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rimas neleidžia mums tikėtis,’
kad tautos dora bujotų ten, j
kur tikybiniai principai atmes-!į

— Wash ington.

VOL. II Metai II. TeL 620 8o- Boat<"1- Organas Am. Lietuvią Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų
tintered as second-class matter September 22 1915. at the post office at Boston, Mass.,WDder the Act of March 3,

Nebuvo kuo
džiaugties
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Degino Lietuva

Talkininkų laimėjimai
Balkanuose.

DEGINO LIETUVĄ.
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KAIP SIŲSTI LIETUVIŲ
DIENOJE SURINKTUS
PINIGUS.

Kare prieš
Dėl 8 vai. darbo
darbininkus.
dienos.

Lietuvių Dienos vietiniai
Boston Evening Transcript
komitetai siųsdami Raudona
lapkričio 11; d. indėjo žinutę a- KAPITALISTAI RENGIASI
GINA 8 V AL. DARBO
jam Kryžiui aukas būtinai tu
Nesenai pasaulis išgirdo ži
■ pie vokiečių teriones LietuvoKOVON.
DIENĄ.
nią, jog Vokietijos ir Austri
. je. To laikraščio korespondenSuvienytų Valstijų geležin ri pažymėti: “For suffering
Didieji
kapitalistai
pradėjo
jos valdonai paskelbė Lenkijos
i tas rašo:
kelių kompanijos rengiasi ko Lithuania.” Be to pažymėji
f
neprigulmybę — bet tik tos
“ Birželio ir liepos mėnesiuo- rengtis smarkion kovon prieš voti prieš įvedimą geležinkelio mo Raudonasis Kryžius aukas
i
Išrodo, jog pra darbininkams 8 vai. darbo die pasilaiko sau, manydamas, kad
Lenkijos, kuri priklausė ru
Į! se užimtoje Lietuvoje sodžiai darbininkus.
sidės
negirdėta
kova tarp ka nos. Tai Justicijos Departa ta auka jam skirta.
sams. Nei kaizeris Poznaužsideginėjo ir dideliuose plo-i
niaus, nei Austrijos ciesorius
tuose išdegė visi sodžiai. 'So-Į pitalistų ir darbininkų.
mentas rengiasi atsispirti prieš
Kapitalistai sutvėrė taip tai ir tvirtina, jog įstatymas PASIUNTĖME VYSKUPUI.
Galicijos prie Lenkijos nepridiečiai tuoj suprato, jog so-į
skvrė.
džiai buvo padegami, bet tik vadinamą National Industrial 8 vai. darbo dienos nėra prie
Per Ispanijos ambasadą pa
j
vėliau tesuprato, jog tai buvo, conference board. Prie to šingas konstitucijai.
Jau. rodos vien dėlto lenkų
siuntėme
į Kauną Žemaičių vy
vokiečių karinės valdžios dar prisidėjo ..kapitalistai su $8.tauta turėjo su nepasitikėjimu
skupui P. Karevičiui Lietuvių
bas. Kuomet vokiečiams rei 000.000.000 kapitalo ir samdą GALI IŠTIKTI MILŽINIŠ Darbininkų Kalendorių, Kata
pažiūrėti į tą dovaną. Juk
kalingoj vietoj išdegdavo so 7.000.000 darbininkų. Tie ka-'
KAS STREIKAS.
kaip kiekvienos gyvos tautos,
likų Spaudos Savaitės ‘1 Darbi-*,
Geležinkelnj darbininkų i ninko” numerį “Moterų Dir
taip ir lenkų tautos buvo ir te TALKININKAI JAU TIES IŠPLAUKĖ SUBMARINAS džiai, tai tuomet vokiečiai pa pitalistai nutarė labiau tėmyti į
skubindavo ir nuduodavo lab įstatymų leidimą ir kad nebū- tį streikas visose Suv. Valstijose i vos” No. 1 ir laišką nuo Lie
bėra politiškuoju ieškiniu —
MONASTIR.
Į
Prekinis vokiečių snbmari- darius. Iš Vokietijos atgaben tų išleidžiama įstatymų dar-! gali ištikti.
laisva ir suvienyta Lenkija.
tuvių Darbininkų Sąjungos Li
Dabar New Yorke buvo su teratiškos komisijos.
Antra vertus lengva buvo su Serbų, francuzų ir anglų j'ė- > nas Deutschland petnyčios na- davo statomąją medžiagą vi bininkų reikalų gynimui.
Kapitalistai sujudo ypač po sirinkimas geležinkelių darbi-Į
vai. išplaukė
iš New sokios rūšies ir duodavo sodie
iS
prasti, kad ta dovana reika j gos Salonikų fronte pradėjo' ktį 1:30 vai.
to
kad tapo perleistas kongre- j ninku ir kompanijų atstovų. I
T*
išsig; bėno kro čiams ta išlyga, kad jie juos
•j
linga bus dar pripažinimo ir gerai varytis pirmyn. Atstu-!> Londono. Jis
se
įstatymas, pripažinantis Tarėsi apie įvedimą astuonių
SUJUNGĖ BEVIELIU
kitų Europos valstijų, kad mė teutonus ir bulgaras iki' vinių už :'4^2 OOO.dOO. Daugiau statytus tose vietose, kur val
geležinkelių
darbininkams
8
TELEGRAFU.
valandų darbo dienos, tai yra
tautų likimą nuspręs galutinai j Monastir, svarbiausio Serbi- šia gurno, nikelio> ir sidabro. džia nurodys ir pagal tokį pie- • s
koki
karinė
valdžia
nurova
^
darbo
dieną.
Kapitalisį
Paplaukęs api ■ t < mylias nuo i aą,
tarėse apie įgyvendinimą įsta
ne vieni vokiečiai, bet visas ! jos miesto.
Suvienytos Vastijos ir Ja
To.vaisiai
aiškūs.
Vi-!tai
dar
labiau
nusigando,
kuo;
d
y
s.
Teutonams
ir
bulgarams
pa:
kranto,
panėrė,
nes
už
trijų
tymo,
kongrese perleisto rug-' ponija tapo sujungtos bebieliu
taikos kongresas po karei. Ga
lima buvo atspėti ir intenci i vyko pastumti atgal tik po; mylių nuo kranto priešininkas sur, kur tik sodžiai išdegė ki- met milžiniškas darbininkų Į sėjo mėnesyje, kuomet gele telegrafu. Tai pirmiausia prez.
" sodžiai, bet ten, kur kongresas Baltimorėj pritarė! žinkelių darbininkų streikas
a nauji
jos vokiečių, kodėl jie tą ne ! kruvino mūšio. Tie kruvini į jau būt galėjęs jį skandinti. _____
vokiečiai
nori. Tie lietuvių so-įtam įstatymui ir pasižadėjo jį; jau buvo prirengtas. Dabar-• AVilson ir Japonijos imperato
prigulmybę paskelbė. Jie ją į mūšiai ėjo palei Ceraa upę. La- ■ Buvo šnekama, jog atplaurius vienas antram pasiųs pa
paskelbė kaip tik tada, kada blausia čia pasižymėjo serbai. kė didelis vokiečių submarinas džiai dabar yra tikros tvirto- į remti. Tai yra Amerikos tinėj konferencijoj nesusitai- i sveikinimus.
[ vės ir kiekviena palengvintų Gurbą Federacija ir geležin- kinta. Kompanijos atstovas
talkininkų kanuolėms pradėjo Jie darė atakas ir durtuvais iš- į lydėti Deutschland.
Talkininkų laivų tykojan 1 pasitraukimą Arokiečių armijos.! kelių darbininkij brolijos eis j Elisha Lee apreiškė, jog var
pri trakti . vokiškos mėsos ir I mušė teutonus ir bulgarus iš;
čių Deutschlandą, arti Ame Negali būti abejonės apie tai,j ranka rankon kovoje už 8 vai.; gu antra konferencija bus su PASKOLINO CHINIJAL
kraujo. Reikėjo naujų ka pozicijų.
jog tie sodžiai pastatyti kari-> darbo dieną,
Vokiečiai praneša, jog pa rikos pakrančių nesimatė.
riuomenės puikų, bet tarptau
šaukta. O darbininkų unijos
niems reikalams. Pavyzdžiui
lei
Cerna
upę
teutonų
ir
bulga

Chicagos Continental and
tiniai įstatymai draudžia imti
atstovai apreiškė, jog bus
RENGIASI Į KOVĄ
namai palei vieškelius neturi
kariuomenėn vyrus iš pamuštų rų jėgos pasitraukė į išanksto DAŽNAI ATAKUOJA Iš
streikas, jei kompanijos at- Commercial, banka paskolino
langų nuo vieškelių pusės. Na
Tad’ iir____
sumanė vokie- prirengtas pozicijas.
1
šalių. T
ORO.
veiezi HT
mai taip sugrupuoti, jog iš jų bai uoliai darbuojasi ir ne juo
Serbai
skelbia,
jog
pasivaK ''čiar padaryti'tmp/ kad lenkai'
Teutonai labai dažnai ata
PRIVERSTINAS KARINIS
patys, nespiriami, pastatytų rydami pirmyn jie užėmė so kuoja Rumunijos miestus iš galima padaryti redutą.”
PAKĖLĖ ALGAS.
kais rengiasi kovoti prieš įve
Gal būt vokiečiai mato, jog dimą 8 valandi] darbo dienos.
MUŠTRAS.
jiems šimtus tūkstančių švie džius Chegel Baldentsi, Negot- padangių. Tą daro todėl, kad
Fall River, Mass. — Penkios
žių kareivių. Ir nuostabus cliani, Jarashok, Gukri, Gom, įbauginti žmones ir puldinti jų jiems reikės trauktis iš Lietu Geležinkelių kompanijos sako, unijos buvo pareikalavę iš
Nuo gruodžio 1 d. Brazili
dalykas. Lenkų tauta dar Sredno, Don ir miestelį Kena- dvasią. O rumunai neturi or I vos.
pakėlimo.
jog kongreso perleistasis 8 va kompanijų algų
joj
įeis į galę priverstinas ka
......
.
....
-------------sykį parodė, kaip maža poli 1Į. Į nelaisvę patekę 500 vo laivių, kad veikti prieš teu-’
landų Įstatymas yra priešingas Kompanijos pasiūlė 10 nouš. rinis muštras. Vyrai turės
tiškos gudrybės ji turi. Len- j kiečių ir bulgarų. Tuose mū tonų orlaivius. Ypač dažnai
konstitucijai. Todėl kompa viršaus. Unijos priėmė kom lavintis vartoti ginklus. Bra
kija tą dovaną priėmė su en- šiuose francuzai veikė centre. teutonų orlaiviai laksto Buchanijos rengiasi paduoti tą klau panijų pasiūlymą. . Iš to pa zilija nesirengia ką nors už
tuzijazmu. Lenkijos visi luo Anglai pasivarė pirmyn palei
simą į augščiausiįjį Suvienytų sinaudos Į 35.000 darbininkų. pulti, bet taisosi, kad galėtų
resto padangėse. Taiko bombas
mai, jaunuomenė klykavo iš Strumos upę.
Garsus lenkų rašytojas Sien- Valstijų teismą.
Kai kurios
gintis, jei kas užpuls. Val
Dabar talkininkai randasi ir į karaliaus rūmus.
džiaugsmo ir tautoje paplito oLEIS MOTERIS DIRBTI
kievičius staiga mirė Šveica- kompanijos jau padavė tą da
džia tikisi, jog per ateinanti
balsiai: “haida na moskala.” už 4 mylių nuo Monastir.
ANT KARŲ.
VISU RUSIJOS FRONTU I rijoj Vevey mieste. Jis buvo lyką" Į teismą, kaip va: Chica
dešimtmetį
jau bus 1.000.00Ų
Paryžiaus policijos viršinin
74 metų amžiaus.
Amerikonų go, Rock Island and Pacific,
Galima suprasti ir iš dalies
KRIOKIA
ARMOTOS.
išmuštruotų
vyrų.
pateisinti klaidą Lenkijos gy RUMUNIJOS FRONTUOSE.
laikraščiai paminėdami apie jo Union Pacific ir Atchison, Po- kas išleido pavelijimą priimti
Rusijos
pranešimas
skelbia,
Vokiečiai skelbia, jog Do
ventojų.
Nuo pasaulio ats
Dabar moteris Į vietą konduktorių ir FORD BUS SEKRETORIUS.
jog visu rytiniu frontu eina mirtį, pažymi, jog jis yra lie peka and Santa Fe.
brudžoj
buvo
tik
smulkūs
žval

kirti, vokiečių galybę ir tvar
jau visos Suvienytose Valstijo motormanų.
artilerijos mūšiai.
Naručių tuviškos kilmės.
gų
susirėmimai.
Transylvaką visur aplink savę matyda
Karei prasidėjus jis darba se geležinkelių
kompanijos
AVasliingtone kalbama, jog~
ežero, apielinkėse ir palei Stokmi, išdalies gal vokiečių prie nijoj Putna klonyje stiprios hodo upę artilerijos veikimas vosi nukentėjusiems dėl karės rengiasi tą pat padaryti.
Wilson liko prezidentu,
Čeverykai $30 nors
I lenkų komitete.
klaidos padarymo spaudžiami rusų atakos pasibaigė nepasi nepaprastas.
•
Kompanijos
stengiasi
už

tai
jo
kabinetas neliks po se
Palei Narajuv— galėjo ir padaryti tą klaidą. sekimu. Oitus tarpkalnyje ru
traukti
injunction
prieš
8
vai.
novei.
Keletas sekretorių (miką upę ir ties Lipnicadolka vo
ČEVERYKAI LABAI
Bet kaip žiūrėti į Amerikos munų užpuolimai nepasis *kė. kiečiai darė smarkias atakas, LYGIOS TEISĖS ŽYDAMS. darbo dieną.
nisterių) bus permainyti. Hen
Kotlicntnrm ir Szurduk tarp-

Rusijos fronte didis iš
armotų šaudymas.

I

i

Išplaukė Deutschland.

1

i

Mirė Sienkievičius

lenkų pasielgimą.
Jie čia ge
riau, rodos, galėjo orijentuo- kalniuose teutonai pasivarė
tis.
Bet ir Amerikos lenkai pirmyn ir paėmė penkis oficiepuarodė tą pat stoką politiško rius ir 1.200 kareivių nelais
susipratimo. Jie lygiai džiau vėn.
Rusai skelbia, jog Dobru
giasi iš Vokiečių dovanos ir
džoj
von Mackenseno armija
jau renka pinigus lenkų legitraukiasi
atgal ir traukdamosi
jonams, kad šie eitų mušti
padeginėja
sodžius.
maskolio ir jau permato džiau
gsmingai, kad dabar esą vo
kiečių kariuomenė gelėsianti VENGRAS SAKO TAIKA
GALĖS ĮVYKTI ŠIĄ
pasitraukti iš Lenkijos, o ma
ŽIEMĄ.
skolius plieksią jie, lenkai.
Po
Vokietiją važinėjasi
Jiems tartum ir negalvoj, kad
vengrų
grafas
Apponyi, seprieš rusų durtuvus negi galė
niaus
buvęs
Vengrijos
premietų atsilaikyti neinpratę lenkų
kareiviai ir kad rusams į Len į ru. Jisai sako, jog taika gakiją sugrįžus prasidėtų baisus Į Ii įvykti šią žiemą. Jis sako,
kerštas ir baisus kraujo pralie j kad dabar turi pasibaigti rei
Sako girjimas. Ir matome, kaip mūsų kalai Rumunijoj.
i
di,
jei
teutonams
pavyks
užkaimynai lenkai eina saužudyi
kariauti
Rumuniją,
tai
talkibės keliu.
j ninkai nepanorėsią daugiau
Labai galimas daiktas, kad kariauti.
vokiečiai panorės ir Lietuvos
--------------PAVEDĖ BULGARIJAI.
neprigulmybę paskelbti.
Be
abejonės jų akį vilioja mūsų
Vokietijos ir Austro-Venstiprus jaunimas, kurio šiais l'grijos valdžios sutiko pavesti
keliais metais, anot mūsų de- j užkariautą nuo Rumunijos
legatų — tiek ir tiek priaugę. Dobrudžą bulgarams. BulgaMat 1914, 1915 ir 1916 metais rijos valdžia ims ten visą valniekas neėmė rekrūtų.
Nebu- dvmą į savo rankds.

bet be pasisekimo.
Vokiečiai skelbia, jog ties
Dumhof į pietų rytus nuo Ry
gos rusai darė ataką, bet buvo
atmušti.
Užstojus žiemai rusai turbūt
bandys faužtis per teutonų
frontą.

PABRANGSIĄ.

Varsavoje paskelbta impera NEBŪSIĄ GELEŽINKELIŲ
Čevervki] ir odos pramoni
toriškas dekretas, kuriuo Len
ninkai
susirinkę Bostone SoSTREIKO.
kijos žydams suteikiama ly
George Sines, vice - prez. merset hotelyje kalbėjo apie
gios teisės su kitais gyvento- Brotherbood[
of
Railroad savo pramonę. Kalbėtojai sa
jais.
Trainmen, pasakė, jog nėra ge- kė, jog kainos ant čeverykų
l ležinkelių darbininkų streiko labai kils ir karei pasibaigus
Vyrų čeverykai
pavojaus. Sakė, kad jei Su ypač pakils.
kainuosią
iki
$30.00.
vienytų Valstijų Augščiausysis
ieismas
pripažįs, jog kongreFRANCUZŲ FRONTE.
AMERIKA PROTESTUOJA.
Rusiškas laikraštis Rieč pra- se perleistas 8 vai. darbo dieFrancuzai anglai paėmė ke
Vokietijos valdžia sumanė
letą pozicijų palei Ancre upę ! neša, jog jau rugsėjo mene- nos įstatymas būtų priešingas belgus gabenti Vokietijon ir
ir paėmė nelaisvėėn 5.000 su I syj Varsavoje buvo daromi j konstitucijai, tai darbininkai ten statyti juos prie darbo. Tas
viršum vokiečių. Šiaip jokių milžiniški mitingai ir buvo iš-!su tuo sutiktų,
esą prieš tarptautines teises.
žymesnių veikimų tame fronte nešamos Lenkijos neprigulmyDARBININKAI STOVĖS UŽ Tai už toki vokiečių pasielgi
bės rezoliucijos.
neatsitiko.
mą ir prez. Wilson pasiųs Vo
SAVO.
Pirmas viešas mitingas bu
SAKO, JOG NEUŽSIMOKA.
Darbininkų delegatai Balti- , kietijos valdžiai protestą.
Tame mitin
Francijoj anglai nuolatai vo rugsėjo 3 d.
Vokietijos valdžia sako, jog
užiminėja po keletą pozicijų. ge kalbama apie !skriaudas, ™oi;ėj labai sujudo dagirdę a- Belgijoj nesą darbo, daug bel
Vokiečiai tą pripažįsta. Ba Į kokias Rusija padarė Len- pie kapitalistų organizavimosi, gų badauja, tai tokius bedar
Twne’paTmFtinge“bū- 'Amerikos
Darbo
Federacijos
‘
................................
..
ko, jog tas jiems nesmagu, bet kijai.
bius gabenanti Vokietijon ir
jvo
nutarta
prašyti
kaizerio
Į
P
rez
Gompers
pasakė,
jog
sako, jog tai jokio iš to nėra
statanti prie darbo. O Vokie
pavojaus.
Sako, jog anglai ! suteikti neprigulmybę Lenki- kongresas turės tą reikalą ap- tijoj darbų esą. tiek ir tiek.
Paskui buvo atsiradę to- svarstytiI darbininkų kon-,
tiek tur pakloti žmonių, jog i jau
!
kių,
kurie
buvo
priešingi
to-1
pnbns
valdybos geležim
tos pozicijos lieka be vertės.
kiam
žingsniui
ir
tokie
sušau.
darbininkų
brolijų ir tarItalijos laikraščiai pradeda
1
----*
I
sis
išvien
apie
kovą
prieš ka-1
rašyti, jog Anglija užsimany-lkę mitingą apreiškė, jog vel
dama būtinai sutriuškinti Vo- •kėjai už neprigulmybę nėra P^^tus.
Kaikune darbininkų vadai
kietiją, sutriuškins kartu ir iišreiškėjai lenkų visuomenės
ir
buvo
išneštas
protestas.
Ta-1
pritaria įvedimui jsta-,
talkininkus.
Rašo, jog tal
kininkai besmaugdami Vokie da veikėjai už neprigulmybę
tiją gali patys greičiau pasis sušaukė antrą milžinišką mį rodinėja, jog reikia to išsiko
▼o nei emigracijos į Ameriką.
tingą rugsėjo 17 d. ir jame iš voti per gerą darbininkų susiDARBININKŲ KORPUSAS maugti.
•v

MENKAI UŽDERĖJO.
Šiemet bulbės Airijoj men
kai teužderėjo.
Perpus tiek
’teužderėjo, kaip pernai. Farmeriams nuostolių už $15.000.
000.

VAŽIUOJA ILSĖTIS.
Republikonų kandidatas į
prezidentus pralaimėjęs rinki
mus dabar su šeimyna išvažia
vo į Lakewood, N. J. ilsėties.

Platinti ir remti katalikus
kus laikraščius yra kiekvieno
kataliko pareiga.

Jau išėjo iš Spaudos
Lietuvių Darbininkų

Tečiau mes galime tikėties,
IŠ CHINŲ.
kad lietuvių tauta nesiduotų
Anglijos karinė valdžia su RUSUA PROTESTUOJA. .
vai suvilioti ir nenu- taisė korpusą iš chinų.
Rusijos valdžia protestuoja
Jie
š siūlomų abejotinos Anglijos armijoj atlikinės vi prieš Austriją ir Vokietiją už
(1X1 -•
..
tės dovanų.
sokius darbus — gabęs daik paskelbimą Lenkijos neprigulUosto. tus, tarnaus ligoninėse ir tt mybės.
>V •

Veikė nuo senai.

ry Ford garsusis Detroito pra
monininkas automobilių išdir
bėjus būsiąs komercijos sekre
torium.
Jis labai rėmė prez.
AVilsoną rinkimuose.

J___

■

organizavimą.
nešė kontr-protestą.
Tad tie veikėjai už nepri
gulmybę ir pasiekė to, jog MOTERYS VYRŲ VIETOSE.
Vokietijos ir Austrijos valdo
Londone strytkariuose dir
vai spalių 29 d paskelbė Len ba apie 8600 moterų konduktokijos neprigulmybę.

Kalendorius”
191 m.
Kaina tik 25 centai.

Ž j

j

’L

vieniems juos susimonopolin
Socijalistai su A. Bulota ten I
Iš Bendrovės auvuitau)
advokato suzi-i
suži
j
viAbelnai imant raikščių ir tag- I kiuosi, jog vietų komitetai teik
zuoti, ne daug kam begali ap-) . valdiškas čarteris hns
atskilo.
Bet ir tai jau didelis dumti akis, o ilgainiui, tiki- ?
? g aldlškas
bus sų ekspedicija pridarė C. Komi sis suprasti jas ir nerūgos.
žingsnis pirmyn, ir tai jau
Baigdamas, dar prašau, kad
S
į“? «k(bondas)’1 tetui, daugeliui vietų komitetui
svarbu, kad galų gale galėjo
ir man asmeniškai bereikalingo su paklausimu išsiuntinėtos kor
susitarti dvi didžiau > i Ameri- .__ ___ , ’ . .7 • “. ?
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‘ ‘ Lietuvių Dienos ’ ’
bendrųjų tautos reikalų pras
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užtikrino tikras vėžes.
tai “Naujosios Lietuvos’ ’šumes
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lapkričio 19 d. Buvo pradė Darb. Kalendoriaus.
mis ir laikraščiais apie nepripakete ingaliotiniam-kupigaik- kur pertikrinėjau siuntinius, su Lietuva nebus liuosą laimin
biu tautai momentu, priešin
tas didžiai svarbus darbas,
■gulmingą
Lietuvą — nėra ko
ga ir neprigulminga! Taigi į
gai, kad, kurstydami vienus ščio Liubomirskio, kuris atva lygindamas ekspresų kvitas su
prie kurio mes lietuviai kata
nei
laukti.
Bet mes turime
žiavo iš Varšavos, kad nuvež mūsų paduotais adresais. Kadan darbą, o broliai!
prieš
kitus,
terštų
ir
juodintų
likai nebuvome įpratę. Todėl
pradėti snygti doleriais iš sa
ir Rusijoje ištremtųjų, ir Lie ti lenkams skirtus iš to pat gi daugelis siuntinių buvo išsiųs
tai kai kame buvo trukumų,
vo kišenų, o tada išdygs ir lie
Nuotakiai
Centre.
komiteto 300,000 rub.
Pats ta per krasą, tad jų nebuvo ga
tuvoje pasilikusiųjų darbus.
nepasisekimų. Taip esti viso
tuviškos mokyklos ir prieglau
paketas su 100,000 buvo induo- lima jokiu būdu susekti.
Sulig
Ilgai Tautos Fondo platų dos ir Lietuva bus paliuosuoKą A. Bulota padaro Ameriko
kiame naujame darbe. Nepa
je, tai aprobuoja pasilikusy- tas su prašymu nuvežti Vil siuntinių išsiųstų ekspresu ir ku veikimą trukdė nežinojimas ta!
sisekimai dažnai mažina ener
Persiun
šis čia štabas prie “Naujosios niun ir induoti Smetonai, ar rių siuntėjai negavo, kaip prane kaip siųsti pinigus.
giją atima norą toliau veikti
Šiomis dienomis teko pasi
Bendrojo darbo klausimą
Vileišienei; ant paketo buvo šė telegramomis, tegalėjau rem čiant dideles sumas reikia laiLietuvos,” ko Bulota, toli iš
Bet taip dedasi tik su silpnes
kalbėti su vienu žymiu lietu
karė užklupo neišrištą, dar tik
užrąšyti ir jų vardai
Nese tis dirbtuvės informacijomis, ne kyties didelės atsargos.
Da- vių visuomenės veikėju, kuris
važiavęs neatspėja, tai pata
niais.
svarstymo stadijoje.
Karė,
nai gi gavau žinią nuo p. Sme są ekspresų kompanijos jokių in bar-gi nekurie neaiškumai pa
ria štabas, ko štabas nenužiū
Kliūtys, nepasisekimai, vie
į Tautos Fondą lygšiol šaltai
krašto nelaimės, minių aša
ri, tai įspėja Bulota. Tikras tonos, kad pinigai Vilniuje ne formacijų trečiąjai ypatai neiš aiškėjo ir lapkričio 10 d. Tau žiūrėjo, rodos, dėlto, kad T.
nok, stipresniųjų nepabaugi
ros ir kančios į daugelį dalykų
darbo solidarumas — juodinti, gauti. Mušiau telegramą Pet- duoda; informacijos duodama ti- tos Fondas išsiuntė $5.000.00 F. skiria 20 nuoš. Lietuvos lai
na, o tik paakstina prie smar
kaip ir naujos šviesos žėrė ge
teršti, niekinti ir griauti, kas rogradan, kad per hispanų pa- įtai siuntėjui, arba adresantui, t. per-kun. Dzimidavičių į Švei svės atgavimui.
kesnio veikimo.
Bet perskai
siuntinys
pasirūpintųJy. tam, kam siuntinys-siųsta. A- cariją ir $10.000.00 per Stock
rą gniužulį — kas pirmiau bu
daroma ir padaryta, bet nė jų.
Katalikiškos spaudos plati
tęs
žinias
iš
Vokietijos
kur ra
nimas yra tai toks darbas, kurs vo nesupnantamą neaišku pa Jeigu kartais pasigirsta balsas Šiandien gi gavai» žinią iš Sme- Į kyvaizdoje tokio dalyko stovio holmo komitetą — Lietuvon. do Lietuvai laisvės pažadeji-,
tonos, kad gavo 10.000 rub., o [ siuntinių kontrolė buvo begalo Iki lapkričio 10d., 1916 m., į
sidarė aišku ir suprantama^
apie pozityvaus darbo solida
privalo būti tęsiamas toliau.
mą, pasakė: “Šiandien pirmas
Taip buvo ir su bendrojo dar
kur kiti pinigai dingo?
nę- apsunkinta ir ne viename atsiti Tautos Fondą įplaukė $60.172.
rumą, apie reikalą ir parei v •
Katalikų Spaudos Savaitėje
•y
dalykas — neprigulminga Lie
bo klausimu.
Lig tik prasi
kime teisiog nebuvo galima su 38.
Išleista $54.132.25.
Iž tuva. Jeigu jau net vokiečiai
gą vienyties tautos darbui, a- žino.
mes padarėme tik didesnes pa
dėjo karė, tuojau buvo supra
(“Vienybė Lietuvninkų”)
sekti, ar siuntinys išekspedijuota, de liko tik $6.040.13.
Kada kalba apie Lietuvos paliuosavinas štabas stengiasi sudiskrestangas tame darbe.
Kadir
sta jo reikalingumas, bet dar
ar
ne.
dar
kiek
įplauks
aukų,
Tautos
dituoti pasigirdusį balsą Taip
labiausia bus nusisekus šioji
mą, tai reiškia, kad neprigulilgokai nebuvo galima prie jo
Fondas vėl pasiųs į Lietuvą^
galima gauti, tik: visu
buvo daroma su A. Janulaičio
Katalikų Spaudos Savaitė, tai
___
Pagaliaus,
pasirodė,
kad
atėprieiti. Buvę reikalinga, kad
Tad
aukaukime,
rinkime
au?
laišku Amerikos lietuviams. IŠ LIETUVOS ATSTATYMO . jus Lietuvių Dienai, daugelyje
vis-gi toli gražu nebus įtikin
smarkumu reikia dabar reika
ne vien tik iš tolo būtų girdė
kas
ir
siųskime
į
nelaimingą
Kada
ima
tų
balsų
skambėti
tos plačiosios minios apie ka
BENDROVĖS PLĖTO
lauti, nes paskiau gali būti
artimesniųjų vietų Penna., N. Y.
ti armotų griausmai ir nelai
ašarų ir kraujo šalį — Lietuvą. pervėlu. Reikia surinkti kuodaugiau ir iš įvairių srovių, jie,
talikiškos spaudos svarbą ne
JIMOSI.
ir
N.
J.
valstijose
nagauta
raikšmingųjų šauksmai, bet kad vi
nebegalėdami užginčyti srovių
bus paskleista literatūrą laikdaugiausia pinigų politikos
Remianties tuom, sulaikyta
Nuo Brooklyno Seimo, 28-29 Į
Projektas.
sos karės baisybės sugriūtų ant
vienybės
fakto
Lietuvoje,
sten

Jiai taip plačiai, kad Amereikalams, ypač informavimui
firmai išmokėjimas suderėtos už
visos šalies — tada jau buvo ne
giasi bent apie tai nekalbėti ir rugsėjo, Bendrovė ingijo se darbą sumos (suderėta po $4.50
os lietuviai katalikai patapŠeimynų blankos, kurio pasaulio apie Lietuvą.”
tik suprasta, kad bendras dar
nutylėti.
Štai “N. Liet.” ci kančius naujus narius:
subrendę, susipratę lietuviai
Gal ne vienas, perskaitęs šį
už 1.000 raikščių ir po 62c. už mis lygšiol nelabai pasekmin
bas yra galimas ir reikalingas,
Kun. N. J. Petkus,
tuodama J. Šaulio laišką pra
ai. Mes žinome gerai,
1.000 tagsų), kol neturėsim ant gai rinkome aukas, jau išsi raštelį, tars: “Ką aš čia galiu
bet ir imta jis tikrai bendrai
leidžia tą vietą kur kalbama Brooklyn, N. Y.
ir po Katalikų Spaudos
Ką čia gelbės vieDabar centro sekreto padaryti ?
$1.000.00,
rankų visų žinių sulig to, po baigė.
dirbti.
apie visų bendrą darbą Lietu
itės liks griūčių, kur paV. K. Račkauskas,
kiek raikščių ir tagsų ir ar į lai rius išdirba projektą kaip to nas-kitas mano doleris .. O,
. Pernai vasarą karės audra voje; pagaliaus paskutiniame New York, N- Y........
dar kryžius ir “ŠakėsKiekvienas doleris, net
100.00 ką gavo vietų komitetai. Už, tuos liau rinkus nuolatines duokles ne.
numeryje
(40-me),
cituodama
perėjo
per
visą
Lietuvą
dide

-Kardas. ’ ’ Atsimindami tai,
Ar atsimena
Pranas Kybortas,
daigtus, kurių visai neišekspedi- pasižadėjusią mokėti iki karės centas, gelbės.
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Tuom-tarpu lenkai vis dar
Jie tik Shenandoah, Pa. .... 200.00 iš tų vietų žinios, nieko su jais savinas Lietuvą
K Pakštas.
platinimui. Susirinkimai, pra gijoje dėl karės nukentėju- bai mėgsta girties.
Štai lapkri
mogos, vakarai yra tai vis siems šelpti, ir gimnazijose, ir tai nuduoda, nes nuduoti rei
ir
nebedaryta.
Sugrąžinta
siun

L. M. Kazunas, She
čio 6 d., Chicagoje, lenkai sa
geros progos knygelių parda kitose mokyklose, ir visoše kia ir reikia mokėti nuduoti. nandoah, Ęa................. 200.00 tinys iš Mishewaka — rengėjai, vo manifestacijoje išnešė re
vinėjimui
Atėjo šaltesni o- kitose visuomenės darbo srity Kitaip visi tuojau pamatytų
Kun. P^ Gudaitis,
negalėdami gauti ' svetimtaučių zoliuciją reikalaujančią sau AUKA TAUTOS FONDUI.
rai, žmonės daugiausia na se, kurios tik gali viešai ap tikruosius jų tikslus ir vi Tamaąuą Pa............ 1.000.00 pagelbos, atsisakė rengti L Die Vilniauą Gardino ir Minsko.
Emilija Plekavičienė iš Leatsimuose sėdi, turi laiko pasis sireikšti. • Ir darbuojasi ten si tuojau nuo * jų
Ekspreso kompanija, priė Reiškią vieni kalba apie Lie wiston, Me. atsiuntė Tautos
Labu......... ..
.$3.400.00 ną.
Mes jau
įspėjome
kaitymui ir spaudos platinto greta kairiojo visuoriieninko — traktų.
Atminus, jog sistematiškas musi siuntinį į Wilkes Barre, tuvos laisvę, kiti-gi, dar ver Fondui auką $10.00.
jams einant per stubas nesun liaudininkas demokratas, gre “Liet-.Bal.” darbo žmones, darbas dar nepradėtas ir jog Pa., neišsiuntė jo. ir apie tai jo- gais būdami, jau kala naujus
kad nepasiduotų jų meškerei, naujų narių užsirašymai, pa- kioe žinios negauta pirm. 1 d. mūsų brangiai Lietuvai pan
ta demokrato — kunigas.
ku užtikti žmonių namie.
Amerikoje štai nesenai įvy ir parodėme tikrąjį tos kuopos siekusi kone pus-ketvirto tuk- lapkričio. -Taip pat neišsiųsta čius. Tad lai žino musų ‘ ‘bro
Kaip šioji Katalikų Spaudos
PRAŠO AUKAUTI.'
Tai, žinoma, stančio dolerių vieno mėnesio siuntinių ir kaikurioms vietoms, liai,” kad Lietuva jau net
Savaitė nusisekė, tai trūkstant ko visų srovių suvažiavimas, žmtfnių plauką
Garsusis lenkų pianistai
Z lių iš įvairių kolonijų dar kuriame taip-pat prieita prie jiems be galo nepatiko. ' Jie bėgyje, — inplaukė in Bendro- kur .L. Diena buvo perkelta ant perdaug privergavo, kad lie
dere
vski atsišaukė į prezi
ir
toliau
dumia
savo
skaityto

Ten
peranksti daryti išvadas. Bet šiokios tokios vienybės.
vę be jokios beveik agitacijos, 4 d. Lapkričio, pavyzd. Lavrenee, tuviai nors savo Lietuvoje no
tą
W
ii šoną, kad tasai išli
iŠ to kaip uoliai veikė kaikurio- buvo tartasi, kad visos srovės jams akis, kad mes esą galiū p— aiškiai matosi, kaip mūsų Į Mase., Schenectady, N. Y. Ga- ri būti neprięnlmingi.
Mūsų
se kolonijose komisijos, tai ga susidėtų tik vienam tiksliam nų gynėjai, jie gi darbo žmo visuomenė Lietuvos Atstatymo vęs žinią apie tai 3 d. lapkričio, | prabočiai gynė mūsų tėvynės proklamaciją , k
tariama Padėl
lime spėti, jog Spaudos pa darbui — lietuvių dienai suor- nių, liaudies užtarytojai. Kas | Bendrovei užjaučia, ir kokį už- Į į Schenectady nuvežiau pats (500
laisvę — ir mes pataikysime
koti nukentėii
Tam darbui pasi ■ tikrai yra didžiūnų ir galiūnų sitikėjimą prie Bendrovės pa raikščių ir 15.000 tagsų; ii šio už tinkamo ginklo stvertiem.
raitės vaisiais pasidžiaugsime. ganizuoti.
Europoje v
Iš ari i r tesnių kolonijų jau tu baigus, srovės vėl pasilieka gynėjai, ar jie, ar mes, apie rodė mūsų žymūs žmonės.
siuntinio ii Schenectady pasiųsta
Bet kas-gi mums daryt
rime ži jų. Šauniai pavyko kiekviena sau. * Tiesą ir tam tai “Liet. Balse” dar pakal
Organizatyvis Komitetas dalia į Albany, N. Y., ir Troy, kada vieni kalba už Lietuv
"Worcesteryje.
Nedėlioj lap vienam darbui ten tegalėjo su- bėsime. Tikimės, jog net den- baigia jau rengti popieras bei N. J.) Į Lavrrence, Mass, nuve laisvę, kiti-gi žada jai jau na
rik gdamies iškilniais demokraty blankas, reikalingas Bendro- žė “Tėvynės” darbininkas p. P.
ės pra i si rasti r.* -"sos
kričio 12 d.
- par..
' rl
~>es
r. :r ?ten£'jjur.ies sa-;
žnior
džios
norimas.
Bajoras.
acijo; užsi
testuoti prieš kiekvieną pasi-

Tautos Fondo reikalai

Žinios iš Lietuvos. .

į

Spaudos savaitę I
baigiant.

)

Lietuvoje visos sroves
veikia išvien.

*

DARBININKAS.
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Kas • girdėti lietuviu kolonijose.
--------tai apie tai negal būt nei kaiSCRANTON, PA.
bos, bet taip sau pamažiau
pradeda veikti, be abejo kad
Sp. Savaitės prakalbos.
z a
\
iš tykaus veikimo, vėl kils vi
Lapkričio 12 d. buvo Spau sokie nauji dalykai, bei senus,
dos Savaitės prakalbos mokyk užmirštus, apleistus pradėsi
los salėj.
Pirmiausia pakal me judint, tai ir vėl visi ste
bėjo vietos klebonas gerb. kun. bėsis newarkiečiais.
Kuras. Paskui gražiai sudai
Kaip jau “Darb.” skaity
navo šv. Cecilijos choras.
Po tojams žinoma, jau Kat. Spau
to buvo deklemacijos. Dekle- dos Savaitę perleidome ir pa
macijas sekė graži,
indomi gal mūsų nuomonę pusėtinai
prakalba gerb. kun. J. Miliaus mums nusisekė.
ko.
Kalbėjo apie spaudą.
Spaudos Savaitė vien tuomi
Laike prakalbų išparduota neužsibaigė, bet po to laikyta
daug knygelių ir daug laikraš me susirinkime sumanyta sut
čių užrašyta.
verti tam tikrą ratelį Kat. Sp.
Tokiam pat tikslui vakaras platinimui, ir išrinktas ko
buvo rengiamas lapkričio 16 d. mitetas išdirbimui pienų miS. Galinis.
neto ratelio veikimui.

Nauja bažnyčia.

BROOKLYN, N. Y.
Prakalbos.
Lapkričio 12 d. Apreiškimo
P. Šv. buvo prakalbos. Buvo
pakviestas kun. Švagždis, ku
ris kalbėjo apie spaudą. Nuro
dinėjo apie gerą ir blogą spau
dą. Gerbiamas kalbėtojas la
bai iškalbingai išrodinėjo apie
tuos dalykus.
Žmonėms la
bai patiko daili prakalba. Be
prakalbos buvo ir deklemaci-

Ten buvęs.
LAWRENCE, MASS.

Katalikai pradeda veikti.
♦

Nedėlioję, - lapkričid 12 d.
čia įvyko nepaprastas atsitiki
mas.
Šiame miestelyje žmo
nės yra papratę girtuokliauti
ir svetimus dievus garbinti.
Taigi nėra nei ko stebėties,
kad niekas nesirūpina geres
niais užsiėmimais.
Kaip’ po
kitas kolonijas pradeda geres
nioji dalis žmonių judėti ir vei
kti prieš tuos šviesos nepriete
lius būtent, girtuoklystę, be/dievystę ir nešvarius laikraš
čius, tai ir čia viršminėta die
ną susirinko būrelis prakilnių
žmonių pobažnytįnėje salėje
ant Bradford st. tarties apie
praplatinimą geros spaudos
lietuvių tarpe.
Susirinkimą atidarė gerb.
kun. Pf. Virmauskas,
kuris
pasakęs kelis žodžius apie mo
kslo brangumą ir jo naudingu
mą perstatė Boston’o Kolegi
jos moksleivį Joną J. Rama
nauską, kuris dabar lanko mū
sų koloniją, kad praplatinti
gerą literatūrą ir užsidirbti
sau ant mokslo.
Kalbėtojas aiškiai nurodi
nėjo reikalą remti katalikišką
spaudą ir kokią naudą mes iš
jos galime turėti.
Nurodinė
jo kokią blėdį žmogui padaro
skaitymas nešvarių laikraščių.
Jo kalba gana įvairi ir patiko
visiems, kurie tik jos klausė
si.
Ant galo kalbėtojas ragi
no prisidėti pire praplatinimo
geros spaudos.
Daugumas jo
žodžių paklausė ir tapo sutver
ta Lietuvių Katalikų Spaudos
Dr-jos kuopa iš 27 narių, ku
rie įmokėjo savo metinę duok
lę po vieną dolerį.
Tuojaus
po prakalbų buvo laikytas Sp.
Dr-jos kuopos susirinkimas,
kur likosi išrinkta valdyba ir
pienas nustatytas dėl tolesnio
veikimo.
Nutarta laikyti su
sirinkimus kas ketvirta nedė
lios vakarą
Po to visi skirstėsi namuosna džiaugdamies, kad ir Lawrence žmonės pradėjo judėti,
sukties ir grįžti ant gero kelio.

Jau pamatai jai iškasti, me
džiaga vežamą ir jei orai to
kie gražūs kaip dabar pabūtų,
tai apie pabaigą adventų ir bededame kampinį akmenį.
Lietuvių Diena praėjo; dirdome visi išvien, nors iš pra
džios visai buvo socijalistai at
sisakę, ir pasiskubino kat. su
tautin. užbėgti už akių, ir jie
pirmi gavo iš miesto valdžios
leidimą.
Kada nuėjo ir kat.
su taut. komitetas gauti leidi
mo, pasirodė, kad jau soci
jalistai yra gavę leidimą bet
jie nabagai neturėjo nuo Cen
tro jokių paliūdijžmų ir buvo
pašaukti atgal pas policijos
viršininką kuris ragino dirb
ti išvien visiems.
Tuomet socijalistai pasida
rė nuolaidesni, ir prieš pat
Liet. Dieną susitaikė ant tų pa
čių išlygų, kaip ir bostoniečiai.
~Liet. Diena praėjo, dirbo
tiek, kuri srovė kiek jėgų turė
jo, nors prisirengimas nebuvo
visiškai gerai iš kalno sutvar
kytas, ką galima prikišti ir
pačiai Centro Valdybai, ypač
kaslink raikščių ir cedelių.
Prie veikimo ypač buvo tai
komą kad ir iš socijalistų įei
tų kiek tik jie norėjo kaslink
kontrolės; nors tarp katalikų
su tautininkais nebuvo jokių
varžytinių.
Viskas rodos bus gerai. Va
kare prieš L. D. buvo sušauk
tas susirinkimas, kad išdalyt
skardinukes ir paaiškint apie
rinkimo būdą; štai vienas iš
soc. kuopos pasiprašo balso.
Gavo balsą na ir pradėjo:
“Gerbiamieji ir gerbiamosios!
Pranešu, kad tą dieną po Liet.
Dien. vakare bus prakalbos
pas p. Plikaitį, ir prašau visus
atsilankyti, nes ten išgirsit
kiek pinigų busim surinkę.”
Tokis pagarsinimas uždavė ko
kį tai neužsitikėjimo mintį tū
liems ne soc- partijos veikė
jams.
Kas tai būtų?
Iš pa
garsinimų jau buvo žinoma,
kad soc. rengia 2 d. lapkr. Rau
donosios Spaudos Savaitę, o
šis ponas kviesdamas publiką
ant prakalbų, apie raudonosios
sav.
apvaikščiojimą
anie
šnipšt.
Tuomi paakinti kat.
ir taut tėmijo kas toliaus bus.
Liet. Dien. vakare aukos
pradėjo plaukti, vos spėjo ko
mitetas priiminėt, o kol sus
kaitė parneštas dėžutes, tai atėjo antra vai. nakties.
Ryto metą veža pinigus į
banką; čion jau pasirodo, kad
soc. būtinai nori, kad iš jų pu
sės vieno parašas įeitų į ban
ką.
Tas buvo neparanku, nes
susitaikant jie to nereikalavo,
o ant susirinkimo neišrinktai
ypatai visai nelegališka būtų
priėmus parašą į banką To
kiu būdu pinigai likos padėti
.vardu Lithuanian Relief Com.
su parašais pirm. adv. J. Matu
levičiaus ir ižd. kun. J. Dobužinsko.

ftrukšmas kelti visai be pama-

Į

ALBANY, N. Y.

*> Pinigų V1SO surinkta
. _ Newar‘

Vos tik prez. Wilsonas, pa
skyrė dieną aukas rinkti lietu
ke, Harrisone, Broomfielde,
viams, tai tuojaus ir mes AlOrange ir apielinkėje $3.500.
baniečiai sukrutome prie dar
Čia gal man užmesti už mi bo. Po teisybei čia lietuvią
nėjimą visur socijalistų, nes jie mažai ir randasi maž-daug aPer tai tarp
savo veikimą remia ant “Dr- pie 50 šeimynų.
-jų Sąryšio,” bet kadangi Są savųjų nedaug ir rinkėjų suor
ryšis susideda vien iš atstovų ganizavome, antra kaip visur
socijalistų ir viskas veikiama taip ir pas mus trūksta žmonių
pagal socijalistų nurodomus apšviestesnių, kurie galėtų ir
pienus, nežiūrint kas daugu tuos pačius išjudinti pertai ir
mos tų dr-jų narių manyta, tai prie prakilnaus darbo nevisi
Vieni" darbavosi,
manau neprasižengsiu pavadi prisidėjo.
nęs juos socijalistais.
antri vien tik tyčiojosi.
Bet
visgi prakilnesnieji tėvynai
Vijurkas.
niai ant nieko neatsižvelgę sto" jo prie darbo. . Čia dar turiu
pažymėti, jog puikiai darbavo
AMSTERDAM, N. Y.
si šie vyrai: p. St. Račkaus
kas, N. Kaklanskas, J. MiroLiet Dienos pasekmės.
polskis, D. Burba ir M. Švil
Amsterdame dėl nepatogu pa. Kaip jau virš paminėjau,
mo rinkimo aukų Lietuvių Die kad čia lietuvių mažai randa
noje, 1 Lapkričio, tapo perkel si, tad kvietėme lenkus. Taip
gi Amsterdamo lietuviai, ku
ta ant 4-tos lapkričio.
rie taip jau atsižymi gausiomis
Vietinis komitetas stropiai savo aukomis, buvo atvyk?
darbavosi, idant kodaugiausia talkon. Albanin atvažiavo 83
aukų surinkus savo nuvergu aukų rinkėjai, ir tuomi mus
siems viengenčiams.
albaniečius labiau padrąsino
Pasišventimas komiteto ir stoti prie to praklnaus darbo.
Amsterdamo lietuvių buvo di Pertai suvienijus vietinius lie
delis, nes ką komitetas suma tuvius ir lenkus taipgi Amsternė čionykščiai lietuviai tuo damiečius išstatėm rinkėjų 152.
jaus atlikinėjo savo užduo Aukų surinkta $1.09.79. Dautį didvyriškai.
Dviem sa gausia aukų surinko lietuvai
vaitėms prieš aukų rinkimo tė p-lė Alesė Zutkiutė, toliaus
dieną, kolektoriai vaikščioda Varonika Urbšiutėj, Morta Salmi po stubas rinko dienos už bert, Julijona Avižiukė ir Ve
darbius. Žmonės aukavo gau ronika Bičkiutė, taipgi vienos
rinkėjos dėžutėje suradome če
siai.
kį $25.00, tai auka gerb. kun.
Atėjus rinkimo dienai Ams- B. Mulevičiaus.
terdamiečiai nusiuntė talką į
Iš Centro raikščių ir dėžu
Albany, N. Y. 80 rinkėjų, į
čių negavę patys pasigamino
Schenectady, N. Y. 50 rinkėjų
me, kas mums kaštavo $15.
ir į Troy, N. Y. 50 rinkėjų, nes
Dabar pradėsime rinkti tarp
tenai lietuvių nedaug randasi.
lietuvių vienos dienos uždar
Rinkėjai į minėtus miestus
bius.
Kaip girdėjau ir drvažiavo savo lėšomis ir dirbo
'jos žada po kiek paaukuoti.
visą dieną rinkdami nuo pra
V. K. Rašt.
eivių aukas.

Likusieji Amsterdame, dar
bavosi išsijuosę,
nes dirva
buvo prirengta pasidėkojant p.
F. Veliškai, korespondentui į
vietinius amerikonų laikraš
čius.
Jis pasistengė aprašyti
lietuvių praeitį ir dabartinį
baisų padėjimą.
Aukų rinki
mo dienoje 4-tą lapkr. surinko
me $1.383.70. Draugystės pir
miau buvo sudėję $985.00, die
nos uždarbiai, nuo dviejų ve
stuvių ir smulkios aukos suda
rė $777.73.
Iš viso tai dienai
sudėta bankon buvo $3 146.43.
Tai puiki auka tokiam mažam
mieste kaip Amsterdam, N. Y.
Pasidėkojant mūs gerbiamam
klebonui kun. J. Židanavičiui,
draugaujant su p. J. Karužu,
surinko pridedamas savo auką
$50 sudarė $307.00.
Gerb.
klebonas sumanė ir sutaisė
tam tikras blankas, su kurio
mis pats kun. J. Židanavičius
kreipėsi į turtingesniuosius
amerikonus, nuo kurių gavo
gausias aukas.
Daug aukavo
po $25 00, po $50.00 o vienas
amerikonas net $100.00.
Aukos dar vis plaukia. Pi
nigai greitu laiku bus pasiųsti
Raudonamjam Kryžiui!

S. S.
✓

CHICAGO, ILL.
Liet Vyčių IV kp. vakaras.

MERIDEN, CONN.

L. Dienos pasekmės.
Mes surinkome lapkr. 1 d.
$334.62, ir da nepasiuntėm.
Eina ginčai. Vieni sako, rei
kia siųsti per WashingtOną D.
C. Raudonąjį Kryžių,
antri
sako reikia siųsti per WilkesBarre, Pa. Centralinį Komite
tą.

A. J. B.

NEWARK, N. J.

E. ARLINGTON, VT.
Mūsų miestelio lietuviai ne
atsiliko nuo kitų kolonijų. Var
gais negalais surengė Lietuvių
Dieną — rinko aukas ne su dė
žutėmis, bet su blankomis.
Du rinkėjai apkalėdojo visą
Arlingtoną ir East Arlingtoną
nepalikdami nei vienos stubos
nei įstaigų. P-nia Emilija Ge
nienė surinko $26.70, p. Feli
ksas Šlapelis sur. $56.80, viso
$83.50;
rinkėjai sakės labai
pavargę.

Muzikos Mylėtojams
L Naujiena.
Brooklyn’an nesenai atvažiavo muzikas A.
EKSANDRAVIČIUS, baigęs Varšavos muzikalę
konservatoriją, ir atidarė

Lietuvių Muzikos Mokykla
Mokinama ant PIANO, SMUIKO, CHORO
GIEDOJIMO ir VARGONININKAVIMO.
Taipo
gi išguldoma TEORIJA,
HARMONIJA, KON
TRAPUNKTAS, INSTRUMENTACUA ir MUZI
KOS ISTORIJA.
Lekcijos prasidės 15 d. rugsėjo. Užsirašyti į
bile kurį muzikos skyrių galima dienomis ir vakarais nuo 8 d. rugsėjo.
Kainą labai prieinama, o
mokslus einančiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kurie norėtų pasimokyti muzikos, pataria
ma imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje.
Adresas:

Arlingtonietis.

ST. BONAVENTUR, N. Y.
Spalių 21 d. 7-ta L. R. K
M. Sus-mo kuopa turėjo savo
mėnesinį ssusirinkimą su pro
gramų.
J. Miliauskas kalbė
jo apie jaunuomenę: jos auk
lėjimą, priederystes ir įtekmę
į visuomenę.
Ant programo
turėjo būti keturi, bet kiti,
būdami labai užimti,
nepri
sirengė.
z Po programo buvo kritika,
šioki-toki įnešimai ir svarsty
mai.
Tam užsibaigus išsis
kirstyta kas sau.
Po atidarymo mokyklos lie
tuvių mokslaivių daugiau nepribuvoi; esame tik tie patįs
astuoni, kurie pribuvome ant
laiko. Lenkų šįmet čia priva
žiavo dnugybė ant laiko ir da
bar da atvažiuoja — iš viso jų
dbar yra apie dvidešimts šešiVienas lietuvis buvo kvie
čiamas namon ant Lietuvių
Dienos, kad parvažiavęs te
nai pagelbėtų pasidarbuoti ta
me svrbiame mūsų tautos mo
mente.

A. ALEKSANDRAVIČIUS
Vedėjas

66 Conselyea Street.

a+a

A.

X
X
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Minėtos knygelės autoriui Juozui Kudirkai pasisekė sugrįš- A
♦♦♦ ti Amerikon visai kitais keliais: būtent per Siberiją, Japoni- A,
ją, San Franciseo.
Tai-gi knygelėje plačiai aprašyta ne tik jT
karės baisenybės, bet ir jo tolyma įvairi kelionė.
Kiekvie*t* nam skaitytojui patartina atydžiai perskaityti šią įdomią kny- j?

Skirskas.

i
ję

HAVERHILL, MASS.

gėlę, kuri galės daug mums naujo papasakoti.
Knygelės sukrautos pas autoriij Juozą Kudirką 12241 Ernerald avė., Chicago, III.
Taip-pat galima gauti “Draugo“
redakcijoje 1800 W. 46-th str., Schieago, III.
Knygelės kaina 20c.

t

Šv. Jurgio Lietuvių parapi
i
joj bus misiijos nuo 11 lapkr.
X
ligi 18 lapkr. š. m.
Pradžia i
misijų 11 lapkr. 8 vai. vėakare.
Misijas laikys tėvas kun. Vinceitas Kulikauskas iš Chicago,
III.
Laike misijų bus klauso
ma išpažinties, bus daugiau
lietuvių kunigų; tai-gi visi lie
NAUJA IR SENAI LAUKTA KNYGELĖ
tuviai katalikai iš apielinkės
- POTERIAI,
yra kviečiami atsilankyti ant
tų misijų.
apie atgailos sakramentą ir suplikacijos. 16 pusL
Kun. S. Kučas, klebonas.
Išleido Petrapilyje LIET. CENTRALIS KOMITETAS.

Su viršeliais.
Nauji poteriai, prisakymai, gryniausia kalba. Pa
tvirtinti Jo Malonybės Vyskupo Karevičiaus.
“Darbininkas” gavo leidimą iš Centralio Komiteto
atsispausdinti šitą knygutę ir Amerikoje. Šiomis die
nomis jau išeina iš spaudos. Kaina 6 centai. Šimtais
perkant — nuleidžiame didelius nuošimčius.

BROOKLYN, N. Y.
Lapkričio 5 d. buvo prakal
bos svečių kun. J. Žilinsko ir
p. M. Yčo.
Pirmiausia kalbė
jo kun. J. Žilinskas apie karės
pasekmes.
Vėliaus buvo manyta, kad
rodant karės paveikslus kalbės
p. M. Yčas, bet ir tą įliuostruotą prakalbą atliko kun. J.
Žilinskas.
Žmonės užganėdinti.
Bu
vo 300 suviršum.
O kad buvo įžanga po 25
centus, tai ir nukentėjusiems
liko nemaža auka.

Vietinė Liet. Darb. Sąjun
gos 14-ta kuopa rengia puiką
šeimynišką vakarą su įvairiu
programų, kuris bus nedėlios
vakare 19 d. lapkričio. /Pra
sidės 7:00 vai. po pietų.
Įžanga porai $1.00. VieUžkannai ypatai 50 centų,
džiai ir nesvaiginami gėrimai
bus veltui.
Programas minėto vakaro
P. M.
bus labai įvairus ir indomus
užtai, kad dalyvaus atsižymė
ROCHESTER, N. Y.
jusios ypatos.
Ypatingai po
Auką Lietuvių Dienoje sunas M. Sadauskas, kuris atliks rinkta suvirš $1.300.00.
muzikališką dalį ant visokią
Aukos dar vis plaukia.
instrumentų, taiposgi skam
S. Klimaitis,
bins ir ant lietuviškų kanklią.
Raštininkas.
Taigi ateinantį nedėldienį visi
Newarko ir apielinkės gerbia
mieji lietuviai ir lietuvaitės,
katrie norit praleist vakarą
linksmai ir padoriai kviečiame
visus atsilankyt į Liet. Darbi
ninkų Sąjungos 14-tos kuopos
šeimynišką vakarą svetai
Y
nėn dr-jos šv. Jurgio, 180-2
New York avė.
Programas bus sekantis:
Atidarymas x vakaro, trumpa
kalba.

I

?

XT
XX
X

Jau atskrido iš Forest City, Pa. į So. Bostoną ir tuo
jaus pradės čiauškėti.
Num. 11 jau rengiamas spaudon.
Bus labai gyvas
įvairus.
Be juokingų pasakojimų ir čiauškalų bus
taip-pat įvesta mokslo, literatūros ir dailės skyriai,
kuriuose žvirblišku žvilgsniu bus nurodoma tų dalykų
svarba.

i ir

f

Tautos Fondo X
X
valdyba.
XXX
i

Są,;-.r.ro-.

n*>n7migo. o,s įnr

Labai įndomi knygelė

*|*
Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos kningelė “Karės
♦♦♦ baisenybės Lietuvoje “(pragyventų valandų atsiminimai). Juo»
«£» zas Kudirka karės pradžioje buvo išvažiavęs į Lietuvą, kur jį
A užtiko karės viesulą. Tai-gi autoriui savo akimis teko maA tvti tas karės baisenybes mūsų tėvynėje, kurias ir surašė viršminėtoje kningutėje.
Čia mes rasime aprašymą, kaip praj sidėjo karė, kaip varė žmones ant karės lauko dirbti visokių darbų Važinėti su stuika, kaip keliavo pabėgėliai. Nestinga ir aprašymų apie sunaikintos Lietuvos vietas, apie žiauru«£» raus kazokų ir vokiečių ir tt.

Lapkričio 12 d. Liet. Vyčių
IV kp. surengė vakarą.
Bu
vo sulošta vieno veiksmo ko
medija: “Geriaus vėliaus, ne
gu niekad.”
Minėtas veika
las labai puikiai nusisekė ir
publika buvo užganėdinta. Po
1, Dainuos — vyrų choras,
Maža Varguolė.
perstatymo padeklemavo A.
2, Deklemacijos, 3, prakal
Benevičius Vaičaičio eiles, ir
bą
4, dainuos — kvartetas, 5.
"L. Vyčių IV kp. choras, veda
lietuviški
profesijonališki šo
NEWARK, N. J.
mas p. J. Kudirkos sudainavo
kiai. 6. Užkandžiai ir savitar
keletą dainelių, kurios publi
Kada tai Newarkas buvo
piniai pasikalbėjimai. 7, pp.
kai labai patiko.
Užsibaigus
garsus savo korespondencijo 
Sadauskai atliks muzikališką
programai prasidėjo žaislai ir
mis, ypač daugiausia rašyda
Už tai dabar soc. kelia trukdalį ant visokių instrumentą,
šokiai.
Taipgi turėta gėlių.
vo į “Darbininką.”
Bet da šmą ir Šaukia: katalikai mus
skambįs ir ant lietuviškų kank
Už gėles mergaitėms buvo
bar jau kokis pusmetis ar dau- apvogė, mus apsuko!
Čion
lių. 8. Monologas.
9. Moterą Sekretorių*:
dovanos.
Išlaimėjo
giaus praslinko, ir veltui var niekas jų nesuko, nei nenorėjo skirtos
sekančios: M. Mikaitė — pir į kvartetas iš Vilkmergės parap.
K Pakštas,
tysi lapus “Darbininko,” retai sukti.
Kada prisidėjo, reikė
10, Solo. 11, Šokiai, pasikalma,
K.
Voltaitė
—
antra,
S.
917 W. 33-rd ^St,
kada užtiksi tokią žinutę apie jo tik reikalauti, kad būtų
(bėjimai ir tt.
Mankaitė — trečia.
Visos
Chicago, I1L
m is kolonijos veikimą.
(~
(Irivienas iš jų išrinktas į trustiVaisiai užkandžiams.
trys
panelės
yra
TV
kp.
Vytės.
dabar iš Newarko daugiau ko- j sus, tai be abejones ir būtų iš. Tikslas minėto vakaro yra Iždininkas:
Turiu da pažymėti, kad
lencijų, negu iš bile ko-I1 rinkę; o kad dabar savo tarne
dėl uždarbio, bet dėl arti
B. Vaišnoras,
šitos kp. dramatiškas ratelis
s miesto. Red.).
j pa, kolei nebuvote prisidėję ir
mesnio
snaipažinimo vieni SU
1514 Carson St,
rengiasi sulošti didelį veikalą:
riek apsimažipo newar- išrinkote, tai tas rinkimas jau If?
Į
kitais,
kad
ateityje
galėtu-,
S. S., Pittaburgh, Pa
'Marija Magdalietė.” Ir kaip
as po apielinkes
“
mėm
visi
išvien
veikt
ir
darIždo globėjai:
'man teko girdėti, tai neužilgo
bet tai tik laikii-Socijalistai žino kiek pinigų
Įtaotis naudai Liet Darbininkų
A. Nausėdienė,
ftnkta ii*kad tie pinigai nu- bus ir sulošta.
Ne r a

kataliką

Brooklyn, N. Y.

V. Yurkaifajj.

917 W. 33-n»t.,

“Žvirblio” čiauškalų mėgėjai nesnauskite!
greičiausia užsisakykite “Žvirblį.”
Kaina metams ..
Pavieniai numeriai

Kuo-

$1.00.
10c.

“Žvirblio” antrašas:

“ŽVIRBLIS”

Naujas “Darbinink™“ Leidinys

ŠYDŲ KARALIUS.
Drama keturiuose aktuose bei penkinę paveiksluose
• Liuosai vertė
J. M. fiirvintąa
Kaina 30 centą.
Veikalas tinkamas perstatymams, ypatingai Velykų
laike.
*
KNYGELE 64 PUSLAPIŲ.
Siųskite užsakymus tuojaus.

MISIJOS.
19 d. lapkričio š. m. Atholio Re

i

ių parapijo
nusijoi ir tesis 8 dienas.
dienas.
Misijas Laikys tėvas kun
icas
o 13 taip-pat ir daugiau* lietuvių kunigų
šviečiame visus lietuviusk^^Jras iš api+Fų>^ at
pasinaudoti ta
*t

- I
I

v

■

r

"DARBININKAS"

4
—

Vietines žinios.

DIDŽIAUSIA
KRAUTUVĖ.

KĮLA.*

Knygų ir visokių reli
giškų daiktų.

So. Bostono Lietuvių KooNorėdami gauti kata
Eperaeijos laikytame susirinkilogų prisiųskite 10c. kra
; me nutarta rengti balių su vasos ženkleliais.
f fcariene.
Tas bus daroma ne
Įvairių maldaknygių,
tam, kad uždirbti, bet tam,
Eilių
ir kitokių pasiskai
■ kad supažindinti publikų su
tymų.
kooperacija. Diena dar nepa
skirta, bus pranešta vėliaus.
P. MIKALAUSKAS,
Buvo užsiminta apie apmokė248 W. Fourth'St.,
| jimų šėrininkams nuošimčio.
So. Boston, Mass.
Tas palikta ant metinio susi
rinkimo. Prisirašė trys nau
Mes Petras ir Vincas Uginji nariai (arba Šerus papirko),
tai
pabėgėliai iš Tėvynės Lie
tarp prisirašiusių buvo ir kun.
tuvos
nuo karės liepsnos, jau
F. Kemėšis. Susirinkimas pri
ėmė naujus narius delnų ploji čieli metai kaip gyvename Si
biro mieste Nikolsk-Ussrijskij
mu. .
Toliaus krautuvės vedėjas Priamurskaja Oblast (Puškinpaaiškino, kad bus galima skaja ui. No. 61) Norime žino
daugiaus daiktų nupiginti, y- ti, kur gyvena mūsų -brolis Apač ant tų daiktų kurie yra merikoje Izidorius Bajorinas iš
reikalingiausi pragyvenimui. Burgaivių sodžiaus, Viduoklės
Toliaus buvo išduota mėne prap., Raseinių pav., Kauno
sinis raportas, iš ko pasirodė, gub. Tris metai kaip Bajori
kad koop. biznis w ir apivarta nas gyvena Amerikoje. Dabar
mums reikalinga pagelba nes
vis kįla.
vokiečiam užėjus balandžio 9
K. Bronis.
d. 1915 m. prie akių viską atė
mė
ir mudu vargais negalais iš
NEGALIME SUTALPINTI.
sprukome po 2 nedėlių vargo,
Iš daugelio kolonijij buvo iš vokiečių rankų.
atsiųsta apie Lietuviij Dienoje
veikimą ir buvo surašai auko
Paieškau savo pusbrolių
toji] po kiek kas surinko.
Jurgio ir Petro Jakaičių. Kau
Skaitytojams ir rinkėjams tų no gub., Panevėžio pav., Ramy’ kolonijų būt buvę indomu ir galės valsčiaus, Jutainėlių kai
malonu matyti laikraštyje to mo. Girdėjau, kad jis gyve
kius surašus. Bet gaila, kad na Bostone, Mass. Meldžiu atsi
jų sutalpinti nebūt buvę gali šaukti pačių arba kas apie juos
ma. Perdaug būt vietos užė žino ant šio antrašo:
mę. Todėl kito išėjimo nebu-:
Antanas Jakaitis,
vo, kaip iš visų korespoudenci- j
23 Henchmen St.,
1 jų aukotojų surašus praleisti. I
Vforcester, Mass.

REIKALAUJU darbo prie
REIKALINGAS su paliudi
Paieškau giminių ir pažįsta
fotografisto. Suprantu gerai
studijos darbų. Norintieji gau jimais nuo savo klebono var mų. Esu iš Vilniaus gub., Tra
ti darbininko, kreipkitės šiuo gonininkas. Bet turi mokėti kų pav., Daugių miestelio. No
adresu:
vesti chorą. Atsišaukit į “Dar riu pašelpos. Esu moksleivis. Lietuviams ir Lietuvaitėms.
B. Vaičiūnas,
Jog mes atidarom naujų dra
Antrašas: Bronis Vaitulevi- bužių krautuvę vyrų ir moterų.
” Redakciją
129 Elm St., Lavrence, Mass. bininko
• *»
%
čius, Pokrovka ui. d. No. 10, Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To
kv. 4.
dėl visus širdingai kviečiam
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs rudeninius ir žieminius
drabužius.
Rengia Lietuvių Labdarystės Draugija sekančiais
Tariame ačiū už pereitų
M. M. ANDRTOŽIUTĖ
subatų vakarais:
prielankumų
ir pasitikim atei
(Andrews)
Spalio-Oct. 28, Lapkričio 4,11,17 ir Gruodžio 2 d. 1916.
tyje.
Viso
DALGHR EN HALL
kiems dai
Pasiliekam su pagarba
Kampas E ir Silver St.,
So. Boston, Mass.
ktams
pa
Šokiai prasidės nuo 7 vaL vakaro ir trauksis iki
Jonas Berzelionis & Co.
brangus,
12 vaL nakties.
4 Washington Str.,
j tečiaus aš
ĮŽANGA: Vyrams 35 c., Moterims 25c.
Hav Market Square,
— ‘nieko neBoston, Mass .
rgę pabrangi
ną: i nau.

Pranešimas.

Eikite į didžiausius šokius

APIE BILLY SUNDAI.

Paieškau Pranciškaus Juš
šiomis dienomis pradėjo sa-1 kevičiaus. Iš Lietuvos jisai pavo misijas Bostone Billy Sun- eilu* ts Kauno gub.^ Šiaulių
day. Jisai turi didelę įtek- aPs.7 juokės parapijos. Amemę į amerikonų plačiąsias mi rikoje jis gyvenęs apie 6 me
nias. Jam buvo pastatytas tus —Laivrence, Mass. Jam su i
tam tikras didžiulis tabernacle, grįžus į Tėvynę kilo karė. Me
tai atgal jis buvo Rusijoj. Kur
kur jis savo misijas laiko.
Jo pamokslai tuo geri, jog jis dabar?! Jis ar kiti, ma
jis be galo priešingas persis- lonėkite man pranešti.
kirimams ir girtybei. Tai Kun. Pranas A. Virmauskis,
94 Bradford St.,
tuomi jis pasitarnauja visuo
Lawrence, Mass.
menės doros pakėlimui.
Savo pamoksluose daug kal
Paieškau brolio Antano Ka
ba prieš persiskyrimus ir svai
zlausko. Kybartų kaimo, Stavgalus.
čių parapijos, Kauno gub- Apie 17 metų kaip Amerikoje.
atvyks "Mintyto jas.
Gruodžio 5 d. į Bostonų at Girdėjau gyvena apie "Ghacavyks Indijos poetas ir minty- go- Atsiliepkite:
Juzė Kazlauskiutė,
tojas Tagose. Jisai kalbės
610
Columbia Avė.,
Tremont Temple.
Baltimore, Md.
(3 sykius)
RAŠO, KAD LIKSIS NEUTRALĖ.

' Vokietijos laikraščiai stebid, kad M’ilson liko prezidenK- Tai rašo, jog Wilsonui
lekiant prezidentu Amerika iš
laikysianti neutrale/
Kiti
Vokietijos laikraščiai rašo, jog
Vokietijos santikiai su Amenka liksią po senovei.
PER BISKĮ NELAIMĖJO.

Prezidento rinkimo dienoje
dviejose valstijose buvo bal
suota ar moterims duoti balsa
vimo teisę. W. Virginijoj ta
teisė labai didele didžiuma bal
sų buvo atmesta. 0 So. Dokotoj, tai tik per 3 000 bal
sų moterys negavo balsavimo
teisės.

Kareivis Vincas Miklavaitis
kaimo Juškaičių, Aleksandravo valsčiaus, Raseinių pav.,
Kauno gub., ieškau brolio An
tano Miklavaičio, giminių ir
pažįstamų.
Atsišaukite. An
trašas: Russia, Petrograd, Pet-

HARKO

HARKO
SEOTAI

Juozapas Zupkauskas.

PAKVIETIMAS
Šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo
tautiečius ir draugus at iti pamatyt mane, kuomet
jiims reikės Siuto, Overkoto, ’Ajirėdalų ar Ceverykų.
Aš pats jums visuomet patarnausiu koatsakančiausiai. Aš širdingai dėkavoju Jums už jūsų
paramą praeityj, kartu tikėdamas paramos ir atei
tyj-

MŪSŲ RUDENINIAI IR ŽIEMINIAI NAUJOS
MADOS SIUTAI IR 0VERK0TAI

jau dabar gatavi didžiausiam įvairume materijų ir
madų, kuriuos galima pirkti stebėtinai žemomis
kainomis. Nelaukite iki praeis pusė dėvėjamo se
zono. bet ateikite dabar ir išsirinkite sau Siutą ar
Overkotų, ims dideliam įvairume yra iš ko pasirin
kti, ir dėvėkite juos, jų dėvėjimo sezone.
Siutų ir Overkotų kainos nuo $9.75 iki $30.00

Mes taipgi užlaikome visą eilę vyrų papuošalų,

Skrybėlių ir Cevervkų.
Čeveryku kainos nuo $3.00 iki $7.00.

Mes gvarantuojame, jeigu kuomi nors busite
neužganėdinti, tai mes apmainysime arba sugrąžin
sime pinigus.

S. H. HARRIS O N C O
662-672 Washington St.,

siuvėja.

Paieškau švogerio Motie
jaus Bemotavičiaus, Vilniaus
gub-, Trakų pav., Geidukonių
kaimo. Pirmiaus gyveno Porth
Amboy, N. J. dabar nežinau
kur. Jis pats ar kas kitas
praneškite šiuo adresu:
M. Skendelis,

44 Mechanic St.,
Newton Upper
Falls, Mass.

PALEIDO PRIE MIRŠTAN
ČIOS PAČIOS.
Paieškau Jono Daunio. Gy
Miuneapolis, Minu. — Iš ka
veno
So. Bostone. 8 metai,
lėjimo paleido Joseph Schmid-

tą nes iš Scranton, Pa, nuo kai nežinau, kur gyvena. Jo
pačios gavo žinių, jog ji pa- paties ar kitų jį žinančių mel
gimdžiuši kūdikį ir kovojanti džiu atsišaukti šiuo adresu:
Jurgis Daunis,
su mirtim. Kalėjimo valdžia
64 New Orbistown,
sutiko jį paleisti aplankyti pa
Bellshill, Scotland.
čią

399a BROADVVAY.

.o

Dr. raul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 EROADV AY
G ST. SO. BOSTON .i
Tel 502 S. B,

Cm.

V r.. ~ ,L3S£~.~

te.Tc.

Tel. Main 2483 E. Boston 799-W

George B. Shields

Advokatas
811-812 01d South Bvildiag

Boston, Mass.

I

Valandos
nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare.

Nedėlios vakare lapkr.(Nov.)
26 d. lenku M. A. salėje, 11
Hanvard St., Lawrer.ce, Mass.
Utarninko ir Seredos vaka
rais Lapkr. (Nov.) 28-tą ir 29tą dd. Bažnytinėj Salėje, Worcester, Mass.
Nedėlios ir panedėlio vaka
rais gruodžio (Dec.) 3-jią ir
4-tą d. 1916 m. Bažnytinėj sa
lei So. Boston. Mass.

William F. J. Houiard

V. P. GINKUS & CO.
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS.

James Ellis Co

Vincas F. J. Kavaliauskas

Kampas B ir B’way,

315 Broadway, S o. Poston.

South Boston, Mass.

' 'i

B-ii Phone, Utcicnsvu 399 • M. j

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BroadSt., Philadelphia, Pa.!

-J.■.■A

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS
meistras
indeda telephonus, dengia str.
gus, ir atlieka visus staliorys
tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS
Ofisas
Gyvenimas
315 NV Brnadwav, 133 Bowen St
SO. BOSTON, MASS

Dykai!

ADVOKATAS

Nedėliomia
nuo 10 vai, ryta
iki 4 vai. vakare.

Physician and Surgeon (lietuvis g dvto;as ir chirurgas pabaigęs Indianos
. in versiteta) Gydo visokias ligai v
ru, moterių ir vaiku Daro operacijas.
Ofiso Valandos: 9 11 rito. 2 I ix> piet 1-9
vakaro. Nedalioms: 9-11 rito 1 4 po piet

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyrų,
moterų ir vaikų drabužių,
čeveryku, robų,* aukso ir
deimanto.
52 MILLBURY STR.,
i WORCESTER, MASS.

Tel. Oxford 4900.

Tel. So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
Ofisą alandos
nuo 2 iki 4. nuo7 iki 9 po piet.

PHYZIKAS ir SERGIJUS

392 B-way tarpe E. ir F. gatviŲ
S0. BOSTON, MASS.

Darbininką

J. P. TUINYLA
Savas Pas Savą Remkit Savuosius

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

j 4MEMM^WiTJVH j

NORIU VIETOS prie baPaieškau giminių ir pažįs
tamų. Esu iš Kauno gub., žnyčios už zakristijoną. Suži
Raseiniųpav. Adresas: Jurgis noti per “Darbininką.” Galiu

Jankavičia Moskva Lagovniki suteikti paliudijimus apie save
pi. dom No. 11 Lazaret obščest- nuo savo klebono.
va električeskago osveščenija.
Tėmvkite ir sekite laikraš
Aš Marijona Šimonienė po čius ypatingai “Darbininkų,”
tėmi '
ė iš kaimo Zlo- kuriame daugiausia žinių iš
biši' u, l
valsčiaus, Kau karės lauko, iš Lietuvos ir ano gub., V i • k rgės pav. paieš pie Amerikos darbininkų pa
kau Petro Buziaus. Teiksitės dėjimą
Paterson’o, N. J. ir apielinatsiliepti jis pats arba kiti ma
ne pažįstami. Antrašas: Ma- kių lietuviai galite nusipirkti
rijona ši™o- ie, Pnbinsk, Ja pav. egz. arba užsirašyti
meta
roslavskoj: į
ca, No. 15 Li

Subatos vakare (Nov.) 18 d.
šv. Jurgio salėje (bažnytinė)
Norvzood, Mass.

DANTISTAS

•v

H. S. Stone, Oph. D.

Mass.

Dykai!

iš

rogradskaja Noberežnaja dom
No. 30, kv. 1. V. Miklovaitisu.

Atsibus:
Ketvergo vakare Lapkr.
(Nov.) 16 d. Father Matthew
salėj 14 Bartlett St., Westfield,

I-i

Lietuviška pavardė buvo

Prirenka akinius

Račiūno Nauji Judomieji
Paveikslai iš Siberijos gyveni
mo ir vargų.
Vokiečių gaspadoriavimas mūsų Tėvynėje
ir Lietuvos pabėgėliai.
Bus
daug naujų dainelių illiustruotų ir arųmatuotų... Sudainuos
p-ni E. RAČIŪNIENĖ. Nepra
leiskite progos išgirsti daine
les ir pamatyti paveikslus, nes
gailėsitės.

j Visokias
anl' Dreses ir
C. & P. Telephone St. Paul 5347
, kitus
GR ABININK AS
Sni i bus
IR
siuvu
BALZAMUOTOJAS.
rai ir PIgiai iš gerų materijų ir darbą gvaPagrabus atlieku pigiai ir gra
rantuoju.
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
Reikale kreipkitės:
rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirt
324 E St., kampas Broadway
TEL. BACK BAY 4200
liūs ir į kitus miestus ir pargabe
So. Boston, Mass.
nu iš kitų miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
DR. F. MATULYTIS
reikale visuomet kreipkitės pas
Ofiso adyno*.
3 do visokias liga®
1-3 P. M 7-9 P.M.
Pr skiria Akiniu®.
mane.
į
TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA Ž
419 Boylstcn St
Mass.
JONAS GREBLIAUSKAS,
APTIEKA.
Ž 500 So. Paca Street,
Sutaisau receptus su didžiau. t
Baltimore, M. D
įlosią atida, nežiūrint, ar
;.......
tie rė
.~A
9 i Rėptai Lietuvos ar Amerikos!# |
-----į, j
' ’į-Tel So. Boston 21014 ir 21013.
S
Tel. S->. Kosto n 2 70
^-daktarą.
Tai vienatinė lietu -Jy’
iška aptieka Bostone ir Massa-j
g DR. JOHN MucDCNNELL, M. D. '
Jbn] y lnisetts valstijoj. Gyduolių ya-£
GERA PROGA!
i Galima susikalbėti ir linuvtsrkai.
‘-~-4.it gaut, kokios tik pasaulyj y-£
Ofiso valandos:
Gramatika angliškos
:.3
reikalaut^,
X‘a vartojamos. Galit reikalauti
kalbos mokytis be mo
£per laiškus, o aš prisiųsiu pe
kytojo (apdaryta) ..... $1.00
i
£expresą.
Vaikų Draugas arba
kaip
mokytis skaityti ir
Ž
K. ŠIDLAUSKAS
Ryt iis iki 9 vai.
rašyti be mokytojo........ 15e
T?
Po piety 1 iki 3
y Aptiekorius ir Savininkas
Naujas Būdas mokyt
vakarais 6 iki 9
4*226 Broadway, kampas C Street^
rašyti be mokytojo...
)c
SOUTH BOSTON, MASS. |
Uu 3
Aritmetika mokiniui’
536 Broadvvay, So. Boston.
Ln] .
si rokundų, su pave
slais (apdaryta) .....
Vi z $1.60
Kalakutas (Turkev) prie
apKas atsiųs iškirpę?
kiekvieno
pečiaus pirkto nuo
garsinimą iš “Dari LAzo”
PIRM C
MĖSOS
šios dienos iki Padėkavonės
ir $1.00 per mone
'deri,
tai
gaus
visas
4
kny
50c.
(Tlianksgiving day) dienos.
K
4
I
pigiau
Keturi daiktai kambariui
P. MIKOLAINIS,
išrengimui stalas ir kresės, so
Dantis ištraukiami ir pripil
R. F. D. — Route 2,
dinės dengtos skūra (Fumed
domi visai be skausmo, su
Hudson, N. Y.
Oak Misson suite) $16.45.
geriausiais prietaisais, su
Vėliausio išradimo pečius
naujų išra imu.
(lieater) nikeliavus, pritaiso
Visą darbą gvarantuojame.
mas su kaminėliu $5.65.
Minkštu viršų ir apačia sieDR. W. T. REILLY
ninkas (Mattress) $3.45.
T CltFHONt So. Bostcn 605
469 Broadway,So. Boston,Mass.
Visi kiti daiktai taip-gi parLietuviškas
t
PRIE DORCHESTER ST.
siduos visai pigiai.

Boston, Mass.

Akių Specijalistas.

TĖMYKITE VISI.

Reikale kreipkitės pas vie natirų lietu vj išdirbėję šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, gurikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų eeluloidn. Išdirbu šarpas, vėliavas, kartinas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai Dėl
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau aavo
rankom.
z
.

M. A. NORKŪNAS,
'.'f MELROSE ST.

M0NT8LL0 M4.S8

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karts, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi
Užlaikom didžia urna krautn'
deimantų, laikrodžių ir
>
žiedų, gintus ir overko
dam ant bargn ir ant ižmokt*. - iant lengvų išlygų.
Reikalauji
me agentų kiekvienam mieste S
ienytų Valstijų ir Kanadoj, d
delį nuošimtį duodam perini
’iama, didelį, naują katalnc
riunčiame ant pareikalaTbrtn
25 centus štampu.
822 W*8hlagt<jTj

Boston

Kalia Betąsą Sl.SO, Paaei setą 75c.Jhiaiaje įžnbežiais, |2.00
•I

Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiurtjimo.

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS
LIETUVIS”,
M
Worcester. Mass,
1S Millbury Street,
.... -r....... —.....

Į

