet seimų
reikia turėti darbininkišką su laiką praleidome puikiai. Prie kas-gi jiems pasilieka daryti
atsargos kapitalą arba galėjo gui smegenis iščiulpia iš gal
sipratimą ir prigulėti prie dar- surengimo tos pramogos daug Jie sumanė, kad geriausia tai neturėjo, tai katalikiškų or reikalui priėjus pasinaudoti vos ir kraują iš gyslų.
Pas
'hininkiškų organizacijų.- Už pasidarbavo p-lė D. Totilytė, taikvties prie mažiau išmanan ganizacijų seimų įspūdžius su pigia paskola.
kui žmogelis į visokias pink
siminė apie E. St. Louis neg pp. R. Blažys, V. Mekionis ir čios liaudies, kurią lengva lie- gaudę per plyšius ir skyles,
Taip-pat mes matome dau les įsivėlęs patsai savęs nesiliberališką jeremijadą
savo
ru skeidynę, apsakė, kad tie kiti.
gelį nuomininkų, kurie gerai kenčia ir keikia šventą žemelę,
žiuviu apsukti. Iš sykio jiems
spaudoje
pagamino.
A. J.
negrai nebuvo susipratę, ne
gyvena,
o kiti skursta, ir įsi kad jinai būk jį pražudžiusi ir
tas puikiai sekėsi. Bet galų
prigulėjo prie darbininkiškų
gilinę į dalykus mes visuomet jo kruvinai uždirbtus skati
gale darbininkams labiau susi
“Vienybei Lietuvninkų” vi
unijų, pakirto alga« unijistų
pamatysime, kad tiktai tie kus suėdusi, o nemato, ar ne
pratus, tų ponaičių pilvui pra
LAWRENCE, MASS.
suomet dantis skauda, kuo
ir užsitraukė gyventojų nea
gerai
gyvena, kurie turi at supranta, kad čia yra kaltė
Buvo vietinės Vyčių kuopos dėjo gręsti pavojus. Ir ką-gi met jinai “Draugo” moksliš
pykantą ir galop priėjo ■prie
sargos
kapitalą.
jo paties, jo neapsirokavimas
Be daryt ? Štai ir sumanė tverti kų argumentų negali perpras
skerdynių.
Liepos 31 d. tu mėnesinis susirinkimas.
Be atsargos kapitalo ūki su tuomi ką jis gal.
kokią tai “Darbininkų Tary
rėjome susirinkimą kur buvo paprastų vietos reikalų tapo bą” ir dabar kaip pavyzdžiui ti.
ninkas, tai darbininkas su su
Ir padaryta klaida, kad
inešta ir nutarta šis-tas nepa
išrinkta nauja valdyba.
rištomis
rankomis,
tai
kelei

vietoje
išleisti ant užpirkimo
Chicagoje ir apielinkėse jie nu
prasto. Tas specialis dalykas
Centralis Komitetas laisva vis su užrištomis akimis.
Kp. rast.
girdę kur bus katalikiškij držemės vieno trečdalio savo ka
buvo nuo pereito Liet. Vyčių
maniams didžiausias džiaugs
Jisai į pirmutinę duobę in- pitalo, indėj imas į tą dalyką
jų ar organizacijų susirinki
Naujosios Anglijos Apskričio
mas ir laimė, o badaujančiai
NORWOOD, MASS.
kris, pirmoji nelaimė jį per- visų savo pinigų.
mai, tai tenai lenda ir pri
išvažiavimo, liepos 4 d., 1917,
Lietuvai vienas tik skurdas ir blokš, pirma viesulą inveiks,
Dėlto, kurie mano grįžt
Naujas būdas kojoms laužyti. Pelhan Imi, Lavrence, Mass. kalbinėja prisidėti prie tos jų nelaimė.
ir jo gerbūvį sunaikins, o, ra į Lietuvą ir užsiimti ūkininnaujos tarybos. Bet šiandie
Liepos 19 d. socijalistai V. raporto išdavimas ir priėmi žmonės jau supranta, kas per
si net ir ant visados.
kyste apie šitą dalyką gerai
Menka katalikų tarpe suiru
Mažeika ir A. Šatas motorci- mas.
Aš
čia
duosiu
tiktai
patari

vieni tie darbininkų prieteliai
pagalvokite.
Velyk dešimts
Išvažiavimo rengėjai apreiš
tė — visiems liberalams gal
"kliu buvo nuvažiavę į E. De
mą tiems, kurie mano grįžti kartų apgalvoti ir padaryt ge
ir jiems tuojaus duris parodo.
dam, kur yra pora smuklių. kė, jog grvno pelno buvo Ypač tie, kurie jau buvo sykį vas apsuka.
į Lietuvą ir tenai užsiimti u- rai, negu kad vieną kartą ne
Grįžtant namo, smarkiai lei $93.17c.
kininkyste, ir jei to mano pa apgalvojus pasielgti ir prakiš
suvedžioti. Kaip aš atkeliavau
Rengiant išvažiavimą kuo
Socijalistų laisvosios pačios,
do dviratį ir privažiavę prie
tarimo paklausys, tai nei vie ti — o paskui visą amžių kri
į šią šalį, tai ir mažai mokslo
pa
tarė
pasilikti
vieną
penktbesitrankydamos
po plačią ADedam nepatėmijo ant kelio
turėdamas, bet vis-gi turėjau
nas nesigailės.
mstis ir skursti.
meriką“ Naujienoms” ir “Ke
stovinčio automobiliaus. Tren dalį pelno savo kasoje, o ki patraukimą prie
skaitymo
Visų pirmiausia,
brolau,
Sumanumas ir mokėjimas
kė į jį dviratis.
Šatui nu tą visą paaukoti nuo karės nu- knygų ir laikraščių. Štai kaip leiviui” daugiausia biznio pa apsiskaityk kiek turi kapitalo
kentėjusiems,
kadangi
tasai
ūkininkauti.
daro.
laužė koją ir buvo nuvežtas į
sykis ir apsigyvenau prie soci
ir ką galėsi nuveikti.
pelnas
siekė
taip
arti
šimto,
ligoninę. Mažeika biskį tebu
jalistų ir per kiek laiko geres
Jeigu atrokavus, kelionės
Nors mūsų didžiuma yra
Amerikos lietuviškų libe
vo sužeistas. Rugpj. 5 d. Ma tai kuopa paaukavo ir tą sa nio laikraščio nerodė, kaip tik
į Lietuvą kaštus dar tau atlik ūkininkų vaikai, bet ne visi
žeika su kitu draugu motor- vo procentą, kuris buvo virš savuosius šlamštus, kuriuos aš ralų “tautinei tarybai” nosį p. tų 3.000 dolerių ir esi sveikas, mokėjome ir mokame ūkinin
St. Šimkus augščiau debesių
cikliu atidūmė į Bostoną. Grį $18.00
skaitydavau ir sykiu su jais adrūtas darbininkas,
o dar kauti.
Be
to,
kuopa
nutarė
įstei

užrietė,
o kojų vis dar iš puržtant lygiai toje, pat vietoje,
pie laisvąją meilę svajodavau
prie to turi savo priaugančios
Tikrai geras ūkininkavi
kur pirmoji ištiko nelaimė, gti bufetą, kad iš saldainių ir darbuodavaus, pakol nepa vynėlio negali ištraukti.
šeimynėlės, tai spiauk ant vi mas tai yra labai painus daly
stovėjo vežimas ir dviratis šaltakošės, blaivių gėrimų pel žinau geresnių laikraščių nei
sų Amerikos uždarbių ir gėry kas, tai yra gana sukompli
“Ateitis” iš didelio susi
smogė į jį.
Šiuo kartu Ma no dapildžius tą šimtą. O tuo dr-jų. Bet kas svarbiausia, kad
bių o drožk koveikiausia į kuotas užsiėmimas.
Čia rei
žeikai abi koji tapo sutriuš met kuopa perduos tą šimtą jų raštus skaitydamas, nei sykį krimtimo pradėjo muses dovy mielą šventą Lietuvą, į savo kalingas ir mokslas, ir inprakintos, o antras draugas tik vietos Tautos Fondo skyriui. neužėjau to, kad jie savo skai ti.
tėvų žemelę.
Su tuo kapita timas ir ištvermė.
Vytis.
biskį teaplaužytas.
tytojus paragintų prie darbš
lu Lietuvoje būsi ponas
Ži
Reikia mokėt kaip apdirbti
Naujosios Anglijos T. M. D.
A. Voveris.
tumo, blaivybės, taupumo, ar
noma, darbo turėsi iki akių žemę, kaip auginti ir liuobti
SHEBOYGAN, WIS.
kantrybės ir meilės artimo. Jie apskritys ant socijalistiškų skylei, bet viso, ko turėsi gyvulius, kaip sunaudoti ūNEWARK, N. J.
Šis miestelis guli prie Michi- daugiausia siundo prie neapy kempių žada savo ateitį pabū per pilnai.
Būsi tu pats ir kio produktus, kaip iš visako
davote
kantos,
keršto
prieš
Dievą
ir
gano
ežero.
Yra
30.000
gy

tavo
šeimynėlė
aprūpinta ne padaryti pinigą, kaip iš ūkio
Smuklininko vestuvės.
krikščionišką
tikėjimą
ir
viską
ventojų, daugiausia vokiečiai,
tik šiai dienai, bet ir ateičiai. ištraukti visodidžiausią nau
“Ateitis” viešai pripažįsta,
Seredoj 1 d. rugpj buvo ve kurių rankose'yra pramonė ir kas negera ir pragaištinga.
Vienok dar įsitėmyk gerai, dą.
Tą viską be mokslo, be
stuvės smuklininko G. Žukau- pirklyba. Lietuvių yra į 180 Prakilnesniam žmogui greit kad lietuviški “tautininkai” ką turi su tais pinigais pada prityrimo ir be darbo nepada
cko, kampas Jefferson ir War- šeimynų ir biskį mažiau pavie pasidaro įkyrūs ir sausi soci ne tik moka meluoti, bet ir di ryti.
rysi.
deliais nachalais yra. Gerai,
vick gatvių.
Bažnyčioj šliū- nių. Dr-jų ir kuopų yra apie jalistų šauksmai.
Pirmiausia už vieną trečda
Dabar Lietuvoje ūkininkybo neėmė.
Kai po civilio 15. Geriausia gyvuoja S. L. R.
A. J. žvirblis. kad prie kaltės prisipažino.
Žmo
lį tų pinigų užsipirk arba dar stė jau buvo bekįlanti.
šliubo smuklėn parvažiavo, tai ■K. A kuopa, Vyčių kuopa ir
geriaus nusipirk gatavai gaba nės buvo jau ūkininkystėje pa
Jei “Tėvynės” Redakcija
smuklėj jau buvo prisirinkę Moterų Sąjungos kuopa
lą žemės.
Už antrą trečdalį darę kelias žymias perverssu Keistučio Šliupo pagelba
SKAITYK ČIA!
geras būrys cicilikėlių.
Jau
Lenktynių yra tarp įvairių
savo kapitalo įsitaisyk gyvu mes.
sugaus lietuviškus pardavinavedžius pasitiko baisiais ri pakraipų. Katalikai neatsilie
• Dauguma sodžių išsiskirs
“Darbininko” kūygyne ga kus, lietuviška patarlė: — “Ir lius ir reikalingus ūkio pada
ksmais ura Manėm, kad lan ka veikime. Gegužio 27 d. lima gauti “Gyvojo Rožan
rus, o už trečią trečdalį ne tė į viensėdijas, sumažino gy
gai išbyrės nuo riksmo. Pas kalbėjo p. Sutkus. Bet kata čiaus lapelių.” Kaina 15c. už akla višta kartais suranda pirk nieko, jį pasidėk į baru vulių skaičių, bet užtat page
grūdą,” — gali išsipildyti.
kui rėkė,
klykė žėdnas savo likams nebuvo patogu be savo setą arba 15 dalių.
Dabar jau prasti ar
ką ant nuošimčio ir tegul jisai rino.
balsu iki vėlai nakties.
kunigo, nes yra bažnyčia ir
tenai guli taip kaip užkeik kliai ir karvės buvo retenybė,
“Tarka” turbūt visai nu
B. V.. klebonia Tai Milwaukees artas.
o kaip apie Eržvilką, tai ne
suso, kad jos niekur nematy
civyskupas liepos 13 d. nusky
AR SKAITOTE “MOTERŲ
Dideliausiame reikale gali naujiena ūkininkui paimti už
WATERBURY, CONN.
rė valdyti parapiją kun. Kuli DIRVĄ,” lietuvių katalikių ti.
iš to kapitalo menką dalį pa arklį 1.000 rublių. Žemės bu
Švilpukas.
kauską. Šisai kunigas tuos moterų mėnesinį žurnalą? Jei
imti bėgantiems
reikalams, vo jau išdirbtos gerai su pa
Apgavikai
reikalus labai gerai atlieka. ne nelaukie nei dienos, bet su“Garso” redakcija prie an bet sudaręs pinigus iš ūkio gerintais ūkio padarais. Pirk
Kaip girdėti visur socija-' Liepos 15 d. kalbėjo kun. J. sipažinkie su ja, o tikrai nesi trojo Dievo prisakymo: “ne tuojaus atiduok atgal, kad tinės trąšos daug-maž veik
listai dabar apgaudinėja nesu Žilinskas ir rodė jodomus pa gailesį tą padarius. “Moterų minėsi Dievo vardo dovanai” tas tavo trečdalis atsargos ka visur vartojama, pašarams žo
sipratusius žmones, sakyda veikslus. Liepos 25 d. kalbė- Dirva” kupina indomiausių — norėtų pridėti sekantį prie pitalo visuomet būtų čielybė- lės sėjamos, šlapios vietos sau
mi. jog neims kariuomenėn jo p. K. Sčesnulevičius ir su-Į dalykėlių ir žinelių. Metams dą: “taip-pat nepaminėsi nei je.
Šimtą sykių tau bus nau sinamos ir tt.
tų, kurie prie socijalistų pri tvėrė LDS. kuopą Liepos 29 tik doleris, pusmečiui 65 cen gyvu žodžiu, nei raštu vardo dingiau, kad tavo atsargos
Iš Amerikos pargrįžę ūki
sirašys.
Supratlyvam žmo d. Moterų Sąjungos kuopa bu tai, 1 egzempliorius 10 centų. Lietuvos Didžiojo Kunigaikš kapitalas bus didesnis, negu ninkai tie, kurie čia gerose
gui aiški begėdiška socijalistų vo surengus vakarą Progra Adresuok:
čio Vytauto,” nes, matykite, trečia dalis tavo viso turto ir pavyzdingose farmose po kele
apgavystė.
Bet turbūt yra mo vedėja buvo kuopos pirm.
“MOTERŲ DIRVA,’*
tas vardas kai-kam gali pri prie to siekio žengk nuolatos tą metų padirbo galėtų Lietu
nesusipratėlių, kurie tam pa
minti jo dvasios silpnumą.
visais tau prieinamais keliais. voje geriausia tikti tokioms
tiki, nes ir pas mus atsirado
Kaip tu turėsi gatavą ai vietoms, kur nepertoli nuo

Kas girdėti lietuvią kolonijose.

Nuotrupos.

T
didesnių miestų, — jie tenai
daugiaus ir geriaus galėtų pri
taikinti savo įgytą mokslą ir
prityrimą.
Abelnai,
Amerikos kaip
kurie žemės apdirbimo įran
kiai yra geresni negu Vokieti
jos, ir ūkio trobesiai yra
praktiškesni kaip kuriais at
žvilgiais ypač turint mintyje
netolimą nuo didesnių miestų
apsigyvenimo vietą.
Bet apie įvairios pušies ūkininkavimo parašysiu antru
kartu.
Apie tai, kad norint pradė
ti ūkininkauti atsiras įvairių
kliūčių, kurios reikės perga
lėti tai nei abejonės būt nega
li; jos bus.
Bet ko lietuvis
nepergalės, — jei tik panorės.
Jam kliūtis malonu ir mie
la bus triuškinti, nes jisai ma
tys, kad tas kliūtis triuškin
damas auklėja savo ir savo, šei
mynos gerbūvį ateityje, kad
tai jo laimė to reikalauja, kad
tai jo pareigos ir priedermės
prie to verste verčia ir spiria.
Ir jas visas pergalės tie vi
si, kurie tiktai netingės ir visuom kuom gerai apsisk'aitliuos.
F. V.

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
svetaineje, 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
“Paskubėja,” 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 “Jolland” ar “Muskegon Interurban” karo, teima W. Leonard
gatvekarį, einantį į šiaur-vakarius. Teišlipa ant Quarry
Avė., teeina 2 bloku į šiaurius,
čion užtiks kleboniją 1343
Quarry Avė.
Vietinioi lietuviai pavaišins
seimo delegatus bėgyje seimo
dienų. Visi norintieji apsisto
ti pas lietuvius ar viešbutyje,
praneškite J. Lipkui, 1128

Broadway Avė.,Grand Rapids,
Mich.
L. D. S. NAUJOJI CENTRO
VALDYBA
Dvasiškas vadovas: —
Knn. F. Kemėšis,
50 W. 6-th Str.,
So. Boston, Mass.
Pirmininkas: —
J. E. Karosas,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
Vice-pirmininkas: —
M. Mažeika,
1658 Wabansia Avė.,
Chicago, III. ,
Raštininkas: —
F. Virak’s,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Finansų Raštininkas: —
A. F. Kneižis,
242 W. B^oadway,
So. Boston, Mass.

Idžininkas: —
J. I». Petrauskas,
268 W. Broadvay,.
So. Boston, Mass.

Iždo globėjai: —
O. Meškauskaitė,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
P. Geležiutė,
41 Capitol Avė.,
Hartford, Conn.
V. Sereika,
21 James St.,
Norvood. Mass.

Literatiška Komisija:
Kun. F. Kemėšis,
P. Gudas,
J. E. Karosas,

F. Virak’s,
242 W. Broaduay,
- So. Boston, Mass.
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Vietines žinios
American Sugar Refining
Co. pristigus darbininką, pra

i

dėjo jąją per vietinius laikra
ščius reikalauti, bet mažai lig
šiol tesurado. Prisiėjo į dar
bą patiems bbsams stoti. Dar
bas jiems pasirodė lengvas,
tik vieno cento prie užmokesnio jie pasigedo. Pakėlė ir
užmokesnį — vienu centu į va
landą. Dabar į savaitę gauna
54 centus daugiaus. Tai dabar
turi pilną užmokesnį ir turi
dirbti pilną laiką.

Rep.

Kazys ^Česnulevičius vaka
cijos laiku aplankęs LDS. rei
kalais daugelį Amerikos lie
tuvišką koloniją, šiomis die
nomis sugrįžo į Bostoną. Po
nui Sčesnulevičiui kelionė ge
rai pavyko. Keliose vietose su
sitvėrė LDS. kuopos, taip-gi
daug prakalbą pasakė, o Chicagoje tai net socijalistus į di
skusijas šaukė, bet niekas su
jaunu ir gabiu studentu į dis
putas nedrįso stoti. Netrukus
ponas Sčesnulevičius grįžta į
Yale Universitetą ir toliaus
praktikuos advokatūrą.

X.
LDS. Centro Valdybos su
sirinkimas buvo
pėtnyčioj,
rugpjūčio 10 dieną “Darbinin
ko” Redakcijos kambariuose.
Suvažiavo visi nauji valdy
bos nariai, o taip-gi buvo atsi
lankę keletas ir senąją. Nuta
rimą amatninką organizavi
mo,spaudos platinimo ir kitais
reikalais padaryta daug. Ūpas
visą buvo pakilęs, nes visi
jautė, kad LDS. jau pradeda
dirbti užvis svarbiausį darbą
— organizavimą lietuvią amatninką mūsą tėvynės Lie
tuvos didesnei naudai.
Į Centro valdybos susirinki
mą iš Hartford, Conn. atsilan kė p-lė U. Geležiutė; iš Worcester’io, Mass. p. Vilkauskas;
iš Norwoodo p. Sereika, o kiti
buvo vietiniai.

Ignas.

Rugpjūčio 14 d. (utarninke)
7:30 vai. vakare, lietuvią baž
nytinėje salėje bus artistą vei
kalo “Palocius ežero dugnuo
se” susirinkimas. Tai-gi visus
kaip aktorius, taip lygiai aktorkas, kviečiame atsilankyti į
tą susirinkimą, žodžiu sakant
visus tuos, kurie yra pasižadė
ję tame veikale lošti.
Nepa
mirškite to svarbaus susirinki
mo. Aptarsime, kaip pasekmingiau būtą galima mokinties tą teatrą. Veikalas yra
didelis, ims daug laiko jį tin
kamai išmokti.
Be to kviečiami ir tie, kurie
yra pasižadėję pasiūti kaikuriems aktoriams drabužius.
Taip-gi turiu priminti gerb.
aktoriams ir aktorkoms, kad
šis veikalas rengiamas statyti
rugsėjo pabaigoje. Taip-pat
nutarė buvusis Piln. Blaiv. 49
kp. 9 d. rugpjūčio susirinki
mas. Laiko liko nedaugiansiai, o darbo iki ausų.
Kviečia Režisierius P. G.
VYČIŲ DOMAI.

i

Cambridge ir So. Bostono
Vyčią kuopą išvažiavimas bus
rugpjūčio 19 dieną ant pp.
Martiną farmos,
Billerica,
Mass.
Specijalis karas pri
bus prie kampo C. ir Fifth ga
tvią So. Bostone lygiai 9:30
vai. iš ryto.
Iki tam laikui
visi užsirašę važiuoti ir užsi
mokėję paskirtus mokesnius
turi pribūti, kad nepavėluoti.
Kas iš Vyčią ir ją prietelią
nori dalyvauti, išvažiavime, apie tai lai praneša iki utarnin
ko vakarui, rugpjūčio 14 die
nai “Darbininko” redakcijai
arba
Išvažiavimo Rengimo
Komisijai: p.p. P. Grinkevi
čiui, Špokui, O. Pratašiutei
ir A. F. Kneižiui.
Dalyvavimas išvažiavime
vyrams kaštuos $1.50; mergi
noms ir moterims 50 centą.
Vyčiai ir Vytės pasirūpin
kite šio išvažiavimo nepraleis
ti, nes tikimasi jame linksmumelio ir naudos turėti labai
daug.
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Pilnąją Blaivininką 49 kuo

Negeistinas svečias. Rugpj.

pa rugpjūčio 9 d. pobažnytinė
je salėje turėjo mėnesinį susi
rinkimą. Į susirinkimą atsi
lankė dauguma narią. • Kaip
kitus kartus, taip ir šį buvo
skaitytas protokolas ir po
trumpą svarbesnių reikalą ap
tarimą priimtas. Toliau sekė
buvusią Piln. Blaivininką Sei
me delegatą raportai. Pir
miausia kalbėjo O. Meškaus
kaitė, paskui plačiai apie sei
mą paaiškino p. F. Virakas.
Paaiškinimus puikiai dapildė
kunigas F. Kemėšis. Delega
tą raportais nariai pilnai li
kosi patenkinti. Be ’* raportą
buvo dar seni įnešimai atnau
jinti, būtent apie surengimą
prakalbi) ir teatro. Prakalbas
ir teatrą surengti palikta val
dybai. Laikas paskirta rug
sėjo mėnesio pabaigoje.
Taip-gi likosi priimta pasiū
lymas pramogą rengime susi
vienyti su Marijos Vaikelią
dr-ja, kurioje yra apie 200 su
viršum narią.
Dar nutarta užpirkti šv. mi
šias 16 d. rugsėjo; visi nariai
turės iškilmėse dalyvauti ir
visiems reikės eiti prie komu
nijos ir tt.
Prie kuopos keletas naują
narią prisirašė.

2 d. Z. Volungevičius, gyvenąs
City Pointe, sugrįžęs iš darbo
rado pas savo moterį negeisti
ną . svečią armėną. Nabagui
armėnui apskaldė makaulę.
Atėję policmonai suareštavo
svečią, Volongevičią ir jo pus
brolį, kurs dalyvavo atakoj,
Ant rytojaus buvo teismas.
Armėnas užsimokėjo $25, o
šiedu paleisti.

Rep.

Atitaisymas klaidos ir dapildymas: “Darbininko” 93 numeryj tilpusiame iš Brighton,
Mass. aprašyme “Kaip Brigh
tono lietuviai diplomatus rin
ko” įsiskverbė keletas klaidą.
Liet. Koopertayviškos Ben
drovės susirinkimas buvo ne
20, bet liepos 29 dieną ir Šid
lauską su Dr. Matulaičiu per
statė į diplomatus ne Gabalys,
bet iš publikos, tik Gabalys
juos abudu užtvirtino.

Prie to aprašymo reikia dar
tas pridėti, kad pirmiausia į
“diplomatus” buvo perstaty
ta Dr. Jakimavičius, tik Gaba
lini paaiškinus, kad Dr. Jaki
mavičius su lietuviais nieko
Dainą Mylėtojas. bendro nenori turėti, D-ro Ja
kimavičiaus kandidatūra tapo
atmesta.

Prakalbos

SOCIJALISTAMS IR LIBE
RALAMS SVARBU.
Lietuvos Vyčią organizaci
jos gyvavimu daugiausia susi
rūpino mūsą laisvamaniai ir
socijalistai.
Bepaliovos jie
klausia: — Kas tie Vyčiai yra,
kur eina ir ko jie nori? Lie
tuvos Vyčią 17 kuopa, supras
dama laisvamanią ir socijalis
tą didelį sielvartėlį, rengia
milžiniškas prakalbas, kuriose
nuodugniai bus išalkinta Vy
čią tikslas ir reikalai. Bus nu
rodyta, koks skirtumas yra
tarp socijalistų, laisvamanią ir
Vyčią. Plačiai bus parodyta
keliai, kuriais Vyčiai skiriasi
nuo bedievių ir kitokią sutvė
rimą.
Į tas prakalbas kviečiama
socijalistus ir liberalus ateiti
ir razumną žodžių paklausyti.
Hdšiol jūs apie Vyčius girdė
jote iš “Keleivio” Maikio ir
“Kardo” ištižusios Brigitos
lūpą, dabar pasiteiraukite ką
apie Vyčius sako patys Vyčiai.
Apsišarvokit visi laisvamaniš
ka ir socijalistiška drąsa ir,
marš, ant Vyčią 17 kuopos
prakalbą!
Kalbės Lojolos Universiteto
Studentas iš Chicagos KAZYS
PAKŠTAS ir kiti.
Prakalbos bus nedėlioj rug
pjūčio 26 dieną, Šv. Petro pa
rapijos bažnytinėje salėje. Pra
džia 7:30 vai. vakare.
Laike prakalbą bus - įvairią
pamarginimą. Įžanga visiems
uždyką.
Broliai katalikai, tikimės, į
tas prakalbas sueis visi, nes to
kią gabiu kalbėtoją labai retai
pasitaiko užgirsti ir tokią pui
kią progą apleisti visai nega
lima.
Visus i prakalbas kviečia
Lietuvos Vyčią
17 kuopa.

darbininkas
Moterą Sąjungos 13 kuopa ja išveždavo į Italiją, į Franturėjo savo mėnesinį susirin
kimą rugpjūčio 7 dieną. Ne
pribuvus į susirinkimą p-lei
Kotrinai Zubavičiutei, pirm.,
jos vietą užėmė poni Ago
ta Strakauskienė. Buvo labai
svarbus susirinkimas, nes bu
vo išduotas raportas delegatą
iš seimo, kuris atsibuvo 9-10
d. liepos Pittsburgh, Pa. So.
Bostonietės linksmai priėmė
raportą, nes beveik visi įneši
mai, kuriuos padarė 13 kuo
pa išpildyta. Taip-gi nutarta
ant toliaus darbuoties su di
deliu pasišventimu. Pradžio
je ateinančio ■ mėnesio nutarta
surengti teatrališkas vakaras,
kuriame pasižadėjo gabiausios
mūsą sąjungietės dalyvauti.
Galima tikėtis, kad šis vaka
ras bus įvairus, nes jau akto
rės nuo senai savo roles yra
išmokusios ir vis dar mokina
si ir prie to vakaro rengiasi su
pasišventimu, pasitikėdamos,
kad gerbiamoji publika atjaus
tą jąją didį darbą ir parems,
atsilankydama į smagią mote
rų pramogą.

Korespondentė.
šv. Jono Evang. Pašelpos

Draugystė laikys savo mėnesi
nį susirinkimą 19 dieną rug
pjūčio, 3:30 vai. po pietą po
bažnytinėje svetainėje. Meldžfam visą narią, kurie savo
Brightono Darbininkas. knygutes paliko dėl peržiūrėji
mo atsiimti, o kurie neindavė
atnešti ir meldžiam naują na
rią
atsivesti prisirašyti.
DVI NELAIMĖS.

Jūrėje šalę Bostono ištiko
dvi nelaimės.
Pereitoj pėtnyčioj buvo iš
tikus baisi audra. Vėjas švil
pė 90 mylią valandoj. Tuo
tarpu žveją laivynas buvo jurėj. Ir du laivai Mary C.
Santos ir Natalie J. Nelson bu
vo apdaužyti ir ant ją žuvo 19
žveją. Nelaimingieji buvo veik
visi vedę ir pusamžio vyrai.
Tik vienas buvo nevedęs. Tai
liko 18 našlių dėl tos nelaimės.

Ant Santos buvo 23 žmonės,
ir žuvo 13, nuo kito laivo žu
vo 6.

ciją ir į kitas valstybes. Taip.gi ir Vokietija naądodavos
Russijos grūdais, vienok da
bar Russija savo priešam duonos parduoti negali. Anglija
prieš karę iš Russijos išvežda
vo daugybę visokią prekių ir
grūdą, dabar gi tiek daug iš
vežti negali, nes vienintelis
uostas Arkangelskas, per ku
rį galima būtą išvežti, užvers
tas amunicija ir kitais kariuo
menei reikalingais įrankiais.
Didesnę dalį amunicijos-ginklą Russija perka nuo Ameri
kos Suvienytą Valstiją, už ku
riuos turi mokėti pinigais ir
tokiu būdu į- užrubežį išmoka
ma daug pinigų, tada kaip
savo prekių neparduodant, iš
užrubežio jokią įplaukų nėra,
tai ir yra priežastis nupuolimo
Russijos rublio žemiaus 23
centą.
Pasibaigus karei, kada Ru
ssija. vėl pradės gabenti savo
prekes — skolas mokėti grū
dais, mineralais ir kitokiomis
prekėmis, vietoje gryno aukso,
tai vertė rublio ūmai pradės
kilti ir gal greit daeis iki pir
miau buvusios jo vertė 52 cen
tu, o gal ir augščiau pakils.
Todėl liktai dabar geriausias
laikas ir yra pasiųsti sutaupy
tus pinigus į RUSSIJOS VAL-

Biznieriai nepra
leiskite progos

AMERICAN SUGAR
L D. S. II Seimas nutarė
REFINING CO *9
kiekvieną metą išleisti L D.
49 Granite Street,
Kalendorį, neatsižiūrint į bran
South Boston, Mass.
gumą popieros ir kitokią spau
stuvei reikalingą daiktą.
L. D. Kalendorius 1918 m.
bus labai įvairus ir žymiai pa
gerintas.
Tai BŪSI GRAŽUS I Ją išdir
Formatas bus6 X 9, mažiau
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
sia 128 pusL su įvairiais pa
gult ištepk veidą mosčia per kelis
veikslais ir tt.
vakarus, o padarys veidą tyru ir

Nusipirk mosties.

APGARSINIMŲ KAINOS:
Už visą puslapį $14.00
99
4
puslapio 7.50
99
99
4.50
i
99
99
2.50
i

skaisčiu baltu. Toji mostis išima
plSmus raudonus, juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
Nelaukite ilgai, nes jau pra
stampoms.

dėtas rengti į spaudą. Pir
J. RIMKUS
miaus prisiųstus įdėsime pir
P.
O.
Box
36,
Holbrook, Massmoje vietoje.
Apsvarstykite, tai geriausia
proga išgarsinimui biznio.
Apgarsinimą kopijas* siuski
te šiuo adresu:
“D arbininkas”
242 W. Broadway,
Parodyta sienos, kokios tu
South Boston, Mass. rės būti laisvos Lietuvos.

Visos Lietuvos

Mylėtojui muziir dainas 8
lekcijos lietuviškoj kalboj išsimo

•£- ką

RUSSUOS
VALSTYBINĖ kinimo (notą) “Gaidą” ant
BANKA todėl, kad padėti pi visokią įstrumentą kad ir nesi

Valdyba. nigai ant apsaugojimo pagal matęs gaidą, išmoksi be moky

SVARBUS — NEATIDĖTI
NAS DALYKAS.
Užsiregistruok šiandien!
So. Bostono ir Cambridgiaus
L. Vyčią išvažiavimas bus ne
dėlioję, rugpjūčio 19 d. ant pp.
Martiną fanuos, Billerica,
Mass. Specialis karas pribus
ant kampo C ir Fifth gatvių
So. Bostone lygiai 10 vai ryte.
Kas iš Vyčią ir ją prietelią no
ri dalyvauti išvažiavime, apie
tai praneškite iki utarninko
vakaro, rugpjūčio 14 d. “Dar
bininko” red. arba išvažiavi
mo komisijai: p-lė O. Pratošiutei, pp. P. Grinkevičiui, P.
špokui ir A F. Kneižiui.
Dalyvavimas išvažiavime po
rai kaštuos $2-00; pavieniais:,
vyrams $1.50, moterims ir
merginoms prigulinčioms prie
Vyčią 50c. Ne Vytėms 75c.
Pasiskubinkite priduoti savo
vardą ir pavardę komisijai.
Tame išvažiavime bus daug
įvairumą — iš ko turės visi
daug linksmumo ir naudos.
Paragausite karališką pietą.
Komisija.

Russijos įstatus niekada nega
li būti konfiskuojami apmokė
•v
jimui, kaipo privatišką, taipo
ir valdišku skolą; todėl kad es
ti išmokami'depozitoriui visa
da ant kiekvieno pareikalavi
mo, be skirtumo, ar depozitorius gyventą Russijoje, ar užrubežvje.
Jeigu dabar, gyvendamas
Amerikoje padedi 1000 rubliu
per mūsą banką, tai užmoki
tiktai $227.00, pakol jūsą pini
gai gulės minimoje bankoje,
patol bus priskaitliuojama 3
nuoš. Pasibaigus karei, kada
rubli-: daeis iki buvusios jo
vertės, jūs gal panorėtūmet,
kad jūsą pinigus iš Rusijos
pervestume Į Ameriką, tada
kain rublis bus 50c., tai vieto
je dabar įdėti) $227.00 jūs
gausite $500.00 t. y. jūsų pini
gai a*n?š jums pelno $273.00
iš už kiekvienus metus nuo
kiekvieno 1000 rublių gausite
nuošimčių po 30 rublių, tokiu
būdu jūs savo mažą kapitalą
padidinate beveik tris kartus,
nieko neveikdami ir tuomi ap
rūpinate savo ateitį. Pasibai
gus karei, jei jūs grįžtumėte į
Lietuvą, tai-gi dar naudin
giau yra pasiųsti jūsą sutau
pytus pinigus į RUSSUOS

Stiprią vyrą dėl sunkaus
darbo 56 vaL į savaitę.

Nuolatinis darbas, geras už
.APSIGARSINKITE “LIETU mokestis ir labai arti jūsą na
VIŲ DARBININKŲ KA mą. Nereikia mokėti carfare.
LENDORIUJE 1918 m.”
Kreipkitės prie Mr. O’Leary.

STIBINES APSAUGOS BAN -j) ,,
KAS. Kiekvieno Rusijos-Lie- •£M‘
tuvos piliečio pinigams yra ge
riausia ir apsaugiausia vieta

<

REIKALAUJA VYRŲ.

tojo, kuriam mokėtum 50c už
1 lekciją. Knygą $1.50 parduo
du už $1.00. Adresukit:

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

Lietuviai iš Kauno, Vilniaus^
Suvaiką guberniją, Prūsą Lie
tuvos, Kuršo ir Gardino gu
berniją ras savo miestus ir
miestelius, geležinkelius, upesir 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 eentą^
2-ją ir daugiaus po 50c. Agen
tams tam tikros kainos.

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

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

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

1

Centrai Spa.
Broadway, So. Boston, Mass.
Kampas Dorchester Street.

A. K. MAŽINAUSKAS įga
Geriausia vieta, kur gali
liotas užrašinėti “Darbinin ma gauti įvairią rusių SAL
ką,” rinkti apgarsinimus ir tt. DAINIŲ, ŠALTAKOŠES (ice
Pas jį galite kreiptis šiuo ad -cream), SODA ir CIGARŲ.
resu:
Taipgi įvairią
A. K. Mažinauskas.
FRUKTŲ-VAISIŲ.
321 Lincoln Avė., Rockford,Ill.
Prielankus patarnavimas.
Tel. So. Boston 21032

Antroji nelaimė buvo subatoj po pietą. Toji nelaimė vos
nepasibaigė baisiausia trage
dija. Garlaivis Mayflower su
1.200 pasažierią plaukė į Nantasket. Buvo miglota ir dėl
miglos Suv. Valstiją submari
nas nematė to laivo. Submari
Jeigu nori surasti savo gi
nas savo nosim drožė į garlaivį
mines ar pažįstamus prisiąsk
ir įkišo nosį. Ant laimės abu
paieškojimą į “Darbininką.”
laivai sustojo. Submarinas neSo. Boston, Mass.
traukėsi atgal ir neištraukė sa
Už vieną sykį 50c.
99
vo nosies iš garlaivio žaizdos.
i;
du
” 75c.
Tokiuo būdu per tą skylę ne
99
tris" ” $1.00
galėjo bėgti vanduo. Jei sub
Už paieškojimus pinigus
marinas būtą traukęsis atgal
siųskite iš kalno.
tai per tą skylę būtą ūžtelėjęs
“DARBININKAS,”
KIEKVIENAS
LIETUVIS,
vanduo, garlaivis tuoj būt
242 W, Broadway,
NETURINTIS PIRMŲJŲ PI
nuskendęs ir su juo šimtai LIETIŠKŲ POPIERŲ VISAI APSAUGOS VALSTYBINES
BANKAS, todėl kad Lietuvos,
žmonių.
PALIUOSUOTAS NUO TAR kaipo mažos valstybės pinigai
Paieškau savo moters Vero
NAVIMO ARMIJOJE.
Tarpe pasažierią buvo daug
bus daug žemesni už Rusijos nikos Alubeckienės su dviem
moterų ir vaiką. Kuomet sub
Jau girdėjome apie tokius ir tokiu būdu, tada paimda vaikas; Jonas 9 metą senumo
marinas trenkė į garlaivio šo atsitikimus, kad valdininkai, mas, beveik tris kartus dau šviesią plauką, Stanislovo 4
ną, tai didis sumišimas ir pa- vietoje to, kad išduoti blan giau negu įdėjai, ne tik pats metą tamsesni plaukai. Ji apie
siauba kilo tarpe žmonių. Mo kas išpildymui delei pasiliuo- save aprūpinsi, bet tuomi ir 40 metą amžiaus, geltoni plau
ters ir vaikai klykė, o daug savimo, paduoda pasirašyti savo tėvynės turtą padidinsi. kai, raudono veido, priešais
moterų apalpo. Vyrai šoko į blanką ant pirmu pilietišką
Si klausimą, rodos jau už vienas dantys auksinis. Kalba
valtis, kiti užsidėjo pludis.
popierių, su tikslu, kad vė tektinai paaiškinome, bet jei- lietuviškai, lenkiškai ir trupu
Kaip tik ištiko nelaimė, tai liaus, įstatymišku būdu, galė
kuriems bus dar neaišku, tį angliškai. Ji ne našlė, bet
kapitonas liepė tuoj leisti ne tą paimti į kariuomenę. Jeigu rašykite, arba kreipkitės vpa- mane paliko it išvažiavo ne
laimės signalu. Bet tą sig-> nesuprantate klausimą, po ku t’škai, su mielu noru kiekvie žinau kur, gal į New Britain.
nalą veik nereikėjo, kliksmai riais liepia pasirašyti, geriaus nai paaiškinsime plačiau.
Conn. Jeigu kas apie ją dasiir šauksmai už mylios buvo nesirašvkite, bet kreipkitės
Juozas Kowaliauskas. žinotą, meldžiu duot žinią šiuo
Rugpjūčio 9 dieną Cam girdimi. Tai tuoj didelė dau tiesiog pas mane, AŠ JUMS
adresu, už ką aš širdingai at
bridge Vyčią 18 kuopos, p. D. gybė patrulinių laivą suplau PATARNAUSIU KIEKVIE
MŪSŲ BANKAS PO TIE lyginsiu.
Antanavičiaus vedamas cho kė ir išgelbėjo visus. Viskas NAME REIKALE.
SIOGINE SUVIENYTŲ VAL
Mr. S. Alubickis,
ras, laikė repeticijas. Choras pasibaigė tuo, kad vienas žmo
STIJŲ VALDŽIOS PRIEŽIŪ 1351 Penn Av., Pittsburgh, Pa.
NOTARAS IR TAIKOS
jau yra pramokęs gana daug gus buvo sužeistas.
RA IR UŽSTATU $50.000.
TEISĖJAS
dainą ir gana gražiai sutaria.
MES PRIIMAME PINIGUS
Paieškau K. Tamntienės ir
JUOZAS
KOWALIAUSKAS,
Prie choro priklauso daugiau
ANT
APSAUGOJIMO
IR vyro Jono Tamučio, šeši me
merginą, bet pradeda ir vai
Rugpjūčio 9 d. atsibuvo su 11 Salėm Str., Boston, Mass. MOKAME 4.tą NUOŠIMTĮ. tai atgal kaip gyveno Worces111 SALĖM STR.
kinai prisirašyti.. Į šias repe sirinkimas P. B. 49 kuopos šv.
MES SIUNČIAME PINIGUS ter, Mass. dabar nežinau kur.
BOSTON, MASS.
ticijas buvo atsilankę keletas Petro parapijos pobažnytinėje
Į RUSUĄ IR Į KITAS VAL Turiu labai svarbą reikalą, j
(Apgarsinimas)
So. Bostono dainininką ir p. J. svetainėje. Daug svarbią nu
STYBES VISO PASAULIO Jie patys arba kas žino, mel
E. Karosas iš “Darbininko” tarimą padalyta. 3 nedėlią
— PAGAL DIENOS KURSĄ. džiu pranešti šiuo adresu:
NOTARIALIŽKUS IR TEIS
redakcijos. Iš choro dainą vi rugsėjo nutarta iškilmingai
Veronika Saparnienė,
DOMAI
VISŲ
LIETUVIŲ.
si likosi pilnai patenkinti, o p. apvaikščioti drauge su Mari
MO DALYKUS VEDAME.
164 W 6-th St.,
J. Karosas papasakojo apie jos Vaikelią draugijėle bažny
Paskutiniu laiku kasdiena MŪSŲ BANKAS didžiausia
So. Boston, Mass. j
naują Lietuvos Vyčią Centro tines iškilmes. Iš ryto iškil daugybę laišką gauname su visos Massachussets valstijos
GERIAUSIA BUČERNE
valdybą.
mingos šv. mišios, vakare pra klausimais apie dėjimą pi LIETUVIŲ BANKAS
IR GROSERNE.
Cambridge Vyčiai uoliai ren kalbos. Sekančiame susirinki nigą į RUSUOS VALSTIJIGUBITOSI — K0WAL co.
Mėsa ir kitokie valgomi daik
giasi prie So. Bostono ir Cam me, po svarstymą nutarta lai NES APSAUGOS BANKAS,
111 SALĖM STR
tai pas mus užlaikomi švariai.
bridge Vyčią kuopą išvažiavi kyti diskusijas. Diskusiją ir todėl visiems žingeidaujanKainos pigesnės negu kitur.
mo, kuris bus rugpjūčio 19 prakalbą surengimą pavesta tiems šiuomi ir atsakome.
BOSTON, MASS.
Ateikite persitikrinti.
dieną. Linkėtina Canjbridge atlikti valdybai. Kuopa lai
Kadangi .Dardaneliai užda
Vyčiams kuogeriausią pasek mėjo vieną naują narį Joną ryti, kiti gi Juodąją jurią uo . PASTABA: Saugokitės, per ap
Jos. Kaushpadas,
mių, o chorui dainą srityje
stai neišgali tiek daug grūdą sirikimą, kad nepakliūtumet pas
Kampas 6-th ir D Sis..
žydelius.
nužengti1

Paieškojimai

H

4 :

PIRMO

KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadvvay, So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.

Valando.
duo 9 nl. ryta
iki 8 vaL vakare.

4

N*dUi«a>»
nuo 10 r*L ryla
iki 4 vaL vakar*.

Tel. So. Boeton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Gu/imo tusikalbtti ir liet*tnt*bai.
Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.
Po pietą 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

j

536 Broadway, So. Boston. i

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OflKodyncM
1-8 P. M. 7-9 P.M.

3?d*vfMida* Ucaa
Prtaktna Akinta*

419 Boylston St Boston, Mass.

Dr. Paul J. Jakinau h
(Jakimavičius)
Priėmimo valandoo:
Nuo* iki* p*ptot. Ma* 7 iki 8 vakar*
M* BROADWAT Cor. G ST. SO. BO8TOM.ta
T*l m S. B.
________ I

Dr. Ignotas Stankus
0S.BmdSl..niladel4h.r
Physidan and Surgoon (beturi* gydy
įas ir chirurgą* pabaigė* Indi
ia*ligaavy
Univer*heta> Gydo ei
iu ir naiku. Daro
r.to S-4 po

