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ŽINELĖS IŠ LIETUVOS.

LABAI GARSINASI.

Užsiregistravo su kaupu
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MAIŠTAS KALĖJIME.
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ALBANAI APSISKELBĖ 
NEPRIGULMINGAIS
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Iš Berlino paleista pasaulin 
sekanti žinia, išduota iš ryti
nio fronto, su data gegužio 
30 d.: -

Pranešimas
CHICAGOS KUOPOMS

Vyriausysis vadas užgyrė 

sudarymą Lietuvos konfiden- 

eialės (slaptos) Tarybos, susi

dedančios iš žymiausių lietu
vių.

ISPANIJA STOS KARĖN.
J _ - y • •• • . *•

iui artimų-

Meksike vokiečiai labai sa- 
garsinasi ir visur nešioja 

Vo-

TeL 620 So. Boston. Organas Am. Lietuvią Rymo-kataliką šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos. ***■880 s^No. 67 249Į

DARBININKO” KAINA:
tris kartus savaitėje.. .$3 00 
vieną sykį saavitėje.. $1.50 
Bostono apielinkėje .. .$4.00 
Užrubežyje metams... .$4.25 
Vienas numeris.............. 3c.

-----

IŠPYŠKĖJO PETROG- 
RADAN.

Amerikos komisija su Roo- 
priešakyje specialiu trauki-

5: Jotui A. Smiltį & Ge t
❖ RE AL ĖST ATE EYCHANGE Y
•jA Room 330 Kimball Building
Y 18 TREMONT STR., BOSTON, MASS. Y
T TeL Fort Hill 3568.

5.
6. Pasaka.
7. “Žvirblio” kronika.
8. čiučiu-liuliu, pons Mockuti

(piešinis).
9. Baisus atsitikimas.

10. Laiškai iš Rytų ir Vakarų.
11. Kapai, “proščai,” Marsas ir 

talkininkai (piešiniai).
12. Aukso galybė.

Specijalė telegrama.
Socijalizmo mokslas.
Pavienių numerių kaina

10 centų.
Metams.................$1.00.

Antrašas:
Žvirblis, Pub. Co.

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

K. A S.
(Iš “Liet. Balso”)

Entered as second-clan matter September 22 1915 at the post office at Boston, Mass., under the Act oi March & 1879.” 242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS., BIRŽELIO ( JUNE) 7 d., 1917 m.

Lietuvių Taryba užimtoj 
Lietuvoj

Gauta trumpa žinia iš An
tano Smetonos, kad jis ir jo 
šeimyna esą sveiki ir tebegy
veną Vilniuje.

Jonas Kymantas iš Vilniaus 
(šv. Jurgio prosp. No. 19) 
Praneša Marcelinai Petrapily
je, kad teta Stanislava gyve
na pas jį. Visi yra sveiki ir 
siunčia linkėjimų.

(Iš “Liet. Balso”)

REGISTRACIJA NUSI
SEKĖ.

Registracija birželio 5 d. vi- 
. sose Suvienytose Valstijose ge
rai nusisekė. Sujudimų, de
monstracijų, pasipriešinimų 
retai kur buvo.

Didžiausiuos? centruose kaip 
va Chieagoje ir New Yorke 
apseita ramiai. Užsiregistravo 
daugiau, negu buvo apskait- 
linota. g

' TįfetuvSFHogSi
Brocktone, Mass. veikė viso

kie cicilikai ir atkalbinėjo nuo 
registracijos. Bet kaip angliš
ki laikraščiai praneša, tai ir 
ten daugiau užsiregistravo, 
kaip buvo apskaitliuota. An
gliški laikraščiai pabriežė, jog 
Brocktone lietuvių warde re
gistravimas lėtai ėjo ir pasku
tinėj valandoj susirinkę lerma> 
vosi.

Lawrence, Mass. lietuviai 
dar baisiau pasirodė. Kaip 
laikraščiai praneša, tai regis
travimo dienoje vakare Paul 
Chabis salėj buvo rengiamos 
prakalbos kurstymui prieš re
gistravimąsi. Ten norėjo kai- 

• bėti Viktoras Zelionis. Kuo
met policija įsimaišė, tai mi
nia susikirto su policija. Po- 
licmonas James A. Gallagher 
gavo plytgaliu į žandą. Zelio
nis buvo suareštuotas. Minia 
užsistojo už jį. Į policmonus 
pasipylė plytgaliai. Sumišime 
Zelionis ištrūko. Tuo tarpu 
atpyškėjo trys automobiliai 
policmonų ir išvaikė lietuvių 
minią su kočėlais. Tame poli
cijai prigelbėjo italai.

Norrcoode vienas lietuvis už 
agitaciją prieš registravimąsi 
buvo suareštuotas. Teisinosi, 
kad girdi čia esanti laisva ša
lis ir todėl esą galima šnekėti 
kas ką nori.

Boston Post apie pastarąjį 
atsitikimą parašė pastabą. Pa
stebi, jog “jie (ateiviai) ma
no, kad šioje laisvoje- šalyje 
jie turi neaprubežiuotą laisvę 
kalbėti ir kurstyti prie maišto, 
judošvstės ir laužymo įstaty
mų. Jie turi išmokti geriau 
dalykus suprasti ir šioji karė 
be abejo juos pamokys.”

Taip tai iš socijalistų malo
nės lietuviai pagarsės Ameri
koje. Tik ant nelaimės pagar
sės, kaipo įstatymui laužytojai.

Amerikoniški laikraščiai pa
žymėjo, kad tai lietuvių darbe
liai. Nei viena kita tauta ne
buvo intarta pasipriešinime 
registravimui. Lietuviai per 
tai gali įpulti į amerikonų ne
malonę. Jiems darbų ir vietų 
gali būt sunku gauti. '.

Tokiuo pasipriešinimu regis
tracijai lietuviai gali užimti 
“polakų” ir “polanderių” 
vietą Amerikoje.

Tas pasipriešinimai ypač tuo 
paikas, kad užsiregistravi
mas nereiškia paėmimą ka
riuomenėn.

ponija netrukus paskelbs Vo
kietijai karę. Dar pridėjo, 
jog Ispanijos prisidėjimas bus 
nauju prirodymu, jog talki
ninkų bus viršus šioje karėje.

FRANCIJOS ARMUOS STO
VIS.

Iš pasitikėtinų šaltinių pra
nešama, jog nuo karės pra
džios iki gegužio 1 d. 1917 m. 
Francijos armijon buvo paim
ta iš viso 4.407.000 vyrų. Iš 
jų užtaušta 1.410.000, nelais
vėn pakliuvo 470-000, ligos 
paskerdė 65.000, amžinai su
žeista 620.000, dėl ligų pa
leista ant pasitaisymo 200.000. 
į amunicijos dirbtuves sugrą
žinta 280.000. Todėl tai gin
klą nešančių kareivių Francija 
teturi 1.454.000.

»

WASHINGTONO VaLDŽIA 
SUSIRŪPINO.

Suv. Valstijų diplomatai la
bai susirūpino iš Rusijos baro
no Rozeno paskelbimo, jog 
Rusija gali susitaikyti tik tuoj 
taikai įvykus. Kadangi ba
ronas Rozen yra didis diplo
matas, tai jo pasakymai daug 
reiškia. Todėl Washingtono 
valdžia tame mato didį Rusijos 
suirimą.

Baronas Rozen yra švediš
kos kilmės. Jis yra buvęs 
ambasadorium Suv. Valstijose.

LENKŲ ARMUA.
Francijos prez. Poincare 

pasirašė po dekretu, kuriuo 
leidžiama sudaryti Francijoj 
lenkų legijonus. Tie legijonai 
turės lenkiškas vėliavas. Da
bar esantieji lenkai Francijos 
armijoj bus išskirti ir bus 
pradžiai legijonų. Valdžia 
kviečia lenkus stoti j tuos le
gijonus. Jie bus užlaikomi 
Francijos valdžios.

NUSKANDINO DAUG GAR 
LAIVIŲ.

Laike gegužio mėnesio Vo
kietijos submarinai nuskandi
no 49 Norvegijos garlaivių. Su 
jais žuvo 28 žmonės. . ' -

Japonija pranešė Rusijos 
valdžiai, jog jei Rusija atši- 
mes nuo talkininkų, tai tas 
jos žingsnis bus roknoja- 
mas kaip ir prisidėjimu prie 
Vokietijos. Rusija tuomet 
papultų po tokia Vokietijos 
globa, kaip Austrija, kad y- 
ra. Beto Japonija davė supras
ti Rusijos valdžiai, jog atsi- 
metus Rusijai nuo talkininkų 
ji bus jų priešininkė ir Japo
nija gal pakels ginklą prieš 
ją. Vienu žodžiu, jei Rusija 
atsimeta nuo talkininkų, tai 
jai griebia už kuodo Japonija.

Rusijos valdžia aiškinosi, jog 
nei nemananti taikintis sky
rium, tik turinti bėdų su ne
apšviestomis miniomis ir vi
sokiais anarchistais ir tvarkos 
neprieteliais.

SAUVALIAVIMAI

Sauvaliavimai Rusijoj 
didinasi. Kronštatas ir Šliu- 
selburgas teblaiko savo nepri- 
gulmybę. Kaikurie Kronšta
dto raudonieji grūmoja Petro- 
gradui ir žada atsiųsti karinį 
laivą ir pasitengti sugrąžinti 
Leninui vietą. Pastaruoju 1 *T X • - * T *
nas buvo Petrograde pilnoje 
paniekoje.

Anarchistai Petrograde vis 
labiau įsidrąsina. Jų esą Pe
trograde į 11.000. Jie jau ke
turis kartus parodavo gatvė
mis su juodomis vėliavomis ir 
bombomis. Valdžia jų nekliu
dė.

Dirbtuvės Petrograde užsi
darė. Užsidarė ir amunicijos 
dirbtuvės. Taip atsitiko to
dėl, kad nebuvo galima išpil
dyti nesvietiškų darbininkų 
reikalavimų.

Maskvoje ir-gi rengiami 
streikai.

Prie didelių reikalavimų ir 
prie streikų dorbininkus ver
čia raudonieji socijalistai ir vi
sokie riaušininkai. Darbi
ninkai turi jų klausyti, turi 
streikuoti jei liepia ar jie nori 
ar ne.

Plėšimai didesniuose mies
tuose labai didinasi. Razbai- 
ninkai eina iš namų į namus ir 
plėšia žmonių turtą, pasiprie
šinusius žudo.

Iš antros pusės valdžia kai- 
kur pradeda griebtis aštrių 
priemonių prieš sauvaliavi
mus. Kieve buvo šitoks at
sitikimas. Iš fronto atvyko 
3.000 suviršum pabėgėlių ka
reivių. Ir pradėjo visame 
mieste sauvaliauti. Jie buvo 
suareštuoti. Bet pamatę, kad 
jų sargyba nedidelė, tai už
puolė ant sargų ir norėjo iš
trukti. Tai paskui pašaukta 
daugiau kariuomenės ir į 
maištininkus buvo pradėta ar- 
buoti iš kulkosvaidžių. Kiek 
jų ten išklojo, tai nepraneša
ma.

PERSIMAINĖ VADAI.
Rusijos armijų vyriausysis 

vadas gen. Aleksiejev atsisa
kė nuo savo vietos. Dabar 
vyriausiu vadu paskirtas gar
susis gen. Brusilov. Dabar 
pietinei armijai, kuriai vado
vavo gen. Brusilov, vadovaus 
gen. Gurko.

Tos permainos tapo pada- bus išleista 5 nuoš. kaina 85 
rytos lankantis fronte karės rub/už 100 rub. ir išperkama 
ministeriui Kerenskiui. per 49 metus.

DŽIAUGIASI, KAD AMERI
KOS KOMISU A AT

VYKSTA.
Rusijos premjeras princas 

Lvov labai nudžiugo, kuomet 
atėjo žinia, jog Amerikos ko
misija jau laimingai perplau
kė per jurę.

Laikinosios valdžios palai
kytojai labai džiaugiasi, kad 
gen. Brusilov neskirtas vy
riausiu vadu. Jis prisidės 
prie sutvarkymo ponijos ir pa
laikymo tvarkos namie.

Kaip tik Amerikos komisi
ja atvyks Petrągradan, tai 
Rusijos valdžia tuoj pradės 
ruoštis prie sušaukimo Įstei
giamojo Seimo ir pradės svar
styti konstitucijos projektą.

Tuo tarpu triukšmadariai 
dūksta Rusijoj. Jūreiviai, 
palaikantieji Kronštadto mai
štininkus Petrograde darė de- 
monstrancijas prielankias kai- 
zerberniui Leninui. 

tu
niu pyška per Siberiją. Spė
jama, jog ji bus Petrograde 
birželio-U

Švedija sujudo vyti lauk 
šnipus. Vidurinių reikalų 
ministeris Lydow Švedijos pa
rlamente apreiškė apie esimą 
daugybės šnipų.

Vienas šnipas buvo šitaip 
susektas. Jis vadinos Klein 
ir nudavė rusą Susitikęs su 
vienu žmogum, kurs pasisakė 
esąs Rusijos anarchistu, Klein 
®®®®®®®®e®®4®®©®®ee®©@®©®©©®®©©@©a®@e®@©©©e©@©®©@<5®s«

PETRAPILYJE.
L. Dr. Centro Komitete M. 

Yčas, paskyrus jį švietimo 
ministerijos komisaru vice-mi- 
nisterio teisėmis, turi daug 
darbo ministerijoje ir mažiau 
begali dirbti Liet. Dr. Centro 
Komitete. Todėl jis pranešė, 
kad atsisakęs būti Komiteto 
pirmininku. C. Komitetas 
kovo 29 d. posėdyje vienu bal
su prašė M. Yčą pasilikti pir
mininku nors laikinai, ligi 
Komitetas nebus reorganizuo
tas. M. Yčas sutiko būti pir
mininku sąlyga, jei Komite
tas įgalios, jam nesant, pasi
rašyti ir veikti pirmininko tei
sėmis C. Komiteto sekretoriui 
Č. Petraškevičiui, nes pirmin. 
padėjėjas St. šilingas' paleis
tas vienam mėnesiui atostogų. 
Komitetas su visa tuo sutiko.

Kabineto žemės — valsty
bės nuosavybė. Laikinoji vy
riausybė nutarė visas žemes, 
upes, girias, buvusias caro 
kabineto nuosavybe, atiduoti 
valstybei, būtent — žemės dar
bo ministerijos žiniai. Kabi
neto fabrikos, visokios kasy
klos ir mineralinio vandens 
versmės pavesta pramonės ir 
prekybos ministerijai. Visas 
gi kabineto pinigų kapitalas a- 
tiduotas pinigyno ministerijos 
žiniai.

Laisvės paskola. Laikino
ji vyriausybė priėmė pinigyno 
mįnisterijos sumanymą išleis
ti laisvės paskolą trijų milijar
dų rublių didumo. Paskola

pasipasakojo apie savo pienus. 
Sakė esąs šnypų sumanymas 
Petrograde nužudyti Anglijos 
ambasadorių Buehananą ir 
išdinamitudti laikraštį “Rieč” 

Apie Kleiną buvo duota ži
nia policijai ir jam liepta išsi
nešti iš Švedijos.

FRANCIJOS TAIKOS 
išlygos.

Francijos parlamentas tu
rėjo slaptus posėdžius ir svar
stė taikos klausimą. Priėmė 
galop rezoliuciją, kurioj rei
kalaujama sugrąžinimo visos 
užimtos žemės, sugrąžinimo 
Alzacijos ir Lotaringijos ir 
atlyginimo už nuteriotas vie
tas.

NESUTIKIMAI KANA
DOJ.

Kanados premieras Borden 
sumanė įvesdinti priverstiną 
kareiviavimą Kanadoj. Dėl 
to kilo smarkūs ginčai. Ka
nados francūzai pasirodė dide
liais priešininkais priverstino 
kareiviavimo. Jie daro mi
tingus, kelia smarkiausius 
protestus.

Kanados francūzai yra ka
talikai. Tai kaikurie kalbė
tojai, kareiviavimo priešinin
kai, sako, kam, girdi, mums 
eiti ginti bedievišką Franciją. 
Kuomet anuomet Francijos 
valdžia ėmė persekioti Bažny
čią, uždarinėti vienuolius, tai 
daugelis vienuolių rado prieg
laudą pas savo vientaučius 
Kanadoj. Tai dėl Francijos 
valdžios nedorų persekiojimų 
kanadiečiai francūzai nenori 
eiti jai talkon.

HELSINKAI, Suomija.
Sužibus laisvės saulei, ima 

busti visas Lietuvos kūnas. 
Šitai sujudo ir Helsinkų lietu
viai. Balandžio 1 d. n. kai., 
susirinkę pas senai čia apsigy
venusį tautietį Tomą Mandra- 
viskį, įkūrė draugiją, kurios 
tikslas bus spiesti krūvon 
Helsinkų lietuvius, organizuo
ti tautos mezliavą ir infor
muoti Suomius apie Lietuvą. 
Draugijos įsteigėjai yra šie 
žmonės: Aleknynė Elena, Ga
linienė Marė, Griaužinytė E- 
milija, Mandraviskis Tomas. 
Draugijos pirmininkas (jo ad
resas: Fredriko g. 49 c. 17; 
telef- 100 — 77-, Nagevičius 
Vladas, jūrininkų gydytojas, 
Petronis Petras, jūr. inž. mec
hanikas, Piebalgas Karolis, 
Pilkauskis Povilas, Draugijos 
sekretorius (jo adrąsas: Kar
lo g., 1, 1 B., 26; tel.; 109— 
61), Sabaliauskis Adolfas, ku
nigas, Skipitaitė Elžbieta, Ša
tas Petras, meisteris statyto
jas.

Pirmai pradžiai Draugija 
nutarė suruošti Helsinkuose š. 
m. gugužės 7-20 d. viešą vaka
rą, vadinas tą dieną, kada 
iš Šv. Tėvo malonės po visą 
pasaulį skambės lietuvių ir 
Lietuvos vardas, — vakarą su 
paskaitomis apie Lietuvą suo
mių ir švedų kalbomis ir su 
lietuvių dainomis ir muzika, 
kurią atliks geriausieji daini
ninkai ir muzikai.

Anglijos jūrės ir oro laivy
nai buvo užpuolę vokiečių 
prieplaukų Ostend Belgijoj. 
Prieplauka buvo gerai apšau
dyta. Nuo kranto į Anglijos' 
laivus ir-gi šovė, bet nei vie
nas šūvis nepataikė. Tame su
sirėmime dalyvavo ir vokiečių 
eskadra, tai vienas vokiečių 
laivas buvo nuskandintas.

Anglijos orlaiviai metė bom
bas j vokiečių'laikomas vietas 
Belgijoj Zeebrugge, Ghent ir 
B rūgės.

ve
savo tautiškus ženklus.
kietijs ambasados visi automo
biliai visuomet lekia Meksikos 
sostinės gatvėmis su vėliavo
mis. Vokiečiai nešioja ant 
krūtinių ženklelius su Vokieti
jos ereliumi. Meksikos sosti
nės laikraščiuose skelbiama, 
jog vokiečių kolegijoj vokiš
kos kalbos lekcijos duodama 
uždyką.

JERUZOLIMO NEPADUOS 
BE MŪŠIO.

Turkijos valdžia buvo nu
sprendus neginti Jeruzolimo, 
jei jam ims gręsti didis pavo
jus iš anglų pusės. Bet Vokie
tijos valdžia patarė siųsti į Je
ruzolimo frontą pastiprinimų 
ir ginti tą miestą. Tai Turki
jos karinė valdžia nutarė pil
dyti vokiečių patarimą.

Joliet, UI- — Valstijiniame 
kalėjime kaliniai buvo sukėlę 
maištų. Buvo kaikurius na
mus padegę. Nuostolių pada
ryta už $20.000. Laike riaušių 
vienas kalinis buvo užmuštas 
ir 8 sužeisti. Kalėjime yra apie 
1.000 kalinių.

Albanų vadų Taryba nutarė 
paskelbti savo šalį neprigul- 
minga. Paprašė Italijos glo
bos, kol pas juos valdžia nu
sistovės, kol pas juos vtaoin 
sistovės. Italija pažadėjo, bet 
sakė turinti palaukti, nes kai
kurie albanų vadai nedalyva
vo Taryboje. Tai reikalauja, 
kad visi susijungtų.

f Karė Naikintoja.
Šios šalies valdžia šaukia mus prisirengti.

«♦ Mes turime daugiaus kaip 1,000,000 ketvir-Y tainių pėdų geros derlingos žemės, sutiksime iš-Y dalinti dėl kiekvieno mažomis dalimis, kuris tik-Y tai ją apdirbs arba mes net pristatysime sėklų irY Lt. Parodysime ką ir kaip reikia auginti.
Taipgi mes parduodame kiek tik kas norėsY geros žemės ant jūsų pačių išlygų ir be jokių taksųY per du metu.
Tuo padalinimu kiekvienas turėtų interesuo- i tis ir nepraleisti tos progos.
Delei platesnių informacijų kreipkitės šiuo X adresu:

Visos Chicagos kuopos ma
lonėkite prisiųsti savo delega
tus į netikėtą (eztra) ‘ susirin
kimą Liet. Darb. Sąjungos Ap
skričio kuris atsibus nedėlioj, 
birželio 10 d. 1917, šv. Jurgio 
parap. salėje, 32-ros ir Auburn 
Avė., ant trečių lubų, 8 vai. po 
pietų.

Susirinkimas yra labai svar
bus ir todėl visos L D. S. kuo
pos yra nuoširdžiai kviečiamos 
imti dalyvumą.

M. L. Gurinskaitė, 
LDS. Apskričio Sekr.

“ŽVIRBLIAI” VĖL 
ČIRŠKA.

“Žvirblio” numeris 6-tas už 
birželio mėnesį jau išėjo iš 
spaudos. Šis numeris yra in- 
domiausias, gražiausias ir tu
riningiausias, nes jame telpa 
pastarųjų dienų svarbiausi ap
rašymai ir nuotikiai iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo.

Reikalaukit “Žvirblio” ir 
skaitykit “Žvirblį” visi.

“Žvirblio” 6-to numerio 
turinys.

1. Lietuviška dailė ant tačkos 
▼ašinėje įl^štukądauaaa. .

(piešinis)
Stasys Durnelis (pasakėlė) 
Pagarba su padėka (eilės), 
a) Trys keleiviai, b) graudus 
“god-bye”; e) naujas inpėdi- 
nis (piešiniai). 
Gyvas pavyzdis (eilės).

REIKALAUJU VARGONI
NINKO VIETOS. Esu atsa
kantis vargonininkas ir turiu 
paliudijimus nuo klebonų. At
sišaukite j “Darbininko” Ad
ministraciją, 242 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass.
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Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje...........................
Užrubežyje metams..............................................
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Ir vėl vienybės klausime.
GYVENIMO PAMOKA.
Tiek sykių pirštus nudegę, 

bemėginant tverti su laisvama
niais blokus, — ir vieni ir ki
ti ant tiek pasimokinome, kad 
tur-būt niekuomet nebebandy- 
sime lipdyti to, kas yra nesu- 
lipdoma. Aišku, kad labai 
skiriamės savo pasauležiūro- 
mis ir jausmais, ir kad šioks 
toks darbo bendrumas galėti) 
būti tik tokiais reikalais, kurie 
nepaliestą vienų ir kitų jaus
mų.
SUSITARIMO REIKALAS.

Bet gyvenimas turi savo lo
giką ir, visų skirtumų nežiū
rint, stumia mus į sutarčių 
ieškojimą. Atsiliepia sveikas 
tautinis instinktas, kurs ver
čia daryti viską, kad tik išlai
kius tautos gyvybę ir užtikri
nus jai laisvę ir galimybę plė- 
toties. Patys srovių idealai ir 
partijų siekiai juk galima bus 
vykinti tik laisvoje ir ant sa
vo žemės gyvenančioje tauto
je.

Tat aiškus reikalas visiems 
ginti savo tautos gyvybę ir 
laisvę ir savo žemių čielybę. 
Aišku taip-pat ir tai, kad visa 
tai galėsime atsiekti tik tada, 
jeigu nekaišiosime baslių vie
ni kitiems į ratus, bet kada 
darbą varysime, ant kiek tai 
bus galima, sutartinai.

Tiek kartų užvilti ir pa
juokti mūsų liberalų, mes, 
lietuviai katalikai, nei nebe
mėgintume kalbėti apie kokias 
nors sutartis, ir tautos naštą, 
nežiūrint visų kliūčių, nėštu
me toliau vieni. Tečiau jiems 
pirmiems vėl prabilus apie vie
nybę (“Lietuvoje”), jaučia
mės turį teisę ir priedermę vėl 
tame klausime savo žodį pasa
kyti.
KOKIA VIENYBE GALIMA 

IR REIKALINGA?
Mūsų nuomone kol kas nėra 

ką nei manyti apie susivieniji
mą — Lietuvos šelpimo reika
lais. Perdaug dar šviežias tas 
skaudulys, kurį mums uždavė 
laisvamaniai visoje istorijoje 
su Centraliu Komitetu, skau
džiai mus užvildami ir panai
kindami mumyse tuos likučius 
pasitikėjimo, kurį link jų tu
rėjome. Pagaliaus lietuviai 
katalikai, tiek darbo padėję 
prie savo Tautos Fondo ir ge
rokai išauginę jo veikimą, jau 
nebenorės jo mainyti ant ko
kio nors kito, naujo fondo. 
Tad čia veiksime ir toliau sky
rium. Vien turėtume susitar
ti, kad padoraus ir naudingo 
darbo vieni kitų netrukdytu
me. Padorumo, aiškumo ga
lime ir turime vieni iš kitų rei
kalauti. Pavyzdžiui, mes vi
suomet priminsime mūsų lais
vamaniams, kad jie elgiasi 
nepadoriai 1). apšaukę savo 
srovės siaurą veikimą šelpimo 
srityje 
menės darbu, 2) buvusiojo 
Centralio Komiteto veikimą, 
skirtą tik veikimui tarp ame
rikonų, nukreipdami beveik 
vien tarp lietuvių (Šimkaus, 
Martaus prakalbos, visos lais-

visos lietuvių visuo-

vamanių spaudės sutartinė a- reikėtų kų nors daryti, kad si- tas, kaip organizacijos
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gitacija), nukreipdami, rodos, 
visų-pirma tuo tikslu, kad 
pakenkti naudingam darbui 
toje srityje katalikėj visuome
nės.

Tečiaus mes nieko negalė
tume turėti prieš tai, jeigu p. 
Šimkus savo srovės fondą (L. 
Gelbėjimo) augintų, nešmeiž- 
damas panašaus darbo kitų 
srovių.

Bet kame ypač reikia mums 
susitarimo ir vienybės — tai 
Lietuvos laisvės išgavimo ir 
Lietuvos atstatymo reikalais. 
Dar taip maža toje srityje nu
veikta, o gyvename taip svar
biu momentu, kad bile dieną 
galime būti pašauktais stoti 
pasaulio kvotimam Iškrikę, 
nesusitarę laisvės neišgausime 
vien dėlto, kad negausime iš 
kitų pagarbos ir pripažinimo; 
taip-pat neapginsime savo že
mių ir visos savo tautos eko
nomikos, jeigu nešujungsime 
į krūvų savo pastangų.

Politikos fondų vienyti nei- 
galima, nei reikia. Tik rei
kia susitarti, kas bus veikia
ma laisvės reikalais vienų ir 
kitų skyrium ir kas turės būti 
veikiama bendrai. Svarbiau
siu dalyku ir čia turėtų būti 
sutartis, kad vieni kitų nau
dingų žygių negriautume. Štai, 
pavyzdžiui, p. Šimkus, nesenai 
atsilankęs pas kun. Jakaitį 
IVorcestervje, prasitarė jam, 
kad jie (“tautiečiai”) protes
tuosią kur reikia, jeigu D-ras 
Bielskis Washingtone imsiąs 
šį-tą veikti lietuvių vardu.

D-rą Bielskį Amerikos Lie
tuvių Taryba ingaliojo veikti 
Lietuvos laisvės reikalais pa
gal tos Tarybos instrukcijų ir, 
žinoma, D-ras Bielskis turi 
teisę ir priedermę veikti vardu 
tos visuomenės, kurią Am. L. 
Taryba atstovauja. Iš to gi 
veikimo galutinai turi išeiti 
nauda visai Lietuvai.

Žinoma, mūsų “tautiečiai” 
jeigu panašų protestų pakeltų, 
amžinai savę palaidotų visos 
tautos opinijoje, bet tautai iš 
to geriau nebūtų, nes nelaimė 
vis viena jau būtų įvykusi, ir 
panašių nelaimių būtinai rei
kia išvengti.

Sukompromitavome savę a- 
merikonų akyse savo nerimta 
akcija Raudonajame Kryžiuje 
Washingtone, kada vieni ki
tus skundėme, klampinome, in
trigavome (Dr. Šliupo ir ypač 
socijalistų pasiuntinių akcija). 
Ir tokjų ekscesų būtinai turė
tume išvengti.

Nežinome, kada pasibaigs 
karė. Bet jai pasibaigus turė
sime už galvų nusitverti, pa
matę, kaip mažai mes pada
rėme Lietuvos atstatymui. Mes 
vis dar tebesvajojame apie 
darbų, o pradėti jo neprade
dame. Graži, bet tuščia agi
tacija p. Martaus žymesnių 
vaisių atnešti negali. Lietu
vos Atstatymo Bendrovė galė
tų ir turėtų tų darbų varyti 
pasekmingai. Bet, susigimi
niavusi su neva Centraliu Ko
mitetu, nebetenka pasitikėji
mo lietuvių katalikų visuome
nės ir stovi ant vietos. Ir čia 

tuacijų gelbėti. Lietuviai išei
viai turime visi atsiminti savo 
priedermes link mūsų tėvynės.

KAIP PRIĖJUS PRIE 
SUTARTIES.

Pripažinus visoms mūsų sro
vėms (arba bent dviem iš jų) 
reikalų sutarties viršiau pami
nėtais reikalais, galėtume pa
sekti kad ir p. Balučio patari
mų — išrinkti po vienų žmo
gų nuo srovės į bendrų komi
sijų. Tik mes tai komisijai no
rėtume skirti visai kitokių ro
lę negu p. Balutis kad skiria. 
Mes jų pavadintume “Pasita
rimo Komisija.” Jokių ypa
tingų ingaliojimų tokia komi
sija neturėtų. Jos priedermė 
būtų tik priruošti, jeigu pa
sirodys galima, projektų su
tarties bendram srovių darbui. 
Paskui tą jų išdirbtų projektų 
priimtų arba atmestų stovui 
ingaliotos organizacijos (iš 
mūsij pusės — Amerikos Lie
tuvių Taryba). Mes negalime 
skirti tai komisijai jokių pildo
mųjų ar valdomųjų funkcijų. 
Jeigu tai padarytume, vėl bū- 
txj pavojus griuvimo visų su
tarčių. Jeigu mėginti dar kar
tą eiti į sutartį, tai reikia ei
ti atsargiu ir tvirtu žingsniu, 
kad Lietuvai iš to būtų nauda, 
o ne pragaištis.

Kad neįvyktų paskui kokių 
nors nesusipratimų, mes iš an
ksto atvirai pakakome savo į- 
sitikinimą, kad lietuviai ka
talikai Amerikos Lietuvių Ta-

Tautos Taryba ir Amerikiečiai.
Petrograde visos lietuvių 

partijos (jų pasirodė net 6) su
darė bendrų Tautos Tarybą, 
kuri pasiėmė ant savę viršiau
sio pildomojo komiteto prie
dermes.

Kaikurie Amerikos lietuviai, 
gavę apie tai žinią, ėmė galvo
ti, bene reikėtų ir amerikie
čiams pamėginti susiorgani
zuoti panašiu būdu: Kiekvie
na mūši) srovė lai išrenka, sa
ko, lygų skaičių atstovų ir 
tie lai sudarą augščiausią poli
tišką įstaigą.

Bet tie žmonės užmiršta vie
ną gana svarbų dalyką. Ame
rikos lietuviai niekuomet ne
turėjo ir neturės lietuviškų po
litiškų partijų.

Tautos politiškos partijos 
gali organizuoties ir pastoviai 
gyvuoti — tik pačioje tautoje, 
tėvynėje. Išeivijos gyvenimo 
visai kitokios sąlygos. Dauge
lis į naują kraštą atkeliauja 
tam, kad į senąjį nebegrįžus. 
Jaunoji išeivių karta mažai ir 
bežino apie savo “Senąjį Kra- 
jų.” Tad čia, išeivijoj, poli
tiškos partijos gali būti tik ant 
pamato to krašto reikalų.

Petrograde susidarė net 6 
politiškos lietuvių partijos. 
Neišrodo tai labai rimta. Te
čiau jie vis dėlto galėjo šiaip 
taip tas partijas tverti. Į Ru
siją varu buvo nukelta mūsų 
tautos dalis — tik laikinai, 
trumpam laikui. Rusijos Dū
moj mūsų atstovai, Rusijoj 
mūsų mokyklos, bankai, net 
fabrikai. Visa tai tik laukia 
karės pabaigos, kad persikel
ti į Lietuvą. Tad ta dalis, ne
surišta taip arti su Rusijos gy
venimu, kaip mes surišti su A- 
merikos gyvenimu — iš bėdos 
gali ir savo politiškas partijas 
tverti. Mes gi, amerikiečiai, 
turime Dėdės Šamo politika 
sekti ir vykinti, savo-gi tau
tos reikalais mes galime turėti 
tik politiškas sroves. Mes jas 
ir turime. Vienatiniai socija
listai turi partijų, bet tai ne 
lietuviška partija, o Ameri
kos socijalistų partijos dalis, 
vartojanti lig laikui lietuviškų 
kalbų.

Tad ir jungdamies į bendrų 
politiškų veikimų Lietuvos rei
kalais, mes turime sunaudoti 
mūsų srovių pajėgas. Tosios 
gi pajėgos apsireiškia srovių 
organizacijomis. Tik iš orga
nizacijų kiekybės, ir kokybės 
sprendžiama apie srovių skait- 
lingumų ir stiprumų. Pačios 
srovės negali rinkti atstovų. 
Tokius atstovus nuo srovių 
turėtų skirti vėl-gi ne kas ki-

DARBININKAS.

rybų visuomet laikys savo vir
šiausia politiška įstaiga čia A- 
merikoje ir kad jie niekuomet 
nesutiks pamainyti jų ant ki
tos organizacijos. Mes gerai 
suprantame ir giliai jaučiame, 
kad Am. L. Tarybos pamatai 
buvo uždėti teisingai. Vėlgi 
faktai mums parodė, kad tos 
Tarybos veikimas buvo Lietu
vai išganingas ir naudingas. 
Neesame nei bepročiai, neno
rime būti nei saužudžiais, kad 
galėtume naudingiausių tautos 
politiškų įstaigų paniekinti. 
Tad ta Taryba bus kaip buvu
si. Galima būtų daug kas to
je Taryboje mainyti, taisyti, 
papildyti ir tt. bet negalima 
mums tos Tarybos išsižadėti.

Mes labai pageidautume, kad 
ton Tarybon ineitų ir kitų sro
vių organizacijų atstovai. Te
čiau, jeigu kitos srovės to ne
panorės, tada liktų mums nors 
susitarti apie šiokį tokį darbo 
sutvarkymą, ir pasidalijimą ir 
ypač apie netrukdymą vieni 
kitų naudingo veikimo.

Jeigu viršiau išdėtoms min
tims kitos srovės išreikštų pri
tarimą, tad minėtoji “Pasita
rimo Komisija” galėtų po ko
kių poros mėnesių padaryti 
pirmąjį savo susirinkimą. Am. 
Liet. Taryba, Tautinė Sanda
ra ir Socijalistų Sąjunga galė
tų šią vasarą išrinkti į tą ko
misijų. savo atstovus.

Lauksime nuomonių kaip 
mūsų visuomenės atstovų, taip 
ir kitų srovių spaudos.

Amerikos Lietuvių Taryba 
yra suorganizuota racijonališ- 
kiausiais pamatais. Didžiau
sios lietuvių organizacijos ren
ka jon savo atstovus, kurie 
bendroje Taryboje atstovauja 
savo organizacijų narių poli- 
litiškų mintį ir siekimus.

Uosis.

APIE LIETUVIŲ DIENOS 
CENTRALIO KOMITETO 

VEIKIMĄ.
Kadangi Centralis K. L. Die

nos savo atskaitas laikraščiuo
se pagarsino, tai man revizijos 
komisijos nariui, reikėtų šiek 
tiek plačiau visuomenei pra
nešti apie minėto Cent. Liet. 
Dienos K. veikimų.

Man reviziją darant paaiškė
jo, jog Centralio L. D. Komi
teto elgtasi visai primityviš
kai, netaisykliškai, t. y. ne- 
taip, kaip yra priimta elgties 
organizuotose draugijose. Ir 
taip, , duokime, kasininkas 
(Lukoševičius) visai ignoruota 
ir bilos mokėtą ne čekiais per 
kasininkų o taip sau pinigai 
žiupsniais (adv. Lopatos ir p. 
Šalčiaus) barstyta ir pagaliaus 
pakvitavonės paimti iš tų as
menų, kuriems pinigai mokė
ta. Tokių pakvitavonių trūks
ta labai daug. Trūksta kvitų 
nuo darbininkų už priimtas al
gas, visai trūksta pakvitavo
nių už štampas ir štampuotus 
konvertus, kurių pirkta labai 
daug: daug kartų už kelias de
šimtis dolerių, o vienų kartų 
net už $215.60. Šitoks Centra
lio L. D. Komiteto pasielgimas 
keistas. Turbūt Centr. Komi
tetas iškalno buvo pasirįžęs 
pasielgti “cariškai,” t. y. lie
tuvių visuomenę ignoruoti ir 
prieš jų jokios tikros atskaitos 
neišduoti. Mes iš prityrimo 
žinome, jog pačta už perka
mas štampas arba štampuotus 
konvertus pareikalavus visa
dos pakvitavonę išduoda Mes, 
revizijos nariai, revizijos die
noje pasirašėme po šitokia 
trumpa rezoliucija: “Visas iš
mokėjimų skaitlines peržiū
rėjome ir patikrinę su išmokė
jimo bilomis (suprask, kurios 
buvo parodytos), atradome su
tinkančiomis su raportu p. M. 
Šalčiaus, Centralinio Komite
to Sekretoriaus,” bet platesnį 
revizijos paaiškinimų prižadė
jome pagarsinti vėliaus, kaip 
raportas bus pagarsintas laik
raščiuose, kų dabar ir pada
rau. Revizijos nariai gali sa
vo pastabas ir skyrium pagar- 
sinti. Mūsų revizijos dienoje, 
t y. 28 d. kovo 1917 m. dar ne

buvo pilnos atskaitos nuo bu
vusio kasieri&us V. Lukoševi
čiaus ir nuo UI sekretoriaus 
p. V. K. Račkausko. Mums 
buvo tada paaiškinta, jog 
pas p. V. Lukoševičių dar ran
dasi pinigų $309.94 ir pas p. V.
K. Račkauskų $456.93 išduotų 
jam pinigų ant tagsų ir raik
ščių. Mano nuomone, pasi
baigus ginčui už tagsus ir rai
kščius reikėtų paskirti dar vie
nų revizijos komisijų nuodug
niai ištirti visam Centralio L. 
D. Komiteto veikimui ir tada 
reikėtų būtinai išvardyti vi
sus tuos išmokėjimus, kuriij 
prirodymui pakvitavonių trū-

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

Bet kad 
tikslus ir 
tai nieks

MONTELLO, MASS.
Indomios laidotuvės.

Neperseniai čia nusižudė 
socijalistas F. Urbonas. Vai
kštinėjo sau geležinkeliu ir, 
traukiniui prisiartinus, stai
ga šoko po ratais ir tapo ant 
vietos sumaltas. Kokia nusi- 
žudimo priežastis, nežinia. 
Sakoma, kad nenorėjęs eiti 
užsiregistruoti, o vėl spėjama, 
kad dėl merginos, 
nusižudimas buvo 
suplenuotas, apie 
čia neabejoja.

Tečiau, — socijalistai su lai
svamaniais iškėlė jam labai 
iškilmingas laidotuves Monte- 
llos Lietuvių Tautiškam Na
rnės sekmadienyj po pietų 3 
d. birželio. Šiuomi vienu dar
bu laisvamaniai išniekino Tau
tišką Naną, atidavė viešą pa
garbą nusižudimo mirčiai, ku
ri visam civilizuotam pasaulyj 
pasmerkiama, na, ir išvilko 
aikštėn keletą faktelių, kurni 
vis gi nesitikėta. Bet paklau
sykite, kaip viskas atsitiko.

Paskirtoj valandoj, apie 2 
po pietų, prie didės žmonių 
minės, staiga sustojo prieš 
Tautiškų Namų graboriaus ve
žimas, iš kurio išėmė karstų, 
(grabų) Žmonės nustebę žiu
rėjo, kas čia bus. Karstų i- 
nešta į Tautišką Namų ir pas
tatyta ant vidurio, netoli sce
nos.

Laukiama, stebiamasi. U- 
gi štai iš minios išeina garsus 
Kompozitorius, ponas Mikas 
Petrauskas, prisisegęs prie at
lapo raudoną, kaip žarija, 
bukietą ir pradeda griežti ant 
smuiko. Nesijuok, skaityto
jau, aš nejuokauju. Taip 
buvo. Paskui šalę karsto su
stojo “Mokslo” draugijos cho
ras ir vedamas to paties p. 
Petrausko sudainavo kažko
kią dainų, jo paties sukompo
nuotų. Ir, o, skandalas! 
tas pats p. Petrauskas su savo 
choru sudainavo “Lietuva tė
vyne mūsų”! Netikėtina, bet, 
deja, taip buvo. Petrauskui 
atlikus savo dųrbą išėjo kitas 
komedijantas, asmenyje p. Z. 
Jankausko, tautininko, ir pa
sakė nusižudėliui pamokslų.

Kas perdaug, tai šelauk, 
sako priežodis. Pertoli mū
sų pirmeivių nukeliauta. Nei- 
viena tauta dar nebedrįso vie
šai apoteozuoti — gerbti nusi
žudėlius, gi lietuviai pirmei
viai tų padarė su lengva min
timi, kaip žmonės neapsipra- 
tę su civilizacijos principais. 
Prie to, išėjo keletas nenuo
seklumų. Kad p. Petrauskas, 
pamatęs grabų, puolėsi vary
ti savo melodijų, tai supran
tama: juk jis buvo kadaisia 
vargonininku, tai senas pa
protys buvo persunkus jam 
pergalėti, bet kam tas raudo
nas bukietas! Ar jam toks 
džiaugsmas, kad socijalistas 
nusižudė! Su savo kompozi
cijoms jis gali daryti, kų nori, 
bet kuom prasikalto “Lietuva, 
tėvynė mūsų,” kad jų visur 
valkioja! ’

Berželis.

CHICAGO, ILL.
Ateikit į susirinkimų.

Birželio 10 d. šv. Mikolo A. 
salėj tuoj po sumos bus L. D. 
S. 20 kuopos
Visi nariai prašomi 
ti ir užsimokėti savo duokles. 

ksta. Tegul visuomenė tada 
sprendžia, ar gerai elgtasi, ar 
ne.

Taip-gi mūsų nuomone, kaip 
Centr. L. D. Komiteto pirmi
ninkas p. Lopatto ir II sekre
torius p. Šalčius pradėjo sūu- 
vališkai elgties p. V. Lukoševi
čių ignoruodami, tai kasininko 
p. V. Lukoševičiaus priedermė 
buvo tuojaus per laikraščius 
užprotestuoti, ir mes tada bū
tume žinoję, kaip dalykai sto
vi ir su kuo reikalų turime.
I-os revizijos komisijos narys, 
kun. J. Dobužinsko ingaliotas, 

Kun. N. J. Petkus.

Visi žinokite, jog tai bus prieš- 
seiminis susirinkimas.

Kviečiame naujus narius 
prisirašyti.

Kp. rašt.

MAHANOY CITY, PA.

Puiki pramoga.
Labai retai tenka pastebėti 

laikraščiuose ką nors iš mūs 
miestelio. Rodos jame nei lie
tuvių negyvena ir judėjimo jo
kio nėra. Vienok viskas ki
taip, kruta-darbuojasi pusėti
nai. Tarpe gabiųjų darbinin
kų užima pirmą vietą šv. Juo
zapo bažnyt. choras vedamas 
nesenai atvykusio J. Čižausko.

Nors nesenai atvyko p. J. 
Čižauskas, bet padarė didelį 
žingsnį priekyn. Chorą išmo
kino dvejas mišias — šv. Liud
viko ir šv. Elzbietos. Gavėnei 
praslinkus sumanyta parengti 
pramogą ir sumanė sulošt 28 
geg. smagų veikalėlį “Gudri 
našlė” ir didelį koncertą su
rengti. O žmonės, išgirdę a- 
pie tai, pradėjo įdomauti ir 
laukti 28 geg. Tą dieną žmonės 
traukė kaip į didžiausius atlai
dus, daugeliui net sėdynių 
trūko. Pirmiausia buvo vai
dinimas. Pasirodė gabių lo
šėjų. P-lė M. Petrušioniutė tai 
tikra artistė, jos nudavimai 
iššaukė gausų rankų plojimą.

Po pertraukos pasikėlė už
danga ir prieš indomaujančią 
publiką pasirodė būrys skais
taus jaunimo — choras. Cho
re buvo arti 100 ypatų. 

. Publikai dainos labai patiko, l^o $32 su centais.
, ■> •• , . -v i V T5 Šv \fntOT-no rankų plojimas nekartą iš

šaukė atkartot. Buvo dar so- 
lių, kvartetų, piano skambi
nimų ir tt. Pasižymėjusias ar
tistes apdovanojo publika 
pundais gyvų gėlių. Štai ku
rios atsižymėjo ir gavo po bu
kietą: p-lė M. Petrušioniutė už 
lošimą, p-lė F. Mockaičiutė už 
piano skambinimą, p-lė Moc
kaičiutė už smuikavimą, p-lė 
M. Budzevičiutė už dainavimų 
solo. Programas buvo gan il
gas ir įvairus, nes susidėjo iš 
lošimo ir koncertinių šmotelių. 
Viskas atlikta su didžiu pasi
sekimu.

Garbė mūsų skaitlingam šv. 
Juozapo chorui, kuris uoliai 
darbuojasi, garbė gerb. chor
vedžiui ponui Čižauskui už jo 
gerų darbavimųsi, garbė gerb. 
mūs klebonui kun. F. Augus- 
taičiui, kuris darbuojasi be 
paliovos parapijos naudai ir 
choro didinime. Geidžiame, 
kad ir ateityje skambėtų tarpe 
mūsų “Lietuva tėvynė mūsų” 
ir kitos lietuviškos dainos. Tu
rime gerų darbų trukdytojų, y- 
ra bambizinių, bet jau prade
da jie mažai geliuoti ir geras 
veikimas vis platinasi.

Kaimynas.

WATERBURY, CONN.
Svarbiausias pranešimas.
Birželio 4 d. vakare šv Juo

zapo bažnyčioje prasidėjo 
Konferencijos, kurios baigsis 
Birželio 10 irgi vakare su iš
kilme. Konferencijas laikys 
garsusis gerb. Dr. kun. A Ma
liauskis. Kviečiame visus y- 
pač abejojančius apie tikėji
mo dalykus lietuvius. Kas 
ateis paklausyti — nesigrau- 
disfe.

Klebonas,
Kun. P. Saurusaitis.

WORCESTER, MASS.
Blaivios krikštynos.

Vincų ir Onų Vilkauskus 
aplankė gandras. Paliko sū
nų, kuriam paskirtas vardas 
Juozapas Simonas, 
no 30 d. gegužio 
kun. J. J. Jakaitis.
Vaclovas Palevičia ir Agota 
Skliutienė. Krikštynos bu
vo blaivios.

Kūmo paraginti svečiai su
dėjo $12.00 dėl nukentėjusių 
nuo karės Lietuvoje. Auka
vo sekančos ypatos: Vaclovas 
Palevičia $5.00, Vincas Vil- 
kauskas 2.00, ir po $1.00: Mi
kolas Palevičia, B. Jurgelio
nis, J. Skliutas, P. Vaškelia- 
vičia, V. Barisas.

Pinigai perduoti 
Fondo v • »
C1U1.

Krikšti- 
klebonas 
Kūmavo

Tautos
pirm. kun. J. J. Jakai-

Koresp.

Sakalą, 
ir mažos 
“Plaukia 
suvienyti 
Lietuvos 

Dainų pertraukose 
p-lė y ?

LEWIST0N, ME.

Puikus balius.
Gegužio 30 d. š. m. Moterų 

Dr-ja Neperstojančios Pagel
bos Panelės Šv. parengė balių 
su puikiu programų. Progra
mą išpildyti buvo pakviesti L. 
Vyčių 2-ros kp. abu chorai di- 
džiųjų ir priaugančių. Didžių
jų choras sudainavo “Loja šu- 
nes ant kiemo” ir ”
Mažųjų “Sesutėlė” 
mergaites dainavo 
žąselė, ’ ’ ant galo 
chorai sudainavo 
himnų.” 
pasakė eiles šios ypatos: 
Z. Blažaitė “Kad būč poetė. 
P-nia Z. Mažeikienė “Perser
gėjimas mergelėms,” p-lė Z. 
Blažaitė “Miškas ūžia,” p- 
nia M. Meškaitienė “Varginga 
Tėvynė,” p-lė Z. Rimaitė “Tik ' 
vyrams.” Kaip dainos, taip ir 
eilės nusisekė labai puikiai. 
Ant šio baliaus atsilankė ir 
svetimtaučių, kaip tai iš Y. W. 
C. A. skyriaus narės, kurios 
labai indomavo lietuviškomis 
dainomis ir žaislais. Žmonių 
atsilankė virš pusantro šimto 
ir visi buvo labai užganėdinti. 
Nes tokio baliaus dar nebuvo 
buvę, ypač puošė lietuviški į- 
vairūs žaislai. Ant galo dar 
choras sudainavo dvi dainas: 
“Sveiki Broliai,” ir “Lai gy- 
vuoj mūs tauta,” po to dar 
žaislai ir šokiai tęsės ligi 10:30 
po to visi linksmi išsiskirstė.

N. P. Šv. Moterų Dr-jos val
dyba L. Vyčių 2-ros kp. cho
rams ir jų vedėjui p. J.Šliužui 
taria nuoširdžiai ačiū.

Bronė Ivaškevičiūtė.

CAMBRIDGE, MASS.
Gegužio 17 d- buvo L. Vy

čių 18 kp. susirinkimas. Ka
dangi šitos kuopos valdyba 
buvo pairusi, tai šiame susi- • 
rinkime tapo išrinkta sekanti 
valdyba: Pirm. Z. Tamošiū
nas, vice-pirm. O. Šimboliu- 
tė, rašt. O. Rapšaitė, fin. 
rašt. J. Kairis, kasierius Kas
paravičiūtė, kasos glob. V. 
Jakavičius, maršalka V. Dze- 
dulionis, knygų peržiūrėto
jais B. Žeckevičiutė ir A. 
Kleinauskas. Nutarta suren
gti teatrą. Taip-gi nutarta 
pradėti organizuoti L. Vyčių 
chorą ir tuo reikalu rūpinties 
tapo išrinkta komisija iš trijų 
ypatų. Susirinkimus nutarė 
laikyti kas pirmą mėnesio ket
vergę vakare. Per šį susi
rinkimą prisirašė naujų narių.

Gegužio 20 d. 1:30 vai. po 
pietų Institute salėje buvo su
rengtos prakalbos 4 katalikiš
kų draugijų: šv. Juozapo, 
šv. Jono Krikštytojo, N. P. P. 
M. moterų dr-ja r Jaunuome
nės dr-ja Prakalbos buvo 
surengtos, kad pagerbus A- 
merikos Vėliavą ir parinkus 
aukų dėl nukentėjusių nuo ka
rės lietuvių. Surinkta $100 su 
viršum.

Tą dieną kun. J. Krasnic- 
kas per pamokslą išsitarė, kad 
dabartinis T. Fondo 35 skyrius 
esąs nezaležninkų rankose, ir 
sakė, kad ten aukos surinktos 
einančios išmokėjimui nezalež
ninkų skolų, bet aš tą atitai
sau ir tikrai liudiju, kad T. 
F. 35 skyrius yra dorų žmonių 
ir gerų katalikų rankose.

Sodietis.



Farmos! Farmos!

Už-

)

der
mes

Šv. Petro bažnyčion Ryme 
gali tilpti 54.000 žmonių. Ji 
yra didžiausia katalikų bažny
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COLLINSVILLE, ILL.
Gegužio 30, lietuvių socijalis

tai turėjo surengę prakalbas. 
Kalbėjo A. Montvidas iš Chi
cago, UI.

A. M. M. atsistojęs ant pa
grindų, pranešė, kad išski
riant socijalistus visoms ki
toms partijoms duos per 
sprandą, tik ne kumštim, bet 
Argumentais. Iškoliojęs tauti
ninkų organizacijas, toliaus 
pradėjo kolioti katalikus, y- 
pač Vyčius. Jis suriko: “Vy
kiai kvaili, kvaili ir kvaili...” 
Štai, tau socijalistų kalbėtojo 
ir argumentai.

Kada jis taip bepaliovus pra- 
-dėjo šaukti kvailiai, tai viens 
iš publikos pasiprašęs balso 
«ako: 44 Stebiuosi, iš kalbėto- 
jaus. niekuomet nemaniau, 
tad A. Montvidas taip kolios. 
Tą tik gali atlikti paskutinis 
girtuoklis, 
pastovi, 
■“kvailas” 
jei to neužtenka, tai pradeda 
kumštini argumentuoti...” Čia 
prakalbų vedėjas pasakė, kad 
•“nebadiriaukit” kalbėtojo, lai 
talba toliaus.

Tada kalbėtojas sako: “Aš 
visko neapmąstau, ką kalbu, 
tad vadinu kitus kvailiais, tai 
dar ne koliojimas.” Girdi ne 
viską galima apmąstyti ką kal
bi. Tai matyt kokio išmany
mo tie socijalistai yra.

Toliaus “spykierius” tvirti
no, kad įvykus socijalizmui iš 
savininkų turtų neatims. Bet 
nei pats nepasijuto, kaip save 
•suvarė į ožio ragą. Sakė, kad 
Įvykus socijalizmui, tai nei 
mažiausią dirbtuvėlė nebus 
vieno žmgaus nuosavybė Vis
ką valdys bei bus rankose so
cijalistų

Kalbėdamas apie vargingą 
šeimynų gyvenimą sakė, kad 
darbininkų iš penkių vaikų 
per metus miršta keturi. Tie- ( 
■sa, kad darbininkų, ypač tų 
kur motinos eina į dirbtuvę 
dirbti, arba gyvena sunkiose 
sąlygose, tai jų kūdikių mir
šta 3 syk daugiau, segu didž
turčių. Daleiskime, jeigu mir
tų iš 5-kių 4-ri, tai jei aš ne
klystu, tai per metus iš 100 
vaikų mirtų 80. Valdiški tyri
nėjimai parodo, kad tokių 
žmonių, kurios minėjome vai
kų per naetus miršta apie 22Į 
nuoš. Tai didelis skirtumas su 
Montvido statistika. Būtų in- 
domu žinoti iš kur socijalistų 

■“spykierius” ima skaitlines. 
Dar. M. aiškino, kad socijalis
tai nekovoja prieš tikėjimą ir 
jie neesą tikėjimo priešai. 
Patartina jam perskaityti 
‘Darbininko” išleistą knygelę 
‘Pažinkime Socijalizmą.”
Pa«ibaigus prakalbai buvo 

manija, kad socijalistai ne
bus bailiai ir duos katalikams 
išreikšti savo nuomones.

Iš ties buvo davę balsą p. V. 
Rukšteliui. Pastarasis socija
listų kalbėtoją prirėmė prie 
sienos. Kad net iš tos gėdos 
tūli socijalistai sprūdo per du
ris lauk. Prakalbų vedėjas, 
matydamas, kad jų kalbėtojui 
riestai, jo argumentus triuš
kina. tai p. V. R. liepė susto
ti. Jis matydamas, kad soci
jalistai neduoda daugiaus kal
bėti, tai prašė, kad A. Mont
vidas stotų į diskusijas ir pri- 
parodytų, kad Vyčiai yra 
kvaili.

Socijalistų kalbėtojas pasibi
jojo ir atsisakė eiti į diskusi
jas.

Tada publika šaukė: “Jau 
socijalstų kalbėtoją sukritka- 
vo! Jau net bijo stoti į disku
sijas.”

Socijalistai tik tada yra 
“šmart,” kada jiems nieks ne
parodo teisybės. Jie teisybės 
bijo, kaip apuokas šviesos.

Ten Buvęs.

kuris ant kojų ne- 
Tik girtam žodis 
yra argumentu ir

Fondą ir mėnesines mokestis 
kalti už keletą mėnesių. Šiame 
susirinkime būtinai turit už
simokėti, kad ant seimo nebū
tumėt iššaukti suspenduotais. 
Taip-gi pasistengkit atsivesti 
nors po vieną naują narį, kaip 
išgalėdami pasidarbuokime 
darbininkų organizacijos dir
voje.

. LDS. 14 kp Valdyba.

N0RW00D, MASS.
Vyčių pramoga.

26 d. gegužio Vyčių 27 kuo
pa šv. Jurgio parap. svetainė
je perstatė “Genovaitę.” Nu
sisekė gerai. Nors buvo truku
mų, bet abelnai imant išėjo 
neblogai. Tarpais grajino šv. 
Jurgio Dr-stės benas po vado
vyste A. Brūzgos. Taip-gi bu
vo dainų ir deklemacijų. Žmo
nių buvo susirinkę apie porą 
šimtų, iš So. Bostono Vyčių 
jaunimo pribuvo apie 40 ypa
tų, net ir L. Vyčių centro pir
mininkas p. J. E- Karosas.

Apskričio suvažiavimas.

27 d. gegužio Norvoode bu
vo S. L. R. • Kat. Amerikoje 
Bostono Apskričio suvažiavi
mas. Delegatų pribuvo ne
daug, bet daug naudingų da
lykų nutarė paduot būsian
čiam seimui. Po sesijų buvo 
prakalbos. Kalbėjo p. M. Ab- 
račinskas iš Montelle, Mass. ir 
J. Jaroševičius ir kun. A. Dau
gis. Kalbėjo apie S. L. R. K. A. 
išrodinėdami jo naudą.

P. Šimkus niekino kataliku 
veikėjus.

29 d. gegužio T. M. D. suren
gė prakalbos St. Šimkui- Žmo
nių susirinko nedaug ir tie pa
tys ne visi tapo užganėdinti, 
nes jo kalba tik buvo niekini
mas katalikų visuomenės vei
kėjų, o labiausia užsipuolė ant 
kun. F. Kemėšio. Labai 
gaila, kad Šimkus pametė sa
vo pirmutinį amatą, o pasiė
mė dergimo katalikų visuome
nės. Aukų buvo $15 su cen
tais.

2 d. birželio buvo Nepersto- 
jančios Pag. Panelės Švenčiau
sios Moterų dr-jds balius. Žmo
nių buvo dikčiai ir linksmai 
vakarą praleido. Taip-gi dr- 
ja turės pelno.
Susitvėrė Mot. Są-gos kuopo.

3 d. birželio vietiniam klebo
nui paraginus moterys susi
tvėrė Moterų Sąjungos kuopą 
iš 13 narių, kurios yra visos 
darbščios moterys. Tikimės, 
kad greitu laiku padidės. Į 
valdybą tapo išrinkta pirm, 
p-lė O. Nevuliūtė, pag. O. 
Smilgienė sekr., A. Stašaitienė 
ir M. Šereikienė, ižd. U. Poz- 
niokienė, maršalka A- Fedu- 
kienė, susirinkimą laikys a- 
teinančią nedėlią 10 d. birželio 
šv. Jurgio par. svetainėj. Ve- 
lytina naujai kuopai didžiau
sio pasisekimo.

Darbininkas.

Žymiausiame Italijos katali
kų dienraštyje Corriere d’Ita- 
lia tilpo du labai svarbūs strai
psniai apie Lietuvą, nešvie- 
čianti jos praeitį, santikius su 
lenkais ir dabartinius politiš
kus santikius.

Šventojo Tėvo oficijozas 
L’Osservatore Romano indė jo 
vyskupo Pranciškaus Karevi
čiaus laišką į viso pasaulio ka
taliką vyskupus reikale sušel- 
pimo Lietuvos.

Iš viso to matyti, kad Šven
tasis Tėvas nuoširdžiai užjau
čia lietuvių tautos reikalus. 
Ateina žinios, kad Italijos len
kai vėl inirtusiai sukruto šmei
žti lietuvius. Ypač savo nea
pykantą jie išlieja ant Lietu
vos gerbiamo atstovo praloto 
K. Prapuolenio.

Šių dieną septyni didžiausi 
pasaulio stebuklai yra: bevie
lis telegrafas, telefonas, orlai
viai, radijus, apsaugojimas 
nuo supuvimo, spektroskopos 
ir X spinduliai-

6O-ta

vanee’s jaunimo. P-lė M. 
Kvietkauskaitė su savo balsu, 
neturėtą sarmatos nei didelėse 
operose, dėlto ir Nastutės ro
lę atliko gerai, ypač dainose, 
bet vieną dainelę tai muzika 
sumaišė ir neišėjo taip, kaip 
reikėjo.

Jos motina Braukienė — p. 
Ag. Baibokiutė savo rolę atli
ko atsakančiai. Turiu primin
ti, kad Kevvanee merginos, tai 
visos čia gimusios, bet kaip 
jos kalba lietuviškai gražiai, 
tai tik grožėtis reikia. Nedy- 
vai ten, kur yra lietuviškos 
bažnytinės mokylos, bet čia 
jos tokių nematė, bo čia lie
tuviškos mokyklos nebuvo ir 
nėra, apart nedėlinės.

Petras našlaitis, Nastutės 
mylimas, buvo Ignacas Damb- 
rauskis, jis turi ir-gi nepap
rastai gerą balsą, jis gali gie
doti kaip nori, tenoru, barito
nu ar basu, bet šį kartą neat
sakanti muzika ir jį gadino; 
šiaip jis savo rolę atliko gerai, 
tik tarpais biskį pertykiai kal
bėjo. Viršaičio rolėje, p. J. 
Nedvaras, buvo labai geras, jo 
kalba aiški ir garsi buvo girdė
tis visoje svetainėje. Rašti
ninko rolėje, p. P. Zujus, irgi 
atliko atsakančiai. Jono rolė
je, p. A. Stravinskas, buvo 
tarpais biskį silpnokas, bet 
jam atleistina, nes jis pirmu 
kartu pasirodė scenoje. Per
traukoje, deklemavo p. J. Nor- 
kiutė, Gudienės 
žmonėms labai 
teatro dainavo 
duetą, “Vos tik
skui mažų mergaičių didelis 
pulkas padainavo “Prašom, 
prašom poklausyti,” o prieša
kyj jų grajino ant smuiko ma
žas vaikutis (13 metų) Šalčiu
kas. jis su tuom būriu mer
gaičių ir bažnyčioje kožną ne- 
dėldienį groja ant pirmų mi
šių. Tai yra gabus smuikinin
kas. Paskui didžiųjų bažnyti
nis choras išmokytas p. M. 
Kvietinskiutės, uždainavo la
bai vykusiai 3 daineles, Vyčių 
hymną, ant kalno karklai ir 
Lietuvos liymną. Prieš dai
nuosiant, vakaro vedėja p-lė J. 
Tamošauskaitė, paprašė pub
likos, kad, kaip dainuos Lie
tuvos hymną, kad visi susto
tų, nors tas visiems senai ži
noma, bet keletas iš mūsų 
“pirmeivių” o iš tų kelios ir 
moters, vistiek nestojo; na 
kaip-gi, kitaip kas žinotų, kad 
jie atgaleiviai... atsiprašau... 
“pirmeiviai.” Mūsų mažame 
mieste, negalint gauti atsa
kančių dekoracijų, vietinis 
klebonas, su savo judančių 
paveikslų mašina, užleido ant 
scenos tam tyčia parinktus 
medžius, taip kad išrodė eže
ras medžiais apaugęs ir buvo 
labai gražiai. Žmonių atsilan
kė pilnutė svetainė, matytis 
pelno atlikę vyčiams ir bažny
čiai, nes vyčiai visados pelnu 
dalijasi pusiau su savo netur
tinga parapija, o likusį pelną 
apverčia ant tautiškų dalykų. 
Tai-gi, lai gyvuoja 60 vyčių 
kuopa! lai gyvuoja jos veikė
jai!

1916 metais į Suv. Valstijas 
atvyko imigrantų 298.826. 
1901 metais, reiškia 15 metų 
atgal, imigrantų skaičius sie
kė 487.918, o 1907 metais atei
vių į šį kraštą pribuvo 1.285.- 
349.

Lakštutė.

KEWANEE, ILL.

Vyčią pramoga.

Gegužio 30 d. vietinė
Vyčių kuopa, surengė vakarą
su plačiu programų. Galima 
sakyti nusisekė neblogiausiai. 
Pirmiausiai deklemavo pulkas 
mažų mergaičių trumpų, bet į- 
vairių eilučių. Deklemuota iš 
“Žvirblio” “Gaspadinę vardu 
Morta.” Tos eilės socijalis
tams nelabai patiko, ir viena 
socijalistė net ir salę apleido. 
Po to sekė teatras “Nastutė.” 
Kastutės rolėje dalyvavo p-lė 
M. Kvietinskaitė. Ji yra darb
ščiausia mergaitė tarpe Ke-

NE W AR K, N. J.
Ateikit į susirinkimą.

L. D. S. 14-os kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks birželio 8 
<L (pėtnvčioje) 7:30 vai. vaka
re. Tai-gi visi nariai būtinai 
turite atsilankyti į šitą susi
rinkimą, nes yra daug svar
bių reikalų, ypatingai komisi
jos turi pribūti ir išduoti savo 
raportus. Kaikurie nariai dar 
yra neužsimokėję į Streikierių
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NUO ADMINISTRACIJOS.
Šiuomi ^pranešame visiems 

savo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jau 
baigiasi, kad pasiskubintumė
te atnaujinti, nes mes kaip tik 
Ešsiuntinėjame pranešimus ir 
negavę jokio atsakymo,. turė
sime sustabdyti siuntinėjimą 
“Daroininko.”

Taip reikalauja pačtas, o an
tra pabrangus popierai negali
me siuntinėti ant abejo.

Kaip gaunate žinią tuojaus 
pasirūpinkite prisiųsti money 
order arba čekį.

Jeigu to negalite padaryti 
parašykite nors kada prisiusi
te pinigus.

Pasitikime, kad mūsų skaity
tojai ir rėmėjai paklausys ir 
nevilkins prisiuntimą.

“Darb.” Administracija.

PAIEŠKOME Briglitono lie
tuvių Kooperatyviška Bendro
vė knygvedžio, kuris būtų ge
rai apsipažinęs su angliška 
kalba, taip-pat su biznio vedi
mu. Suprantantis tą darbą, 
malonėkite atsišaukti, nes 
greitai reikalingas. Alga ge
ra, darbas užtikrintas. Iš a- 
pielinkės kreipkitės ypatiškai, 
o iš toliaus laišku, nurodyda
mi gyvenimo vietą ir prie ko
kio darbo dirbate. Kreipkitės 
šiuo adresu.

Petras Žablackas,
7 Lincoln St., Brighton, Mass.
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Ką žmones sako
Apie P- Mulevičiaus išleistą knygelę

PATARLĖS IR IŠMINTIES GRŪDELIAI.”
Gerai žinomas lietuvią tautos veikėjas profesijo- 

nalas sako: —
“Perskaitęs p. P. Mulevičiaus išleistą knygutę vardu 

“Patarlės ir Išminties grūdeliai,” aš galiu sakyti, kad tai 
puikus rinkinys patarlių. Metuviai turėtų tą knygelę lai
kyti savo namuose dėl skaitymo, liuosame laike, arba dėl 
pavartojimo prie argumentų. Patarlės yra tankiai ge
riausias ginklas prie argumentų.

A A. Šlakis, Advokatas.

Pirma toki knygelė lietuvių kalboje. Verta ke
liolikos dolerių, bet kainuoja tik 25c. Siųsk 25c. 
krasos ženkleliais šiandien adresuojant:

“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Amerikos Darbo Federaciją 
(American Federation of La- 
bor) sudaro 109 naci jonai iškos 
ir internacijonališkos unijos, 
5 departamentai, 45 valstijų 
skyriai, 718 miestų centrali- 
nių unijų ir 689 vietinių unijų. 
Narių Am. DarSd Federacija 
turi 2.045.793.

Liepos 4 dieną Amerikoje 
būna visuomet apvaikščiojama 
labai trukšmingai su įvairiau
siais šaudymais ir kitokiais 
paįvairinimais ir kasmet tą 
dieną pasitaikydavo šimtais 
nelaimingi} atsitikimų. 1908 
metais tokių nelaimingi} atsi
tikimų buvo net 5.623, iš kurių 
163 užsibaigė žmonių mirtimi.

Šįmet liepos 4 dieną bus ra
mi, nes Suv. Valstijų valdžia 
užgynė tą dieną daryti triukš
mus.

RAČIŪNO NAUJI PAVEIK
SLAI IR ILIUSTRUOTOS 

DAINELĖS ATSIBUS:
Pėtnyčios vak. Birželio 8-tą 

d. Bažnvtinėj Salėj, Kenosha, 
Wis.

Nedėlios ir Panedėlio vaka
rais, Birželio 10 ir 11 dd. Šv.' 
Onos Bažnytinėj Salėj Spring 
Valley, Illinois.

Utarninko vak. Birželio 12 d. 
A. Samolaičio Salėje, Oglesby, 
III.

Ketvergo vak. Birželio 14-tą 
d. Mendelson Hali, N. Main 
gat., Rockford, III.

Subatos ir nedėlios vakare, j 
Birželio 16-tą ir 17-tą dd. Šv. | 
Jurgio parap. Lietu viii Nau-[ 
joj - Salėje, Westminster ir 
Cardoni gat., Detroit, Mieli.

Seredos ir Ketvergo vaka
rais, Birželio 20-tą ir 29-tą d.d. 
Bažnvtinėj Salėje, Rochester, 
N. Y.

Lietuviai, norėdami pirkti farmas, privalote ge
rai apsižiūrėti kur ir kokią žemę perkate, nes kitaip 
galite baisiai apsigauti ir prarasti visus savo sun
kiai uždirbtus centus.

Mes stengiamės kiekvieno lietuvio atkreipti aty- 
dą ir patariam visiems pirkti farmas Wisconsino 
valstijoj, Clark paviete, nes čia yra viena iš geriau
sių ir puikiausių apielinkių dėl apsigyvenimo mū
sų lietuviams. Čia žemė yra puiki ir derlinga, juod
žemis, apačioje su moliu; visokie javai puikiai dera.

Šios farmos randasi pačiame viduryje Wiscon- 
sino valstijos, arti miestų, geležinkelių, mokslainių 
ir visi} parankumų, kas tik žmogui reikalinga 
dabartiniame gyvenime. Čia farmas galima pirkti 
ant labai lengvų išmokesčių, nors ir biedniausias 
žmogelis gali įsigyti sklypą puikios žemės ir gyven
ti sau ramiai, nebijodamas bedarbės ir blogų lai
kų.

Atvažiuokite, o persitikrinsite patįs, nes kitaip 
negalite nuspręsti šių farmų gerumo ir žemės 
lingumo. Dėl platesnių žinių rašykite laišką, 
suteiksime sąžinišką patarimą.

LITHUANIAN COLONIZATION CO. 
O W E N, W I S.

Reikalaujame agentų kiekviename mieste, 
mokestį agentams duodame gerą.

Parašė KUN. J. ŽIDANAVIČIUS.
KAINA: 10 centą.

VISAS PELNAS SKIRIAMAS NUKENTĖJUSIEMS
DĖL KARĖS.

Visi turėtų nusipirkti, kad geriaus apsipažinus su religi
ja ir sykiu sušelpsite nukentėjusius šuo karės. Labai tinkamos 
platinimui. Reikalaukite tuojaus.

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Turtingiausia šalis pasauly
je yra Suvienytos Valstijos, 
kurių visas turtas siekia $187.- 
739.071.090.

t

F Lietuvos Žemės Bankas

Pusmetinis susirinkimas 
ŠV. VINCENTO DR-JOS 

Brighton, Mass. 
Birželio 8 d. 1917, 
Prasidės 7:30, 
22 Lincoln Street, 

BRIGHTON, MASS.
Kviečiami visi nariai atsi

lankyti. Bus renkami darbi
ninkai ant baliaus-ir kiti svar
būs reikalai.

Kviečia Valdyba.

Socijalistų suvažiavimas 
Stockholme buvo, kaip gali
ma spėti iš pranešimų anglų 
spaudoje, nepasekmingas. Da
lyvavo suvažiavime tik vokie
čių šalininkai ir vienas, kitas 
rusas.

Prancūzų valdžia socijalis
tams net neleido važiuoti į su
važiavimą.

Suv. Valstiją kariškos regis
tracijos laiku, birželio 5 dieną, 
lenkai užsirašinėjo Lenkijos 
piliečiais. Rods, ir lietuviai 
mėgino į Lietuvos piliečius į- 
sisukti, bet ne visur juos to
kiais pripažino.

PIRKITE RAKANDUS LIETUVIŲ RAKANDŲ Į 
KOMPANIJOS KRAUTUVĖJE.

Gausite teisingą ir prielankų patarnavimą. 
Prašome ateiti ir prisižiūrėti mūsų kainoms. 

Pigesnės kainos negu pas kitus.
Jeigu norite, kad jūsų stuba būtų papuošta 

naujausios mados rakandais, tai nieko nelaukdami 
nusipirkite iš

LITHUANIAN FURNTTURE CO. 
268 Broadway, So. Boston, Mass.

. A. Ašmenskas ir 
Vedėjai: /

Jonas L. Petrauskas.

.Amerikos lietuvišką laikraš- 
čią tarpe galima laukti stam
bių permainų. “Lietuva,” 
kaip praneša kaikurie laikraš
čiai, jau parduota. Nuo p. 01- 
ševskio pirko ją p.p. Bačiunas 
ir Pajaustas. Apie tolimesnį 
“Lietuvos” ėjimą nėra tikrų 
žinių. “Lietuvos” redakto 
rius p. Balutis, sako, prakti
kuosiąs advokatūrą.

Suvienytą Valstiją daktarai 
pataria žmonėms mažiau val
gyti mėsos, o daugiau daržo
vių. Tuomi norima užbėgti už 
akių gręsiančia mSuv. Valsti
joms maisto nedatekliui iš ka-

Lietuviai neįstengs greit 
atsistatydinti, jei negaus kur- 
nors paskolos. Dieve gelbėk 
lietuvius ateityj nuo skolų žy
dams ir kitiems svetimtau
čiams!

Kad duoti Lietuvos ūkinin 
kams žmonišką paskolą, mes, 
lietuviai, tveriame Lietuvos 
Žemės Banką .

Amerikos lietuviai už 100.- 
000 dolerių šėrų jau paėmė; 
reikia, kad paimtų da už 900.- 
000. Reikia, kad Amerikoj 
mes sudėtume banko pradžiai 
nors 1.000.000 dolerių.

Amerikos lietuviai: kurie 
norite atnešti tėvynei naudą, o 
sau turėti gerą pelną, rašykitės 
į Lietuvos Žemės Banką! Nėr 
pasaulyje pelningesnių ir sau 
gesnių įvestinimų, kaip įves- 
tinimai žemės bankų Šeruose: 
apart to, ką bankas už šėrus 
moka dividendus arba procen
tus, da, paprastai, šėrai mets 
į metją kįla.

Amerikos lietuviams juo pa
togiau yra rašytis prie minėto
jo banko, nes Europos pinigai 
yra pigūs. Vienas 50 dolerių

« t',. ’’

vertės šėras, sulyg dabartinio 
kurso, daro apie 172 rubliu 50 
kap. Po tiek moka Europos 
lietuviai už vieną šėrą. Pui
kiausia proga. Kurie norite 
pelningai išmainyti dolerius į 
rublihs, rašykitės prie mūsų 
banko.

Vienas šėras kaštuoja 50 dol. 
(apie 172 rub. 50 kap.), du Še
rai 100 dol. (apie 345 rub.), ir 
tt. Pinigus galite išmokėti į 
šešis mėnesius. Kas nori gali
greičiau įmokėti. Gavę pini
gus, tuoj mainysime į rublius 
ir kiekvienam skaitysime sulyg 
kurso. Kas pavėluos, o rub
lis bus pakilęs, tas turės pri
mokėti, kad padaryti nominalą 
šėro vertę 172 rub. 50 kap. (150 
r. — pamatinė šėro kaina ir 15 
nuoš., t. y. 22 r. 50 k. — į per
viršį — surplus’ą; tai-gi išvi
so 172 r. 50 kap.)

Iki bankas nepradės veikti, 
pinigai bus sudėti Guaranty 
Trust Co. New York City tri
jų vardais: kun. J. Žilinskis, 
kun. T. Žilinskis ir M- W. Bush. 

Laiškus, čekius arba money 
orderius siąskite adresu:

Rev.J. Žilinskas
• . . f

c|o Rev Thomas Žilinskas.
50 W. Sixth St So. Boston, Mass.
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242 Broadway, So. Boston, Mass.

M. H. B.

Ct.
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James EIlis Co

Viso
Bostone surinkta

t

Išviso

Dr. Ignotas Stankus

u-

■

” 75c.
” $1.00

• Brightono šv. Jurgio dr-ja 
turėjo balių gegužio 30 d. Pub
likos buvo apie 300 ypatų. Pel
no liko ne dešimts, bet dau
giaus kaip 100 dol.

$2837.24
.8368.81

1 ir 2 Leverett Ave^ 
BOSTON, MASS. 
netoli Leverett St.

197 Broadway, S. Butai, Imi.
Telefonas'8. Boston 1194-to 

Esktaiai dietą;ir rakti.

IEŠKAU VIETOS VARGO
NININKO, antrašą sužinoti 
“Darb.” Red.

PIRMO- KLESOS

DANTISTAS

Atdaros dienomis ir nak
timis dėl vyrų, ir moterų. Pri- 
vatiški miegami kambariai.

ĮŽANGA 30 centų.

a mpas B ir B’way,
SOUTH BOSTON.

PINIGAIS ARBA ANT 
IŠMOKĖJIMO.

ATDARA: Panedėlio ir Su- 
batos vakarais.

Tel. So. Boston 270

DR. JOBN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lieta vii*kak 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Rusiškos ir Turkiškos 
MAUDYKLES.

11 Savoy St., Boston, Mass. 
Tarpe Wa«hington Str. 

ir Harrison Avė.

Sutaisau receptus su di
džiausia atida, nežiūrint, ar 
tie receptai Lietuvos ar Ame
rikos daktarų. Tai vienati
nė lietuviška aptieka Bostone 
ir Massachusetts valstijoj. 
Gyduolių galit gaut, kokios 
tik pasaulyj yra vartojamos. 
Galit reikalaut per laiškus, o 
aš prisiųsiu per eipresą.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,Se. BostM Jlm.

PRIE DORCHESTER ST.

Valaadoa Nedatteto
nno 9 nL ryta nuo 10 vai ryta
iki 8 ral. vakare. iki 4vaL

Lietu viška-Polska 
LIGONINE. .

■SfittlBSBiK&SaBMHNE

! SOUTH BOSTON, MASS. I 
t TEISINGIAUSIA IR GE- f 

BLAUSIA LIETUVIAKA | 
APTIEKA. 8

Pranešam visiems mūsų prieteliams ir rėmėjams, kad 
“Darbininko” spaustuvė atlieka visokius spaudos darbus už 
labai prieinamą kainą. Reikale kreipkitės: “DARBININ
KAS, ”242 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

Aptiekorius ir Savininkas į 
i Tel So. Boston 21014 ir 21013. < 
! 226 Broadway, kampas O St, <

r ------- : ■

• ’* i * > f • ' ,

ELLIS McCLEAR Y CO
Prirengi&m pilnai $150.00 

laidotuves ui

Nusipirk mosties.
Tai BŪSI GRAŽUS! Ją išdir 

ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
galt ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plėmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook, Mass

*t* Vienatinė Lietuviška *$*

| Krautuvė
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
X nieriams. 
X 
X V. LUKOSEVICIa, 
0*<Ninersville. - - Pa.

ANTANAS ČEREŽKA
Vienatinis lietuvis išdirbėjas akmeninių 

paminklų dėl visų kapinių.
Šiuomi t uriu už garbę pranešti ger

biamiems “D arbininko” skaitytojams, kad aš 
padirbu puiki ausius akmeninius paminklus ant 

. kapinių ir pri statau juos į bile miestelį Suv. 
Valstijose be jokių extra primokėjimų. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite, o aš suteiksiu at
sakymą.

A ČEREŽKA,
SO. BOSTON, MASS.

Pbyiicbn and Surgaon (lietuvi* gydy

Univenitetn) Gydo mokiu HgMvy.
, moterių ir vaiku. Daro nįiirnrjjm

: >11 rito l-« po piet.

■

BOSTONO LIETUVIŲ DIENOS KOMITETO ATSKAITA

Pribuvimai
Nuo prakalbų 6 d. spalių 1916 .............
Nuo prakalbų 8 d. spalių..........................
Nuo prakalbų 18 d. spalių.......................
Nuo prakalbų 22 d. spalių ....................
Nuo prakalbų 29 d. spalių Faneuil Hali 
Liet. Dienoj pirmą lapkričio surinkta ant 
F. Rupkelis surinko .................... '.. .........
Kriaučių dirb. surinko M. Dusevičius .. 
Vik. Vaitaitis surinko vėliau .................
Gilman Brothers Co. (Ine.) .....................
F. Rupkelio dirbtuvėje surinkta.............
Jono Galinio namuose surinkta .............
Hood Rubber Co...........................................
Nuo lietuvių bačkinės lokalo ....'..........
Barevičių baliuje.....................................
A. Sabulio baliuje.......................................
Nuo Farmerių baliaus............................
Kleponio baliuje..................................... .
Thamo Yakavonio baliuj............... ...,
Vestuvėse Sakalauskų....................... . .
Vestuvėse J. Valungevičių.....................
R. H .White (blanketą davė) ..............
Dienos uždarbiai mažesniomis aukomis .. 
Ant. Ivaškevičius.....................................
M. E. Hinkle............................................
A. P. Loring.............................................
Hanover Trust Co., Boston, Mass............

Nuo draugijų:
Šv. Petro ir Povilo Dr.......................
S. L. Šv. Kazimiero Dr............. .........
Šv. Kazimiero R. K.............................
D. L. K Keistučio Dr........................ .
Pagelbos Reformatorių Dr................
Jaunimo Ratelis................................
Lietuvių Ckėsų Dr.............................
Šv. Jono Evangelisto Blaivininkų Dr-ja 
Lietuvių Labdarystės Draugija..........
Lietuvių Gaspadinių Kliubas..............
Sal. Širdies Viešpaties Jėzaus Dr.........
Liet. R.-K. Moterų Sąjungos 13-ta kp. .

Po $10.00 aukavo: A. L. Filena, G. M. McCoy, Bonzagni 
Trust Co., L. E. Kirstein, Jordan Marsh Co., W. Randall, K. Šidlau
skas, M. Petrauskas, J. B. Gailius, N. Gendrolis, Lietuvių Kriaučių 
Co., A. C. Howes.

Po $5.00: Dr. P. Jakimavičius, J. Kazmauskas, O. Dubraitė, 
K Dubraitė, J. Kybort, M. Coran, P. Dalinkevieius, Joseph Maynard, 
M. Curley, F. Mansfed, J. Kaupis, A. Razgavicius, H. A. Hali, P. Par- 
čauskas, F. M. Smith, Arnold Robreto, A. R. Credeak, Z. Arlinskas, J. 
Carter Co., Cash Co., Carter Co., Hurley, K. Lukšis, A. Rudžinskas, 
P. Tarvainis, K. Vilkas, A. Varžinskaitė, V. Jonis, Ig. Kiškis, N. Pro- 
vision Co., J. D. Colt, E. J. Ervin, E. Harris, Th. J. Golding, M. H. 
Cawroll, M. A. Paffer, K. Songaila, M. H. Childs Co., J. B. Comish, 
J. Hawlin, C. W. Knight, A. R. Frederick, J. M. Doran, J. R. Crosier.

Abelna sutrauka Bostone surinktų pinigų.
Nuo Draugijų..............................................
Lietuvių Dienoj 1 d. lapkričio.................
Nuo prakalbų..............................................
Dienos uždarbiai mažomis aukomis..........
Trvs po $25.00 ............................................
12 po $10.00................................................
44 po $5.00 .................................................
Šiaip nuo įvairių balių, įstaigų ir dirbtuvių

.................. 38.21

................ 34.35
.................. 35.82 
.... ....... 37.38
............ 436.80 
gatvių... .5.292.29

17.10
23.52
11.70
15.00
26.70 
14.25

134.83 
18.00 

4.00 
6.20
7.75
6.00

17.75
10.50
10.70 
10.00

249.60 
25.00 
25.00 
25.00
60.00

510.00
415.00
300.00
55.00
25.00
15.00
15.00
15.00
12.00
10.00 

5.00 
5.00

1382.00
5292.29
582.56
249.60

75.00
120.00
220.00
444.00

Viso ................... .
Iš kitų miestų prisiuntė Bostonan:

Lowell, Mass.................................................
Middleboro, Mass..........................................
Hyde Park, Mass........................................
Lexington, Mass..........................................
Norvvood, Mass............................................
Exeter, N. H.................................................

,........ $1112.05
........... 523.84 
........... 178.87 
........... 55.06 
........... 832.17
......... 135.31

. Išlaidos:
A. M. Mariui kelionė (Buvo surengta prakalbos) 
Už plakatus .. ..................................................
S. E. Vitaičio išlaidos.........................................
Faneuil Hali išlaidos........................... ............
Kun. F. Virmauskiui už krasos ženklelius.........
Atvirutės delei sušaukimo kolektorių ..............
Veliavukės .... ............... «• • • .......................
Am. Ex. už baksiukų pasiuntimą .... ..............
Parker Co. už veliavukes...................................
Parker Co. už veliavukes .................................
Boston Badge Co. už guzikus ir raikščius........
Cammall Badge Co. veliavukės..........................
K. Šidlausko išlaidos............................
A. Matulio išlaidos............................................  .
“Keleivio“ spaustuvei už darbus . .•.................
“Ateities“ spaustuvei už darbus.....................
K. Gaidžiui už sugaištą dieną..........................
“Darbininkui” už darbus.............................
St. Mockui už 3 dienas darbo sutvarkyme atskaitos.. 8.00
St. E. Vitaičio išlaidos......................................................3.30
M. Dusevieiaus išlaidos....................................................2.50
P. Strakansko išlaidos....................................................2.55
Anglų laikraščiams už apg. Lietuvių Dienos..............78.82
St. E. Vitaičio išlaidos.. ................................................ 3.05
Už parašymą ir spauzdinimą Liet. Dienos atskaitos... .22.00
Už dovaną (taurę) Kasieriui p. Joseph Maynardui 
(per Joną Adomavičių).................................................. 42.10

■_i~ —j ___ :

Am. Liet R.-K. Moterų Są
jungos 13 kuopos susirinkimas 
atsibuvo utarninko vakare, 5 
dieną birželio, pobažnytinėje 
svetainėje. Į susirinkimą at
silankė skaitlingas būrelis na
rių ir likos daug ką gero nu
tarta. Vienas gražus ir pra
kilnus nutarimas padaryta, tai 
prisidėti prie Raudonojo Kry
žiaus Draugijos. Ir mūsų lie
tuvaitės tuomi pradėjo rūpin- 
ties ir nutarė prisidėti. Apie 
tai bus plačiau spaudoje aiški
nama, kad ir daugiaus atsi
rastoj tam gražiam darbui pri
tarėjų.

Taip-gi šiltam vasaros laikui 
atėjus, nors ir nenoroms, li
kos vakariniai kursai uždaryti 
iki rudens, o atėjus rudeniui 
visi su ukvata sugrįžti į kur
sus pasižadėjo.

L. D. S. 22 kp. susirinkimas 
Brighton, Mass., buvo birželio 
1 d., 1917. Buvo išrinktas nau
jas raštininkas S. Kodaraus- 
kas. Apgailestaujame, kad to
kia skaitlinga kuopa, neišrin
ko nei vieno delegato į L. D. 
S seimą. Kuopos kasoje rods, 
net kelios dešimts dolerių yra. 
Į Naujosios Anglijos LDS. ap
skričio suvažiavimų išrinkta 6 
delegatai: I. Dimaitė, A. Bau- 
žinskas, S. Rudokas, Pr. Po
cius, P. Pocius ir J. Malukas.

M

MUZIKA, DAINOS IR

Šokiai
Tai bus vakaro programų.

—Rengia—

“Gabija
Bus Subatoje, Birželio- | 

June 9 d. 1917.
Prasidės 8 vai. vakare, 8

Lietuvių Saleje :;
Kamp. E. ir Silver Str., i! 

So. Boston, Mass.
Dainuos solistai, cho- 8 

ras, bus šiaip muzikos 8 
dalykų ir pagaliaus prie 8 
geros orchestros muzikos o 
prasidės šokiai. Taigi, o 
ne vien Bostono, bet ir o 
kitų miestų lietuvius <) 

; kviečiame skaitlingai at- O 
; silankyti ir dalyvauti šia- < j 
1 me puikiame vakare. j [ 

Visus širdingai užprašo J j
Gabija. |

Viso per Bostono L. D. komitetą....................... $$11.206.05
Dienos uždarbių buvo daugiau surinkta negu $249.60, bet ku

rie davė $5 ir viršaus, tai tie visi yra priskaityti prie penkdolerinių 
skyriaus.

Gegužio 27 d. buvo krikšty
nos pas tūlą šeimyną City 
Point Ct. Pakėlus sumanymą, 
buvo sumesta aukų, bet kol 
kas nesimato tų aukų atskai
tos. Po to gerai pauliota, taip 
kad net kaikuriems namo par
važiuoti buvo sunku, turėjo 
dėdės į pagelbą pribūti.

Svečios.

KTVieTSEs; 
1717 Arcena St,

N. S. Pittsburgh, Pa. 
Janitor: — J. Tamkevičia, 

2025 Jane St.,
Marškai: —

C. Patekevičh, 
1908 Merriman St.,

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St., 

Pittsburgh, Pa.

Did^anda Rakandą 
Verte!

L.D.S. CENTRO VALDYBOS
ANTRAtAI.

Dvasiškas vadovas:

Kun. F. Kemėšis, 
50 W. Sixth St-,

So. Boston, Mass.

Pirmininkas:

Motiejus Žioba, 
29 Webster St., 

Malden, Mass.
Vioe-Pirmininkas:

J. B. Šaliūnas, 
866 Bank St.,

Waterbury,

Sekretorius:

J. E. Karosas, 
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Finansų Sekretorius:

A. F. Kneižis, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Iždininkas:

Mikolas Venis, 
28 Story St.,

So. Boston, Mass.

Globėjai: • i .

Jonas Petrauskas, 
66 W. Fifth St,

So. Boston, Mass.

Vincas Kudirka,

37 Franklin St., 

Norvood, Mass.

M. Abračinskas, 
187 Ames St., 

Montello, Mass.

Literatiška Komisija:

Kun. F. Kemėšis, 
Pranas Gudas, 
J. E. Karosas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA gerai 
išdirbtas biznis. Soda fonta
nas, cigarų, saldainių ir kitokių 
dalykų. Turi būti parduotas iki 
birželio 15 d. Parsiduos labai pi
giai. Norintieji plaeiaus sužinoti 
kreipkitės prie:

“DARBININKO” ADM.Aš Anatalija Zuranckienė 
paieškau savo tikrų brolių 
Povilo, Antano ir Juozo Kirai- 
lių, paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav,, - Vabalninku pa
rapijos, Gumbelių kaimo ;taip- 
gi paieškau pusbroho Justino 
Lundžiaus ir sesers Alenos 
Lundžiukės. Prašau atsišauk
ti šiuo adresu:

Anatalija Zaranckiene.
15 Under Hill Avė., 

BELLOWS FALLS, VT.

PARSIDU ODA namai 
su 9 kambariais už $2.500.00. 
Taip-gi dėl dviejų familijų na
mai, 4000 pėdų žemės už 
$3.000.00. Netoli Franklin 
Field. Norintieji pirkti kreip
kitės prie:

- U. S. Engraving Co.
333 Washington St., 

Boston, Mass.

Niekur kainos negali būti, 
sulygintos Bostone su 

mūsų kainomis.
75c. Linolėja (linoleum> 

35c. mąstąs.
$24.00 Geriausi vaikų veži

mėliai (Carriages) $1&5O 
$ 6.50 Geležinės lovos...........4.75-
20.00 Bresinės lovos ......13A5

. 15.00 Šaldytuvai (Refriger- 
ators) ............................ 10AG

5.00 Minkštais viriais ir a- 
pačia šieninkai (mat- 
resses) ...........  3.75

13.00 Ąžuolinės kamodos... 8.85 
24.00 Aks. karpetos 9X12—17.50 
14.00 Vilnonės ar valakm-

nės ..................................10.95
7.50 Sulenkiami vežimėliai 

vaikams .......................5.95
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės

šėpos...............................26.75

Mes parodysime daugiausia ir 
pilnai pripildytus namus įvairios- 
rūšies rakandais So. Bostone.

Turime šimtais visokių rakandų 
nupiginta kaina, kuriuos mes 
kiekvienam išrodysime ir taip-gi 
jų kainas.

MES GVARANTUOJAME U± 
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA
KANDĄ.

JTEŠKAU VIETOS PRIE BA
ŽNYČIOS UŽ ZAKRISTIJONĄ 
Turiu paliudijimus nuo klebonų, 
jeigu būtų reikalas. Esu gerai pri
tyręs prie tokio darbo. Jeigu ku
riam iš gerb. klebonų būtų reika
linga pranešktfe šiuo adresu:

J. Š.,
242 Broadway, So. Boston, Mass.

(S. 238-277)

Paieškau pusbrolio Vincento 
ešikio Simano sūnaus; paeina 
iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Aluntos parapijos, Makilių so
džiaus. Meldžiu atsišaukti šiuo 
antrašu:

M. šeikis,
129 Granite St.;

So. Boston? Mass.

REIKALINGA mergina lie
tuvaitė, suprantanti siuvėjos 
amatą. Atsišaukite prie:

M. Andriušiutė,
324 E Str., Kamp. Broadvay, 

So. Boston, Mass.
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$11.205.52 
Viso įplaukų buvo.......................................................$11.206.05

Viso išlaidų huvo....................................................... 11.205.52
Lieka pas kasierių persiuntimo išlaidoms.........-............ 53c.

Bostono Lietuvių Dienos Komitetas galutinai užtvirtino pri
duotą atskaitą ir sutarė paskelbti visų lietuvių žiniai vietos spau
doje. Tuomi kartu Liet. Dien. Komitetas užbaigė savo darbą ir 
pasiskirstė. Pinigai išsiųsti Vilniun. Trečdalis pinigų nuskirta 
Agronomijos ir Teisių draugijai, o kiti Dr-jai šelpti nuo karės 
kent, lietuviams, pasilikusiai Vilniuje.

Kasos G*lobėj a i :
F N. Ramanauskas,
Leo. Švagždi*, 
Jonas Adomavičius.

Viso išlaidų...................................  $679.52
Raudonamjam Kryžiui Washington, D. C. nusiųsta 

Lapkrityje 1916 m.................................................$7.800.00
Gegužyje 1917 m......................'............2.726.00

Muzikos Mylėtojams Naujiena
Detroit’an nesenai atvažiavo muzikas

A. ALEKSANDRAVIČIUS, 
baigęs Varšavos nruzikalę konservatoriją, ir atidarė 

LIETUVIŲ MUZIKOS MOKYKLĄ.
Mokinama ant Piano, Smuiko, Choro Giedojimo 

ir Vargonininkavime. Taipo-gi išguldama Teorija, 
Harmonija, Kontrapunktas, Instrumentadja ir Mu
zikos Istorija,

Užsirašyti į bile kurį muzikos skyrių galima 
dienomis ir vakarais. Kaina labai prieinama, o 
mokslus einančiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kurie norėtų pasimokyti muzikos, patariame 
imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje.

Adresas:/
A. ALEKSANDRAVIČIUS

Vedėjas
180 Cardoni Avenue, Detroit, Midi.

DR-JOS KURIOS “DARBI
NINKĄ” TURI PAĖMĘ 

UŽ ORGANĄ.
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR- 
JA VAKAR. PENNSYL- 

VANLFOJ.
Prez. — J. Petraitis, 

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

Vice-prez.: — K. Smigelskis, 
1 Eilėn St, 

Carrick Pa., 
Mt Oliver St.

Prot Sekr.: — J. Packevich, 
2107 Wharton St, 

S. S. Pittsburgh, Pa.

Fin. Sekr. — Jos. Danksys, 
138 So. 20 St.

Iždininkas: — B. W. Woshner, 
1514 Carson St >

Direktoriai:
J. Marcinkevicz, 

2106 Carson St,
J. Janauskas, 

75 So. 19-th St,
M. Bražinskas, 

1110 Freyburg St.,

J. Kybartas, 
2115 Wrights St,

P. Kildušis, 
1811 Wharton St, 

Pittsburgh, Pa.

Dr. Paul J1. J akinau h
(Jakimavičius)

Priamimo valazMSot:Į Nuo» iki » popiet. Nuo 7 iki 8 vakare 

509 BROADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON 
I Tel 5O2S. B.

K. ŠIDLAUSKAS

)

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdyno* Q*devMdu Hpu
l-lP.M 7-0P.lt. m^HTn llitslsi

419 Baylstoi St, Besta, Mass.

Oftoo vaiaadoe: 011 rito. 0-4 po piet. 7-0

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

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

Taipgi įvairių 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032


