Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis,
.kad tautos dora bujotų ten,
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$4.00
$4.25
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Rusija tik apsivožė.

reikia iškarti arba į Siberiją
išgabenti. Jei bus teroras, tai
fabrikų darbininkai bus pradėtojai. Jie reikalauja nesvie
tiški) algų. Todėl daug fabri
kų užsidarė. Kartais darbinin
kai ėmė visą fabriką į savo
rankas. Vienos fabrikos ang
lai savininkai sakė darbinin
kams, jog jie negali kelti
daugiau algų, jei nesutiks
dirbti, tai jie grįšią į Angli
ją. Tai darbininkai sušuko
girdi, ne, jūs turite vesti dirb
tuvėje tvarką ir visi dirbsią ir
visi dalysis pelnu. Dažnai
darbininkai pabosavę dirbtu
vėse pamato apsirikimą ir sutinka, kad senoviškai dalykai
eitų. Dabar Rusijos pramonė
perpus mažesnė, negu buvo
prieš revoliuciją.

nai reiškia palaidumą. Abiejo
se vienas žmogus su saujalė
Savaitiniame laikraštyje pasekėjų
'
gali patapti diktato
“The Outlook” randame G. rium.
•
Abiejų
šalių gyvento
M’ilson jau pasiuntė
Kareiviui žuvus.
Ūmu laiku bent milijonas
Masono straipsnį indomiai api jus lengva trumpą kelią paves
atsakymą Šventajam Tėvui į
Amerioks jaunų vyrų bus la Jei kareivis karei žus, tai budinantį Rusiją. Aprašo bū- ;ti, bet sunku sulaikyti.
jo taikos pasiūlijimą. Prezi
geriuose ir juose mokinsis šeimynos užlaikyi i valdžia damas Rusijoj.
Bet yra ir skirtumų. Štai pa
dentas sako, jog popiežiaus ŠVEICARIJOS
LIETUVIŲ karinio muštro. Daugeliui iš
Štai sutraukoje tas žingei sielgimas su gyvuliais. Rusi
skirs
tiek:.
pasiūlijimai tik tuomet bus PROTESTAS PRIEŠ RUO jų reikės pasiekti Franciją ir
Vienai našlei Jnuoš. vyro dus straipsnis.
joj geriau apsieina su gyvu
galimi, kuomet valia ir tiks
ŠIMĄ TARYBOS.
gal daugeliui reikės padėti ten algos, bet nemažiau, kaip $30 Rusija ilgai kentėjus dėl ;liais, negu Suv. Valstijose, o
las vokiečių tautos priimti tas Delegacija Lietuvos vyriau savo galvas. Ne vieno karei
perdaug autoriteto, dabar ken su Meksika, tai nėra ko ly
sąlygas aiškiai pasirodys. Vo sios Tarybos, dagirdus, jog vio liks pati su vaikais. Kaip mėnesyje.
čia dėl stokos autoriteto.
Paskui mandagumas ga
kiečių valdžios žodžiu, nepa Vokietijos vyriausysis vadas pats Dėdės Šamo kareivis bus Našlei su vienu vaiku 35 Despotizmas apsikeitė anar- ginti.
’tvėse, švelnus apsiėjimas su
nuoš.,
bet
nemažiau,
kaip
$40
remtu vokiečių tautos negali rytiniame fronte autorizavo su aprūpintas ir kaip bus aprū
cliija ir rodos iš tų mainų Ru svetimžemiais. Meksike motemėnesyje.
ma pasitikėti ir nebūtų užtik daryti konfidencialų Lietuvos pinta jo šeimyna?
f
sija labai mažai tepelnė.
rinimo pastovios taikos. Vie Tarybą protestuoja prieš tokį
Našlei su dvie: vaikais 40 Rusai nebuvo pratę prie rei labai nesaugu buvo pasi
nu žodžiu prez. AVilson apreiš lietuvių pažeminimą, pripažin Žinoma valdžia rėdys, valgy-' nuoš. vyro algos d bet nema valdymosi ir dabar valdžią pa rodyti gatvėje, o Rusijoj lai
kia, jog taikintis galima tuoj, dama, jog negalima pasitikė dįs kareivius ir mokės jiems žiau, kaip $50. Įr už kiekvie naikinę, jaučiasi bejėgiai. Li ke revoliucijos moterys ir vy
maišėsi ant gatvių dieną
jei vokiečių valdžia bus žmo ti Lietuvą valdančią vokiečių algą. Bet valdžia suplenavo ną vaiką viršaus įo 5 nuoš. bet ko kaip bičių spiečus be kara- rai
'
daug
kitokių
dalykų
aprūpini

naktį.
Nors Petrograde anar
nių kontroliuojama.
nemažiau, kaip io $5.
Valdžia, kurios vyriausysis
lienės,
kaip
vilkų
būrys
be
chija, bet moteris ten labiau
Prez. AVilson apreiškia, jog vadas princas Isenburgas visų' mui kareivių ir jų šeimynų. Jei nelieka
o tik vai vado šaltoje naktyje.
NUKENTĖJO ŽYDAI.
Tas
pienas
jau
iždo
sekreto

pagodota,
negu Nexv Yorke.
talkininkų karės tikslas esąs lietuvių yra laikomas, kaipo
kų, tai vienam<vi dui 20 nuoš. Prisižiūrint arčiau despotiz
Kareiviai
Rusijoj
palaidi,
ir
prezidento
AVilsono
užriaus
paliuosuoti laisvas tautas nuo biurokratas, kurs įvedė mir
tėvo algos, bet nt ažiau, kaip mas ir anarchija turi panašu
Žydai iš Salonikų atsiuntė
pavojaus ir galybės didžiulės ties bausmę, rykščių bausmę, girtas. Dar bus perleistas per $15 mėnesyje,
lieka du mų. Neteisybės ir dalykų ne- bet jie bijo papeikimo visuo kablegramą į New Yorką,
militarės įstaigos, kontroliuo baudžiavą, deportaciją, pri-' •kongresą.
bet nema- permatvmas kaip buvo metai menės neplėšia, negėdina mo šaukdamiesi pagelbos. Kablevaiku, tai 30 nu
jamos neatsakomos valdžios, verstinus darbus, paminė po Pienas yra toks:
žiau, kaip kaip 5, už tris atgal, tebėra ir dabar. Pasi terį), kaip razbaininkiški Mek grama tokia:
kuri slapta pienavo užvaldyti kojų visus .įstatymus ir visai
bet nema- liko sugedimas ir neišnašu- siko “revoliucijonieriai.”
vaikus 40 nu
“Su širdgėla pranešame
Iš
kareivių
bus
reikalauja

Rusai girti nuo laisvės, bet jums, kad baisiausias gais
pasaulį ir pradėjo vykinti tą užslopino kultūrinį ir ekono
kaip $25 mėnesyj?.
mas.
ma, kad dalį savo algos skir Už našlę motin bus 20 nuoš.
“girtybė linksma.” Laimė,
pieną su didžiausiu žiaurumu minį šalies plėtojimąsi.
Rusija nei pirmyn nei atgal kad laisvė nesusidraugavo su ras veik visai nušlavė Saloni
tų
šeimynoms.
Bet
prie
šeimy

ir paniekinimu visokių teisių
sūnaus algos, b t nemažiau, nepasivarė. Ji tik apsivožė.
kų miesą. Gyventojai be pas
nų užlaikymo prisidės ir pati kaip $35.
degtine.
ir žmoniškumo. Toji galybė
togės. Nelaimė palietė 100.LIETUVIŲ KONFEREN
Pernai
nevalia
buvo
rašyti
valdžia.
nėra vokiečių žmonės. Yra tik
s. žūdamas apie vykinimą socijalizmo, da Seniau Rusijoj augštesnėji 000 gyventojų, iš kurių 75
Tai-gi karei" įs,
CIJOS PROGRAMAS.
žiaurus valdovas vokiečių tau Lozannoj 15 d. rugsėjo 1917.
Jei kareivis žus arba bus am karėje ir paliekąs našlę su vie bar nevalia rašyti apie sugrą klesa buvo visai atsiskyrus nuo nuoš. žydai. Jie veik be jokių
liaudies. Dabar ta spraga pa gyvenimo reikmenų. Mūsų įtos.
1. Lietuvos valstybės atgai žinai sužeistas, tai bus atlygi nu vaiku, tai tx ji našlė gaus žinimą monarchizmo.
naikinta. Narod ir obščes- staigos, mokyklos, sinagogos
Toliau prezidentas sako, jog
nimas pagal šeimynos didumą. po $40 mėnesyje.
vinimas ir jos forma.
Valdžia griebiasi tų pačių t v o susiliejo.
jei taikintis sulyg popiežiaus 2. Lietuvos rybų nustaty Tie, kurie bus tik nelabai
sunaikintos. Meldžiame grei
priemonių, kaip ir seniau.
Jei bus amžinai sužeistas.
Rusijoj
dabar
nevalia
nieko
pasiūlijimo, tai vokiečių val
sužeisti
tai
jiems
suteiks
atsa

tos pagelbos. Suteikite mais
mas.
Kareivių ir Darbininkų Tary
džia atnaujintų spėkas ir tęs 2. Lietuvių santikiai su ki kantį darbą, kad galėtų pelny Jei kareivis karėje bus taip ba reikalavo, kad veikėjai ir taip tituluoti, kad ką nors pa to, patalinių, drabužių, ra
tų toliau tokią pat politiką.
sužeistas, jog nei kokiuo už agitatoriai už monarchizma i rodyti žemesniu už save. Tar- kandų. Padėjimas baisus.”
ti sau duoną.
tataučiais.
Prez. AV ii šono atsakymą ga 4. Finansinė ir monetarė si
________________
"A
siėmimu negalės pelnyti duo būti) siunčiami katorgom Var j nas buvo seniau č e 1 o v i e k,
Be
to
valdžia
suteiks
karei

o
dabar
tovarišč.
Visi
da

lima rokuot atmetimu popie
ną? tai valdžia tokiam mokės dai tik parsimainė, o veiki
AUSTRIJA BAIGIA
stema Lietuvoj.
bar ten tovariščiai.
žiaus pasiūlijimo. Bet durys 5. Lietuvos šelpimo, atstaty viams ir kitiems dalyvausian nemažiau, kaip po $40 mėne mai ir dvasia liko senobinė.
KANTRYBĘ.
tiems karėje progą apsidraus
Bet-gi
kareiviai
dažnai
pataikai paliktos atidarytos. Su
syje,
jei
jis
bus
vienas.
Jei
mo ir ekonominio gyveni ti: Apdraudimo kainos bus
Rusija ir Meksikas turi daug
sauvaliauja. Tie uniformuoti Austrijos padėjimas greitai
lyg prezidento AVilsono vokie
turės
pačią
bei
vaikų,
tai
gaus
mo sutvarkymas.
panašumų.
Abi turi didelius tovarjščiai eina kur nori, va blogėja. Gyventojai jau pra
labai
prieinamos.
Galės
apsi

čių tauta, vokiečių žmonės 6. Lietuvos švietimo klausidrausti nuo $1.000 iki $10.000. nemažiau, kaip po $55, jei tu mineralius neišnaudotus tur žiuoja, kur nori, važiuoja deda netekti kantrybės, puola
turi prabilti,
aprubežiuoti
mai.
Apsidrausiantis už kiekvieną rės pačią ir vieną vaiką tai ne tus. Abi turi tyronišką augš- traukiniais, tramvajais, gar nusiminiman ir šaukia, kad
valdžią, kad kitos tautos ja
7. Lietuvių teisių ir statuto $1.000 mokės per metus po $8. mažiau, kaip $65 mėnesyje. tesnį luomą ir nemokytą, tam
galėtų pasitikėti.
Jei turės pačią ir du vaiku, sią liaudį. Abi baisiai priguli laiviais. Viską monopolizavo taika turi kuogreičiausia įatgaivinimas.
Išeina,
jog
apsidraudiąs
ant
uniformuoti tovariščiai, va vykti, Visą padėjimą blogina
Bus indomu sužinoti, ką ki 8. Lietuvos archivo, knygytai
gaus
ne
mažiau,
kaip
po
nuo
svetimi)
kapitali)
ir
sveti
$1.000 mokės ant metų $8, o
italų pasisekimai.
Austrai
tos talkininkų valdžios atsa
nų rusų valdžios užgrobtų ant $10.000 mokės po $80. Ap- $75. Jei turės tik vaiką, o ne mų pramonės plėtotojų. Abie žiuoja pirmos klesos vagonuo mato, jog Triesto ir Trentino
se
ir
nemoka.
Civiliai
gyven

kys. Bet turbūt svarbiausia
turės pačios, tai gaus po $50 jose tas amžinas atidėliojimas,
sugrąžinimas.
bus tai Centralių Valstybių 9. Lietuvių intelektualių jie- draudos mokestį galės mokėti ir po $10. už kiekvieną vaiką papirkimai, sugedimas, poli tojai važiuoja tik didelių reika puolimas greit įvyks.
arba pats kareivis, arba pati,
Austrijos
imperatirius
atsakymai. Popiežius pasiūlė
•gų tikslus sunaudojimas arba giminės, arba draugas. viršaus. Jei turės našlę moti tiškas neteisingumas. Abiejose lų verčiami. Vežėjai ir-gi jiems Karolius, kad pagerinti daly
turi
tarnauti
dykai.
ir išlygas taikos. Apie išlygas
ną, tai jos užlaikymui mokės revoliucijos pasibaigė supuvi
Lietuvos atstatymui.
Apie carą žmonės veik pa kus nuvažiavo Italijos frontan
prez. Wilson neminėjo, gal 10. Priemonės ir taktika Lie Aišku, jog čia apdrauda la nemažiau, kaip po $10.
mu. Abiejose mažai yra žmo miršo. Dabar kapitalistas y- ir padarė permainas kariniuobai
pigi.
Karei
pasibaigus,
jam nei neišpulėjo tai minėti,
Lengvai pažeistas kareivis nių, kurie mato ko ji) šaliai
tuvos laisvės atgavimui. kareivis galės tęsti tą pat ap
nes tai Europos viduriniai rei
gaus
valdžios darbą, kurs bus trūksta ir ką daryti, kad pa ra baisesnis žodis, negu ca- se vaduose, Tikisi, kad sudraudą,
bet
mokestis
jau
bus
kalai. Bet Centralės Valsty
jam pagal išgalės atsakančiau- taisyti. Abiejose laisvės daž- ras. Daugelis sako, kad juos laikys italų žengimą pirmyn.
RUSIJOJ DALYKAI
didesnė.
bės turbūt prisimins apie išly
ARŠĖJA.
gas.
Rusijoj nėra sutarimo. Lai KOL KAREIVIS GYVAS.
VOKIETIJĄ REIKIĄ
V
Kadangi prez. Wilson labai kinoji valdžia sušaukė Tarybą
Francijoj
Amerikos
karei

PERGALĖTI.
pabriežia, kad turi apsireikš Maskvoje, kad. išsiaiškintų vi
ti vokiečių tautos valia, tai sos partijos ir kad įvyktų su viai gaus po $33 mėnesyje. Žinomas Amerikos talkinin
jei ištikro Voietijos valdžia tarimas. Bet tas sutarimas ne Jei jis turi šeimyną, tai val kas Wm Brvan buvo labai
jaučia silpna, tai duos dau įvyksta. Spraga tarp kadetų džia reikalaus, kad pusė tos priešingas karei. Bet kadangi
giau balso Reichstagui ir gal (konstitucijinių demokratų) ir algos būtų skiriama šeimynai. Suv. Valstijų valdžia jos neiš
Nuo savęs valdžia šeimynai ši vengė, tai sako, jog reikia da-'
prieis prie derybų.
Kareivių ir Darbininkų Tary taip prigelbės:
bar karę tęsti iki pergalėjimo
bos žymiai pasididino.
Jei
pati
neturi
vaikų,
gaus
TAIKOS DEMONSTRACIJA.
Vokietijos.
Finlandijos reikalai tebsiArgentinos katalikai buvo painioja. Finlandijos parla- $15 mėnesyje.
surengę milžiniškų demonstra mentas ketino rinktis prieš Jei turi vieną vaiką, gaus
DARĖ KRATAciją. Tą darė paremdami po Rusijos valdžios uždraudimą. $25.
piežiaus taikos pasiūlijimą. Gen. gubernatorius grūmoja Jei turi du vaiku, gaus $32.- Philadelphia, Pa. — Socija
KURIO DALIS PELNO EIS KARĖS NUKENTĖJUSIEMS.
listų knygų krautuvėje buvo
Buvo priimtos rAoliucijos, ku finams, jog bus blogai, jei 50.
Jei turi virš dviejų, tai gaus padaryta krata. Suareštuota
riose reikalaujama, kad Ar Rusijos įsakymų nepildys.
knygininkas Schenek, kurs ygentinos valdžia laikytus ne Rusijos fronte reikalai ir-gi po $5 už kiekvieną.
Jei pačios nėra, o yra vie ra ir Philadelphijos socijalis
utraliai.
blogėja. Ties -Bojany Rusijos nas vaikas, tai jam mokės $5, tų partijos sekretorius. Dar
kareiviai be jokio įsakymo ir jei yra du vaikai, tai mokės ir daugiau keletas suareštuo
NELEIS SUSIRINKTI
priešininko neužpulti apleido $12.50, jei trys, tai mokės ta. Daug prieškarinės litera
DALYVAUS VISOS NAUJOSIOS ANGLUOS APSKRIČIO LIETUVOS VYČIAI.
TAIKINTNKAMS.
tranšėjas ir nuėjo, kur norė $20, jei keturi, toj — 30, tūros sukonfiskuota.
GEGUŽINĖ BUS ŠALĘ MIESTO ŪKĖS.
Liaudies Taryba rengėsi
jopaskui po $5 už kiekvieną vai
rugsėjo mėnesyje turėti didelį
Važiuojant į gegužinę reikia imti šiuos gatvekarius: City Line, C 1 i n t o n
ką viršaus.
suvažiavimą
Minneapolise,
PRAŠO PALIUOSAVIMO. arba L i n c o 1 n St. Juos galima gauti palei City Hali ir Union Station (stotį).
REZIGNAVO MILICIJA.
Minn. Tai Minnesotos gub.
Iš to išeina, jog pavyzdžiui
Miliardierio Fordo sūnus
GEGUŽINĖ PRASIDĖS 1-mą VALANDĄ PO PIETŲ.
Petrogrado visa milicija, vei kareivis, paliekąs pačią su vie-1 tapo pripažintas tinkamu ka
Bumųuist uždraudė tą suva
Gegužinės programas susidės iš įvairių-įvairiausių žaislų: šokinėjimų, suktinių, lenkty
žiavimą, nes ištyręs dalykus kusi nuo revoliucijos pra nu-vaiku, turės skirti jai pu riuomenei. Prašo paliuosavi- nių ir daugybės kitokių žaidimų. Už atsižymėjimą bus duodamos dovanos.
pamatęs, jog iš to gali kilti džios rezignavo nuo savo vie sę algos, tai yra $16.50. Be mo dėlto, kad dirbąs tėvo dir
riaušės, kraujo praliejimas, tų. Atsisakė nuo savo vietų to valdžia jiems pridės $25. Iš btuvėj, kur išdirbama daiktai
užmušimai. Uždrausta laikyti todėl, kad nepakėlė algų.
viso kareivio pati su vienu vai Raudonamjam Kryžiui.
visoje valstijoje panašų seimą.
ku gaus po $41.50 mėnesyje.
Koncerto programą išpildys trys chorai ir žymiausieji solistai Naujosios Anglijos.
/-----------------* Turime labai svarbų reikalą, Jei be to kareivis paliktų se PORTO RICOS ARMIJA.
Taip-gi kalbės žymiausieji mūsų kalbėtojai.. Koncertas bus A O H. Svetainėje, Trumbull
SEPTINTA PASKOLA.
pas pp. J. Sutkų ir Stanciką. ną tėvą ar motiną, tai .valdžia
Porto Rico saloj bus sumo gatvė.
Vokietija rugsėjo mėinesyje Meldžiame juos kaip galima. dar pridės $10 mėnesyje.
bilizuota 7.000 rekrūtų. Jų
Tai-gi nepraleiskite šios puikios progos, nes kita tokia puiki begu greit atsitiks.
užtrauksianti septintą pasko greitai, atsišaukti “Darbinin Oficierių algos ir jų žmonų muštras vesis netoli nuo salos
Koncertas pr&sidės 7-tą vaL vakare.
lą.
algos bus didesnės.
ko” Redakcijos antrašu.
sostinės San Juan.
ĮŽANGA: 35c. ir 25c.; vaikams 10 cent.
KAIP YRA RUSIJOJ.

Lietuvos reikalai.

<

v•

•v

DIDŽIAUSIA

Gegužine
ir Koncertas
Rugsejo-Sept. 2 d., 1917 m.
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Rengia Lietuvos Vyčių 26 kuopa,
WORCESTER, MASS.

Nuo Gegužinės visi ant Koncerto.

DARBININKAS.

I

šia pirmininkaujantis.
džios buvo priešinga Lietuvos svatdyti net doleriais.
KAIMYNŲ PASTABĖLĖS.
kaip inkstas taukuose kemaklausimo kėlimui, jos nepri “Vienas rimčiausių mūsų a- “Užklaustasis ižvardina. žiJo, kainos valgomųjų daik mas. šiądien pas vienus ant
klausomybės reikalui. Angli pielinkėje lietuvių, apsakinė NOMĄ “VIENYBĖJE” AS
burdo, rytoj pas kitus... taip
ja neįsileisdavo nei į savo jo rašančiam, kad viename MENI ir priduria, kad tas par tų kad kįla, tai kįla. Kad ir einu kaip prūsų šventasis
spaudą lietuvių klausimo svar patriotiško Kliubo posėdyje, sidavėlis užlaiko pagdbai 70 daug bėdų iš to neturėtumėm, per žaliąją lanką dangaus ka
stymo. Ji anaiptol nėra nuo ginčytasi apie dolerių svaidy lenkų, 60 lietuvių ir 50 rusų. tai mūsų moters privalo tą da ralijoje.
širdi šalininkė tautų paliuosa mą. Taip bekalbant atsistojo “Pasamdyti žmonės privalo ryti, ką Europoje francūzės, — Tai-gi, tai-gi, dėlto aš
vimo, nes pati daugelį tautų vienas dalyvavusiųjų posėdy sukinėties savų pažįstamų tar vokietės padarė — būtent mo ir sakau, kad esi kvailas —
išnaudoja. Į mūsų klausimą ji je, išsiima iš kišeniaus dole pe ir mokinti juos, kad nei kintis iš paprastų daiktų ga per visą pilvą. Atmyk, kad
Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis. žiūri savo talkininkės Rusijos
rių krūvą ir meta pirmininkui Lenkijai, nei Lietuvai nereikia minti gardžius valgius, sunau kur paukštis lekia ten plunks
Leidžia Am. Lietuvią Rymo Katalikų šv. Juozapo
reikalų žvilgsniu. Tad Angli ant stalo, pranešdamas, kad neprigulmybės, nes po Revo- doti likučius, ir visame užlai nos krinta ir iš kišeniaus birDarbininkų Sąjunga.
jai yra išrokavimas mūsų ne jis yra tarnyboje, kuri sutei liucijinės Rusijos globa bus kyti didžiausią taupumą. Sa te byra, o kas bus tuomet,
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vardai moteriški, o žinome, — Tu nejuokauk, aš iš tik
dėjusios. Anglijai, žinoma, y- gulmybės. Tad negalima ap
“DARBININKAS”
gimnastų
draugijoms,
kur
na

jog
moterėlės dažnai ir niekus rųjų sakau ir iš širdies tau tos
ra didelis išrokavimas, kad lenkti ir mūsų tautos apsigy
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
riais
esti
baigusieji
mokyklas.
pašneka.
laimės veliju.
lietuviai pasirodytų politiškais nimo klausimo. Kaip visos tau Kai-kuriuose kantonuose yra
----o
— Laimės ?!... kad tu su
nesubrendėliai^. Gi tokiais pa tos, kurios tik gyvena savitu
Račkauskas šitą pasiūlymą
įvestos
vakarinės
gimnastikos
SKANDALAS LIBERA
“
Naujienos
”
stebuklingų
rūktum
su savo laime... bet...
sirodysime, jeigu tarp savęs ė- politišku gyvenimu, šiokiu ar mokyklos jaunikaičiams nuo
LŲ TARPE.
atmetė. Tuomet P-nas krei
daktarų
garsinime
progresuo

kvailių
nėra, jau aš nenoriu
simės, sutartinai veikti nemo tokiu būdu aprūpina savo ša 18 iki 20 metų. Ir tos draugi
pėsi su panašia propozicija
lyst po bobos pantapliu... nei
ja.
Išeina aikštėn dideli skanda
kėsime, o tik vieni kitus šmei- lies apsigynimą, taip turėsi
jos
ir
tos
mokyklos
yra
stei

pas Balutį. Tam šitas džia----o
----duotis sau virvutę užsirišti
lai mūsų “tautiečių” tarpe,
šime ir denuncijuosime. Tada me ir mes daryti. Ir jau senai giamos tam, kad priruošus
bas patikęs, bet jis negalįs
Veik
nėra
tos
savaitės,
kad
ant kaklo.
kurie stipriai juos kompromi
Anglija Taikos Kongrese turės laikas mums prie to ruošties. jaunus vyrus į miliciją. 1906
išvažiuot dabar. Po to P-nas
nepraneštų
laikraščiai
apie
tai,
— Aš apie tai nei nešneku.
tuoja.
prirodymą, kad mes ištikrųjų Kad geriau žinoti, kaip pa
metais
buvo
išekzaminuoti
26.kreipėsi pas Sirvydą ir ant
kaip
lietuvis
ar
lietuvė
pametė
Aš
mintyje turėjau tai, kad
‘ ‘ Keleivio ’ ’ korespondentas
prie visiškos neprigulmybės kreipus savo mintį šiuo klau 808 jauni vyrai (20 metų) iš
galo pas Šimkų. Jam rodėsi,
didelę
sumą
pinigų,
arba
kad
tu
apsivestumei
padorią mer
dar nesame priaugę. Taigi ji simu, mes turime pažiūrėti
iš Brooklyn’o p. K. N., matyt
kad Šimkus bus tinkamiausis
tų
14,945
visiškai
tiko
milici

žulikas
iš
kišeniaus
ištraukė.
giną
ir
užsivestumei
šeimyniš
gerai painformuotas, štai ką
matyt ir panaudojo mūsų nu- pavyzdžių kitų tautų, būtent
jai,
3497
buvo
atidėti
vieniem
žmogus, nes neblogas kalbė
Broliai ir sesers, žinokime, jog ką gyvenimą. Būtų ir pado
rašo 34-ame N-yje:
tautėlius fanaberistus ”tautie- tokių, kurios turi nemaža pa
ar
dviem
metam,
gi
9266
bu

tojas ir prie to da jis važiuo
patyrimas yra brangiausias riau, ir geriau, ir išmintin
našumo į mūsų -tautą. Imu
čius” savo tikslams.
“Paskelbtas “Tėvynėj” K.
ja dabar Rusijon. Bet P-nas
vo
visiškai
paliuosuoti.
mokytojas, o kitų patyrimas giau. O dabar kas iš tavęs
Mes matome indomu apsi pavyzdžiui dvi tautas: šveica
Šliupo pranešmas, jog Ameri
labai apsiriko. Šimkus suga
Pagal
naujo
1907
metų
įsta

reiškimą. Abiejos mūsų lais rų ir olandų. Pirmieji turi že tymo visa Šveicarijos armija yra pigiausias. Nesinešiokime — niekai ir gana.
kos lietuviij tarpe veikia An
dino jam visą biznį ir to pa
vamanių sriovės — liberalai ir mės daug mažiau negu mes, dalinasi į tris dalis: I-oji daug pinigų su savim, nelai- — Apsivedimas gal būtų ir
glijos šnipai, kaip dabar pa
sekmėje buvo padarytas tresocijalistai tarnauja svetimų gyventojų apie tiek pat (su- dalis (Auszug, arba Elite) kykim jų namie, o kraukim ar neblogas dalykas, bet kur gau
sirodo, buvo ne be pamato.
čiųjų teismas, kur buvo pa
si gerą merginą.
reikalams. Socijalistai stipri viršum 3 milijonus), bet savo — vyrai nuo 20 iki 32-iejų me banke ar pačtoj.
Anglijos šnipai ištiesų vei
šauktas ir pats P-nas. Nuo
— Juokus kalbi. Mūsų mie
na vokiečių tautos ir jos vado- praeities atkakliomis kovomis tų; II-oji dalis (Landwehr)
kia lietuvių tarpe.
daromų jam užmetimų P-nas
“
Susipraskit
baltimorieste
ant kiekvieno vyro tai ma
-kaizerio siekius, gi tautinin- už neprigulmybę labai primena
Šiomis dienomis man teko
nuo
33-čių
metų
iki
40
m.
ir
nesigynė, bet jis to neskaito
čiai,
”
šaukia
“
Darbininkų
žiausia
priseitų bent po pen
kai-laisvamaniai patapo aklu į- mūsų senovės prabočių kares III-ioji dalis nuo 41-mų metij
gauti apie tą skandalą tikrų
sau ir už prasižengimą. Prie
Balsas
”
iš
Chicagos.
Durnius,
kias merginas o dar kiek yra
rankiu gudrių Anglijos diplo už Lietuvos laisvę ir gerovę. iki 48-nių m. (Landsturm, ar
žinių. Skandalas labai dide
šingai, jis savo darbu di
žino,
kad
ten
pat
būdamas
našlių, o tavo amžiuje juk
Olandai — ramūs žemdirbiai,
matų.
lis. Vienoj lietuvių redakci
ba
rezervą).
Rekrutai
pirmai

džiuojasi ir su pasididžiavi
neatvedė
į
susipratimą,
o
da

būtų
veik vistiek.
Akyvaizdoje to visa mums kaip ir mes ir-gi gali būti siais metais savo tamystos tar
joj New Yorke buvo ir tre
mu išėjo iš trečiųjų teismo,
bar
nubėgęs
už
šimtų
mylių
no

— Vistiek, tai vistiek, kad
lietuviams katalikams juo di mums geru pavyzdžiu. Ir vie nauja pagal to, kurin skyriun
čiųjų teismas dėl tų šnipų.
užreikšdamas, kad jis nieko
ri,
kad
išgirstų
jo
balsą.
tik
būtų gerą dora ir nesui
desnė stoja prieš akis prieder ni ir kiti negaivina savo tauto milicijos buvo paimtas: pėsti
Dabar nežinoma nei kas da
nebijąs, nes už jo pečių sto
----o
----rus,
kad galėtų užlaikyti
mė likti ištikimais amžiniems se militarizmo sistemos. Iš pri ninkai ir inžinieriai — 65 die
ryti : ar tų šnipų vardus
vi valdžia ir jeigu kas ban
Seniau
žmonės
įsidėdavo
ke

triobos
kambariuose tvarką,
savo tautos laisvės troški gimties ramūs ir darbštūs, jie nas, artilerija ir garnizonai — letą kvoterių į kišenių ir par
skelbti, ar ne. Neskelbti tų
dytų jam kenkti, tai su tuo
pagaminti atsakančiai tinka
mams, ir dėti visas pastangas, tečiau mokėjo susiorganizuoti, 75 dienas, gi raiteliai — 90
niekšų — būtų didelis prasi
jis galįs lengvai apsidirbti.
sinešdavo
daiktus
krepšyje.
O
mą valgį, kad galima būtų
kad po šios karės būtų atsiek kad reikalui atsitikus visa tau dienų. (Pagelbinė kariuomenė
žengimas prieš mūsų visuo
Jis taip-gi pasisakė, kad jam
dabar
įsideda
pinigų
krepšį,
o
susišnekėti kaip su žmogumi,
tas tautos tikslas — laisva ir ta stotų savo šalies apgynimui.
menę ; skelbti gi — pavojin
dabar dirba gana žymūs lie
tetarnauja
60
dienų).
parsineša
daiktus
kišeniui.
na, o prie to viso, kad būtų
•
neprigulminga Lietuva.
ga, kad nepradėtų keršyt
tuviai. . Vieną jisai jau pa
Pirmosios dalies milicija
------ o>—
negėda ir savo draugams pa
•
•
laikraščiams ir žmonėms, ku
siuntęs Europon.
Manoma,
Šveicarijoj nuo 1874 metų (Elite) laike dvylikos metų Kuomet Grigaitis pagrūmo rodžius pasakyti, kad tai yra
ATSARGIAU SU ŠNIPAIS.
rie prie to paskelbimo bus
jog tas “vienas” bus A. Rim
tamystos esti šaukiama išviso
Didžiai nemalonus dalykai veikia įstatymas visuotino ka 7 kartus — kiekvieną sykį tik jo LSS. kad išstosiąs, jei ne mano pati.
prisidėję.
ka, tečiaus taip tik manoma;
pradeda iškilti aikštėn lietu reiviavimo visų tinkamų vyrij 11-ai dienų (artilerijai ir gar siliaus prieš jį “vainą,” tai — Nedaug tavo norima -..
prirodymų gi nėra.
Visa šita istorija išrodo taip.
vių visuomeniniame gyveni nuo 20 iki 48 metų. (Prieš 1874 nizonams 14 dienų) 2-oji dalis socijalistų sąjunga pabūgo ne — Žinomą kad nedaug, bet
tekti po kvoteruką mėnesyje ir dvidešimts metų besitrankyda
Tūlas P-nas senai jau lankė
Vienas iš tų tautininkų, ku me, kuris ligšiol buvo sulygi m. buvo imama tarnyston 3 vy
(Landivehr)
per
8
metus
pa

si Į didelės lietuvių organiza
riuos jis kalbino važiuoti namai
mas po Ameriką nei vienos to
skaistus, sąžiningas. rai nuo kiekvieno šimto gyven šaukiama tik 1 sykį 11-ai die aptilo.
----- o----cijos redakciją ir turėjo su
Rusijon ir dirbt Anglijos val Pasirodo,
kios nesuradau. Dėl to lig
kad tarp lietuvių tojų). Nuo tų metų rūpesnis
nų. Vyras, atlikęs visą savo Laisvamaniai ir socijalistai
viena darbininke (A.) kokių
džiai, buvo jau pasiryžęs va veikėjų yra svetimų valstijų apie Šveicarijos armiją nuo at
šio
laiko ir viengungiauju,
tamystą
gauna
mundierių
ii
dar
neapšaukė
popiežiaus
kle

ten reikalų, bet kiti redakci
žiuot ir gavo nuo P-no $100 užlaikomų šnipų, kurie už pi skirų kantonų perėjo mažne vi
kaip koks liurbis, niekam ne
šaudyklę.
rikalu, kad kišasi į politiką, tinkąs vėpla.
jos žmonės neatkreipdavo į
laikinoms išlaidoms. Bet vė nigus parduoda mūsų prie sai Federalei Šveicarijos val
Pradžioj 1907-tų metų švei šaukdamas tautas prie taikos. — Džiaugkis ir linksminkis,
tai jokios atydos. Paskui ši
liau pasvarstęs nuo to darbo šams Lietuvos laisvę ir nepri- džiai. Valdžia duoda milicijai
carų
armija turėjo 1-os dalies
----- o----ta moteris pradėjo girties kiatsisakė ir to $100 P-nui ne gulmybę.
drabužius, šautuvus, amunici
jau tavo vienkungiavimo lai
139.514
vyrų;
2-os
dalies
*■
tiems savo draugams, kad ji
atidavė, paaiškindamas, kad
Šį kartą galime suteikti sa ją aprūpina šeimynas pašauk 93.163; išivso 232,677 vyrai. “Dirva” skelbia, jog jos kas baigiasi, jau laimingos
“didelį” darbą atliekanti.
atiduosiąs juos labdaringiems vo skaitytojams daugiau žinių tųjų tarnauti ir tt.
redaktorius Jokubvnas, pa valandos artinasi.
Tas “didelis” darbas, tai bu
reikalams. Jis siūlė juos ke apie šnipų klausimą tarp lietu
1907 metais įstatymai palie- Jeigu prie tų priskaityti 44.- jutęs, jog leidėjai pasiryžo — Kas?! Kaip?!...
294 — 3-ios dalies milicijos
vo vertimas šnipui P-nui lie
liems fondams, bet nė vie vių iš lenkiško
dienraščio čiantieji miliciją buvo galuti (Landsturm) ir 262,138 pagel- pavaryti, tai sugraibęs rank — Ugi taip, mūsų mieste
tuvių laikraščių.
Verčiami
nas fondas “juodų” pinigų “Dziennik Ludowy” (15 rug nai sutvarkyti. Dabar Švei
raščius ir niekų prirašęs ben
binės milicijos, tai visa Švei dradarbiams, negarbingai pa įsisteigė A. L. R. K. Moterų
buvo daugiausia tie straips
nenori priimti. Tuo tarpu pjūčio š. m.), kuris apie šį da carijoj šiuo reikalu padėjimas
Sąjungos kuopa ir jos sumanė
carijos
milicija
išneša
539,109
niai, kur reikalaujama Lie
šnipas P-nas grąsina teismu, lyką skaitė aprašymą Borok- yra maž-daug toksai:
Kiek
bėgo. O “Vienybė L.” rašo, šią žiemą įsteigti moterų va
vyrus. Tiek žmonių mažutė
tuvai neprigulmybės, kur ajeigu jam tos šimtinės nesu lyno savaitraštyj “Czas” (10 vienas šveicaras vyras nuo 20
būk Jok. sustreikavęs. Matyt, karinius kursus kur merginos
gituojama už tęsimą Rusijoj
grąžins. Dabar tarpe tauti- rugpjūčio š. m.).
ik 48 metų turi tarnauti savo Šveicarija turi gatavų kiekvie “V. L.” gerai supranta, ką ir moterys mokysis valgio ga
name savo tautai pavojuje jo
revoliucijos, vienu žodžiu —
ninkij eina ginčai, kur dėti
minimo, naminės ruošos, tvar
Tai-gi, “Dziennik Ludowy,” šalies milicijoje. Nuo to pa- sios apgynimui. Visos armi reiškia streikas.
tokie raštai, kurie nepatin
tuos pinigus.
kos, ir rankų darbelių. Sa
----- o----pasiremdamas “Czas’u” rašo, liuosuojami esti patys augštie- jos išlaikymas 1896 metais kaš
ka Anglijos valdžiai.
P-nas priguli prie LSA. kuo kad viršiausis šnipas tarp mū ji valdininkai, dvasiškiai (iš
“Keleivio” Maikis, žinoma, ko prie jų ketinančios prisidė
tavo $928.00, gi 1906 metais
Čia pasirodo, kad Anglija
pos New Yorke ir yra jos pir sų yra vienas lietuvis, kuris skyrus kariškus kapelionus),
šyptelėjo, kuomet išgirdo sa ti ir mūsų vytės ir blaivinin—
$1.400.000.
Šautuvai
dirba

labai rūpinasi Rusijos reika
mininku. Jis taip-gi priguli vieni metai prieš karę gyveno ligonbučių vedėjai,
kaliniai,
kės ir kitos visos kurios tuomi
mi mieste Beru’e, gi amunici vo atbalsį “Garse.”
lais — netik Rusijos vyriau
ir prie TMD. Visur jis nu Anglijoje, o paskui atvažiavo muitinių valdininkai, policis-----o
----indomauja ir nori šio-to pra
ja Thun’e ir Altdorf’e. Švei
sybės politika, bet visų Ru
duoda esąs didelis Lietuvos į Suv. Valstijas varyti judošiš- tai ir tt. Tie kure dėl kokių
Matyt,
kad
“
Ateitis
”
prie
mokti.
Tuomet tai jau ne
carai, nors ne militaristai, te
sijos gyvenančių tautų judė
patriotas ir gausiai aukauja ką politiką tarp lietuvių, len nors priežasčių esti paliuosuočiau nebijo nusilieti sau ir ar- naujos redakcijos užsipelnįs turėsi kuomi nusiteisinti.
jimu. Tuo tikslu Anglija už
Lietuvos reikalams.
kų ir rusų. Šis mūsiškis šni jami, moka iki 40 metų am motų, kiek jiems reikia. Jie tik Švilpuko ir Jono Kero pa — Ištiesų, tai yra linksma
laiko didžiausias armijas šni
Indomu tai, kad po visų tų pas būk gerai kalbąs lietuviš žiaus extra mokesnį — 6 fran
žinia ir mano širdelę taip
žino, kad jeigu pavienis žmo stabų.
pų, kurie trinasi tarpe tų atsitikimi} ir trečiųjų teismų, kai, lenkiškai,
kai
nuo
galvos,
be
to
dar
1
J
kaip sviestu tepa. Tuojaus
rusiškai, vo
>
tautų, viską uostinėja ir apie liberalų dedama visos pastan kiškai ir angliškai.
franko nuo kiekvieno 1000 gus gali savęs apsigynimui įsi Ar laisvamaniai jau neteko einu užsisakyti naują siutą ir
gyti revolverį, tai tauta savo
■viską raportuopja anglų val gos, kad tik nusikratyti šnipų
Prieš karę tas mūsų tautie frankų jų nuosavybės ir 7į apgynimui gali nusiliedinti ar- apetito ant vyčių?
reikia sužinoti, kurios prisi
džiai.
dėmės. “Lietuva” mėgino vi tis pildęs slapto agento tarny franko nuo kiekvieno šimto
rašė į tuos kursus o jau aš vie
motų,
pasistatydinti
fortų,
pa

Tarpe Amerikos lietuvių sa tai parodyti nekalčiausiu bą Londone.
frankų jų gryno metinio pel
sidirbdinti reikalingą skaičių Matyt sandariečiai pradėjo ną iš jų vistiek šią žiemą grie
šnipinėja minėtasai P-nas, ku dalyku, “Vienybė Lietuvnin
organizuoti tarybas įvairiuose bsiu, jau man nusibodo sve
“Atvažiavęs Brooklynan — no (vienas žmogus betgi ne šautuvų ir šovinių ir tt.
ris gauna $400 ar $600 algos kų” pyksta ant p. K. Šliupo, skaitome “ Dziennik ’e Ludo- daugiau kaip 3000 frankų per
miestuose. Ar visur kas-žin timos blakės savo krauju šer
•
•
ant mėnesio nuo Anglijos kam tas išvilkęs aikštėn visus wv’e” — jis nuduodavo esą di metus).
taip pasidarbuos, kaip Roches- ti. ir pusžalį “šolderį” grau
Olandijoj taip-pat yra įves teryje pasidarbavo?
Kiekvienas vyras, baigęs 20
valdžios ir visus savo rapor tuos nemalonumus.
Pridėki delis nuskurėlis ir buvo dažnas
žti, nenoriu jau net nei tos
tus siunčia Anglijos ambasa me prie to ir tai, kad libera svečias “Vienybės Lietuvnin metus amžiaus turi pasirody tas visuotinas tarnavimas vy
Jonas Keras. sriubos srėbti, kur šeiminin
doriui Vashingtone. Keli me lų spauda kaip žadą užkandusi kų” redakcijoj, 120 Grand St., ti valdžiai ir stoti į kvotimus: rų Olandijos apgynimui, nors
kė šaukštus numazgojusi valtai atgal jisai tarnavo prie tyli apie atsibuvusį trečiųjų kame jį dažnai pinigiškai gel- ištiriama jo sveikata ir moks Olandija biaurisi militarizmo
kyt burdingieriams duoda.
policijos Anglijoj.
las (skaitymas,
aritmetiką sistema Pirmoj linijoj milici
teismą. Jeigu tas trečiųjų tei bėdavę.
— Ir gerai padarysi, tik ne
KAD TIK GREIČIAU
Kaip dabar trečiųjų teisme smas vis dėlto parodė faktą
“Kaip tik iškilo karė, ir Šveicarijos istoriją geografija jos tarnaujama 8 metus, antroj
gaišuok ilgai, nes man norė
PRASIDĖTŲ.
New Yorke paaiškėjo, tasai kad mūsų tarpe Anglijos šni Anglija į ją įstojo, talkininkų ir k. d.); be to egzaminuoja 7. Kas met vasaros laiku visi
tųsi ant tavo vestuvių pašokti.
— Ną Jurgi, pasakyk man,
P-nas pasiūlė andai Račkaus pų esama, tai kodėl mūsų li tarnas vėl pasirodė “Vieny mas esti ir iš gimnastikos: rei vyrai pašaukiami trumpam
— Žinomą kad ir pašoksi,
Milicijantų kodėl tu esi kvailas?
kui važiuoti Rusijon dirbti beralai juos slepia, kodėl ne bės” redakcijoje ir patarė iš kalaujama peršokti nemažiau laikui į muštrą.
tik tai tie kursai, kad grei
— Ką tamsta sakai? — aš čiaus atsidarytų.
prieš revoliuciją. Visos ke kala jų prie gėdos stulpo. Pa siųsti telegramą Anglijos pre kaip 8 pėdas, pakelti bent skaičius 1-os linijos — 105.000;

Kaip mažosios valstybės
rūpinasi apsigynimu.

>

lionės lėšos apmokamos Ang
lijos valdžios pinigais ir dide
lė alga iš Anglijos iždo. Ke
lionės tikslas turėjo būt slap
tas. Nuvažiavęs Rusijon Rač
kauskas turėtų vesti agitaciją
prieš tolimesnį revoliucijos
kėlimą, o agituoti už karę.
Taip maždaug aiškino P-nas,
bet galutinas instrukcijas
paskui būtų davusi Anglijos
valdžia.

dengdami tuos parsidavėlius
jie tuo pat ima juos į savo glo
bą ir teikia paramą jųjų dar
but
Tėmydami liberalų srovės
visą veikimą, mes galime nu
manyti ne vien apie parsidavi
mą jų vieno-kito veikėjo sve
timoms valdžioms, bet ir visos
jų srovės pavergimą Anglijos
valstijos politikai.
Anglijos
diplomatija nuo pat karės pra

mjerui, su išreiškimu padėkos
už stojimą kovon dėl pavergtų
tautų ir demokratijos apgyni
mo.
“Telegramai siųsti padary
ta sudėtynė po dolerį.
“Išsiuntus telegramą šis do
lerinis patriotas kaikuriam
laikui išnyko iš Brooklyno ir
New Yorko. Vienok tūli lie
tuviai, kuriems paprastai stig
davo cento, nuo to laiko ėmė

4 kartus antsyk 37 svarus ir
perbėgti per 14 sekundų 80
jardų. Neišlaikiusieji visų ši
tų kvotimų — atidedami ne
daugiau kaip 4 metams. Visai
netinkantieji paliuosuojami iš
sykio ir turi mokėti už netarnavimą taksas. Kurie netinka
bent vienu kuriuo žvilgsniu,
tie eina į taip vadinamą pagelbinę armiją
Šveicarijos Kantonai prižiū-

antros lijos, arba rezervos —
70.000. Kadangi olandai dar
turi laikyti kariuomenę savo
kolonijose (apie 26.000), tai
išviso milicijos reikalams jie
išleidžia daugiau negu šveica
rai (1908 metais išleista $2.331,255). Be milicijos ant sau
sos žemės Olandija turi dar ir
savo nedidelį laivyną. Jūrei
viai — visi liuosnoriat

Uosis.

kvailas?
— Žinomą kad esi kvailas.
Jei nebūtumei kvailas, tai jau
šiandie būtumei apsivedęs ir
gyventum sau kaip žmogus
— o dabar kas iš tavęs, et —
nei šis nei tas.
— Kaip tai nei šis nei tas.
Juk matai kad iš manęs yra
vyras, kaip mūras, kaip ąžuolas, o gyvenu sau kaip
pas Dievą užpečkyje, variausi

— Jau jie atsidarys, ilgai
netrukus.
— Tai ir ačiū Dievui.

T. V.
♦

,

________________ __

PRIVERSTINAS KAREI
VIAVIMAS KANADOJ.
Utarninke Kanados gen.-gubernatorius pasirašę po pri
verstino kareiviavimo bilium.
Pranašaujama visokių negerybių iš to.

s

DARBININKAI

X.

Italiana Al Plata” buvo lietuvių vakaras kurį surengė “Argent liet, d-ja” sušelpimui lie
tuvių nukentėjusių nuo karės.
Pirm viso ko reikia pažymėti,
kad svetimtaučiai atjausdami
Lietuvos' nelaimes, prisidėjo
prie pamarginimo šio progra
mo. Vietinis lenkų klebonas,
taip-gi parodė lietuviams savo
prielankumą garsindamas iš
sakyklos tą vakarą ir pats į jį
atsilankydamas.
Publikos susirinko gan skait
lingai, tarpe lietuvių buvo
daugelis svetimtaučių.
Pirmiausiai pasikėlus už
dangai, kalbėjo G. Padvalskis
aiškindamas dr-jos nuveiktus
darbus, nurodinėjo klaidą tų
kurie nesutinka su šios dr-jos
veikimu ir ją niekina. Toliaus,
gražiai sudainavo keletą dainą
italą choras po vadovyste p.
A. Mario Zecca. Kadangi cho-

REMKIM TAIKOS BALSĄ.

ras yra atsakančiai išlavintas,
ir labai tinkamai vedamas,
dainuodamas per du atveju,
užžavėjo publiką nustebinda
mas nepaprastu skaičium dai
nininkų, nes dar niekas čionai
nebuvo matę panašios scenos.
Publika už tą stengėsi atmokė
ti trenksmingu delnų plojimu.
P-nia O. Undraitienė dekle
mavo eiles “Karės lauke” kas
išėjo gerai. Toliaus atvaidino
dviejų veiksmų trijuose pavei
ksluose dramą “Nastutė.” Vi
si aktoriai savo roles atliko ga
na gerai.
Galop sekė šokiai ir skrajo
janti krasa. Šio vakaro visas
pelnas paskirtas naudai nuken
tėjusių nuo karės lietuvių. Ka
dangi publikos ne visąi mažai
atsilankė, tad reikia tikėtis,
kad ir pelno šiek tiek liks.

AR IŠSIPILDYS?

DIDŽIAUSIĄ GEGUŽINĮ!
IR KONCERTĄ

užganėdinim
■P tuomi Vyčiai už
atsilan
tarsim
širdingiausią ači
Ant koncerto įžanga 35c. ir 25c.,

Prof. C. M. Anderson iš
— Rengia —
Passadumkeag, Me. apreiškė
pranašystes ateinantiems me Liet. Vyčių 26 kuopa
vaikams 10c. Pelnas karės nu
tams. Pranašavimai šitokie:
kentėjusiems.
>•
WORCESTER, MASS.
Šių metų vasara baigsis di
P. S. Ant gegužinės važiuojant
delėmis kaitromis ir smarkio Atsibus 2-rą dieną rugsėjo, 1917 karus galima gaut palei City Hali
Žino ganyklas savo avelių,
X
m. Gegužinė atsibus šalę miesto
mis audromis su perkūnija.
Žino likimą visos žmonijos,
ir Union Station (stotį); imt:
Ruduo bus šiltas, sausas ir ūkės. Pradžia 1 vai. po pietų. Clinton, City Line bei Lincoln St.
Girdi verkimą tųjų vaikelių,
Koncerto pradžia 7-tą vai. vaka
labai gražus.
Kuriuos jau veda ant pražuvimo.
Atvvkusiems iš kitur apsistot Vy
Žiema bus lengva, kokios ne re, A. O. H. svetainėje, Trumbull čių name, 22 Waverly gatvė, kur
buvo per daugel metų. Pava St., Worcester, Mass. Gegužinė bus galima gaut užkandžių ir gė
Yra sušelpęs daug vargstančiųjų,
saris 1918 išauš anksti, vasa je ir koncerte dalyvaus visos Nau rimų.
Tėviška ranka visus priglaudžia.
ra bus karšta ir sausa. Įdūku- josios Anglijos Lietuvos Vyčių
Malonus tėvas Jis žūstančiųjų,
sių pasaulio tautų įsisiūbavi kuopos ir chorai.
Gaivina sielų ir širdį skaudžią..
Programas susidės sekančiai:
mas pasieks augšiausio laips
PERANKSTI STEIGTI
Gegužinėje
bus žaidžiama naujounio.
Terionės,
skerdynės
bus
RESPUBLIKĄ.
Šiandie iš naujo į taiką šaukia —
sios laukų žaislės. Prieg tam bus
baisios.
Graikijos
parlamente buvo
Visi išgirskim jo balsą šventą.
keletas ir labai juokingų, kurių kilęs klausimas apie nustaty
Neišpasakyta
artilerijų
kova
Tie jojo žodžiai, kurie čion plaukia
bus 1918 metais ir tęsis vieną Worcesteriečiai nėra matę, kaip mą valdžios formos. Tame
Į visų širdis tegul įkrinta.
savaitę. Per tą savaitę nuo tai į maišą šokinėjimas, 2-ras su klausime buvo didelis susikir
dūmij
ir gazij nebus saulės ma augusių moterų ir vyrų per virvę timas. Atstovas Boussios pa
Noriai klausykim to pakvietimo
šokinėjimas, 3-čia virvės trauki sakė, jog karalius Konstanti
tyti.
Jo sumanytą darbą paremkim,
Darbininko Sūnus.
Tie dūmai bus išnešioti apie mas Worcesterio Vyčių, 4-tas nas neatsisakė nuo sosto, o tik
Kad visos valdžios atsišaukimą
visą, žemės kamuolį. Tuomte į- lenktynės vaikinų ir merginų. At buvo priverstas talkininkų ap
Greitai ir meiliai visos priimtų.
sižymėjusiems žaisluose, bus duo leisti šalį. Po to kilo triukš
vyks karės krizis.
Amerika, Vokietija ir Japo tos dovanos.
mas ir kaikurie atstovai norė
Idant meldimas Jo nepražūtų
nija
užsiims
atgaivinimu
pa

jo tą atstovą apkumščiuoti.
Šaukiantis girioj nepasiliktų.
NUO GEGUŽINĖS VISI ANT
saulio.
Bet
Venizelos ir kiti užsistojo.
PHILADELPHIA, PA.
Ir išganingas jis visiems būtų —
KONCERTO, KURIS BUS IŠPIL
BALTIMORE, MD.
Po to buvo kalbama apie įstei
T. F. 21 skyrius turėjo susi
Ramybė šventa visur įvyktų.
DYTAS SEKANČIAI:
Automobiliaus auka.
gimą
Tuomet pre
rinkimą pobažnytinėj salėj 5 d.
D L. Vyčių himnas A. Aleksan mierasrespublikos.
U. Gudienė.
Venizelos
apreiškė,
jog
dravičiaus. Vyčių Choras.
24 d. rugpj. 8 vai. vakaro rugpj. Raštininkas išdavė ra PRITRUKSIĄ MAISTO IR
tokiai
valdžios
formai
dar
ne
2) Saulelė nusileido S.Šimkaus.
darbinis automobilius užmu- portą ir atskaitą. Pasirodo,
KURO.
atėjo laikas. Sakė, jog dar
jog mūsų skyrius neblogiausia
Dainuos šv. Kaz. parapijinis
_
siųsti šiuo adresu: Rev. F. Kemė- ė ant vietos važiavusį dviraŠvedai
labai
susirūpinę
tuo
reikią
palikti monarchiją.
veikia, ale ir iš antros pusės
choras.
KkCirA;
| k, 242 W. Broadway, So. Boston, tiu Juozą Radzevičių, 17 mear
leis
Amerika
gabenti
maisto
ų amžiaus. Velionis buvo do- galima priminti toms ypatoms, į neutrales šalis ar ne. Jei ne, 3) Važiavau dieną.
Mass.

4) Athol, Mass. Vyčių progra
"
7
.
j P. P. S. Meldžiu visų katalikiš- as vaikinas, nuo mažų dienų kurios nepildo savo pažadėji
•v
mų,
tai
yra
tie,
kurie
pasiža
 tai švedams būsią blogai. Priį,j naujienraščių perspaudinti tą arnavo prie mišių.
mas iš dainų.
PrigulėVisas, daug-maz, svietas
---seisią pakęsti bado. Dabar jau
dėjo
mokėti
kas
mėnesis.
Sėdžiu
ant kalnelio, J. Čižau5)
dreba nuo griausmų baisių ka-įiaiĮ0 atsišaukimgfj.
K. V. o prie vietinės Vyčių kuopos.
pragyvenimo daiktai baisiai
BORDENS
Teisybė
yra
tokių,
kurie
jau
sko,
Solo
P. Milius.
J uvo darbštus ir apsukrus vai
nuolių,
giedančių pagarbos
pabrango.
Anglių
tona
kaš

yra užsimokėję už visus 1917
Malted
dinas.
giesmę karės dievaičiui Mar
tuoja $130, arbatos svaras $5. 6) Josiu, josiu jomarkėlin St.
metus,
ale
yra
ir
tokių,
kurie
Šimkaus,
šv.
Kaz.
parapiji

Motinos gailestis neapsakosui. Visos tautos, visi žmo
Milk
BUENOS AIRES,
tik užsimokėjo iš pradžios, ir Valdžia labai tėmija, kad ne
nis choras.
nės, noroms, ar, nenoroms
r.as.
ARGENTINA.
toliaus nei nesirodo ant susi pultų vaikų sveikata. Jie yra Vyrų choras.
Ašara.
ruošiasi žudyti viens-kitą vien
sveriami ir tyrinėjami ar ne
•v
CAGLC MANO *
rinkimų.
7) Motule Mano St. Šimkaus.
neva delei geresnės ateities, Liepos 9 diena, čia būna ISkenčia
dėl
nedavalgymo.
HASHOEQUAL
Tai-gi malonėkite atsilanky
HARRISON, N. J.
nors tame sanprotavime labai kilmingai apvaikščiojama nes
Į Stockliolmą gabenama gar 8) Varpas valiužia, dainuos vy
ti
ant
susirinkimų,
kurie
atsirų croras.
apsirinka, nes kas sėja vėją, skaitosi tautiška šventė. O šį LDS. 15 kp. turės mėnesinį
Bscsr. iara«scflrjtCc
laiviais malkų, kad atpildyti
■C*
rinks audrą. Gale ir dėl mūs met sukanka lygiai šimtas Fusirinkimą 4 d. rugsėjo. Tai- būna kas pirmą mėnesio nedėl- angliij nedateklių. Malkomis 9) Prakalba mūstj žymaus vei
kėjo ir AVorcesteriečiams ge
lietuvių sutrimitavo budinan ir vieni metai, kuomet galu- gi malonėkite visi nariai atsi- dienį pobažnytinėj salėj 1 vai. užverstos dabar kaikurios gra
tuojaus
po
sumos.
Knygutės
rai žinomo p. J. E. Karoso.
tis kariškas trimitas. Ir mes tinai Argentina pasiliuosavo iš | ankyti į susirinkimą ir naujų
žiausios gatvės. Krūvos malkų
Ar esate senas ir
tą
visų,
kurie
esate
pasižadė

10) Vale Valužė M. Petrausko,
Kaip
skubiai ruoškimės į “Karę.” po ispanų valdžios ir įsteigė j rikalbinę atsivesti.
yra
ir
toje
gatvėje,
kur
stovi
Solo M. Čižauskienė.
prieš nežinojimą, tamsumą, savo pirmą kongresą mieste įsi susirinksim, tai daugiau ję mokėti randasi pas raštinin koraliaus rūmai.
Silpnas?
ką
J.
Tamulevičių.
Susirinki

Vyčių
26-tos kp. choras:
įdėsim nuveikti. Taipgi kvieatžagareivystę ir tiems pana Tneuman.
Jeigu taip, tai atrasite
11) Du broliukai kunigai St.
Toje šventėje kasmet mies-jčiame ir mūsų dvasišką vado- me užsimokėjo pirm. kun. Ig. PASIUNTĖ PASVEIKI
šius prajovus.
Zimblis $3.00, Ant. Kuprinaitė
Šimkaus.
’
Dabar
Ruoškimės prie apšvietos tas yra puošiamas ir įvairiai\ą gerb. kun. Jakštį. ~
NIMĄ.
$2.00,
Košt.
Juknaitė
$1.00,
K.
“
Gegutėlė” Juoz. čižausko.
12)
išmarginamas
elektrikos
švie>radės
atvėsti
oras,
reikėtų
ir
mūs brolių lietuvių ant pa
Prez. IVilson pasiuntė Rusi
Driza
$1.00,
J.
Navickas
75c..
Žalioj
lankoj M. Petrausko
13)
kvietimo ir žinia, po vadovys sa, ypač-gi gražų įspūdį daro nums pradėti ką veikti, ViIN THE SOUARE PACKAGg i
jos valstybinei Tarybai į Mas
Juz.
Šefeltaitė
75c.,
A.
Klišaitė
P. Skrickis.
te “Katalikų Spaudos Savai gatvėse plevėsuojančios vėlia i prie darbo.
maistą, kuris priduos jūsų
kvą
pasveikinimą,
žadėdamas
50c., Pet. Utkus 50c., J. TaLDS. 15 kp. rast.
tės Komisijos.” Kas kaip su vos Įvairių tautų.
medžiaginę ir moralę paspirtį 14) Žuvininkų daina S. Gabussi. silpnoms kūn® dalims sustip
mulevič
50c.,
Ona
Unguraitė
Duetas M. Čižauskienė ir J.
rinimą. Maistas, kuris turėtų
Kai-kurios
patrijotiškos
drMamertas Kauklis.
pranta, kaip išgali prisidėki
Rusijai.
būti užlaikomas gerame sto
25c.,
Kot.
Zelbaitė
25c.
Sykiu
Čižauskas.
Akomp.
p-lė
O.
me prie tos didžios ideališkos gijos praeities paminėjimui
vyje.
tą
dieną
įplaukė
$10.50.
Nuo
Vasiliauskaitė.
CHICAGO, ILL
“karės”—masinio praplatini rengia vakarėlius, prakalbas
ĮSIKIŠ
Į
STREIKO
REI

Gerk po vieną stiklą pirm
pereito susirinkimo pas kasie15) Gimtinė šalis Juoz. Čižausko
(West Side).
mo apšvietimo medžiagos — ir tt. Prie gatvės Junin 1063
atsigulsiant.
KALUS.
rirj buvo $59.62. Tai-gi sykiu
Solo E. Feleskiutė.
IŠMĖGINK ŠIĄ NAKT
laikraščių ir knygų Katalikų nnosavioj salėj “Circulo Cent
LDS. 38 kp. veikimas.
Meksiko prez. Carranza 16) Bernužėli nesvajok. P. M.
pasirodo pas kasierių $70.12.
Spaudos Savaitėje. Kas drą rai De Obreros” (taip vadina
NUSIPIRK PAKELĮ
Šv. Kazimiero par. Choras.
ŠIANDIENA
Rugpj. 14 d. L. D. S. 38 Iš tos sumos pasiųsta čekiu į pats atvažiuosiąs sutaikinti
sus, o tur laiko, ir aplinkybės ma katalikų darbininkų orga
Tampieo
žibalo
streikuojančius
centrą
$50.00
ir
išlaidos
$6.00
Užbaiga
Lietuvos
himnu.
17)
Parsiduoda visose vaistinėse.
jam tame dalyke prielankios, nizacija) surengė šeimynišką kp. turėjo savo mėnesinį susi
būkime per tą laiką — mūs vakarėlį, kur ir aš turėjau pro rinkimą, Aušroes Vartų pa delegatui kelionės kaštai Jonui darbininkus su darbdaviais.
Tai-gi broliai ir artimieji drau
Išpildyk šį kuponą ir pasiųsk
apšvietimo “karėje,” agen gą būti.
rap. bažnvtnvje svet.
Ap- Grigaičiui, kuris dalyvavo ant
gai! L. Vyčių 26 kp. žingsniuo
ji
tais. Landžiokime per tą lai Vakarėlis buvo gan pavyz varsčius bėgančus kuopos rei- seimo Pittsburghe, Pa. Tai
dama plačiais žingsniais prie kul
Malted Milk Dept., D. A.
ką po lietuviškas stubas kaip dingai, jo programa buvo la- fralus, inutarta rengti vakarą lieka pas kasierių ant rankij J. Rusija, Balndžio 12 d. 1917 m. tūrinio tipo ir traukdama paskui Borden’s Condensed Milk Co.
New York.
tie žydai “petlioriai.” Agen- bai įvairi, kurios didesnę da- u programų, 30 d. rugsėjo, Pranckūną $14.12.
Gerb. “Darb.” Redakcija! save nemažą skaičių ant kelio ku
Jau
matytis
Phladelphijos
Įdedamos
už 10c. krasos žen
gerus
lį gražiai išpildė alumnai dr- J. Meldažo svet. Parinkimas
to, jei tik jis platina
Siunčiu jumis padėkos žodį. ris dirba žmonijos ir tautos la klelių, gauni
atskirai sample
lietuviai
labai
subruzdo
dar

labai
jos mokyklos.
Reikalo ir surengimas prograraštus, yra užsiėmimas
Nuo širdies tariu daug kartų bui. Kviečia visus Lietuvius ir — užtektinai išmėginimui.
buotis.
Pereitais
metais
išsis

Mūs
Ši organizacija veikia ir j io pavesta vakaro rengimo
prakilnus. Pavyzdin:
jtčiū, kad išklausėt mano mel Lietuvaites atsilankyti ant šio Vardas .............................................
didis
popiežius
Pijus
Xtvarkosi sulyg krikščionių de- komisijai, kuri susideda iš se- tatė puikią salę, kuria net sve- i'dimo.
a. a.
Kaip aš linksmas pa taip didelio triukšmo kuriame iš Adresas............................................
sis būdamas jau vyskupu reda mokratų programo, ir labiaus J ančių ypatų: P. Cibulskis, timtauciai gėrisi.
likau
kuomet gavau “Darbi leis Vyčiai daug energijos jūsų
Šiemet subruzdo parapijonai
gavo katalikišką laikraštį; ir negu kokia kita rūpinas darbi- 'j. Mikaliunas ir J. Jurevičia.
ninką,” rodos daug lengvesnis
su
pasitarimu gerb. klebono J.
pats jį platino. Po piet, išė ninku reikalais. Prie jos ga- Jau parinkta ir veikalai. Ža
iko kryžius ištrėmimo, kurį
jęs pasivakštinėti, visados Ii prigulėti vyrai ir moterįs dama lošti dvi komidijas: J. Kaulakio statyti parapijinę au baigė dveji metai sukakti,
pluoštais išsinešęs jo dalinda mokėdami po 1 pesą ir 10 cen “Nuo ausies lig ausies” ir mokyklą, nors visi žino koks iet koks man džiaugsmas buyra dabartinis brangumas, ale
vo praeiviams. O kada jau tų per mėnesį. Ligoje kiek “Baisus Sapnas.”
o kai gavau “Darbininko”
____________________________
\
buvo Patrijarku Venecijos, tai vienas naris, turi veltui iš dr- Bus ir kitokiij pamarginimą. kad pats reikalas nepaleidžia, kalėdinį No. Negalėjau atPašventinimas ir padėjimas kampinio akmens Šv. Jur
tame mieste katalikiškas dien jos gydytoją ir vaistus. Be to
Kp. koresp. tai nežiūri nieko. Jau senai igerėti didumu, turtingumu ir
gio naujos lietuviškos bažnyčios bus Rugsėjo (Labor Day)
buvo rengiamasi prie to darbo,
raštis norėjo sustot ėjęs, de draugijos yra įsteigta mokyk
’iskuo. Kaip man linksma September 3-čią d., 1917 m. 3 tfal. po pietii ant kampo Thorbet vieną sykį reikia pradėti.
lei stokos finansų - pinigų. Tą los, kurias nariai gali lankyti
LAWRENCE, MASS.
Skiepas jau iškastas ir pama uvo, kad maža saujalė lietu ton Livingston Avė.
dažinojęs Patrijarkas, atida vakarais. Taip-gi užlaiko di
Prakalbos.
kų Amerikoje įstengia tokį di
vė savo lig paskutinio skatiko delį ir turtingą knygyną.
Šioje iškilmėje dalyvaus Jo Mylista Albany’os Vysku
Užbaigus vasarinius vaikų tas jau baigiamas mūryt. Tai lelį ir puikų laikraštį išleisti,
tam laikraščiui by tik jis eitų,
Pasilinksminimui tankiai kursus atėjo laikas atsisvei- gi nesigailėkim kelią dolerių .aipo didelių ir civilizuotų pas Thomas F. Cusack su daugybe svetimtaučių ir lietuvių
tokiam brangiam tikslui.
saydamas: “Jei reikės, par rengia šeimyniškus vakarėlius, :inti su mokytojais.
tautų. Garbė jums didvyriai- kunigų.
Reporteris.
duosiu mano vyskupišką žiedą įeiga nariams būna veltui.
Todėl nuoširdžiai užprašome visų aplinkinių miestelių
Vienas mokytojų buvo diaf et dar linksmiau paliko skaiir kryžių palaikymui laikraš Kas trečią subatos vakarą onas Jonas Raguckas Šv. Meir
Albany
’os lietuvius ant šitos iškilmės dalyvauti.
ant “Darbininką,” kad ACLEVELAND, OHIO.
čio, o laikraštis tur eiti. Aš kiekvieno mėnesio rengia po- inrado seminarijos.
nerikos lietuviai taip rūpinasi
KUN. K. F. ŠATRUS.
visvien ir be tų ženklų būsiu puleriškas prakalbas, į kurias
Tai progai buvo surengtos
Po No. 2518 S. E. 28 st. bu- nivargusiais savo broliais, kuvyskupu, patrijarku, o puo gali lankytis kiekvienas naris rakalbos ir užkviesti kalbėto- o krikštynos. Ten atsitiko ie kenčia neapsakomus var
limas gero katalikiško lai ar pašalinis veltui. Mūsų lie ai. Gerb. kun. Pr. Virmiau- okie dalykai, kurie daro lie- gus, pasilikę Lietuvoje ir iškraščio, tai puolimas kata tuviams gyvenantiems šiame kas atidarė susirinkimą trum- uviams didelę sarmatą, Šei- j laškvti po Rusiją. Paliks
likiškos tvirtovės.” Kurie gi pasaulio krašte, tarp vargo ir ja prakalbėle ir perstatė K. mininkas pripirko daug alaus''dėl
<
jūsų neužmirštanti pagarnegalime agentauti, tai dary nežinomą nelaimią, neturint ’akštą Tai buvo pirmas p. r degtinės. O žinoma, kur ia už jūsų triūsą!
Daug lietuvių jau yra Suv. Valstijų kariuomenėje. Dar
kime tai, ką galime: Pasiduo- stiprią pašalpos dr-ją, reiktų Pakšto atsilankymas į Law- vaigalai, tai ten dažnai esti Labai būčiau dėkinga “Dar- daugiau jų bus paimta. Be abejonės kiekvienas lietuvis ka

šventasis Tėvas, šis Benediktas,
Kur’s avinėlius ir avis gano,
Tikrai nuo Dievo yra mums liktas —
Jis viską žino, viską išmano.
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Milžiniška iškilmė Albany, N. Y.

Aprupinkit kareivius laikraščiais.

kime po katalikiškos spaudos
savaitės komisijos dispozija,
ar tai centralinės ar vietinės;
aukokime pinigais ir tam pa
našiai. Tiesa, išsyk Katalikų
Spaudos Savaitės Komisija
prašo pinigiškų auką nuo iš
leistuvių ir organizaciją. Bet...
su padėka priims ir nuo kiek
vieno pavienio asmens nors ir
kuomažiausią auką tam pra
kilniam tikslui. Nes kuodaugiau turės pinigą, tuo pasek
mingi a u galės išlošti “karę”
— praplatinti apšvietimą tarp
mūs čia Amerikoj. Tad marš
visi į “karę!”

arčiau susipažinti su šia darbi rence, ir savo kalba pilna pa usokių negėrybių.
Be to buninką organizacija, idant ko mokinimą ir gražią nurodymų vo socijalistų ir tikinčiųjų
kiai nelaimei užėjus turėtume apie krikščionijos idealus ir monių.
Kuomet įsigėrę, tai
kur prisiglausti. Ne vienas jos pasekėjų priedermes, labai ocijalistai tuoj užsiminė savo
šioje laisvės šalyje, praleidžia ržimponavo
;
klausytojus.
socijalizmą, ėmė vartoti gėdinsavo brangiausias jaunystės Į Po p. Pakšto kalbėjo diako- | ą kalbą, plūdo tikybą, kunidienas, vėjais ir tuščiomis tas Raguckas.
Po diakono į us.
Paskui sako girdi, kam
svajonėmis nemanydamas nie- Ragucko kalbėjo K. Sčesnule- Į en vaikas krikštyti, paimkikad apie rytoją, apie ateitį, jičius apie Tautos Fondą ir jh ceiberį šalto vandens, paPagaliaus užėjus kokiai nelai- aipo pasekmė kalbos prisira- nurdykite, duokite vardą ir
mei ar tai nustojus darbo ar šė 28 nauji nariai prie vietinės galas. Tikintieji po svaigalą
sveikatos nėra prie ko šauktis. Juopos.
ntekme šoko aiS pludiką. Kai
Todėl kol esame dar sveiki ir
Prakalbas užbaigė diakonas pvijo lauk tai kaikuriems ir adirbame branginkime savo *r. Juškatis iš Šv. Jono Semi- kiniai nukrito, nes turėjo ant
sveikatą ir apsaugojimui jos larijos ir savo ilga ir turiniu- bosią tik dėl sportumo.
Išvyapsidraudime krikščioniškoje ;ą kalbą.
tieji pludikai buvo J. ir P. Kirdarbininką
organizacijoje
Visi sakė, kad tai buvo ne- ivaliai, K. Pečkis, S. PransK. V-skas. “Circuloa De Obreros.”
taprastos prakalbos Latvrence. kaučius ir kiti.
P. S. Pinigiškas aukas reikia
19 d. liepos salėj “Unione
Kep.
Dtukaa.

*

ininko” redakcijai, kad ir
,nt toliaus neužmirštų ir atiųstumet, taip malonų svetį
‘Darbininką,” kuris dabartiliame laike dar geriaus galės
nūs pasiekti.
Dabar Rusijai
užibo liuosybės saulutė. Pas
nūs yra tikras badas spaudos
odžio.
Linkėju ko geriausios kloies ir pasisekimo
gyvuoti
‘Darbininkui” ilgiausius meus, lauksiu dar gal atsiąsit
•Darbininką.”
Su pagarba
Veronika Jurkštas.

Russia, Gor. Ekaternoslav,
Fikolaevskij pr. No. 20, Litovski Komitet, Vera Jurkštas.

reivis turėjo būrį savo pažįstamų, giminių, draugų ir su
jais susirašinėja.
Tie lietuviai kareiviai tapo atskirti nuo lietuvių visuo
menės ir veikimo.
Jiems be abejonės rupi žinoti, kas de
dasi lietuvių gyvenime, kas veikiama. Tarpe svetimų, vež
dami nuobodų kareivišką gyvenimą mūsų tautiečiai labai iš
siilgsta sajųjų, trokšta žinių apie lietuvių darbus.
Draugų, pažįstamų, giminių yra pareiga aprūpinti
juos dvasiškai.
O tas geriausia atliekama užrašant jiems
gerą laikraštį.
Todėl nepamirškite savo draugų kareivių užrašykite
jiems laikraščių.
Užrašykite jiems “Darbininką.”
Tame
atsitikime “Darbininką” galima užrašyti speciale kaina.
Lietuviams kareiviams “Darbininką” suntinėsime už $2.00
metams ar jie patys užsirašys ar jo draugai užrašys.
Prenumeratas siųskite šiuo adresu:

“DARBININKAS,”
242 W. Broadvay,
So. Boston, Masa.
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Lietuvos Vyčių 17 kuopos So. Boston, Mass.

Tautos Fondo 11-jo skyriaus

mėnesinis susirinkimas bus 30 susirinkime, rugpjūčio 27 die Pardavėjas buvo pirkęs per A. Biznieriai nepra
d. rugpjūčio, (ketverge) 8-tų nų pobažnytinėje svetainėje, Ivaszkevicziaus ofisą nebrangiai
Tai BUSI GRASUS! Ją išdir
leiskite progos
Jeigu nori surasti savo gi
vai. vakare, šv. Petro parapiji be paprastų kuopos reikalų, ir dabar vėl pardavė geležinkelio
LDS. 1-mos kuopos mėnesi nėje svetainėje. Visi nariai ir dar išklausyta vakarų ir išva kompanijai su labai geru pelnu. APSIGARSINKITE “LIETU mines ar pažįstamus prisiųsk ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
nis susirinkimas buvo rugpiū- kolektoriai prašomi susirinkti. žiavimų rengimo komisijų ra Labai yra malonu girdėti, jog lie VIŲ DARBININKŲ KA paieškojimų į “Darbininkų.” gult ištepk veidą mosčia per kelia
vakarus, o padarys veidą tyru ir
So. Boston, Mass.
LENDORIUJE 1918 m.”
čio 26 dienų šv. Petro parapi
Valdyba. portai. Visi pranešimai pasi tuviams taip gerai pasitaiko už
skaisčiu baltu.- Toji mostis išima
Už
vienų
sykį
50c.
jos bažnytinėje salėje. Dauge
rodė esu geri ir pilni, todėl vi dirbti patarnaujant Lietuvių A- L. D. S. II Seimas nutarė
99
plėmus raudonus, juodus arba
”
75c.
du
lis kuopos narių užsimokėjo
M. R. kiekvienų metų išleisti L. D.
26 rugpjūčio pobažnytinėje sus vienbalsiai ir priimta. Be genturai.
99
šlakus ir prašalina visokius spuo
tris
” $1.00
mėnesines duokles. Paskui ap Šv. Petro parapijos svetainėje to dar išaiškinta incidentas ĮKalendorį, neatsižiūrint į bran
Už paieškojimus pinigus gus nuo veido. Kaina dėžutės
tarę trumpai amatninkų orga So. Bostone įvyko puikios pra vykęs tarp Vyčių 17 kuopos ir
gumų popieros ir kitokių spau
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
siųskite
iš kalno.
nizavimo klausimų, visi išsis- kalbos, kurias surengė vieti Bažnytinio Choro. Dalykas bu 28-tas Didelis Metinis stuvei reikalingų daiktų.
stampoms.
“DARBININKAS,”
L. D. Kalendorius 1918 m.
kirstė namo.
nė 17 Vyčių kuopa. Kalbėjo vo toks.
242 W. Broadway,
BALIUS!
bus labai įvairus ir žymiai pa
J. RIMKUS
Pasirodo, kad amatninkų ponas Kazys Pakštas Tautos
Liet. Vyčių 17 kuopa rug
SO.
BOSTON, MASS.
gerintas.
organizavimų turi pirmiausia Fondo Centro sekretorius, vy pjūčio 26 dienų surengė pra
P.
O.
Box
36,
Holbrook, Maso
— Rengiamas —..........
Formatas
bus6
X
9,
mažiau

pradėti LDS. Kongreso nuskir tis — universiteto studentas. kalbas K. Pakštui. Prakalbos Sus.Liet. šv. Kazimiero Dr-jos,
ta komisija, o paskiaus komi Prakalbos prasidėjo lygiai įvyko ir jos buvo pamargintos SOUTH BOSTON, MASS. sia 128 pusi, su įvairiais pa
Ieškau vietos už gaspadinę
sijos darbus ir kuopos galės paskirtame laike kas lietuvių Cambridžio Vyčių Choro dai Bus 3 d. rugsėjo-Sept. 1917 veikslais ir tt.
prie gerb. klebonų.
KIEKVIENAS
LIETUVIS,
APGARSINIMŲ KAINOS:
paremti.
pramogose nevisuomet yra pil nomis ir deklemacijomis. Tik
Turiu paliudijimus ' jeigu NETURINTIS PIRMŲJŲ PI
( La b o r Day)
Darbininkas. doma, o labai būti) pageidau visi žingeidavo, kodėl neda
Už visų puslapi $14.00
būtų reikalinga.
Prasidės 2-rų vai. po pietį) ir
LIETIŠKŲ POPIERŲ VISAI
4 puslapio 7.50
jama, kad jau lietuviai į>rie to lyvauja Bostono Bažnytinis
Kam
iš
gerb.
klebonų
būtų
tęsis iki 12 vai. naktį,
PALIUOSUOTAS NUO TAR
99
4.50
4
pratintus.
Prakalbų rengė Choras. Rengėjai aiškino kad
reikalinga, praneškite šiuo
LIETUVIŲ SALĖJE,
NAVIMO ARMIJOJE.
99
Bostono miesto ex-majoras jams ir vedėjams užtai pri choras nesutiko, bet kuomet
2.50
adresu:
Kampas E ir Silver Sts
Jolm F. Fitzgerald netrukus klauso padėkos žodis.
Jau girdėjome apie tokius
Nelaukite ilgai, nes jau pra
užklausta choro vedėjo p. M.
K. Giedraičiutė,
Boston, Mass.
žada apvažiuoti visus žymes Pirmiausia kuopos pirm. p. Karbausko ir choristų, jie pa Bus So.
atsitikimus,
kad valdininkaŲ
dėtas rengti i spaudų. Pir
242 W. Broadway,
vienas iš gražiausii) balių,
nius Massachusetts valstijos A. Bendoraitis perstatė publi sakė, kad choras nebuvo kvies koki kada tik buvę Bostone. Taip miaus prisiųstus įdėsime pir
vietoje
to,
kad
išduoti blan
So. Boston, Mass.
miestus ir laikyti) prakalbas kai Cambridžiaus 18 kuopos tas. Susirinkime galutinai pa gi jau visiems yra gerai žinoma, moje vietoje.
kas išpildymui delei pasiliuokuriose nurodinės, kad nepi- Vyčių chorų, kuris vadovau aiškėjo, kad Bostono choro kad mūsų draugija, kaipo viena Apsvarstykite, tai geriausia
Paieškau vietos vargoninin savimo, paduoda pasirašyti
liečiai turi būti imami į karę. jant ponui D. Antanavičiui, prakalbų rengėjai nepakvietė, iš didžiausių, visuomet iškilmin proga išgarsinimui biznio.
kas, moku savo darbų, neve blankų ant pirmų pilietiškų
Fitzgeraldas jau nuo senai sudainavo gana gerai keletu todėl nėra reikalo choro ir kal I gai savo balius rengia. Juose ap Apgarsinimų kopijas siųski dęs. Jeigu iš gerb. klebonų popierių, su tikslu, kad vė
stengiasi nepiliečius į Suv. dainelių, keturiais mišriais tinti.
te šiuo adresu:
kuriam reikalingas meldžiu liaus, įstatymišku būdu, galė
silanko skaitlingai publika-svetų paimti į karuomenę. Jeigu
Valstijų ^armijų įskirti, bet balsais, toliaus panelė Zenevi“Darbininkas”
Kuopa išreiškė pageidavi čiai. Tai-gi ir šį kartą taip-pat
kreipties:
nesuprantate
klausimų, po ku
kol tokio įstatymo, kuris pa čiutė padeklemavo dvejetų ei mų, kad tokių nesusipratimų susirinks. Yra nusamdyta gera 242 W. Broadway,
B. N.
South Boston, Mass.
bais
liepia
pasirašyti,
geriaus
velytų nepiliečius į karę imti, lių, kurios publikai labai pati daugiaus neįvyktų ir kuopos Orchestra, kuri griež lietuviškus
177 New York Avė.,
išsirašykite,
bet
kreipkitės
nebuvo, tai nieko nereiškė ir ko. •
nariai neleistų šmeižiančių ki ir visokius šokius. Bus saldžių
Nęwark, N. J.
tiesiog pas mane, AŠ JUMS
ex-majoro pastangos. Dabar
Toliaus prasidėjo prakalba tas ypatas ir draugijas paska gėrimų ir skanių užkandžių. APATARNAUSIU KIEKVIE
jau kalbama, kad Suv. Valsti p. Pakšto, kurioje nurodinė lų. Nutarta chorui pasiųsti
teikite ir savo draugus atveskite.
jų valdžia daro sutartis su jo apie jaunimo uždavinius, pasiaiškinimo laiškas ir inraPaieškau tėvų Jono Olekno NAME REIKALE.
Visus širdinga užprašo
NOTARAS IR TAIKOS
prietelingomis šalimis ir visos idealus, tikslus, organizaci šyti į protokolų, kad visų ne
KOMITETAS. Broadway, So. Boston, Mass. ir motinos Antaninos OleknieTEISĖJAS
kariaujančios viešpatijos su jas ir ypatingai apie tai kas susipratimų iškėlė ne visa kuo
Kampas Dorchester Street nės; brolio Jeronimo ir sesers
I
JUOZAS
KO WALIAU SKAS,.
tiks, kad nepiliečius bus ga tai yra Vyčiai, kad jie yra pa, bet atskiri jos nariai.
Anastazijos; Kauno gub., TelIŠLEISTUVĖS Į KARIUO
Geriausia
vieta,
kur
gali

11
Salėm
Str.,
Boston, Mass.
lima imti į kariuomenę.
šių pav., Sedos vol., Dagių kai
reikalingi ir apie kitus daly Toliaus apkalbėta teatro rei
MENĘ.
ma
gauti
įvairių
rūšių
SAL

111
SALĖM
STR.,
Naujokas. kus, surištus su Vyčių orga kalai. Geresniam ir pasekminRengia So. Boston’o Lietu DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice mo. Gyveno Lietuvoj. Dabar
BOSTON, MASS.
nizacija. Kalbėjo gana ilgai gesniam teatro srytyje darbui vių Ūkėsų Draugija, Lietuvių -cream), SODA ir CIGARŲ. nežinau ar pasiliko tėvynėje ar
iškėliau su pabėgėliais į Rusiir indomiai.
paskirta komisija iš p-lės Zo
(Apgarsinimas)
Daugiaus atsargumo. Field Kalbėtojui užbaigus pirmų fijos Gurkliutės, K. Junevi Svetainėje prie 309 E St. kam
Taipgi
įvairių
jų.
Kas praneš jų kurio antra
pas
Silver
St.,
So.
Boston,
rug

Lumber Co. darbininkė airė jų dalį prakalbos, vėl sudai čiaus ir J. Varaičio.
FRUKTŲ-VAISIŲ.
šų, duosiu dovani) $5.00. Ant
pjūčio (Septemberi) 2 dienų,
GERIAUSIA BUČERNĖ
bevažiuodama “eleveiteriu,” navo keletu dainelių choras,
Prielankus
patarnavimas.
rašas:
Nutarta ir-gi važiuoti į Wor- 7:30 valandų vakare. Bus kal
IR GROSERNĖ.
tyčiomis pradėjo kojas kaišio kurios taip-pat pavyko gerai. cesterio Vyčių rengiamų rug
Tel. So. Boston ‘21032
Marcelė Oleknaitė,
bėtojai:
Dr.
Jakimavičius,
W.
Mėsa ir kitokie valgomi daik
ti. Atsitiko taip nelaimingai, Iš antrojo atvejo p. Pakštas sėjo 2 dienų išvažiavimų. Tam
166 Water St.,Stoughton,Mass. tai pas mus užlaikomi švariai.
F.
J.
Howard
(Kavaliauskas)
kad jos koja pateko tarp “ele- kalbėjo daugiausia apie kata
U. S. AMERICA.
TAUTIEČIAI — LIETUVIAI
dalykui sutvarkyti išrinkta
Kainos pigesnės negu kitur.
veiterio” ir sienos ir sunkiai likiškos demokratijos reikalus, pp. P. Grinkevičius, J. Motie A. Ivaszkeviczius, Dr. Matu
Turiu už garbę pranešti,
laitis,
F.
J.
Bagočius
ir
kiti.
Ateikite
persitikrinti.
likosi sužeista. Merginų tuo apie tėvynės meilę ir apie ki
jūnas ir Ų. Puišis. Kiti klau Kviečiame sueiti visus bū kad aš atidariau bučernę ir Paieškau brolio Kazimiero
Jos. Kaushpadas,
jaus nugabeno į ligonbutį. To tus prakilnius dalykus. Antro
grosemę Rugp. (Augusto) 25 Janušausko, Vilniaus gub.,
Kampas 6-th ir D Sts.,
je dirbtuvėje nemažai dirba ir ji prakalbos dalis publikai dar simai dėl vėlaus laiko palikta siančius kareivius, kareivių d. ant kampo 8-tos ir Gatės ga Trakų pav., Butrimonių vol.,
kitam susirinkimui.
gimines ir draugus, su kuriais
SO. BOSTON, MASS.
lietuvaičių. Lai tas būna joms geriaus patiko, nes buvo pa
Kviečiu visus apielin- Pivašiūnų parapijos. Meldžiu
Vytis. turėsim atsisveikinti ir galuti tvių.
Tel. S. B. 1052 M.
pamokinimu, kad ne-visuomet įvairinta gana juokingais pri
kėje gyvenančius ateiti pas jo ar kas apie jį žinot pranešti
nai
apkalbėti
lietuvių
kareivių
ir ne visur galima žaisti.
sekančiu antrašu:
lyginimais iš paprasto mūsų Rugpjūčio 27 dieną N. Y. N. H. likimų.
mane pasipirkti.
Tas-Pats.
Vincas Janušauskas,
žmonių kasdieninio gyvenimo & H. R. Co. papirko 4 namus ant Prakalbų Komitetas:
Aš užlaikysiu įvairių daik
<
•
_____________
prietikių.
tų, kurių pas svetimtaučius 210 Perry St., Stoughton, Mass.
W. Sixth St., So. Boston’e nuo
S. Norkūnas,
Visos
Lietuvos
Galiausia dar choras sudai George ir Rozalijos Petrauskų per
Pašaukti kariuomenėn vyrai,
negausite ir parduosiu daug
M. Versiackas,
■v
JURGIS VEČERSKIS ieško
pigiaus ant -vietos, kaip kiti
nežiūrint ar jie yra vedę, ar ne navo Vyčių himnų ir tuomi už Lithuanian Agenev, Antano IvaA. Ivaszkevicz.
Žemlapis
atveždami į namus. Šeminin- brolio Fabijono, sesers Barboros
szkevieziaus ofisą, 315 B^oadway,
iki rugsėjo 5 dienos gali rei sibaigė vakaras.
(Apgarsinimas)
Taisė M. Šalčius. Kaina 60e_
Publika aplodismentų kaip
kės pasinaudokite proga, atei ir pažįstamų. Meldžiu atsiliept. Iš
kalauti paliuosavimo jų nuo
kariuomenės, nurodant tam chorui taip deklematorkai ir
kite pas mane nusipirkti rei Kuršo rėdybos, Palangos mieste Reikalaukite “Drabininko”
lio. Mano antrašas: Moskva Save- cnygne, 242 W. Broadway, So.
kalingų daiktų.
svarbias priežastis. Gali pa kalbėtojui nesigailkjo.
Visiems savo kostumeriams lovskaja ž. d. st. Chliebnikovo Boston, Mass.
liuosavimo prašyti ir tie, ku Turiu pabriežti, kad publi S
Skaityk Čia
dom Afonoma.
rie jau yra daktaru išegzami kos buvo pilna salė ir visi už
duosiu Legal Štampas.
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daiknuoti ir paskelbti priimtais, silaikė tvarkiai. Pono Pakšto g]3
Širdinagi kviečiu visus
Ieškau tėvų, brolių, seserų ir
™
tų,
malė
vos (paint) ir piaujamų įrankių, Įrankiai
PIRMOS KLESOS
Dominikas J. Olseik,
tik reikia nurodyti rimtas kalba buvo labai rimta ir da
pažįstamų. Prašau atsišaukti šiuo
ĮgS
dėl
namų
statytojų,
tepliorių,
švinorių
(plumbers),
3144 8-th St.,
priežastis. Tokį įstatymų da lykai išdėstomi labai supranta
stogų dengėjų, gas’o pritaisytojų, mūrininkų,
So. Boston, Mass. adresu: Selo Kovda Archangelsbar išleido generolas -Croivder. mai, dėlto ir visiems klausy tj
kaja gub., Kemskii ujezd, poeto
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktoTas įstatymas paliečia visus tojams jo kalba patiko ir nors
Dantis ištraukiami ir pripil
Berezov Karia Antonoviča Stutuos, kurie dabar yra pašauk salėje buvo įvairių pakraipų &= rių.
; < domi visai be skausmo, su
“Darbininko” darbininkų au arta Petr. Rudelis.
ti kareiviavimui. Po rugsėjo 5 ir srovių žmonių, bet visi už
Spinininkai, pinklų aštrintojai ir raktų priI geriausiais prietaisais,
su
.<
tomobiliam geriausia, pato
mandagiai
ir
priderandienos dabar pašauktiems vy silaikė
rinkėjai.
Sienoms
popierų,
langams
uždangalai.
naujų išra imu.
v* •
giausia ir pigiausia galima į Aš Vincas Tamulevičius prane
rams būsiu jau vėlu pasiliuo- ciai.
Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:
Visą
darbą
gvarantuojame.
visus išvažiavimus nuvažiuoti. šu visiems lietuviams kad p. Ka n
suoti nuo kareiviavimo.
Taip-pat malonu pastebėti ir
zimieras Grigas pabėgo nežinia
n-,.,
J-nis.
DR. W. T. REILLY
tų,
kad
mūsų
Vyčiai
kaskart
kur, nuskriausdamas mane ant •;
J.J. McGowan Co.
z
i ’• ‘ *
----------------------SKAITYK ČIA!
$42.00. Jis gyveno po No. 93
geriau susipranta ir tarp jų.
469 Broadway,So. Boston,Mass.
265 Broadway,
So. Boston, Mass.
“Darbininko” knygyne ga Voolsey St., New Haven, Conn.
Bostono priemiesčio Brook- ne tik ka savo kuopose, bet
PRIE DORCHESTER ST.
lima gauti “Gyvojo Rožan Jeigu kas patėmysite kur tokią yline nepilietis J. P. McMahau ir tarp kaimynystėje gyvenan
Sankrovos:
;
Į
Valandos
Nedėliotnis
čiaus lapelių.” Kaina 15c. už patą tuojaus praneškite man, o aš
pirmiaus sutiko kariauti Suv. čių kuopi), artimi ryšiai sti
nuo 9 vai. ryta
nuo 10 vai. ryta
471 E. Fourth St.,
So. Boston, Mass.
iki 8 vai. vakare.
ki 4 vai. vakare.
setų arba 15 dalių.
duosiu dovanų $5.00. Su šiuo pa
Valstijų armijoj prieš vokie prėja ir vienybė auga. Neper941—943 Washington, St.,'-:- Boston, Mass.
ieškojimu, įdedu ir jo paveikslą.
čius, dabar nuo to atsisako. senai matėme Bostono Vyčius
PENNSYLVANIJOS VYČIŲ Mano adresas:
Pearl St., -:- -:- -:- -:- Boston, Mass.
Jis pažymi, kad jeigu visi dalyvaujant Cambridžio pra
APSKRIČIO SUVA
366 Washington St.,
Dorchester, Mass.
V. Tamulevičius,
nepiliečiai bus priversti eiti mogose, o dabar matome Cam
Tel So. Boeton 270
ŽIAVIMAS.
93 Woolsey St., New Haven, Ct.
kariauti, tai ir jis eisiąs, bet bridžio Vyčius dalyvaujant
686
DR.
JOHN MacDONNELL, N. D.
Lietuvis Vyčių Pennsylvajeigu kiti bus nuo to liuosi — So. Bostone ir dažnai tenka
Telephone: 350 So. Boston.
Galima
susikalbėti ir lietuviukai.
nijos Apskričio 4-tas suvažia REIKALINGAS vargonininkas Ofiso valandos:
nesą reikalo ir jam kariauti. matyti, kad Bostono ir Cam
975-W
vimas atsibus rugsėjo (Sept.) mokąs vesti chorą ir mokąs pu
Ryt ds iki 9 vai.
Vietos komitetas, rods, p. J. bridžio jaunimas tarp savęs
Popiety 1 iki 3
9,
1917
m.
Šv.
Pan.
Aušros
sėtinai
lenkiškai.
Bažnyčios
Šluo

P. McMalian’o argumentų ne gyvena santarvėje, tai yra
vakarais 6 iki 9
Vartų
parop.
svetainėje,
Wati nei pečių kūrenti nereikia. Al
paklausė ir jo nuo kareiviavi gana malonus apsireiškimas.
536 Broadway, So. Boston.
namie, Pa. Pradžia 2:30 po gos $60.00 ir ineigos.
F. V
mo nepaliuosavo. Sako, jau epietų.
REV. J. MISIUS,
sų pervėlu.
Kelrodis: Sėsk ant Nantico- Box 253,
Ellsworth, Pa.
TEL. BACK BAY 4200
Kas iš So. Bostono ir ąpieke gatvekario ir važiuok iki
362Broadway So. Ecstcn, PTass; Nanticoke, išlipk ir trauk Paieškau savo vyro Mikolo
Baisi tragedija. Bostone, po linkių lietuvių nori važiuoti į
numeriu 97 Myrtle gatvės išti Worcester’io Vyčių rengiamų
prieš kalnų į parkų, kur sės Sventkausko Vilniaus gub., Tra DR. F. MATULAITIS
Namai parsiduoda, kambari ai parendavojami.
ko baisi tragedija. Viename išvažiavimų — apie važiavimo
Ofleoodynoa
G^te vteokiaa B***
kis ant Glen Lyons gatvekario kų pav., Žiedonių kaimo. Rug
GAISRI,
I-»P.M 7-»PJf.
Priekin* Akintas.
to namo kambaryj ramiai sau pienus ir išlygas gali sužinoti
pjūčio
27
d.
š.
m.
išėjo
į
susirin

ir išlipk ant AVanamie Depot,
SVEIKATOS,
kalbėjosi trys ypatos: dvi mo “Darbininko” Administraci
419 Boylston St. Boston, Mass.
kimą Draugijos D. L. D. Keistu
eik po kairei iki bažnyčiai.
SUŽEIDIMO,
terį ir vienas vyras. Tik stai joj ir pas pp. P. Grinkevičių,
Pastaba: Gerbiami delegatai čio ir daugiaus negrįžo. Jis pats
APVILKTUS.
ga inbėgo per duris tūlas J. Motiejūnų ir P. Puišį, ku
teiksis iš anksto keliauti, nes ar kas kitas malonėkite pranešti
STIKLUS,
Lavelle ir pareikalavo, kad rie sudaro komisijų važiavimo
gale kelio negalima greitai kaip galima greičiau.
(Plate glass)
viena moteris eitų su juomi surengimui.
gauti gatvekario. Reikia pri
Julė Sventkauskienė,
ant gatvės. Moteris atsisakė.
Komisija.
būti lygiai 2:30 po pietų.
87 B St.,
So. Boston, Mass.
Tuomet Lavelle paleido į jų 4
Delegatai:
Kiekviena
kuopa
£šūvius ir sunkiai jų sužeidė. Vyčių 17 kuopos ekstra susi
gali siųsti po vienų delegatų
LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
Kuomet kita moteris ir vyras rinkimas bus pėtnyčioje, rug 1
nuo dešimts (10) narių. Taip
užsistojo už sužeistų, tai ir pjūčio 31 dienų bažnytinė 1
Geriausias Lietuvis siuvėjas.
ANT PARDAVIMO virtu
! gi kuopos valdyba turi parū
Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios
jiems teko keletu kulipkų su je salėje 7:30 valandų vaka 1
! pinti mandatų. Be mandato vės pečius, vėliausios mados
Bell Phone. Dickmeon 3M6 M.
gauti. Apie užpuolimų polici re. Bus svarstoma apie va 1 mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni i! nebus galima dalyvauti.
8 numerio didumo tik tris mė
jai pranešė kaimynai. Piktada žiavimų į Worcester’io Vyčių 1 gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar i! Susirinkime bus daug darbo. nesius vartotas. Parduodu už
rys sugauta ir pasodintas šal- rengiamų išvažiavimų ir paė i be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku i! Reiks apsvarstyti naujus su pusę prekės, nes aš nusipirkau
210 S.BreadSt.. Pbiladehbia,
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri ii manymus ir tt.
tojon, o sužeistieji nugabenta mimų “special” karų. Visi
namų su visais pečiais tai man
Phyiici»n and Surgeon (lietuvi* gydy
tojas ir chirurgas pabaigė* Indiano*
statau tiesiog į namus.
,
į ligonbutį. Daktarai sako vi nariai turi būtinai atsilankyti. i
i!
Meldžiame rimtų delegatų. jau nereikalingas. Kam reika
Univer»iteta> Gydo visokia* liga* vy.
A. K. MAZALA8,
ii
si trįs mirsiu. Priežastis to Išvažiavimo rengimo komisija i
Penna. Lietuvos Vyčių Aps lingas skubinkite, labai gera
ru, moterių »r vaiku. Daro operacija*.
ii kritis,
užpuolimo dar policijai esanti išduos galutinų raportų, nes i i
proga.
Oftoo vslaodoe »-ll rito. »-< po piei 7-«
94
JEFFERSON
STR,
HARTFORD,
CONN.
• >
m
. y*
l<
vakaro, tėteliam*: »-n rito 14 papfa*.
ii
•ii
neaiški.
viskas bus sužinota.
P. Vabukonis,
Tarnas šeimis, pirm.,
TeL Chart er 4235-4.
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Edward L. Hopkins

INSURANCE

Dr. Ignotas Stankus

Darbo žmogus.

Valdyba.

Jonas M. Dumčius, rašt. 255 B’way,

So. Boeton, Mass.

