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taikos klausimą, pajudinti rū
pimuosius karės reikalus,
priversti kariaujančias valsty
PAAIŠKINO PASIULIJIMĄ. bes svarstyti karės tikslus ir
Rugpjūčio 26 d. Į Sydney, N.
PAGRŪMOJO Į KAIRĘ
LIETUVIŲ REIKALAI
resolutions were adopted:
Popiežiaus taikos pasiūliji- tokiuo būdu jos greičiau prieis
tautoms bus suteikta, tas ką
S.
sugrįžo
MacMillano
ekspedi

prie
derybų.
IR DEŠINĘ.
WASHINGTONE.
WHEREAS, the aggressions mas buvo įvairiai diplomatų ir
demokratiškoji
Rusijos valdžia
cija, kuri 1913 m. buvo išva
Šiomis dienomis inteikėmė and outrages of autocracy laikraščių aiškinamas. Buvo
prižadėjo,
o
Įsteigiamasis
sei
Nedėlioj 3 vai. po pietį] Mas
žiavus tyrinėti šiaurės kraštų
TAIKOS REIKALAI.
rezoliuciją visiems Pennsylva against the liberty of the daroma įvairių priekaištų. Bu
mas
gal
daugiau
teisių
su
kvoje didžiojo teatro, salėje
nijos Kongresmonams. Tą re people, forced the United Sta vo prikišama, kad Šventasis Prez. AVilson’o, sako, popie apie žemgalį. Atplaukė gar premieras Kerenskį atidarė teiks. Bet kuomet tos tautos,
zoliuciją parūpino L. I. B. ir tės to take arms to defend the Tėvas vokiečiams pataikaująs, žiui atsakymas į taikos pasiū- laiviu Neptūne.
Rusijos tarybą. Atstovi] pri kurios pereis Rusijos valdžios
laike Lietuvių Dienos (Maha peoples rights and liberty on kam girdi nepasmerkia vokie lijimą esąs jau gatavas ir greit MacMillan buvo narys Peary plaukė iš visų Rusijos kraštų. kantrybės rubežius arba ku
ekspedicijos. Peary buvo pa
,
noy City Juction) per savo ats land and sea.
čių žiaurumu laužymo tarp bus paskelbtas.
siekęs šiaurinį žemgalį ir pas Taryba laiko posėdžius su rios stengsis pasinaudoti Rusi
Bulgarijos
premieras
Radostovą pasiūlė Pennsylvanijos
WHEREAS, the United Sta tautinių teisių. Jau ankščiau
tokiuo atsargumu, kokio ne jos keblumais, tai jos ginklu
lietuviams; jie ją priėmė ir į- tės being morali,y, physically buvo iš Vatikano išleistas pa lavov pasakė, jog visos Cen- kelbė apie naujai rastas žemes. buvo nei prie caro. Valdžia bus malšinamos ir pasakė, jog
galiojo mus, kad inteiktume and materially one of the most aiškinimas, kad popiežius ne tralės valstybės popiežiui duos Dabartinę ekspediciją buvo pasirinko ištikimiausių karei Finlandijos paleistas parla
tos valstijos kongresmonams. powerful countries can accom- nori būti teiėju, o tik tarpi atsakymą skyrium. Pasakė to surengę American Museum of vių ir gabiausių oficierių ir mentas bus išvaikytas ginklu,
Pasitaikė nevisai gerai, nes į plish great things in this di- ninku. Todėl negali nei vienų liau, jog netrukus įvyksianti Natūrai History,American Geapstatė teatrą, kur laikomi po jei bandys rinktis.
kaip tik dabar daug kongres-! rection.
nei kitų smerkti. Dabar po Centraliu Valstybių federacija. ograpliical Society ir Illinois sėdžiai. Pačiame teatre įvai Toliau Kerenskį pasakė, jog
monų išvažiavę pasilsėti, tad
WHEREAS, the United Sta piežiaus sekretorius kardino Dar premieras pasakė, jog universitetas. Peary buvo pa riuose koridoriuose ir kampuo valdžia energiškai veikia prieš
prisiėjo rezoliucijas palikt jų tės, entered the war with all las Gasparri dar šitokį taikos talkininkai keiks save, jei ne skelbęs, jog radęs tūloje vie
toje salą ir pavadino Crocker se stovi kareiviai su nustaty bolševikus (kraštutinius soci
raštinėse. Bet kuriuos atrasta, her powers will bring the vic- pasiūlijimo paaiškinimą išlei sutiks dabar taikintis.
jalistus), ardančius discipliną
Land, bet tarp mokslo vyri] tais durtuvais.
tie priėmė labai maloniai ir pa tory for democracy.
do:
buvo kilus didelė abejonė begu Pripažintieji delegatai turi ir darančius netvarią armijoj.
sižadėjo remti Lietuvos reika- WHEREAS, during this war
Pirmieji du punktai popie ' IEŠKO KALTININKUS.
tikietus ir tie tikietai peržiūri Dar Kerenskį apreiškė, jog
lius. Ypač Pittsburgiečiai pui the small nations suffered the žiaus taikos atsišaukime, kur Houston, Tezas. — Valdžia nurodomoje vietoje galėjo bū mi devyniose vietose.
Rusija laikysis su talkininkais.
kiai atsiliepė.
most and some of them are kalbama apie laisvę jūrėse ir pradėjo tyrinėjimus kas buvo ti žemė. Tai šitoji ekspedici
Kuomet Kerenskį pasakė,
Atsargumas nebereikalingas.
Kaip matyt, tai kaikurie entirely devastated.
nusiginklavimą yra tie patys, kaltas riaušėse, čia ištikusiose ja ir buvo to ištyrimui siųsta. Raudonieji socijalistai (bolše jog smarkiai veiktų prieš rekongresmonai labai užsiintere
WHEREAS, Lithuania on ką prez. AVilson išdėstė savo pereitą ketvergą tarp negrų Ir pasirodė, jog tokios salos vikai) apšaukė, jog valdžia akcijonierių sukilimą, tai visi
savę pavergtųjų tautų klausi the Eastern battlefront for pranešime senatui.
- kareivių ir policijos. Tose nėra, buvo tik miražas. Tas sušaukė tą Tarybą, kad pa atstovai sukilo ir per penkias
mu, jų raštinėse matai daug three years serving as a battleTodėl mes tikimės, kad jie riaušėse pagal naujausias ži miražas labai išrodė į žemę ir laidoti laisvę. Jie rengė de minutas plojo ir sveikino preknygų ir brošiūrų apie įvairias field and contributing half bus dabar lygiai linksmai A- nias žuvo 17 žmonių. 34 neg kiekvienas, kurs matė ištolo,
monstracijas, rinko valkatas, mierą. Abelnai Kerenskį turė
tautas; bet, deja, apie Lietu million of her sons for the merike priimti, kaip kad pir rai kaltinami žmogžudystėje. sakė, kad žemė. Palaukė ke
ant kampų bandė surengti pra jo pritarimą visos publikos.
vą, tai, apart kun. Kaulakio Allied Armies, thereby taking miau, kuomet prez. AVilson Iš viso negrų kareivių buvo turias dienas ir žemė dingo.
Po Kerenskio išdavinėjo ra
125. Iš jų aštuoni pabėgo ir Šitoji ekspedicija išplaukė kalbas, bet viskas aštriai bu portus ministeriai.
“A Plea for Lithuanians,” an active part in the war for juos apreiškė kapitole.
vo
slopinama
ir
ramybė
buvo
liepos m. 1913 m. Reiškia prieš
nieko daugiau nematyti.
liberty and justice.
Trečias ir ketvirtas punktas, dabar policija jų ieško.
Tuo tarpu kaip Maskvoje
Susikirtimas ištiko, kuometv karės prasidėjimą. Jie žiema- užlaikyta.
čia turiu pažymėti, kad mes
W HERBAS, the most appre- kur kalbama apie atsižadėjimą
Premieras Kerenskį atidary prasidėjo svarbi Taryba, Pet
vojo
tarp
eskimosi]
ir
nuo
jų
ciated
words
of
President
Ali

uz
negras
kareivis
užsistojo
pasirūpinome tą trukumą už
atlyginimo už karės išlaidas ir
išgirdo apie kilusią karę. Bet damas posėdžius jausmingai ir rograde ištiko ekspliozijos tri
pildyti ir jau L. I. B. turi pa son in the recent note to Rus hlėdis, lygiai ir teritorijų su suareštuotą negrę.
tikrų žinių neturėjo. Kadan karštai kalbėjo pusantros va jose amunicijos dirbtuvėse.
rūpinęs keletą brošiūrų ir grei sia and also the proclaimed grąžinimą, tai tas buvo suforgi pradžioje ekspedicija pati- landos. Savo kalboj šitaip pa
KETINA UŽDRAUSTI
tai bus galima jas paskleisti, principle of nationaJities byĮmulūota *iš riešų - prakalbų >
ko nelaimę ir jų garlaivis buvo grūmojo valdžios priešiniuMAUDYMĄSI.
dabar tik laukiame A. L. T. the Allies assure the restora- vairių kariaujančių tautų dip
Po revoliucijos Rusijoj kai
Vokietijos valdžia ketino už sudaužytas tai pagelbinis lai kams:
sankcijos.
tion of liberty for the small lomatų ir rezoliucijų, perleistų
prasidėjo
visokie seimai, tai
drausti maudymąsi namie, i- vas Neptūne buvo pasiųstas. “Visi ginkluoti pasikėsini
Mes patartume ir kitų vals nations.
Įvairiuose parlamentuose.
mai prieš valdžią bus slopina jie dar dabar ir tebsitęsia. Iš
tijų lietuviams paimti pavyzdį
WHEREAS, the only just
Todėl tie diplomatai neturi dant sučėdyti muilą ir kurą. Su tuo garlaiviu buvo nusivež mi krauju ir geležim.”
pradžios seimai ėjo Petrogra
nuo Pennsylvanijos lietuvių, t. claims could be if they were jų dabar atsižadėti, jei neno Tai žmonės turėtų maudytis ta laikraščių ir jie paskaitė ade, dabar atsibuna Maskvoje.
viešose pirtyse. Prieš tokį su pie karę. Prieš laikraščių at Paskui reakcijonieriams
y. priimti panašias rezoliucijas presented to the Peace Con ri sau prieštarauti.
Kadangi buvo valdžios paskel
taip pagrūmojo:
ir inteikti jas savo valstijos gress by the Representatives
Dar vieną dalyką reikia pa- manymą laikraščiai protestuo gabenimą ekspedicijos nariai
btas sušaukimas NepaprastosKongresmonams; tokios rezo of the respective nations.
“Persergstu tuos, kurie ma Tautinės Tarybos, tai prieš ją
tėmvti reikale karinių atlygi ja. Rašo, jog ir be to jau ginčijosi ar vokiečiai paėmė
liucijos daug nusvers išgavime
no, jog atėjo laikas, kuomet pasiskubino atlaikyti seimus •
THEREFORE, BE IT RE- nimų. Belgija tame klausime žmonės pradėjo nešvariai užsi Paryžių ar ne.
laikyti ir platinasi odos ir ki Nors keliauninkai dažnai tu durtuvais jie galės nuversti re Įvairūs luomai. Seimavo Mas
Lietuvai laisvės. Gal neproša- SOLVED that we, the Lithu- daro išėmimą.
rėjo tik šuniena misti bet vi voliuciją.”
lį bus pastebėjus, kad tik tuo anians of the Statė of Pennsyl
Penktas ir šeštas punktas tokios ligos.
si išliko sveiki, nesirgo. Tik Raudoniesiems šitaip pagrū kvoje vaizbūnai, seimavo pra
met tos rezoliucijos atneš nau vania having migrated from liečia ypatingai teritorialius
monininkai.
•
kaikurių buvo kojos pašalę.
KOMUNIKACIJA PA
dą, kada jos bus tinkamu ke our native land, Lithuania, to klausimus. Tuose klausimuose
mojo:
Pereitą nedėlią prasidėjo
BLOGĖJO.
liu inteiktos.
this land of liberty, and ever Šventasis Tėvas nemanė ir ne
“
Tie,
kurie
drebėjo
prieš
au

PASKOLA
RUSIJAI.
Taryba. Po to bus didis sei
Rusijoj geležinkelių komu
šiomis dienomis mūsų atsto pledging our loyalty to this galėjo nieko galutino ir apri
Kuomet Rusijos valdžia pa tokratų valdžią, dabar drą mas Rusijos dvasiškijos ir bus
vas buvo pašauktas į vieną iš our adopted country, sincerely boto pasiūlyti. Todėl jis pa- nikacija pablogėjo nuo revo
siai eina prieš mūsų valdžią su renkamas patriarkas. Iki šiol
augščiausių valdiškų įstaigų, believing and living up to the siganėdina išreiškimu troški liucijos pradžios. Vyriausi? siguodė talkininkams ir Ame
ginklu rankoje. Bet tegu jie Rusijos valdžia buvo paverdelei informacijų apie Lietu principles of the United Statės mo, kad tie klausimai taikiai geležinkelių gaspadorius Šu- rikai apie savo blogą padėji
atmena, jog mūsų kantrybė gus rusų dvasiškiją. Dabar
vos reikalus. Su džiaugsmu of America, being nevertheless būtų išrišt, imant atidon ant berski išduodamas raportą a- mą, tai Amerika tuoj paskoli
Tuomi turi rubežius ir tie, kurie pe savistoviai užgyvens.
turime pasakyti, kad iš to in sympathy with our brothers kiek galima teisingas tautų pie geležinkelių stovį pasakė; no jai $100.000.000.
Amerikos
valdžia
parodė,
jog reis tuos rubežius turės reika
jog stovis apverktinas. Pa
kampo matosi gana šviesi Lie in Lithuania;
aspiracijas.
lus su valdžia, kuri primins
pasitiki Rusijos valdžia.
tuvai ateitis.
1) We appeal te the Congress
Šventas Tėvas pač nori pa- rodė, jog pradžioj 1917 m.
jiems laiką carizmo.”
KITUOSE FRONTUOSE.
šiame ir kituose mūsų pra of the United Statės through briežti faktą, kad atsišauki sulūžusių garvežių buvo 34.RUSIJOS
FRONTE
TYKU.
Francūzai ties Verdunu pa
nešimuose vengsime ypatų ir į- the representatives of our sta mas nepatartas nei vienos ka 000, arba 16Į nuoš. visų gar
Nevalia skirtis nuo Rusijos.
Šiuo
tarpu
Rusijos
ir
Rumu

*
>
sivarė
pirmyn pustrečios my
staigų vardus, nes mat pasiro tė, that the Congress of the U. riaujančių pusių ir nebuvo da vežių, o dabar yra sulužusii]
Kerenskį
peikė
tas
Rusijos
lios fronte.
do, kad lietuvių tarpe randasi S. discussing peace teras rytas, kad patarnavus kokiai 52.000, arba 25 nuoš. Vagonų nijos fronte mūšių, kaip ir nė
tautas,
kurios
nori
nuo
Rusild,
_L
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ULIŲ
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u*uu*cj
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•
ra.
Turbūt
vokiečiai
apsistojo
dusyk
daugiau
sulaužoma
da

šnipai ir išgamos, kurie kiek should include the demand for nors kariaujančių pusių.
’ Italai iš austrų atėmė augTrauki ir lauks, kol Taryba pasibaigs, jos atsimesti. Sakė, jog toms štumą Monte Santo.
vieną progą stengiasi sunaudo the restoration of the political
Galop Šventasis Tėvas nieko bar, negu seniau.
ti savo, savo organizacijos ir independence for Lithuania.
b
nepasakė apie demokratiją ir nių greitumas labai sumažėjo
savo sriovės reikalams, visai
2) That the Government of demokratizavimą kokios nors po revoliucijos.
V
neatsižvelgdami, kad tuomi the U. S. support the rights of valstybės, nes istorija mums
kartais baisiausiai pakenkia all nations participating or parodo, kad ginkju Įvykinta APKRAUS MOKESČIAIS
NEVEDĖLIUS IR BE
Lietuvos reikalams.
affected in this war, be they valdžios forma nebūna ir nega
VAIKIUS.
Tikimės, kad lietuvių ■visuo large or small.
li būti ir kad pagerbus liuosą
menė atleis mums už nesutei
Australijos finansų ministea) that those rights can tautų valią, kurie turėdami
kimą smulkesnių žinių, nes onely be satisfactorily adjus- balsavimo teię, gali nusista ris paskelbė, jog ten įvesta
kaip matote, tą darome dėl ted after considering the just tyti tokią valdžios formą, ko mokesčai nevedėliams ir bevai
kiams. , Iš to įplaukos bus
viršminėtų dalykų.
claims of the representatives kią jiems patinka.
Už Liet. Informacijos Biurą, of respective nations.
vartojamos
sugražnimui karei >
Be to karė pastūmės demo
KURIO DALIS
PELNO EIS KARĖS NUKENTĖJUSIEMS.
Bielskis.
3) We earnestly pray and kratiją taip, kad išmintis tu vių iš fronto.
v
implore the Representatives of ri sulaikyti nuo nuvedimo jos į
ESĄ GATAVI PRIour statės in both Houses of kraštutinybes, kaip Į anarch
During the celebration of the the U. S. Congress to bring to izmą.”
GELBĖTI.
DALYVAUS VISOS NAUJOSIOS ANGLIJOS APSKRIČIO LIETUVOS VYČIAI.
annual “Lithuanian Day” at pass the above measure.
Japonija, sako, turinti
Bešališkas žmogus mato, jog
GEGUŽINĖ BUS ŽALE MIESTO ŪKĖS.
Lakeside, August 15, 1917,
BE TT FURTHER RESOL- popiežius nei vieną kariaujan daug kariuomenės MandžuriVažiuojant į gegužinę reikia imti šiuos gatvekarius: City Line, C 1 i n t o n
about 20.000 Lithuanians were VED, that the Dr. J. J. Biels čių pusių nepalaiko. Greičiau joj. Japonja sutiktų ją pa
present, most of them from kis, be, and he hereby is, čia galima matyti smerkimą siųsti Rusijon kariauti prieš arba Lincoln St. Juos galima gauti palei City Hali ir Union Station (stotį).
Schuylkill and Northumber- empowered and instructed to Vokietijos, nes jai kaip ir vokiečius, jei gautų už tai at
GEGUŽINĖ PRASIDĖS 1-mą VALANDĄ PO PIETŲ.
Gegužinės programas susidės iš įvairių-įvairiausių žaislų: šokinėjimų, suktinių, lenkty
land Counties, and also from present a copy of this resolu- sako popiežius: “Pasitrauk iš lyginimą. Japonai pasižada
other parts of the Statė of tion to the Representatives of užgrobtų žemių, o Belgijai at parodyti rusams kad vokie nių ir daugybės kitokių žaidimų. Už atsižymėjimą bus duodamos dovanos.
Pennsylvania, After hearing the Statė of Pennsylvania in lygink už jos nuteriojimą.”
čius galima, pergalėti ir išmo
several addresses delivered by both Houses of the U. S. Con
kinti-pavyzdžių, kaip kariau
Rev. W. Matulaitis; Thomas gress at Washington, D. C.
ti.

Lietuvių reikalai

Apie taiką.

Sugrįžo

Rusijos Taryba atsidarė.
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Gegužine
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ir

Koncertas

Rengia Lietuvos Vyčių 26 kuopa,

•

Nuo Gegužinės visi ant Koncerto.

Shamis, Editor of the Lithu
anian Booster;
Joseph J.
Brown, . Attorney-at-law; and
Dr. J. J. Bielskis, President of
the Lithuanian National Council of America; the following

(signed) W. Jusaitis, prez.
404 W. Mahanoy Avė.
(signed) S. Rutkauskas,
secretary
602 W. South Street,
Mahanoy City, Pa.

NESITIKĖJO TAIKOS.

--F

■

Koncerto programą išpildys trys chorai ir žymiausieji solistai

Naujosios

Anglijos.

Taip-gi kalbės Žymiausieji mūsų kalbėtojai.. Koncertas bus A O H. Svetainėje, Trumbull
Apaštališkas delegatas BonANTRAS GAISRAS.
zano Vashingtone pasakė, jog
Salonikuose kilo antras gai gatvė.
Tai-gi nepraleiskite šios puikios progos, nes kita tokia puiki begu greit atsitiks.
popiežius vargu tikėjosi, kad sras. Pirmas gaisras buvo išKoncertas prasidės 7-tą vai vakare.
jo pasiulijimas įvykintų taiką, i tikęs rngpj. 21 d. Išviso jau
ĮŽANGA: 35c. ir 25c.; vaikams 10 cent.
Popiežius tik tikėjosi iškelti 1.000 namų išdegė.
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Zina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis.
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
$3.00
Metams tris kartus savaitėje.....................
$4.25
Užrubežyje metams.......................................

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

“DARBININKAS”
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
JUOKDARIO FANA
BERIJA.
Pasirodo, kad “Garso” re
daktoriaus esama neblogo juo
kdario.
Tik tas juokas kaž
koks nesveikas, bauginantis,
lyg isteriškas.
Juokiamasi iš
tokių dalykų, kurių šioks ar
toks aprūpinimas ir išrišimas
paliečia pačių tautos gyvybę.
Paskutiniame “Garso” nu
meryje (15) redakcijos pasta
bose net dvi špaltos prirašytos
pasityčiojimų iš visuomenės
noro, kad Vyčiams parūptų
tautos milicijos reikalas. “Ke
leivio” Maikis jau kelinti
metai juokus krečia iš Vyčių
milicijos.
Tieji juokai sudarė
stiprių savo kvailumu opinijų.
Dabar jo vietų stengiasi paver
žti “Garso” redaktorius.
Bet, gerbiamieji, kų jūs
darote!
Sustokite! Lai bus
rubežius jūsų juokams ir jūsų
paviršutiniškumui.
Rimčių rimčiausių klausi
mų negalima juokais išrišti.
Ne tam jūs išmokote rašyti,
kad juokties iš svarbiausių
tautos reikalų.
Tad atsipei
kėkite ir prisipažinkite, kad
noras tautos gyvybę ir laisvę
apsergėti tai nėra “bernų fa
naberija.” kad militaris lavi
nimasis Amerikos lietuvių, tai
nėra ruošimas ginkluoto suki
limo prieš kokių nors valstijų.
Gali sau piešti negudriau
sius vaizdus “Garso” redak
torius, Maikį pamėgdžioda
mas, kaip Amerikos lietuviai
ginkluosis ir pirks amunicijas,
kaip paskui jie važiuos kariau
ti, kaip visi iš jų juoksis, ir
t.t. ir t.t.
Jisai pats žino,
kad niekas apie tai rimtai ne
mano.
Visų Amerikos lietu
vių karinę amunicijų gali drąsiai susikrauti “Garso” redak
torius savo redakcijos kamba
riuose.
Ar juokiasi pasaulis iš Švei
carijos visų sveikų vyrų, (nuo
20 iki 48 m. amžiaus) ku
rie ištisus metus dirba naudin
gus darbus prie ūkių ir pra
monėje, o per porų mėnesių
valdžios šaukiami, renkasi kad
atnaujinti kariniu muštru savo
dvasios ir kūno pajėgas.
Nepasijuoktume ir mes iš
savo Vyčių, jeigu jie bent
porų vakarų į savaitę pasimo
kintų gimnastikos, maršavimo, muštro ir t.t.
Galima turėti daugiau drą
sos, negu išmintingo faktų
svarstymo.
Bet ir drąsiausis juokdarys, rodos negalėtų
pasakyti, kad čekų ir lenkų
sokolai “nei kiek savo tautai
nepasitarnavo. ” “ Garso ’ ’ re
daktorius betgi tai pasakė.
Atsakysime, kad jeigu. nekitokių, tai bent tų naudų so
kolai padarė, kad žymiai su
mažino skaičių liurbių, kūno
ir dvasios ištižėlių, kad šim
tus tūkstančių jaunikaičių iš
mokino tiesiai vaikščioti, inpratino prie disciplinos ir su
siklausymo, (ko mums labiau
siai trūksta), kad žymiai su
kėlė savo jaunime, o per juos
visoje tautoje patrijotišką dva
sių, o be to atkreipė į savę vi
so pasaulio domų.
Anot “Garso” redaktoriaus
visas tų sokolų darbas tai
buvęs tik žaislas. Ir Vyčiai,

gird.

n°ga'.. žai.s’.ai.=

jojo užtarėjas ir auklėtojas, ne
beįstengia nieko geresnio pasa
kyti, tik kartoja nutautusių
cicilikų senų giesmelę. Bega
lo liūdna.
Sekančiuose “Darbininko”
numeriuose bus išspauzdinta p.
Uosio du straipsniu apie švei
carų ir olandų milicijų ir apie
mūsų milicijos reikalus.

VISUOMENES DOMAI.

Šiuo momentu lietuvių vi
suomenę Amerikoje begalo su
judino milicijos klausimas ir
ne koks ten žiauraus prūsiško
militarizmo, bet paprasto militario išsilavinimo — kūno pa
jėgų ištobulinimo. Vieni jį gi
ria, kiti išsijuosę peikia. Be
siginčijant prieinama net prie
nesųmonių skelbimo.
Reikia pastebėti, kad mili
cijos klausimų nuo pat sa
vo įsisteigimo iškėlė Lie
tuvos Vyčiai, bet kiek gi
liau į jį pažvelgė Vyčių IV
Kongreso paskirta Milicijos
Komisija, (J. E. Karosas, J. J.
Ramanauskas ir V. Vaškevi
čius) kuri pradėjo raginti Lie
tuvos Vyčius mokintis kariško
jo muštro ir lavinti kūniškas
pajėgas, kad ateityje, Lietu
vai tapus laisva ir neprigulminga, būtų kam apsaugoti jos
tvarkų. Komisija buvo savo
veikimui ir projektų išdirbusi.
Blogos valios žmonės, kaip so
cijalistai ir tūla dalis liberalų,
pajutę iš Vyčių pusės savo par
tijai pavojų, militarės Vyčių
Komisijos darbuose įžvelgė
baisiausi Amerikos lietuviams
pavojų ir pradėjo už tųjį pavojų akėti ne Milicijos Vyčių
Komisijų, bet kun. F. Kemešį
ir kitus katalikų kunigus, kam,
gird, jie Vyčius pardavė Suv.
Valstijų valdžiai ir visų Ame
rikos lietuvių jaunimų paskyrė
išskerdimui ant karės lauko.
Kų nors parduoti ar atiduoti
Vyčių Milicijos Komisija nega
lėjo ir nenorėjo, o, pagalios,
tie patys socijalistai, jeigu juos
gerai prispirti prie sienos, ne
galės to akto darodyti ir nepa
sakys kiek šimtinių už parduo
tus Vyčius kunigai paėmė, bet
atsirado žmonių, net iš katali
kų tarpo, kurie socijalistų ir
tūlos dalies liberalų skelbia
miems absurdams intikėjo ir
leidžiamų baubų išsigandę pa
ėmė ir patikėjo nesąmonėms,
o kaikurie net iš kailio išsinė•ė.
Turime čia pažymėti, kad su
Vyčių Milicijos Komisijos pri
ruošiamuoju darbu, išleistais
atsišaukimais, Prez. Wilsonui
pasiųstomis telegramomis ir
kitais militario lavinimosi srytyje išleistais paskatinimais,
nieko bendro neturėjo kun. F.
Kemėšis ir kiti lietuvių katali
kų kunigai, bet viskas buvo
pačios Komisijos inicijatyva
sudaryta. Ir tas buvo daroma
tuo tikslu, kad mūsų jaunimui
duoti progų ateityje Lietuvai
pasitarnauti.

dinėti, nes jie turį “didesnių
darbų.” Betgi jisai maloninkai pavelija tuo “žaislu” užsiimdinėti Lietuvos jaunimui.
Ten, sako/ milicija, bus rei
kalinga. Gi kada jie pagrįšiu
į Lietuvų, tai ir jie galėsiu per
keletu mėnesių tų “žaislų”
pramokti.
Visų-pirma ar-gi mūsų jau
nimas nėra dalis Lietuvos jau
nimo? Ar-gi ji neturi prieder
mės ruošties į darbų, tinka
mų Lietuvai? Ar-gi čia Ame
rikoje mes nieko naudinga tais
reikalais (kad ir milicijos) ne
galėtume pramokti?
Mes turime kelius šimtus
tūkstančių lietuvių kareivių,
bet mes ligšiol neturime nei
saujalės lietuviškos kariuome
nės, nei lietuviškos milicijos.
Ar-gi Amerika nėra vienatinė
bene vieta, kur tos pirmosios
saujalės lietuviškos milicijos
galėtų susidaryti? Tegul jie,
čia išsilavinę, sugrįš (kad ir
nebūriais, pavieniui). Bet jie
ten išsyk pritiks ir pritilps ir
pildys naudngų darbų.
Na, gerai, gerbiamieji, jūs,
ant to visa užmerkiate akis ir
norite girties savo “dideliais
darbais.” Sakysime, jūs “rim
ti vyrai,” “didelių darbų”
nuopelnais apkrauti grįšite Į
Lietuvų; bet kų jūs gera, svei
ka ir naudinga nuvešite į Lie
tuvų. Kada jūs grįšite tenai
su ištižusiais kūnais, nedisci
plinuota dvasia, kų tauta jums
pasakys. Ar nepaklaus jūsų
tauta: kokie tie jūsų “dideli
darbai” buvo Amerikoje, kad
jūs mokate tik mandragalviauti, o rimto darbo dirbti, į
eilę stoti, net apsisukti žmo
niškai nemokate?
Ir ištikrųjų, įsižiūrėkime
mes į nemažų dalį mūsų jauni
mo; kaip daug jame kartais
tuščio pasipūtimo, nosies rie
timo, o kaip maža energijos,
tvarkos, ištvermės. Juk tos
energijos neišdirbs, nei šokiai,
nei ekskursijos, nei jokie dai
lūs vakarėliai. Juk tais vaka
rėliais beveik ir užsibaigia visi
Socijalistų ir tūla dalis lais
anie kai-kurių “dideli dar vamanių spaudos mūsų atsi
šaukimus begėdiškai iškraipė,
bai.”
Mes mylime jaunimų. Ma primelavo nebūtų dalykų, pra
tome jame daug gerų ypaty dėjo terrorizuoti lietuviškų
bių, daug pajėgų. Visų viltį jaunimų (tam buvo geras mo
jame padedame. Bet mes neno mentas; visi išsigandę karės
rime pataikauti jo silpnumams audrų bile nesąmonei galėjo inir slėpti jo ydų. Priešingai to tikėti) ir visų savo “garbin
paties jaunimo meilė verčia gų” darbų užbaigė didžiu ir
mus kelti balsų, kad įvyktų prie to labai kvailiu šauksmu,
didesnis jaunimo dvasios atgi kad Vyčius katalikų kunigai
jimas. Pirmas dalykas, tai Suv. Valstijų valdžiai parda
reikia organizuoti tikrų kam vė.
Mūsų idėjos priešai juodųjį
panija prieš visus maikius,
kurie stengiasi jaunimų klai savo apkaltinimų metė ne Vy
dinti pataikaujančiais, negud čių Milicijos Komisijai, kuri
riais ©balsiais.
militarį klausimų išbudino, bet
Juos pirmus reikėtų sustaty kunigams. Gal kas sakys, kad
ti į eilę ir pamuštruoti, kad jie nežinojo kas tuomi rūpinos.
mažiau kalbėtų ir šaipytųsi, o Bet kur tau?! Po atsišauki
mokintūsi tvarkos ir rimto mais buvo aiškiausia parašyti
darbo ir rimtai imtų galvoti, visų trijų Komisijos narių var
kaip reikės tautos laisvę ir gy dai ir pavardės. Tų galėjo ir
aklas pamatyti. Bet ne! Jie
vybę apsaugoti.
Gal kiek piktokai parašėme nujautė, kad sukeldami neapy
atsakymų. Teiksis už tai do kantą prieš kunigus — pasi
vanoti gerb. “Garso” redak tarnaus soeijulizmui ir paleido
torius. Lai būnie jisai tikras, visus savo gabumus nešvariai
kad negaiviname į jį jokių blo agitacijai prieš dvasiškijų.
gų jausmų. Tik širdis krau Atsirado silpnos dvasios žmo
jais apsilieja, matant, kaip nių, kurie tiems prasimany
mes baisiai nuslydome ir kaip mams intikėjo ir šiandienų gal
esam esilpni. štai jaunimo ne ne vienų aukų to socijalistų neužshrr.- va prakilnusis atstovas. neve gražaus darbo surasime mūsų

pačių katalikų tarpe. Labai
gaila, kad lietuvių visuomenė
ikišiol dar neišsidirbo tūluose
svarbiuose klausimuose pasto
vios nuomonės ir jų iš pat pa
rimtų gali susiubuoti kieno
nors negudrūs prikaišiojimai
ir užmetinėjimai.
Vyčių V Kongresas, milita
rio lavinimosi punktus iš Vy
čių konstitucijos išbraukda
mas, Vyčių Milicijos Komisijų
paliuosavo nuo savo prieder
mių pildymo. Ar gerai pasiel
gė Vyčių Kongresas panaikin
damas militario lavinimosi
klausimų iš Vyčių veikimo pro
gramo — parodys ateitis. Mes
šio reikalo čia nesvarstysime,
tik norėjome, užbaigdami savo
pareigų pildymų,
pažymėti
prie ko kartais mūsų socijalis
tus ir tūlą dalį liberalų prive
da neapykanta viso to kas yra
dora, katalikiška ir krikščio
niška. Insinuacijomis ir sensa
cijomis mūsų idėjos priešai bedrumsdami katalikų lietuviškų
jaunimų, ar tik ne prilips,
kaip ožys, liepto galo.
Lietuvos Vyčių Buvusi Mili
cijos Komisija:

Jonas E. Karosas,
Jonas J. Ramanauskas,
V. Vaškevičius.

“ŽVIRBLIO” REIKALAIS.
Kad mūsų visuomenei reikia
juokų laikraščio — apie tai nei
kalbos negali būti. Ir šiaip
jau darbininkas žmogus, ir in
teligentas, ir net rimtas mokslavyris reikalauja smagaus
juoko, šiokio tokio atilsio ir at
sigaivinimo intemptiems dirksniams. Be to gyvenime yra
tiek pajuoktinų dalykų, tiek
dilgelių ir usnių, kurias rei
kia rauti ir naikinti. Gi ge
riausias tam įnagis — tai švel
ni ir daili satyra.
Galima būtų pasakyti, kad
kokia visuomenė, tokia josios
ir satyra. Kultūringi žmonės
kultūringai ir juokiasi, gi kul
tūros nepriaugliai į savo juo
kus deda dažnai daug šiurkš
tumo ir žiaurumo.
Vargiai mes jau esame pri
augę prie tikrai kultūringo
juokų ir satyros laikraščio.
Bet einame sparčiai pirmyn.
Viskas mūsų gyvenime progre
suoja. Progresuoja ir “Žvirb
lis.” Tik štai kokį trukumą
turime nurodyti.
Prietelių,
rėnąėjų “Žvirbliui” nestinga.
Bet stinga labai bendradarbių.
Mūsų visuomenėje yra žmonių,
sugebančių gražiai pasijuokti.
Žiemos laiku jie dar rašinėda
vo į “Žvirblį.” Atėjus gi va
sarai — nutilo visi. Visų ma
tyt, pasitikima Dėde Jacku
mi. Bet bėda tame, kad Dėdė
Jackus be “Žvirblio” reikalų
ant savo galvos turi daugybę
dar ir kitokių reikalų. Darbų
daugybės apkrautas, vienas
negi prirašysi storoko laikraš
čio, kad ir mėnesinio. Tai-gi
ir norėtume atsiliepti į mūši]
jumorstųs, kad neduotų rūdy
ti savo plunksnoms, o kad paminklintų jų, besižvalgydami
po gyvenimų ir betėmydami
pajuoktinus jo apsireiškimus.
Reikia juokties netik iš socija
listų ir laisvamanių. Reikia
pajuokti ir mūsų visuomenės
gyvenimo ir veikimo negud
rius, kreivus ir pajuoktinus
apisreiškimus. Net ir savo sa
tyroje neprivalome būti vien
pusiški.
Darykim “Žvirblį” vienu iš
intekmingiausių Amerikos lie
tuvių laikraščių.

TAUTOS FONDO
REIKALAI.
Centro sekretoriaus
prakalbos.

Spalio 2 d. Grand Rapids,
Mich.
Spalio 4 d. Detroit, Mich.
Spalio 6 ir 7 dd. Wilkes Barre, Pa.
Dėlei prakalbų prašau kreip
ties šiuo adresu: K Pakštas,

917 W. 33-rd St, Chicago, DL
Nauji T. F. Skyriai.
Centro raštinėje užsiregis
travo šie nesenai susitvėrę T.
F. skyriai:
Esport, Pa. No. 9L Valdybon išrinkta: pirm. kun. A.
Jurgutis rašt. St. Kondratas,
ižd. K. Bačius.

So. Manchester, Ct., No. 92.
Valdybon išrinkta pirm. A.
Labickis, rašt. P. Ambrazas,
ižd. M. Stasinskaitė ir iždo glo
bėjais O. Ludžiutė ir A. Kovas.
Puikiausios kloties naujiems
skyriams dirbti Lietuvos la
bui!

Beloit, Wis.
Žemiau garsinamas aukas
surinko T. F. 63 skyrius.
Mėnesinių duoklių $26.75.
Gegužės 20 d. surukta $20.20.
P. Sutkaus prakalbose su
rinkta $28.75.
Geg. 20 d. aukavo: B. Budris $5.00.
Po 1.00 aukavo: J. Matukaitis, A. Šnabaitis, T. Morkaitis,
J. Padvalikis. 75c. F. Jankau
skas.
Po 50c. aukavo: Pr. Pagojis,
P. Zubaris, M. Vigonauskas,
F. Traškėti s, J. Skaudvila, J.
Digris, J. Šeštokas, V. Biels
kis, St. Jučus, Pr. Damavičia.
Smulkių aukų surinkta $4.95.
P. Sutkaus prakalbose auka
vo: J. Niekrasas $5.00.
Po $1.00 aukavo: V. Caikas,
A. Katauckas, J. Steponavčius,
B. Radackis, A. Vitkus, A.
Svaravičius, A. Ambrozaitis,
A. Soltanas, A. Andrulatis. A.
Jasaitis, A. Marosas, J. šešto
kas, A. Digris, M. Steponavi
čius.
Po 50c.: A. Vainanckas, J.
Digris. J. Šauktis, J. Padve
lkus, L. Banionis, J. Matukaitis, A. Mosaitis, M. Vigonauckas, V. Stankevičius, J.
Skaudvilo, B. Padvilikienė, O.
Merkelienė, Pr. Pagojis, Pr.
Morkaitis, A. Matukaitis. La
bu T. F. 62 skyrius iš Beloit,
Wis. į Centrą prisiuntė $75.70.
Tautos Fondo sekretorius
Kazys Pakštas.

KAIMYNŲ PASTABĖLĖS.
Vėl iš Rusijos blogos, bau
gios žinios. Rusijos visų galų
suirimas. Ar tik kartais ten
tarp tų visų suirimų neužgaus
“Bože carią chrani.” Jei taip
įvyks, tai už tai socijalistams
galėsime padėkuoti.
------ o-----Dabar Vyčiai rašo ir užsiima
žaislais, imasi jau baseballų,
paskui ims rašyti ir užsiimti
gimnastika, o galop nusikals
ir plieno kardų.
------ o-----Jei “Dirva” ketina įstoti į
katalikų laikraščių eilę, tai jai
ne pro šalį būtų vyriškų vardų
pasirinkti, nes tautininkų-laisvamanių laikraščiai turi vis
bobiškus vardus, o katalikų
vyriškus.
------ o-----“Vienybė L.” “dėl visų ži
nios” garsina, kad “niekam
nėra galima persiųsti pinigus
į Lietuvą, vokiečių užimtų.”
Per Ispanijos ambasadų Washingtone ir per Šveicariją ga
li siųsti pinigų į vokiečių už
imtą Lietuvą kam nori ir kiek
tik nori.
o-----Iš gandų apie šnipus ir par
sidavėlius tas paaiški, jog di
džiosios valdžios seka mažųjų
veikimą ir žino jų reikalavi
mus. Numano, kad mažas kup
stas didelį vežimą apverčia.
o
■
Tie, kurie tiki, kad Ame
rikos lietuvių seimas dabar su
šauktas suvienytų lietuvius,
privalo atsiminti lietuvių sei
mų Petrograde ir parsidavėlių
veikimą Amerike.
—HO
■

Nuo rugsėjo 2 d. ki spalio 7
d. Tautos Fondo sekretorius
važinės sakydams prakalbas,
organizuodamas skyrus ir nuo
latinius aukotojus. Skyrių val
dybos arba vietiniai veikėjai
yra prašomi paskirti prakalbų
valandas, nusamdyti svetaines
ir išgarsinti tarp vietinių lietu
vių.
Prakalbų dienos sulyg mies
tų šiaip paskirstytos:
Nuo rugsėjo 2 iki 15 Pitts
burgh’o apielinkėse, nuo rūgs.
16 iki 18 Clevelando apielinkė
“Naujienų” šiaučiaus teolo
se, nuo rūgs. 19iki 30 Chicagos gija kvailesnė už Afrikos hoapielinkėse.
tentoto.
’ v -

dienų mato, bet šikšnosparniai
nemato. Tai jie slapstosi vi
sokiuose bokštuose, urvuose ir
kitose tamsiose vietose. Kentucky valstijoj yra didžiulis
urvas. Tai tame urve dienos
laiku slapstosi tiesiog milijo
nai šikšnosparnių. Jie įsikabi
na į uolas ir į kits kitų ir snau
džia.
Egypto piramiduose
slapstosi šimtų šimtai tų pauk
ščių. Yra augmenų, kurie taip
sakant dienų miega, o naktį
žydi. Lelijos gardžiausių kvap
snį išduoda vidurnaktyje. 3)
Yra klaidinga sakyti, kad so
cijalistai ir laisvamaniai vi
suomet būtų susiraukę. Yra,
vienok, pamatas manyti, kad
tarp socijalistų ir laisvamanių
nuoširdaus linksmumo yra ma
žiau, negu pas katalikus. Socijalistų laikraščiuose, prakal
bose, visoje literatūroje pilna
keršto, smerkimo, aimanavi
mo, nepasiganėdinimo, žemųmo. Skaitytojai ir užsikrečia
tais dvasios nuodais. Tai jie
sumužikėja, sugrubęja slimpi
nėja kaktas suraukę. Todėl ir
patžudystės
tarp jų ne naujie
Jonas Keras.
na.

------ O—

Amerikos lietuvių socijalis
tų tarpe diktatūra dar nepa
skelbta Reguleriškosios armi
jos kapitoniukai tebsispiria
prieš nereguleriškosios armijos
jenerolą.
------ o-----Worcester’io Vyčiai įsitaisė
namus. Vyčiai kitų miestų,
neapsileiskite.
------ o-----Balutis, būdamas ardytoju
gerų sumanymų, bandė išrodyti, kad ir kiti tokie. Ne
pasisekė.
------ o-----Kas augščiau stato savo sro
vę už tautos reikalus ir vie
nybę ant tikrų pamatų, paro
do Brooklyno lietuvių sutari
mas dalyvauti talkininkų bazare. Ten neva sutarė visi
eiti išvien, o laisvamaniai vis
gi prikišo savo C. K-tų ir pasi
rūpino, kad pinigai būt išsiųs
ti Petrogradan. Po teisybės
reikėjo arba visus fondus ir
k-tus atidėti į šalį arba į visus
padalinti.

lausimui)
Klausimas. — Ar teisybė, kad
ampelis f kapitalizmas
gimdo kares ?

K

Kad taip yra, tai sako ir ra
šo socijalistai, bet ir ne nuo
socijalistų girdėjau, būk ka
rių kaltininkai esą kapitalis
Klausimas. — Prašau paaiš tai.
Chicagietis.
kinti 1) ar galima be vvarranto
Paaiškinimas — Socijalių,
areštydinti. Jei galima, tai
kam warrantas ? 2) Kokiame politikinių ir kitokių klausi
fronte vokiečiai laiko stipriau mi) išrišimo nereikia ieškoti
sią armijų
3) Dabar karės pas socijalistus. Jų mokslas
laiku kokios žemės labiausia yra du žodžai — kapitalizmas
pinigai atpigo? 4) Dabar Ru ir socijalizmas. Jei reikia ko
sijos pinigams atpigus, kaip kią kokios blogybės rasti šal
reikia tuo pasinaudoti ar siųsti tinį, tai socijalisto atsakymas
į Rusijos “kaznačeistvą” ar visuomet dėlto gatavas, visuo
met pasakytas kapitalizmas
laikyti ruskus pinigus čia?
P. K. kaltas. O visokių blogybių prašalinimui visuomet nurodys
socijalizmų. Tai pradžia ir
rranto poliemonas areštuoja pabaiga socijalistų mokslo.
tuomet, kuomet jisai pats ma Todėl ar galima tikėtis, kad
to piktadarybę. Jei pašauktas karių kitimą ir jų panaikinimą
poliemonas suspėja ateiti pik jie kitaip išaiškintų. Girdi katadarybės vieton ir randa kal pitalizmas gimdo kares, o sotininkų, tai suareštuoja. Jei cijalizmas jas panaikys ir štai
kitokiame atsitikime nori ką tau socijalistiškas aiškinimas.
suareštydinti, tai turi pirktis Pasak socijalistus kapitalistai
varrantą. 2) Turbūt visu ka sukurstė karę, kad turėti sau
rės laiku vokiečiai savo di neišpasaktus pelnus.
džiausias spėkas turi vakari
Kad tautos skerdžiasi tarp
niame fronte. Kuomet vokie
savęs, tai kapitalistai tame
čiai taisėsi pavaryti didįjį otiek kalti, kiek jie yra kalti, ’
fensyvų vasarą 1915 metais
kad tautos skandina save svai
prieš Rusiją ir kuomet jie už
galuose, troškina save tabo
kariavo Lietuvą, Kuršų ir Len
kos dūmuose, kirmydina save
kiją. tai jie turėjo tame fron
dėl paleistuvystės. Jei sudėsite labai dideles armijas ir ga
me pinigus, kuriuos tautos
bius generolus. Bet ir tuomet
prageria, prarūko ir prapatoji rytinė armija vargu virši
leistuvauja, jei surasime kiek
jo skaitlingumu, ginklų geru
be laiko gyvasčių dėl girtybės,
mu ir karvedžių gerumų vaka
tabokos ir paleistuvystės, jei
rinę kaizerio armiją. 3) Rusi
ištinsime kiek ligų ir nelaimių
jos pinigai šios karės laiku tur
kįla pasaulyje dėl svaigalų, ta
būt atpigo labiau, negu bile
bokos ir paleistuvystės, tai
kokios kitos valstybės. 4)Nevidrąsiai galima sakyti, jog dėl
sai lengva patarti kų daryti
girtybės, rūkymo ir paleistu
dabar su Rusijos pinigais. Ru
vystės daugiau žmonių be lai
sijos padėjimas nesigerina.
ko išeina iš šio svieto, daugiau
Kasžin kas ten gal atsitikti.
turto išeikvojama, daugiau ne
Bet Letuvos Žemės Banko ve
laimių ir ligų kįla negu dėl ka
dėjai neatkalbinėja nuo mainy
rių. Girtybės, rūkymo ir pa
mo dolerių į rublius ir laiko
leistuvystės eksploatatoriai lu
juos viename New Yorko ban
pa didžius pelnus be paliovos,
ke.
dieną ir naktį, metai iš mėtų.
O tie, kurie pelnijasi iš karių
Klausimas. — 1) Kuri pusė dauguma taikos laiku visai
gali gerbti tokių ypatų, kuri nieko iš karinių prisirengimų
vieną vakarų prie piano trau nepelnija. Be tyrinėjimų be
kia “Nužengk galybe iš dan didelių priparodinėjimų pripagaus,” o antrą vakarą kitoj sa žįsime, jog tūli kapitalistai
lėj rėžia: “Atsisakom nuo se dėl pelno išsijuosę agitavo už
nojo svieto?” 2) Kodėl šikš karę, papirkinėjo diplomatus,
nosparniai dieną slapstosi, o lakraščius. Bet kur kas labiau
naktį lakioja ir penauja? 3) savo biznį gina tie, kurie pel
Kodėl socijalistų ir laisvama nijasi iš girtybės, tabokos pa
nių niekados nematysi Unks leistuvystės. Na, o ar sveiko
mių, o vis paniurę, susiraukę? proto žmogus gali sakyti, kad
Lewistonietė. kapitalistai dėl pelno palaiko
žmonėse girtybę, rūkymų ir
Paaiškinimas. — 1) Iš tokio
paleistuvavimą. Ne, negalima
mažo fakto nieko negalima pa
to pasakyti. Kapitalistai ga
sakyti apie tokią ypatą. Toks
li prisidėti savo garsinimais ir
matyt nėra nei katalikas nei
agitavimais prie jų praplati
socijalistas. Protingas, doras,
nimo, bet didesnė kaltė yra
teisingas žmogus kokių ten jis
pačiuose žmonėse, kad geria,
pažvalgų nebūtų gėrbs*prStin
rūko, paleistuvauja Dar ma
gą, dorą teisingą ypatų, ko
žiau kapitalistams pasisektų
kių ji ten pažvalgų nebūtų. 2)
sukelti kares, jei jos neturėtų
Šikšnosparnis
yra naktinis
gilesnių šaknų. Apie tas giles
paukštis.' Jis dienų nemato. Jį
nes karių priežastis Tamsta ra
saulės šviesa apjakina. Tokių
si šiometiniame (1917) “Dar
naktinių sutvėrimų yra nema
bininko” išleistame Kalendo
žai. Jok liūtai, tigrai, leoriuje. Todėl čia to neaiškinsipordai ir-gi naktimis penauja,
o dienų miega. Teisybė jie ir
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DARBININKAS.

atgavus naujų jėgų grĮČti at
Nelaimingasai sėdi savo val
gal prie savo tėvelių, brolių.
telėj rankas susiėmęs ir šypso
Grįžti į gimtinę šalelę ir ten
si. Jūreiviai pagauna valtelę
tarpe savųjų ramiai ilsėties.
homestead, pa.
PROVIDENOE, R- L
ir liepia lipti savojon žadėda
Bet staiga praskambėjo pro
Providence yra didžiausias
mi nuvežti ir priimti drauge
Jūrių prieplaukoj.
Kad veikia, tai veikia.
visus kapitono balsas liepantis
KAIP IŠVENGTI PRASI1kepus. Per 20 minutų kiauši miestas Rhode Iland valstijo
Laivas didelis, gražus, nau laivų sustabdyti, nes laivo su jais ant laivo.
SALDYMO.
:
nis
kietai sukepė. Vanduo je.
Nelaimingasis atsako neno
Turi gyventojų suvirš
Šios nedidelės kolonijos lie jas, su naujausio išradimo
kelrodyklė sugedo ir nebežino
Ar nedyvai, kad ir vasaros greitai
j
pradėjo virti ir kunku 247.600; apgyventas įvairio tuviai labai veiklūs.
Likšiol prietaisomis ir visokiais kito į katrų pusę laivas plaukia. O rįs
jokios pagelbos, jam ir taip
J
kaitrose žmonės prasišaldo. Iš .1liuotu
Nei jokio metalinio mis tautomis, daugiausia žy visokių pramogų rengė, prie
gerai
esu. Jūreiviai nustebę
kiais tobulumais ištobulini plaukti be kelrodyklės yra !
teisybės žiemos laiku gal žmo- <daikto nebuvo galima liesti. dų ir italijonų.
Lietuvių ir visokių visuomenės reikalų ir mais, stovi prie kranto ir lau
klausia iš kur jis plauk'"., ko
pavojinga, nežinia kur laivas ,
nės nedaugiau prasišaldo kaip 1Žiedus reikėjo tuoj numesti gi nemažas skaičius, tik gai veikimų prisidėjo.
O nuo kia kol bus viskas prirengta.
kio krašto ir kaip tokiam Vil
eidamas savo smarkumu gali '
vasarų. Tie, kurie keliaudavo :nuo pirštų. Čeverykų oda su la, kad tarp lenkų išsisklai pat rudens pradžios vėl prasi
sūkuryj su tokia maža val
Laukia kol susirinks visi užplaukti ant uolos ar seklu- nių
\
į šiaurės arba pietų kraštus ieš sitraukė ir susproginėjo.
tele pateko.
dę, su jais bičiuliuojas ir pri dės veikimai.
Rugsėjo 15 d. jūreiviai, kol išgirs paliepi
mos ir tada visiems gal būt
koti naujų žemių ir žemgalių, Nors tokie dalykai tame kam sigėrę lenkizmo nuodų tirpsta šv. Kazimiero dr-ja rengia va
Žmogus pasisako esąs iš to
mų išplaukti į platųjį vande mirtis. Arba be tikrojo ke
tai stebėdavosi, kad jie baisių baryje dėjosi, bet mokslovy- kaip miglos pavasario kaitrio karų, spalių 2 d. rengia A.
paties
krašto kur ir jūreiviai.
nynų.
lio nežinant kur plaukti gali
speigų kraštuose neprasišaldy- rai nei išvirė, nei iškepė. Jie je dienoje.
Vanduo
buvęs tykus, jis nu
Dėl tos priežas L. R. K. Moterų Sųjungos kp.
Laikas išplaukimo jau arti- ma jūrių platybėj išplaukyti
davo, o kaip tik sugrįždavo pabuvo ten alsavo, padarė in- ties tarpe providenciečių tau ir vaidvs “Kūmutes,” spalių
Jureiviai renkasi prie ilgiausį laikų ir galų gale nu plaukęs su valtele nuo krašto
nas.
namo, į miestus, tai tuoj ir pra- domių patėmijimų ir sveiki išė tiškas susipratimas yra užge 15 d. rengia vakarų šv. Juo
Motinos, tėvai, bro- plaukti į visai negeistinų pa pasivažinėti. Staiga iškilęs vė
laivo,
sišaldydavo, nors tuomet už jo.
jas, sujudinęs vandenį ir jo lai
Spalių 30 d. ren liai, seserys, draugai, mylisęs.
Visai mažai yra tokių, zapo dr-ja.
vojingų priešingų kraštų.
gyvendavo patogiau ir šilčiau.
Tie bandymai užrašyti yra kurie skaito bent kokius lietu gia Tautos Fondo 23 skyirus.
velį
pradėjęs smarkiai supti,
mos ir visi pažįstami, paly- __ Kapitono įsakymas greit
Tai matome, jog prasišaldy- veikale Philosophical Transac- viškus laikraščius ar knygas. Po visų tų vakanj Vyčiai ir
mėtyti. Iškarto gana pasek
džia jureivius tolimon kelio- išpildytas.
Pašaukta tuojaus
mas ne nuo didumo šalčio pri tions of the Royal Society of
Lietuvių biznierių randasi sųjungietės ketina rengt pra nėn,
atsisveikina.
Motinos,> keletas meisterių, kurie grie mingai ir narsiai irėsi, bet vilguli.
London, 1775.
keli: saliūnininkai ir bučer- mogų išvien.
tėvai daugiausia apgaili savo bėsi laivo kelrodyklę taisyti. nįs buvusios didelės ir jam irŽmogus prasišaldo tuomet,
Kaip tų išaiškinti, kad tie ninkai (mėsininkai) daugiau
Tos visos pramogos bus mylimų sūnų-jureivių, bijo
ties prieš jas pasidarė sunku.
Kaip visi nusistebėjo, kad
kuomet jis perdaug atvėsta. O mokslavyriai ten neiškepė ? neteko sužinoti, ar yra kito blaivios ir vertos visų parė
dami, kad neatsitiktų kas blo meiteriams pradėjus savo tai Tada paleidęs irklus į vandenį
sušilęs ir vasarų gali perdaug O tai dėlto, kad žmogus pra kių.
atsisėdęs, o kur jį vanduo nu
mimo.
Vertos ne vien parė ga su jais kelionėje, kad jau
symų pasirodė, kad laivo kel
atvėsti.
*
kaituoja. Juk vasaros kaitro
neš, kur nuplauks į kokių šalį
Su vienu mėsininku turėjau mimo, bet vertos aplankymo ni jūreiviai sugebėtų perplauk
rodyklė yra taip susigadinus,
Ne visi lygiai greit prasišal se esti virš 100 laipsnių karš progų kalbėti, priminiau apie dėl naudos ir smagumo, kurį
ti tokį vandenynų, kad užtek kad jokiuo būdu pataisyti ne ten jam ir bus geriausia. Gel
do. Tie, kurių oda yra suglež- čio, o žmogaus temperatūra lietuvių laikraščius, maniau tie vakarai suteiks.
bėjimo jokio nenorįs. Jūrei
tų ištvermės, spėkų, kad ne- begalima,
Laivas randasi vi
nėjus, kurie bijo šaltos mau vis esti ta pati 98 laipsniai. bene išsirašys... Tai mūsų bi
viai išklausė ir sugrįžę atgal
Visiems rengėjams linkėti nuilstų, bet drųsiai vyktų, kol
duryj plataus vandenyno.
dyklės, kurie peršiltai rėdosi Bet tuomet labai prakaituoja znierius pastatęs akis žiūrėjo na geros kloties.
ant laivo, papasakojo apie ne
atsieks savo kelionės galo.
Vėtros siaučia iš visų pu
tie greit prasišaldo. Vėjo papū- me ir tas šaldo kūnų. Darbi į mane... Maniau, kad nelaimingųjį savo kapitonui ir
J. G. Kad už metų už kitų sugrįžtų
sių daužydamos laivų. ‘Jūrių
timas, oro traukimas tokius ninkai liejyklose,
pečkuriai nugirdo, kų sakiau, tai vėl
plaukia
toliaus. Paklydę jū
laimingai atgal džiaugsmui sa baisiausios bangos vėtros iš
greit atšaldo ir negalė gatava. ant laivų ir-gi turi dirbti pek atkartojau:
CHICAGO,
ILL.
reiviai
su
savo laivu be keliolaikraščių, bet
vo mylimiems tėveliams džiau judintos mėto, varto stovintį
Tie, kurie yra užsigrūdinę, liškam karštyje. Ne visi ten ir tas negelbėjo,
džio dar ilgų laikų plaukiojo
Tuomet sagsmui ir laimei savo numylėtai laivų į visas puses.
Gražus išvažiavimas.
dažnai maudosi šaltame vande gali dirbti, o kurie dirba, tai kiau — gazietų. — Gazietų
jūrėse.
tėvynei, dėl kurios labo šian
Kelrodyklė sugedus, nebe
nyje, dėvi ne per šiltai, naktį ištveria dėlto, kad jų kūnas neturiu česo čitoc, pasakė jis
Galop nuvargę nusikamavę
Rugpjūčio 19 d. Chicagos die jie rengiasi šion kelionėn.
pataisoma,
nebežino, kur grįapsikloja ir neperšiltai, tai to gausiai prakaituoja ir taip vė man— ku jos dzobra duoda, Apskričio Vyčių Choras turėjo
jūreiviai priplaukia kraštų,
Ant jūreivių veidų nematy šti, kur plaukti.
Maisto ir
kiems staigios oro atmainos, dina kūnų. Žmogaus kūne pra kas jas čitoja — atsakė “biz linksmų išvažiavimų lVillmet
bet kraštų ne tų, į kurį plaukė,
ti nei mažiausio nusiminimo, kitokių kelionei
reikalingų
traukimai, vėjo užpūtimai ne kaito skvlaičių yra apie du mi nierius.”
Ir ne tik tas biz klonyje.
nei baimės.
Visi jie drųsūs daiktų turėjo tik tiek, kiek į kurį išlydėjo jų seni tėve
tik nepakenkia, o esti tik dar lijonus. Tai-gi tokiame pavo nierius
Po
užkandžių
visi
sudaina

turi tokias mintis,
tvirti, pilni energijos pasi perplaukimui užtektinai reikė liai.
didesnio užgrudinimo įran juje žmogus turi du milijonų bet ir kiti “biznieriai” ir di vo daug gražių dainelių ir va
Kraštų priplaukia visai sve
šventimo pasiaukavimo.
jo. Jurininkus pirmų sykį apė
kiai.
gelbėtojų.
timų,
nepažįstamų, kur vien
delė lietuvių dalis mano tų kare visi linksmi grįžo namo.
Su nusišypsojimu su ra mė baimė, nusiminimas ir net
Bet yra aplinkybės, kur ir
kerštavimai,
žmogžudystės ir
Išvažiavime
dalyvavo
nemažai
pat apie “gazietų čitojimų.”
miais veidais plačiai žiūrėdami išgųstis.
užsigrudėliai gali prasišaldyti,
ŽMONIŲ AMŽIUS.
kraujas
liejasi.
Pas providenčiečius yra ir svečių.
jie ramina savo senus tėvelius,
Persigandę jūreiviai subė
nes ir jie gali perdaug atšalti
1910 metų cenzas parodė, jog toks paprotys: kuomet ateina
Jūreiviai tokiais dar nebuvo,
Choras kas kart stiprėja.
brolius ir visus jų palydovus ga visi į vienų vietų ir tarėsi
ir įgyti slogas.
Suvienytose Valstijose šimta kas, draugas ar pažįstamas,
jie buvo gimę ir augę tokioj ša
Apskričio Vyčių choras nors sakydami:
kas daryti, kaip gelbėtis, ir
Abelni patarimai išvengimui mečių yra 3.555, 95 metų am tai šeimininkas paėmęs “di- jau yra gana skaitlingas, bet
“Nebijokit.
Laukite mus ar plaukti, į kurių nors šalį lyj, kuri šventa vadinama.
v•
prasišaldymo yra šie: Nebūk žiaus ir viršaus buvo 11.000. nerkę” ir traukia į smuklę dar vis skaičius dainininkų di
Iš sykio jiems to visko bau
su vilčia mes pargrįžime lai ir be kelrodžio ar stovėti ant
ilgai tokioje vietoje, kur jauti, Tarp 85 ir 95 metų amžiaus parnešti alaus, na ir pradeda dinasi.
gu darėsi ir jie klausė viens ki
Kiekviena praktikų mingai, mes atsieksime savo
vietos.
Visi
permatydami
jog atsaini. Tuomet arba pra buvo 156.000. Tarp 75 ir 85 tada saikuoti.
Jei pasitaiko, atsilanko naujų dainininkų.
tikslo, dėl kurio keliaujame. stovėjimo ant vietos pavojų, to, per keno priežastį jie pa
v•
dėk ką nors veikti arba apleisk metų amžiaus buvo 989.00. O kad šeimininko nebėr namie,
kliuvo.
Atsakymas visiems
Choras ateinančių žiema Mes kelionėj pergalėsim di
nutaria
plaukti.
tų vietų. Perdaug atšaldant virš 65 metų amžiaus buvo 4.- tai šeimininkė pakiša “diner- užmanė pastatyti a. a. Sosnaubuvo aiškus, kad per neatsar
džiausias kliūtis, perkentėsiPlaukti reikia, bet kur?—
kūną išpalengva, gali baisiau 500.000.
gumų, per daug didelį savim
skio
kantatų
“
Broliai.
”
kę” ir prašo, kad atsilanme sunkenybes, kokias priseis Galvoja jūreiviai.
Tyrinėjimai
parodo,
jog kiusis eitų parnešti “gaivinan
prasišaldyti, negu per trauki
pasitikėjimų, per neatsižvelgi
J. V-as. datirti, ir pargabensime savo
Beganlovajnt
besvarstant
žmonių
amžius
ilgėja.
mų. Kuomet po darbo, po
čio” skystimėlio.
tėvynei Lietuvai turtų, parve- kur plaukti, kilo tarpe jūrei mų ant svarbiausio kelionės įžaismių arba po mankštinimoMirtingumas tarp senų mo
rankio — kelrodyklės.
LAWRENCE, MASS.
Dr-jos čia gyvuoja:
šime jai laisvės ir laimės, mes vių karšti ginčai.
si esi sušilęs, suprakaitavęs, terų yra mažesnis, negu tarp
Grįžti atgal kogreiėiausia —
Šv. Jono, D. L. K. Gedimi
paliuosuosime
tėvynę,
mes
Nei vienas teisingai nežino sušuko keletas jūreivių.
A. f A.
tai nesivėdink staiga, nebūk il senų vyrų. Taip yra dėlto, no (abidvi pašelpinės); yra
dirbsime dėl jos labo, mes į katrų šalį geriaus laivų suk
gai vėsiam kambaryje, ar ki kad moters yra švaresnės, ma du kliubu.
Grįžti, bet kaip.
Urbono mirtis.
Buvo susitvėrusi
plaukiame į platų vandenynų, ti.
Kiek-vienas turėjo savo
tur. kur vėsu. Bet vis judėk, žiau vartoja svaigalų, nevarto moterį] pašelpinė dr-ja “Bi
Viskas
yra daroma po di
Rugpj. 21 d. čia pasimirė mes nesibijome ir mirti dėl
išrokavimus, kiekvienas spren džiuma balsų, o čia didžiūn ą
vaikštinėk, arba šilčiau apsi- ja tabokos, ne tiek prasižen rutė,” bet per moterų apsilei miesto ligonbutyje a. a. Pran
jos”...
dė savaip, kiekvienas turėjo
rengk. Jei gali,
tai staiga gia prieš lytį, kiek vyrai. To dimą, minėta draugija turėjo ciškus Urbonas, kilęs iš Kau
jų brolių jūreivių jau pamėgo
Laivas sujudo, sušvilpia savo kitokius supratimus. Vie
nusimaudyk šaltame vandeny dėl jos išlieka su sveikesniais eiti į kapus, nežiūrint, kad no kub., Panevėžio par., Va
tą kraštų.
'
‘
<
keletu sykių ir pradėjo trauk ni tikrųjį kelių išskaitė iš dan
je ir užsidėk sausas drapanas. organais ir senatvėje geriau dar draugija turėjo apie porų balninku parapijos.
Užmiršo
apie
savo
prižadus,
38 metų tis nuo kranto tolyn, daryda
gaus žvaigždžių, kiti iš vėjo,
v•
Gi kad ir esi sušilęs, suprakai laikosi.
amžiaus.
Rugpjūčio 13 d. mas pirmus žingsnius.
desetkų dolerių.
Palv treti iš jūrių bangų, ketvirti užu ’ršo dėl keno labo jie iške
Kūdikių iki pirmų metų am
tavęs, o vis dirbi, judi, tai
liavo, pradėjo maudyties drau
Berods, apie 1909 metus nakčia patiko jį ši nelaimingo dovai jūreivių ilgai stovėjo ant
iš saulės ir mėnulio ir tt.
žiaus iš 1.000 per metus mirš buvo susitvėrusi nezaliežninkų ji jo mirties priežastis,
nėra pavojaus persišaldyti.
ge su to 1: rašto žmonėmis viso
Tą kranto žiūrėdami į kaskart at
Laivo kapitonas pats likęs
Tankus maudymosi šaltame ta 120. O žmoniij tarp 65 ir75 parapija ir turėjo pasistačius naktį jisai dirbtuvėje apsitolinantį
laivų.
Kaikurie bejėgis klausė kitų patarimų kiose “laisvėse,” suktybėse,
vandenyje geriausia užgrudina metų amžiaus iš 1.000 miršta “bažnyčių.”
apgavystėse kitų ir tt.
Jiems, it Gri- sišutino verdančiu muilu, No- stovėdami mostikavo skepetai
ir laikėsi didžiumos balsų. Ar
kūną ir apdraudžia nuo prasi 48. Tarp 75 ir 80 metų miršta ko bitėms išnykus, dabar toje rėdamas muilų triubų užsukt,
Laivas su kuriuo iškeliavo
tėmis, kaukurie verkė užsiė kapitonas tų darė iš baimės,
106, tarp 85 ir 90 miršta 225 jų kirkužėje šluotas riša.
šaldymo ir kitokių negalių.
savo tėvynei laimės ieškoti pa
dar labiau paleido.
Muilas mę akis. '
kad įpykę jūreiviai nesukiltų
iš 1.000. Tarp 80 ir 85 metų
Šiais metais lietusiai kata purkštelėjo į jį ir nušutino nuo
Pasitraukus gerokai nuo prieš jį ar manydama*, kur- sidarė biaurus nekenčiamas.
amžiaus miršta tiek, kiek kū likai buvo pradėję tverti para pečių iki žemės.
LABAI INDOMUS
Mat prisimena mūsų jūrei
kranto, jūreiviai iškėlė ant daugiaus galvų-protų, ten ir
dikių.
BANDYMAS.
viams, kad tuo laivu kada jie
Nuo tos nelaimingos valan laivo savo tautos vėliavų kaipijų.
Ir sužinoję, kad grai
teisybė. Tik kapitonas visa
Pagal ištyrimus, tai žmogus kai parduoda bažnyčių ir mo dos Pranciškus baisiai kentėjo
-sjĮOiu ouopuo-j srebiu
keliavo
dėl savo tėvynės, jų ipo ženklų, kad jie drųsiai su da elgdavos taip kaip didžiu
lo vyrai padarė labai ypatingų sulaukęs 65 metų amžiaus ga kyklų, tad lietuviai subruz iki 21 d.
dealai buvo prakilnūs, šviesūs
Tų dienų 10:5 jis vilčia dėl labo savo tėvynės
ma balsų nubalsavo. Kiekvie
bandymų. Jie užsimanė ištir li tikėtis gyventi dar 11 metų, do rinkti aukas, kad bažnyčių mirė.
dori.
plaukia.
nas
žingsnis
ar
laivo
sukimas
70
metų
9,
80
m.
5,
90
metų
ti, kaip didelį karštį žmogus
Velionis mirė katalikiškai
ir mokyklų nusipirkus.
Ma
Laivo kapitonas įsakė jū kokion nors pusėn visada bu
Atsimena, kad tuo laivu ke
gali iškęsti. Jie nesamdė dėl 3 metus.
nė turės lietuvį kun. klebonų. aprūpintas.
reiviams kiekvienam užimti vo pirma nubalsuojama, ir pas liaudami jie turėjo šventus įŽmogus persiritęs per 65 me Manė turės lietuviškų mokyk
to kokius biednus žmonės, bet
Velionis paliko pačių ir du savo vietas ir leisti visu smar
kum daroma sulyg didžiumos sitikinimus, kad jų širdyse
patys statė save į pavojų, kaip tų amžių yra veik liuosas nuo lų, kurioje galės savo vaiku vaikučiu, tris seseris ir brolį.
kumu.
Laivas plaukia, šnio nutarimo. Po ginčų, po nubal- kuždena meilės artimo jaus
tai labai daugelis kitų moksla- limpamųjų ligų. Tokie žmo čius mokinti savoje kalboje.
Reporteris. kščia lyg koks milžinas, skrozsavimo, vėl paleidžia visas lai mas ir jie mylėjo ir gerbė visų
vyrių, yra darę. Jie prirengė nės daugiausia miršta nuo pra- Manė, kad išgelbės jaunus
damas jūrės krutinę ir palikda vo mašinerijas darban ir plau tų, kas buvo šventu vadina
eilę prišildytų kambarių. Iš sišaldymo ir plaučių uždegimo. tautos žiedus nuo ištautėjimo.
CHICAGO, ILL.
mas už savęs ilgų baltų putų kia toliaus.' Plaukia dienų, ma. šiandie jie gyvendami sve
vieno einant į kitų buvo vis
(North Side).
Išties jųjų norai buvo geri,
verpetų.
plaukia kitų, savaitę, bet kra timame krašte tarp paklydėlių
karščiau. Galop mokslavyriai
neg jau providenciečiams se
L. Vyčių V-ta kuopa nus
Taip
laimingai
laivui
plau

fas visas brangenybes., kurias
što niekur nematyti.
**•■**•
ROCKFORD, ILL.
inėjo į kambarį, kur besu 210
nai reikėjo bažnyčių turėti. prendė rengtis prie rudenio kiant, jūreiviams, dienos, va
Nuliūdę jūreiviai sulipa ant išsivežė ir kurias vežėsi tuo;
laipsnių. Išeina, kad tik dviem
Tik gaila ir labai liūdna, kad sezono.
15 d. rugpj. įvyko landos, savaitės be nuobodulio
Piknikas.
laivo
dairosi į visas puses, tė- laivu iki kranto, prarado nelaipsniais mažiau, negu van
ir čia lietuviai neapsiėjo be tų. susirinkimas parapijos svetai bėgo, kaip šešėliai.
Jūreiviai mija į žvaigždes, bet visur beapkenčia, niekina juos.
duo verda, nes vanduo verda
Rugp. 19 d. Tautos Fondo nenaudingų lenkų!
Priėmė nėje tuojaus po pamaldų. Su visi linksminos dainavo, šoko
tuščia, vanduo. Visi pradeda
Už tai jiems pažvelgus biau
44
prie 212 laipsnių.
skyrius, su pagelba kitų kelis ir juos.
Lenkai per sirinko visi Vyčiai svetainėn per dienas naktis visai neatnerimauti,
pykti
ant
kapitono
rus
atrodo ir tas laivas.
Suprantama, jog jiems bu penkių dr-jų, buvo surengęs šimtmečius papratę čiulpti lie aptarti kų pradėsime veikti.
bodami ir ne apsižvalgydami būk per jo kaltę, per jo neat
Lipti
atgal į tų patį laivų,
vo labai karšta. Bet vienas piknikų Black Hawk Parke. tuvių syvus, skriausti lietu
Kuopos pirm. p. A. Šlapelis apie save, kad kartais staiga
sargumų laivo kelrodė sugedo grųžinti atgal savo širdyse pra-.
išbuvo tame kambaryje 10 miĮeigų išviso buvo... .$38.55 vius, tai ir čia padarė tų pa kaipo režisierius patarė imti
gali ištikti smarkus pavojus ir ir jie dabar iš tos priežasties rastus šventuosius idealus, ko
nutų. Per tų laikų termometrų
Išmokėta: už papsų. ..$15.45 tį.
Nors lenkų visai maža veikalų “Genavaitė.”
Visi vienu mirksniu gali pražūti
turi kęsti vargų.
kius turėjo atsiskirdami nuo
šaltakošę.. ................... $12.00 dalis buvo ir beveik vien tik vienbalsiai tam pritarė ir iš
iš dramblio kaulo padaryti rė
negailestingose jusiu bangose.
Maisto nebedaug teturi, kra savo tėvelių, mūsų jūreiviai
mai susiraitė ir susprogo. Oras
Už apgarsinimus........... $.75 už lietuvių pinigus buvo in- rinko komisijų paimti svetainę
Kaip
kapitono taip ir visų što dar vi snematyti.
skaito savęs suvaržymu, o lai
Už tikietus.......................... $.40 gyta minėta bažnyčia ir mo ir varyti darbų iki galo.
taip buvo karštas, jog jam al
Va jūreivių didžiausi doma buvo
Dabar
suprato
jūreiviai,
kad
sviems jūreiviams tapus save
suojant jo šnerves tiesiog de
Viso išlaidų.....................$29.60 kykla, bet per lenkų “gudru karas įvyks Spalių 21 d. Nors
nukreipta tik į tai, kaip lai šis kelias kuriuo lig šiol plau varžyti kuom nors nepadoru.
gino, bet išalsuojant vis jau
Pelno liko..........................$8.95 mų” bažnyčia tapo užrašyta jau yra daugeliui
žinoma vo plaukimų dar greičiaus pa
kia yra negeras, klaidingas ir Seni jūreivių tėveliai, broliai,
tė, kad atšaldė. Jis paėmė
Atskaitų išduodu per laik lenkams.
Dabar yra lenkų “Genavaitė,” bet visgi ne- greitinti.
juomi plaukiant krašto nepri sesutės dažnai atlanko tų pajutermometrų ir papūtė ant jo. raštį piknike prisidėjusioms kunigas, kuris lietuviškai ne prošalį pakartoti.
Taigi ir
Tdel laivo kapitonas netiek plauks. Reikia sukti laivų ki rę, tų prieplaukų, kur išlydė
Gyvsidabris tuoj krito žemyn. draugystėms, nes kaip kurios moka nei žodžio.
pranešame visoms Chicagos L. saugojo savo darbų, kaip pečton pusėn — tariasi.
jo savo vaikelius,
brolius
Iš to pasirodo, jog jo kvapas draugystės to reikalavo.
Dabar lietuviai apgailestau Vyčių kuopoms, kad minėta kurius ir kitus prie laivo
1
Bet
katron!
Klausia
vienas
laukdami
jų
pagrjžtant.
daug šaltesnis, negu kamba
R. M. Kaliniauskas,
ja, kad davėsi taip savų iš dienų nerengtų tokių pramogų, plauikmo pagerinimo dirban
antro. Sustabdo laivų ir vėl
rio. Jis papūtė ant pirštų ir
Pikniko gaspadorius. naudoti.
Bet veltui jų lūkestis, jų
Atidavė milžiniškas kurios galėtų pakenkti mums čius darbininkus.
Laikas bė balsuoja katron pusėn. Po nutie atvėso.
troškimai. Jie daugiaus nebe
suankuotas aukas! bet jau da arba mes kitiems, dėlto mes go kaip vanduo, o laivas vis
1 balsavimo leidžia vėl į tų pu
Antru kartu tie mokslavy
nori grįžti atgal prie jųjų, jie
bar viską* pervėlu gailėties.
ir pranešame iš anksto, kad plaukia.
sę kur daugiaus balsų pritaria šiandien laisvamanybei tar
riai inėjo dar karštesnin kam
Mažinimą
Vincukas.
maždaug prisitaikint vieniems
*
ir vėl plaukia.
barin. Čia termometras rodė
nauja. Jie jų pamylėjo, jie jų
— Jau į antrų pusę plaukia
prie kitų.
net 260 laipsnių. Reiškia čia
Kapitonas patėjnijo per žiū apsirinko sau už motinų, už
BROOKLYN, N. Y.
me.
Tik dar diena kita savai
Kų tik išėjo iš spaudos JoaTuomi
jau
ir
kviečiame
vi

buvo ant 48 laipsnių karščiau, nnos Tamašauskaitės (Lakštu
ronų tolumoj plūduriuojančių tėvynę r jai tik dirba.
tė ir išplauksime.
L. Vyčių 49 kuopa rugpj.
negu kad reikia užvirinti van tės) eilės. Knygelė 64 pusla 12 d. buvo išvažiavus į Atlan- sus Chicagiečius ir iš apielinPerniek jūsų broliai ir sesu
Linksmai kalbėjosi tarpui valtelę, kurioje sėdi žmogus.
kių lietuvius pasiliuosuoti nuo
denį. Inėję į tų kambarį mok pių, ant gražios popieros. Kai tic Highlands.
tes
ašaros ir vaitojimas dėl jų,
Jūreiviams įsako pasukti savo
savęs jūreiviai.
Vieta visiems
kokių
menkesnių
užsiėmimų
o
slo vyrai darė įvairius bandy na tik 25c. (tik vienas kvote- labai patiko.
Kiekvienas dar
skubiau laivų valtelės link ir išgelbėti jie jau icbe jūsų. Jie šiandie
Tai šv. Jurgio
mus.' Jie buvo atsinešę šmotų ris). Agentams nuleidžiama di parapijos choras rugpj. 26 d. visi sulaukę spalių 21-mos d. pradėjo savo darbų, kad to tų nelaimingųjį. Priplaukus ar- yra paklydę keleiviai ir dau- ,
jautienos. Iš dumplių jie pūtė delis nuošimtis. Galima gauti ir-gi į tų vietų buvo nutaręs ura į North Si dės Vyčių va kiu būdu greičiaus pasiekusi ti, nusileidžia nuo laivo pora giaus nelx'grįš prie jūsų. Siųs
karų
ant tos mėsos 13 minutų. Po nas autorę: 720 N. Malu 8tr., važiuotu
krašto ir po tokios ilgos kelio jūreivių ir iriasi prie nelaimin kite naujus jų vieton.
•y~
►
Volungia.
to jie pamatė, jog mėsa per- Kevanee, HL
P. M. Vytis. nės išlipus pasilsėti, o potam gojo.
Vytis.

Sveikata

»

Nauja Knyga

Kas girdėti lietuvių kolonijose

Paklydę Keleiviai.
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DARBININKAS

9

s itet o studentas, kuris atosto
PROTOKOLAS
kimą nuo Apskričio ant “DarbiRizniftriai neDIU“
gų laiku po Amerikos lietuviš Septintas suvažiavimas Lietuvos ninke” tilpusio straipsnio kas
kas kolonijas paltina katalikų Vyčių New Yorko ir New Jerseys link pereito Vyčių Kongreso nutaleiskit© 1)1?O1£OS
Tai BUBI GRAŽUS l Ją išdir
Jeigu nori surasti savo gi
Valstijų Apskričio, įvyko nedė rimo išbraukti iš konstitucijos
spaudą:
užrašinėja
katalikiš

•
®
Kazio Pakšto prakalbos. Rug
ba
Mentholatum
Co. Prieš eisiant
Minėtame APSIGARSINKITE “ LIETU - mines ar pažįstamus* prisiųsk
pjūčio 24 dieną, Vyčių 18 kuo kus laikraščius ir pardavinėja lioj, 12 d. rugpjūčio, 1917, Lietu milicijos klausimą.
VIŲ DARBININKŲ KA paieškojimą į “Darbininką ” gult ištepk veidą mosčia per kelia
vių Svetainėje, 180 New York straipsnyje skamba: “Kongrese
pos užkviestas, Cambridžiaus naudingas knygas. Kiekvienas
So. Boston, Mass.
vakarus, o padarys veidą tyru ir
LENDORIUJE 1918 m.”
supranta, kad laikraščio agen Avenue, Newark, N. J.
apsireiškė didelė mūsų tautinė sil
lietuviams apie Vyčių judėji
Už
vieną
sykį
50c.
skaisčiu baitu. Toji mostis išima
Nepribuvo pirmininkas J. K pnybė... Šiandien Vyčiai — nebe
L. D. S. II Seimas nutarė
• • du
mą Įspūdingą prakalbą pasa to darbas nėra labai malonus.
plėmus raudonus, juodus arba
” 75c.
Miliauskas, kuris išvažiavo į ki Vyčiai,
nebe Vytauto karžy- kiekvieną metą išleisti L. D.
99
kė Kazys Pakštas, Tautos Prisieina jam su įvairiais žmo
šlakus ir prašalina visokius spuo
tris
”
$1.00
nėmis susitikti ir viso ko pri tą miestą, nei vice-pirmininkas giai...”
Apskritys nusprendė, Kalendorį, neatsižiūrint į bran
Fondo sekretorius. Savo pra
gus nuo veido. Kaina dėžutės
Už
paieškojimus
pinigus
Juozas Augštikalnis, kuris išėjo į kad šie išsireiškimai nemandagūs gumą popieros ir kitokių spau
kalboje mūsų jaunas veikėjas* siklausyti, bet p. V. Rukšta50c.
ir $1. Pinigus galit* siųst ir
siųskite iš kalno.
is nemalonumų nepaiso. Jis karuomenę. Pirmininko ingalio- ir neteisingi, todėl šis Apskritys stuvei reikalingų daiktų.
palietė begalo indomių klausi
stampoma.
“DARBININKAS,”
L. D. Kalendorius 1918 m.
šventai yra atsidavęs prakil tas p. B. Lauraitis atidarė susi per katalikškus lakraščius ir per
mų, kurie jaunimo gyvenime
J. RIMKUS
242
W.
Broadway,
niam darbui ir nežiūrint įvai rinkimą 4:00 valandą po pietų su savo organą, padarys atsišauki bus labai įvairus ir žymiai pa
lošia svarbiausią rolę.
Čia
SO.
BOSTON,
MASS.
P.
O.
Box
36,
Holbrook, Mass
malda. P. Lauraitis tapo išrinktas mą, kuriuo užstos už savo var gerintas.
buvo nurodyta jaunųjų troški rią kliūčių keliauja iš vienos
Formatas bus6X9, mažiau
X
ietnviškos kolonijos į kitą ir susirinkimo vedėjum.
dą. (Abejojame, ar tai pasiseks.
Ieškau vietos už gaspadinę
mai ir siekiai ir kokiais keliais
sia
128
pusi,
su
įvairiais
pa

toliai visiems lietuviams perša
Perskaityta delegatų mandatai: Red.). Išrinkta komisija suformu
prie gerb. klebonų.
prie ji) galima prieiti, išai
veikslais ir tt.
LIETUVIS,
dorą lietuvišką laikraštį ir sekanti dalyvavo:
luoti
atsišaukimui
:
.p.
A.
K.
Ma

Turiu paliudijimus jeigu KIEKVIENAS
škinta žodžio “Vytis” reikš
APGARSINIMŲ KAINOS:
NETURINTIS
PIRMŲJŲ
PI
knygą. Pasekmės jo darbo y- Apskričio Valdyba:
sandukas,
p.
C.
E.
Paulonis,
p-lė
būtų reikalinga.
mė, kuri lietuviams taip yra
Už
visą
puslapį
$14.00
LIETIŠKŲ
POPIERŲ
VISAI
ra žymios. Jau daug lietuvių,
O. Lukošiuniutė.
Kam iš gerb. klebonų būtų
B. Lauraitis, pirm.,
brangi ir paminėta, kad be to
99
puslapio 7.50
p. V. Rukštelio paragintų, įsi
Į
Apskričio
valdybą
išrinkta
:
p.
reikalinga,
praneškite šiuo PALIUOSUOTAS NUO TAR
C. E. Paulonis, rašt.,
žodžio nyksta tautiškumas ir
99
99
4.50
NAVIMO ARMIJOJE.
gijo tikrą, dorą sau prietelių,
B.
Lauraitis,
pirmininku,
p.
A.
K.
adresu:
B. Aidukaičiutė, ižd.
prakilnumas. Lietuvos Vyčiai,
99
99
2.50
laikraščio ar knygos pavydale. Nuo 41-mos kuopos Brooklyn:
Masandukas,
viee-pirmininku.
K. Giedraičiutė,
Jau girdėjome apie tokius
anot kalbėtojaus išsireiškimo,
Nelaukite
ilgai, nes jau pra
ir džiaugiasi i- to, nes pama
Apskritys
išnešė
reikalavimą,
242
W.
Broadway,
P. Ručas,
atsitikimus, kad valdininkai,,
davė Lietuvai gyvybę, stip
tė kur yra teisybė, o kur ap
kad Apskričio valdybos narių ant dėtas rengti j spaudą. Pir
So. Boston, Mass.
J. Adomaitis,
vietoje to, kad išduoti blan
rybę ir per amžius Lietuvą ap
miaus prisiųstus įdėsime pir
gavimas. Pono V. Rukštelio
rašai
būtų
skelbiami
organe
“
Vy

M.
Litviniutė
ir
kas
išpildymui delei pasiliuosaugojo nuo tūkstančio pavo
moje vietoje.
darbas ir tuomi dar yra nau
tyje;”
taip-gi,
kad
kuopi}
rašti

Paieškau
vietos
vargoninin

O. Okiutė.
jų, kuriuos mūsų tėvynei ne
Apsvarstykite, tai geriausia kas, moku savo darbų, neve savimo, • paduoda pasirašyti
dingas, kad jis pasižymi gra Nuo 44-tos kuopos Brooklyn:
ninkų antrašai tilptų organe nors
blanką ant pirmų pilietiškų,
šė kryžuočių gaujos, rusai,
proga išgarsinimui biznio.
žia iškalba. Man teko jo pra
kartą
į
tris
mėnesius.
dęs.
Jeigu
iš
gerb.
klebonų
Arlauskas,
J.
lenkai ir kiti mūsų tautos prie
Apgarsinimų kopijas siųski kuriam reikalingas meldžiu popierių, su tikslu, kad vė
kalbą iškirsti rugpjūčio 24 die
Susivažiavimas
uždaryta
su
mal

Ant.
Kivyta,
liaus, Įstatymišku būdu, galė
šai.
Dabartiniams Vyčiams
te šiuo adresu:
ną Cambridžiuje. Turinis, te
da
7
:00
vai.
vakare.
kreipties
:
B. Lauraitis,
tų paimti į karuomenę. Jeigu
patarė semti savo dvasiai mai
“Darbininkas”
ma — spauda. Girdėjau toje
B. Lauraitis, pirmininkas,
B. N.
A. Dymta,
nesuprantate klausimų, po ku
sto pas tuos mūsų tautos kar
242 W. Broadway,
temoje kalbant ne vieną kalbė
A.
K.
Masandukas,
vice-pirm.
177
New
York
Avė.,
riais liepia pasirašyti, geriaus
P-ni
Lauraitienė.
žygius, kurie nuolatos ant sa
South Boston, Mass.
toją,
bet jie ant manęs tokio Nuo 29-tos kp. Newark, N. J.:
APSKRIČIO
VALDYBA.
Newark,
N.
J.
.
nesirašykite,
bet kreipkitės
vo tautos sargybos stovėjo.
C
įspūdžio nepadarė, kaip pas
Pirmininkas: —
tiesiog pas mane, AŠ JUMS
. J. Abramavičius,
Nesigailėjo p. Kazys Pakštas
tarasis. V. Rukštelis kalba iš
B. Lauraitis,
D. Rupainis,
mū«ų jaunimui ir karčių teisy
Paieškau tėvų Jono Olekno PATARNAUSIU KIEKVIE
Įsitikinimo, jis tą sako, ką
287
Bedford
Avė.,
B. Vaškevičiutė,
bės žodžių už jo apsileidimą ir
ir motinos Antaninos Oleknie- NAME REIKALE.
giliai savo širdyje atjaučia.
Brooklyn,
N.
J.
NOTARAS IR TAIKOS
O. Lukošiuniutė.
ištautėjimą. Nupeikė jaunųjų
Broadway, So. Boston, Mass. nės; brolio Jeronimo ir sesers
Spaudos istoriją rinitai aiškina
Raštininkas:
—
TEISĖJAS
Atsilankė
taip-gi
sekanti
svetuštumą ir palinkimą prie puo
Anastazijos; Kauno gub., TeĮKampas Dorchester Street
ir žinias semia iš pačios istori čiai, kuriems suteikta sprendžia
C.
E.
Paulonis,
JUOZAS
KOWALIAUSKAS,
šimo savo paviršutinės išvaiz
šių pav., Sedos vol., Dagių kai
jos rimtų šaltinių.
Gerai pa masis balsas:
456
Grand
St.
11
Salėm
Str.,
Boston, Mass.
Geriausia vieta, kur gali mo. Gyveno Lietuvoj. Dabar
dos, o mažą (lomos kreipimą į
žįsta kalbėtojas lietuvių spau
Brooklyn,
N.
Y.
111 SALĖM STR.,
A. K. Masandukas,
ma gauti įvairių rūšių SAL nežinau ar pasiliko tėvynėje ar
dvasios tobulinimą.
Tokiais
dos ir rašytojų gyvenimą. Ma
Vice-Pirmininkas
:
—
BOSTON, MASS.
Misiūnas,
DAINIŲ, ŠALTAK0ŠĖS (ice iškėliau su pabėgėliais į Rusi
pavyzdžiais, gražiais palygi
tyt, rimtai prie savo uždavi
A.
K.
Masandukas,
Klapatauskas.
-cream), SODA ir CIGARŲ. ją. Kas praneš jų kurio antra
nimais taip visus intikrino,
(Apgarsinimas)
nių, kaip spaudos platintojo
197 New York Avė.,
Raštininkas perskaitė pereito
kad publika, tarsi užžavėta,
šų,
duosiu
dovanų
$5.00.
Ant

Taipgi įvairių
yra prisirengęs.
Newark N. J.
susivažiavimo protokolą, kuris
akių nenuleido nuo kalbėtojo
rašas:
FRUKTŲ-VAISIŲ.
GERIAUSIA BUČERNĖ
Patartina visų kolonijų lie vienbalsiai priimtas.
Iždininkė: —
ir kuomet kalbėtojas savo pa
Marcelė
Oleknaitė,
Prielankus patarnavimas.
IR GROSERNĖ.
tuviams su jaunu ir gabiu ka
B. Aidukaičiutė,
Kalbama apie Įsteigimą Apskri
šaipą nukreipdavo lietuvių y166 Water St.,Stoughton,Mass.
Tel. So. Boston 21032
Mėsa ir kitokie valgomi daik
talikų spaudos platintoju susi čio Choro. Paaiškėjo, kad kol
127
New
York
Avė.,
dų linkui, svetainėje pasigirs
U. S. AMERICA.
tai pas mus užlaikomi švariai.
pažinti. Kur galima p. Rukš- kas tokį chorą nepraktiška tverti,
Nevark, N. J.
davo balsus juokas. Visi klau
Kainos pigesnės negu kitur.
teliui reikia būtinai parengti nes visoms kuopoms neparanku Finansų Raštininkė: —
TAUTIEČIAI — LIETUVIAI
Paieškau brolio Kazimiero
sytojai nuoširdžiai nusikvato
prakalbas. Jei kam iš Bosto nuolatinai bendrai dalyvauti vie
A. Aličiutė,
Turiu už garbę pranešti, Janušausko, Vilniaus gub., Ateikite persitikrinti.
davo.
no ir apielinkės lietuvių pasi noj paskirtoj vietoj. Pranešta,
85 North Elliott Place,
kad aš atidariau, bučemę ir Trakų pav., Butrimonių vol.,
Jos. Kaushpadas,
Gi daugiausia klausytojų li
taikys su p. V. Rukšteliu susi kad Brooklyne susitvėrė didis Vy
Brooklyn,
N.
Y.
grosernę
Rugp.
(Augusto)
25
Kampas 6-th ir D Sts.,
Pivašiūnų parapijos. Meldžiu
pą sukėlė, kuomet priminė,
tikti — lai jam padeda jo pra čių Choras iš narių 41-mos ir 44d.
ant
kampo
8-tos
ir
Gatės
ga

SO. BOSTON, MASS.
jo 3r kas apie jį žinot pranešti
kad Lietuvių tautoje randasi
kilniame darbe — katalikų tos kuopų. Nutarta nesteigti ats
APSKRIČIO
RAŠTINĖS
tvių.
Kviečiu
visus
apielinTel. S. B. 1052 M.
sekančiu
antrašu:
ir nevykusių žmonių: socijalis
spaudos platinime. O tą gali kiro choro po Apskričio globa,
PASTABA.
kėje
gyvenančius
ateiti
pas
Vincas Janušauskas,
tų ir laisvamanių, kurie ne tė
lengvai padaryti. Tegul kiek bet pageidauta, kad Vyčių, cho
Kuopų raštininkai teiksitės pri mane pasipirkti.
210 Perry St., Stoughton,'‘Mass.
vynės labui dirbą, bet savo
vienas pas jį užsirašo katali rai stengtasi išvien veikti ir pra siųsti Apskričio raštininkui sura
Aš užlaikysiu įvairių daikpartijai naudos ieško. Skau
kišką laikraštį arba nusiperka mogose bendrai dalyvauti, t. y. šą visi] knygų kuopų knygynuose. Į tų, kurių pas svetimtaučius
JURGIS VECERSKIS ieško
džiai kelis syk sukirto laisva
gerų knygų.
Kad
surašąs
knygų
Apskričio
Į
negausite
ir
parduosiu
daug
brolio Fabijono, sesers Barboros
mokintis tas pačias dainas ir vie
manių vardu.
Girdėjęs. šai iškilmėse pasirodyti.
tuopose
būtų
naudingas
ir
vertas
Į
pigiaus
ant
vietos,
kaip
kiti
ir pažįstamų. Meldžiu atsiliept. Iš
Svetainėje, susirinkę prie
naudojimo,
surašąs
privalėtą
būti
|
atveždami
į
namus.
ŠemininKuršo
rėdybos, Palangos mieste
Raportas
Apskričio
išvažiavimo,
durių, socijalistai teisybės žo
Taisė M. Šalčius. Kaina 60c.
platus
ir
pilnas.
Raštininkai
teik-j
kės
pasinaudokite
proga,
ateilio.
Mano
antrašas: Moskva Save- Reikalaukite
Tautos Fondo 11-ojo skyriaus 4 liepos. Išdavė p. J. Arlauskas
džių sujudinti pradėjo kelti
‘ ‘ Drabininko ’ *
trukšmą: čiaudėjo, knarkė, mėnesinis susirinkimas bus ir p. C. E. Paulonis. Išvažiavimas sitės sustatyti surašą šitaip: Var-|kite pas mane nusipirkti rei lovskaja ž. d. st. Chliebnikovo mygne, 242 W. Broadway, So.
das knygos, Autorius, Kada ats-1kalingų daiktų.
dom Afonoma.
trepsėjo ir kvarksėjo norėdami 30 d. rugpjūčio, (ketverge) įvyko ir nusisekė.
Boston, Mass.
pauzdinta,
Kokio
skyriaus
(istoVisiems
savo
kostumeriams
prakalbas suardyti, bet maty 8-tą vai. vakare, šv. Petro pa Raportas Prakalbų Rengimo Ko
Ieškau tėvą, brolių, seserų ir
dami, kad jų pastangos ant rapijinėje svetainėje. Visi na misijos Prakalbų maršrutas aps riško, pasakų, literatūros, mokslo, 1 duosiu Legal Štampas,
religijos,
veikalas,
muzikos,
saty

Širdinagi
kviečiu
visus
pažjstamų.
Prašau atsišaukti šiuo
kričio
vardu
neįvyko,
bet
Kong

niek nueina, neiškentė ir gar riai ir kolektoriai prašomi su
PIRMO- KLESOS
ros
ir
tt.).
Dominikas
J.
Olseik,
adresu:
Selo
Kovda Archangels
siais delnų plojimais pritarė sirinkti. Kurie kolektoriai ne reso laike surengtose prakalbose
Taip-gi reikalinga, kad maž
314i 8-th St.,
kąja gub., Kemskii ujezd, poeto
kalbėtojaus minčių teisingu išrinkote už praeitus mėnesius daugeliose Apskričio kuopose dėl
daug
būtų
aprašyta
apie
knygų
So.
Boston,
Mass.
Berezov Karia Antonoviča Stumui. Katalikams iš to buvo mėnesinių duoklių, pasisteng- p. A. Račkaus. Pagirta ir pagei
Dantis ištraukiami ir pripil
turinį
kad
būtų
galima
nuspręs

arta Petr. Budelis.
daujama, kad ateityje panašios
nemažas siurprizas ir ne vie kite dabar tų padaryti.
domi visai be skausmo,
ti
knygos
veftę.
Valdyba. prakalbos įvyktų Vyčių kuopose
nas klausė: — Gal, sako, rau
“Darbininko” darbininkų au Aš Vincas Tamulevičius prane
geriausiais prietaisais, su
Šiuomi
meldžiu
kuopą
.
rašti

kuodažniausiai.
donieji, dvasios šventos iš kal
tomobiliam
geriausia,
pato

naujų išra imu.
šu visiems lietuviams kad p. Ka
Paduota įnešimas rinkti Aps ninkų prisiųsti į Apskričio Raš
Socijalistai
“atkeršijo.”
bėtojaus žodžių paliesti ant
giausia ir pigiausia galima į zimieras Grigas pabėgo nežinia
Visą darbą gvaran tuoj ame.
Brightono socijalistų lyderis ir kričio organizatorius, kurio tik tinę kuopų valdybos antrašus Ap
gero kelio atsivertė!
visus
išvažiavimus
nuvažiuoti.
skričio
rekordams.
kur,
nuskriausdamas
mane
ant
Buvo užduota kalbėtojui ir jo pakalikai kaip spėja žmo slas būtų sužinoti apie Apskričio
C. E. Paulonis.
$42.00.' Jis gyveno po No. 93
keletas klausimų. Vienas iš nės, norėdami atkeršyti kata kuopų veikimą ir kartais apva
SKAITYK
ČIA!
Woolsey St., New Haven, Conn.
469 Broadway,So. Boston,Man.
socijalistų panorėjo sužinoti, likui Stasiui Zakauskui už jo žiuoti kuopas; organizatorių pa
“
Darbininko
”
knygyne
ga

Jeigu
kas patėmysite kur tokią ykodėl kalbėtojas tulus žmones nepritarimą jų darbams, nak reiga taip-gi yra organizuoti Ap
PRIE DORCHESTER ST.
lima gauti “Gyvojo Rožan patą tuojaus praneškite man, o aš
BRIDGEWATER,
MASS.
skrityje
naujas
kuopas,
varyt
avadina “cicilikais.”
Ponas tyj iš subatos į nedėlę, rugpjū
Valando*
NaMIicei*
čiaus lapelių.” Kaina 15c. už duosiu dovanų $5.00. Su šiuo pa
nuo S vai. ryta
nuo 10 vai. ryta
Pakštas atsakė, kad yra pa čio 26 dieną ant stovinčios ties gitaciją ir tt. Išrinkta organiza
Rugpjūčio 19 vietinės soci setą arba 15 dalių.
iki 8 vai. vakar*.
iki 4 vai. vakare.
ieškojimu, įdedu ir jo paveikslą.
.
.
'
saulyje vištų ir viščiukų, yra Zakausko namų “šantės” sto toriais .
jalistų ir laisvamanių dr-jos
i
Mano adresas:
Iš New Jerseys Valstijos: P-as turėjo išvažiavimą.
žąsų ir žąsiukų, tai nieko nė go pakabino paveikslą su rė
PENNSYLVANUOS VYČIŲ
V. Tamulevičius,
ra stebėtino, kad esant soci mais: “Kristus paskutinėje va A. K. Masandukas, p. D. Rupainis,
Išvažiavime buvo sakyta
APSKRIČIO SUVA
93
Woolsey
St., New Haven, Ct.
jalistams atsirado lietuviški karienėje.” Socijalistai manė, p. J. Abramavičius, p-lė B. Aidu- “spyčiai:” “Spikeris” buvo
Tai So Bo«ton27O
ŽIAVIMAS.
kad
tuo
paveikslu
įžeis
p.
Zakaičiutė.
“cici likučiai.”
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
parkviestas K. Žurinskas iš
Lietuvis Vyčių PennsylvaRE! KALINGAS vargonininkas
Iš New Yorok Valstijos: P-as Norwood, Mass.
Galima sasiialieti ir lirtavittiai.
1 Prakalbas labai pagražino kauską, bet labai apsiriko.
Pastarasis nijos Apskričio 4-tas suvažia mokąs vesti chorą ir mokąs pu
Ofiso valandos:
Camhridžio Vyčių jauno choro Zakauskas sako, jei priešais C. E. Paulonis ir p. Ant. Kivytas. kalbėjo apie įvairius dalykus: vimas atsibus rugsėjo (Sept.)
Ryt ds iki 9 vai.
sėtinai lenkiškai. Bažnyčios šluo
Organizatoriai turės teisę daly karę, socijalizmą, kaizerį, ca 9, 1917 m. Šv. Pan. Aušros
šaunus dainavimas. Choro ve jo stubos durių ir lango cici
Po piety 1 iki 8
ti nei pečių kūrenti nereikia. Al
dėjas, p. D. Antanavičius likai būtų pakabinę monkę ar vauti Apskričių susivažiavimuose rą, popiežių ir t.t. Dar pir Vartų parop. svetainėje, Wavakarais 6 iki 9
gos $60.00 ir ineigos.
trumpu laiku taip gerai savo ba Markso fizijonomiją, tai be ingaliojimų nuo kuopų.
536 Broadway, So. Boston.
mą syk tokį “oratorių” girdė namie, Pa. Pradžia 2:30 po
REV. J. MISIUS,
choristus išlavino, kad su ma būtų buvę biauru, bet dabar Nutarta netolimoje ateityje ren jau kalbant. Vieną daiktą la pietų.
Box 253,
Ellsworth, Pa.
lonumu klausaisi jų dainų, y- iš Kristaus paveikslo jis kaipo gti Apskrityje prakalbų maršru bai išgirė, bet tuoj apsisukęs
Kelrodis: Sėsk ant Nanticopač-gi, kad dainos visos pa geras katalikas tik pasidžiau tą. Organizatoriai susižinos su tą pat peikia, kolioja ir t.t. ke gatvekario ir važiuok iki
TEL. BACK BAY 4200
Paieškau savo dviejų pus
renkama tikrai tautiškos, lie gė. Gaila tik, kad padorūs kuopomis ant kokių išlygų galima Sumaišo viską sykiu, kaip i- Nanticoke,
išlipk ir trauk brolių dukterų Onos ir Emi
paveikslai valkiojasi po “ci- rengti prakalbas ir praneš ant se talijonas raudonus pipirus su prieš kalnų į parkų, kur sės lijos Taparauskučių. Vilniaus
tuviškos.
Nutilus kalbėtojui, užbaigus: cilikų” nešvarias rankas. Sa- kančio susivažiavimo. Prakalbos makaronais, ir tada nieko ne kis ant Glen Lyons gatvekario gub.,
Of1*o udyno*
9t4o vtaokta* ll*a*
Trakų pav.,
Žaslių
14P.M7-IP.M
Pitekfrta Akinta*.
chorui
skambias
melodijasi vininkai tokių dalykų privalė- bus rengiamos visose kuopose ir kali atskirti.
Anot jo viskas ir išlipk ant Wanamie Depot, par., Krivanių sodžiaus. Gir
,
tų
pridaboti
šventus
paveiksmaršruto užbaigoj Apskritys su “no good.”
traukti, publika, anei krust,
eik po kairei iki bažnyčiai.
419 Bcylstoi St, Bestos, Man.
dėjau, kad gyveno apie Peniš svetainės. Dar visi ko taii lūs ir neleistų jų cicilikams rengs didelį vakarą su įvairiu pro
Šio išvažiavimo pelnas bu
Pastaba: Gerbiami delegatai sylvanijos valstiją.
5 metai
gramų. Šis reikalas bus apkalba vo paskirtas Naujosios Angli teiksis iš anksto keliauti, nes kaip Amerike.
laukė, dar tikėjosi daugiaus valkioti.
Turiu labai
Katalikus
Kristaus
paveiks

mas ant sekančių suvažiavimų.
puikių minčių ir dainų užgirs
jos politiškiems nelaisviams, | ga]e kelio negalima greitai svarbų reikalą, meldžiu atsi
Dr. Paul J. Jakmauh
Nutarta padaryt surašą visų bet kadangi į socijalistų išva g8vfi gatvekario. Keikia pri šaukti šiuo adresu:
ti. bet kad laikas buvo vėlus, lu cicilikai vargiai kada galės
t Jakimavičius)
prisiėjo, nors ir nenoroms, vi įžeisti. Lai jie savo kerštui knygų Apskričio kuopose. Kuo žiavimas ir j įvairiis pramo būti lygiai 2:30 po pietų.
Priėmimo valaadM:
Jonas Taparauskas,
Noot .kil popiet. Nuo 7 Iki 8 vakar*
parodyti keletą monkių paga pų raštininkai surašys visas kny- gas žmonės nesilanko, tai jie
siems eiti namo.
Delegatai: Kiekviena kuopa
30 Houghton St.,
808 BROADVAT Cor. C ST. 80. BOSTON
Kiekvieno karščiausiu pagei mina, tuomet gal cicilikai ir' gas kuopose, prisius Apskričio dėl geresnio savo biznio į ap gali siųsti po vieną delegatą
Tel (Ot a B.
Hudson, Mass.
davimu buvo, kad tokių pra sulauks pageidaujamo tikslo. raštininkui, kuris padarys abel- garsinimus (plakatus) paskel nuo dešimts (10) narių. TaipBrightono Kūmutė., ną suaršą visų knygų.
Kuopos bė, kųd ir S. L. R. K. A. vie i kuopos valdyba turi parū
mogų kuodaugiausia parengtų
ANT PARDAVIMO virtu
Cambridžiaus jaunimas — Vy
galės pareikalauti knygų iš kitų tinė kuopa dalyvaus tame pik pinti mandatų. Be mandato vės pečius, vėliausios mados
B«ll Pbom. DlckitMon KM ■.
kuopų, ir reikalaujanti kuopa nike.
čiai.
Socijalistai padarė šel nebus galima dalyvauti.
8 numerio didumo tik tris mė
Beje, dar reikia pažymėti,
užmokės siuntimo lėšas. Knygos miškai, begėdiškai, visai be
Susirinkime bus daug darbo. nesius vartotas. Parduodu už
Tapo patėmyta, jog Vokie kuopoms nuo kitų kuopų bus sko kuopos žinios. Jie manė, kad Reiks apsvarstyti naujus su pusę prekės, nes aš nusipirkau
kad angliškai patrijotišką kal
1210S.BrMISt.,PHaUphia,Pi
tijos zeppelinai skraido Atlan- lintos ant dviejų savaičių. ’
bą anglas p. Gary.
paskelbus S. L. R. K. A. kuo manymus ir tt.
Phyiician and Surgeon (lietuvi* gy d v]
namų su visais pečiais tai man
Dūdorius.i tike netoli Anglijos pakraščio.
Skaitytas pasveikinimo laiškas pų, daugiau pritrauks katali
toįaa ir chirurgai pabaigei Ind-anoa
Meldžiame rimtų delegatų.
jau nereikalingas. Kam reika
Univeniteta) Gydo visokiai ligai vy J
Jie turbūt tykoja nuskandinti nuo buvusio pirmininko J. K. Mi kiškos visuomenės.
Penna. Lietuvos Vyčių Aps lingas skubinkite, labai gera
xu, moterių ir vaiku. Daro operacijai.
Prakilnus darbas. Į Bostoną garlaivius. Reiškia zeppeli- liausko, iš Detroit,' Mich., kuris
Kasžin kų sakys S. L. R. K. kritis,
Ofleo ▼alandoe: >11 rito.»-»po piet
proga*
:
lotai: >11 rito MpoĮĮfrv]
atsilankė šiomis dienomis p. V. Inai bandys prigelbėti subma- priimtas delnų plojimu.
A. vietinė kuopa!
P. VCftkonis,
Tarnas šeimis, pirm..
Nutarta padaryt viešą atsišauRukštalis, Valparaiso Univer- rinams.
Jonas M. Dumčius, rašt.] 255 B’way, So. Boetc
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