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Kam pinigus siųsti Darbininkų
rekalai
Dabar po Lietuvių Dienos,
kuomet gražią sumą pinigų tu
rime pasiuntimui į užimtą Lie
tuvą tai nemažai svarstome
ir kalbame apie tai, keno var
du siųsti tas aukas.
Ligšiol
rinkome pasitikėtinus asmenis,
dirbančius organizacijose, už
siimančiose šelpimo reikalais.
Tie jau asmenys, kaip tikima
si, turėtų tinkamai suvartoti
jiems pasiųstas aukas šelpimo
reikalams. Ir dar žinome, jog
jokių organizacijų vardu nega
lima siųsti aukų, o tik as
menims.
Bet vienas asmuo,
kuriuo labiausia galima pasiti
kėti ir kuriam ypač tiktų au
kas siųsti, yra ligšiol lyg užmiršamas.
O tas asmuo, ku
rį mes turime omenyje, yra tai
Jo Malonybė Žemaičių vysku
pas Pranciškus Karevičius. Jis
sugrįžęs iš Rusijos, kaip žino
me buvo gražiai, su pagarba
priimtas vokiečių valdžios.
Mūsų vyskupas tokiais laikais
negi apsirubežiuos tiesiogi
niais bažnytinias
reikalais.
Rūpinsis ir šelpimo reikalais.
Tatai Amerikos lietuviai, ypač
katalikai, negali rasti tin
kamesnio asmens
siuntimui
aukų, kaip vyskupo P. Kare
vičiaus vardu.

Vyskupo Karevičiaus vardu
reikėti! siųsti daĘ aukų surink
tų Lietuvių Dienoje.
0 Tau
tos Fondas bent didžiumą sa
vo siunčiamųjų aukų turėtų
siųsti į Lietuvą Žemaičių vys
kupui.

LAIMĖJO

Du Bois, Pa — Garbarnių
darbininkai buvo sustreikavę.
Darbininkai laimėjo.
Pirma
dirbo 10 vai. dienoje, dabar
dirbs 9 ir algos pakelta. Ame
rikos Darbo Federacijos orga
nizatorius Flynn prigelbėjo
streiką vesti.

RUŲSIUVIAI LAIMĖJO.
Erie, Pa. — United Garment
Workers unija turėjo keletą
konferencijų su darbininkais.
Algos buvo išsiderėtos augštesnės, būtent pakelta ant 5 nuoš.

NELAIMĖS ANT GELEŽIN
KELIŲ.
Harrisburg, Pa. — Pennsyl
vanijos valstijoj yra 11,776 ge
ležinkelių kryžkelių. Ant kryž
kelių per pereitus metus nelai
mių buvo 403, užmušimų 161

KIEK IR KUR AUKŲ GA1
Lenkų gelbėjimo komite
kurio buveinė yra Vevey Š1
carijoj, paskelbė, jog baž
tinės aukos Lenkijai pasi
sumos $758.250.
Tų auki
Vokietijos gavo $320.250,
Suvienytų Valstijų 141.000
Austro-Vengrijos $61.000.
Airijos $57.000,
iš Ang
$29.250,
Kanados
$25
Francijos $22.600,
Ital
$22.400, Belgijos $18.000,
sijos
Tos aukos buvo rinktos
piežiui paliepus.

įžfc./-.-“*

DARBININKŲ DELEGATAI
PAS PREZIDENTĄ.
American Federation of Labor delegatai, suvažiavusieji
Baltimorėn, pereitą subatą
buvo nuvažiavę į 'VVashingtoną pas prezidentą Wii šoną.
Delegatai sveikino prezidentą
kad jis liko prezidentu.
De

legatų vardu kalbėjo prez.
Gompers. Paskui kalbėjo prez.
Wilson.
Jisai pasakojo, jog
Amerike nėra luomų ir nerei
kią jokių pasidalinimų.
Sa
kė: “Tas, prie ko aš variaus
šioje šalyje buvo ne vien nai
kinimas pasidalinimo į klesas,
bet aš variaus ir prie to, kad
panaikinti klesinę sąmonę ir
jausmą”

Jei Vokietijos valdžia suti
ko leisti grįžti vyskupui Kau
nan, tai, žinomą juo pasi
tiki.
Tai vyskupas šelpimo
reikaluose galėtų gal ir geriau
STREIKAS PAKRIKO.
sia vadovauti,
nes vokiečiij
Linden, N. J. — Spalio 25 d.
valdžia ne tiek varžys jo veiki
buvo
kilęs streikas Grasselle
mą kaip kitų veikėjų.
Chemical kompanijos dirbtu
vėj.
Reikalavo algų pakėli
mo ir valandų sutrumpinimo.
Seniems metams jau arti Kompanija nesirūpino taikin
nasi galas.
Reikia pradėti tis su streikininkais, bet pir
ruoštis prie Naujų metų. O miausia pradėjo rūpintis pakpirmas prisiruošimo žingsnis rikdyti streiką Todėl pradė
yra tai įsitaisyti gerą kalendo jo samdyti streiklaužius ir ga
rių. ‘ ‘Darbininko’ ’ išleistas benti juos iš kitur. Tarp strei
kalendorius neturi sau lygaus. kininkų kilo nepasitikėjimas ir
Kol seni metai pasibaigs įsitai kažkurie ėmė grįžti darban, ne
syk dailų “Darbininko”. Ka- tekę vilties laimėti. Lapkričio
x lendorių.
15 d. jau visai streikas pakri
ko.
Streikininkai grįžo dar
Lietuvių Darbininkų Kalen ban ir siūlėsi ant senų išlygų.
doriuje yra straipsnių tverian Kaikuriuos kompanija priimi
čios svarbos ir indotnumo. To nėjo.
Kompanijos viršinin
dėl jis bus naudingas ir geras kai skelbė nedarą skirtumo ir
keletai metų.
priimą visus streikininkus.
Tik nepriimu tų, kurių vietos
Liet Darbininkų Kalendo
jau streiklaužių buvo užimtos.

rius bus papuošalu kiekvienos
grinčios, kur tik jis rasis. Įsi
taisykite jį.

lias.
Tokios keliones oru d;

VEŽA BELGUS VOKIETI
JON.
Vokietijos valdžia pradėjo
vežti belgus Vokietijon.
Ga
bena kasdien po 2.000.
Lig
šiol jau išgabeno 40.000.
Iš
viso sako išgabensią kokį 300.000.Vokietijai, sako, reikią ga
bių amatininkų dirbtuvėse ir
todėl tam gabena belgus. Bel
gai visokiais budais priešinasi.
Sako nedirbsią
Moterys gu
la ant geležinkelių,
kuriais
gabenama jų vyrai Vokietijon,
bet jos nuvaromos nuo geležin
kelių.

New York. — S. Kirsck,
kurs viliodavo ir gaudydavo
merginas į paleistuvybės na
mus tapo nuteistas 19 metų ka
lėjimai! ir užsimokėti $5.000
bausmės.

Talkinikai paėmė
Monastir.
Deutschland patiko
nelaimę.
LAIMĖJIMAS BALKA
NUOSE.

Dabar Monastir bus pada
ryta laikina Serbijos sostine.
Serbai, prigelbiami talki Jame yra dabar francūzų ir ru
ninkų atsiėmė iš teutonų Mo sų kariuomenės.
nastir.
Tasai miestas yra di
RUMUNIJOS FRONTUOSE.
džiausias visoje pietinėje Ser
Dobrudžej mūšiai eina ties
bijoje.
Tasai talkininkų lai
Silistrija.
Veikia abiejų pu
mėjimas yra tai didžiausias šį
sių artilerija ir pėstininkai
rudenį. Tai dabar tikrai pra
dažnai susiduria ir atakuoja
sidėjo Serbijos atkariavimas,
vieni antrus. * Dar ten nei vie
kuri pernai tuo pat laiku bu
na pusė nepersisvėrė.
vo užkariauta.
Tarpe serbų,
Transilvanijoj tai vokiečiai
kurie dabar šturmavo Monas
stumia rumunus atgal.
tir buvo lokių, kurie pernai
Teutonai toliau skelbia, jog
turėjo bėgti iš to pat miesto
Valachijoj jie išmušė rumunus
teutonų spaudžiami.
iš tarpkalnių ir nusileido į ly
Lygiai tuo pat laiku serbai
gumas.
Teutonai
rumunus
buvo tą miestą atėmę iš turkų
sumušė ir tarp upių Jiul ir Gi1912 m.
lort.
Tas padarytą vienok,
Talkininkų džiaugsmas ne
po atkaklaus mūšio.
išpasakytas. Visose talkinin
kų sostinėse ta žinia paskelbta
RUSŲ FRONTE.
su džiaugsmu.
Rusijos oficialiame praneši
Vokiečiai pripažino netekę me skelbiamą jog rytiniame
"Monastir.
fronte eina artilerijos mūšiai
Monastir guli 85 mylios į ir kaikur žvalgai susiduria.
šiaurės vakarus nuo Salonikų.
Tas visas laimėjimas talki REIKALAUJA GINKLŲ IR
AMUNICIJOS.
ninkams nepigiai atsiėjo. Jie
to pasiekė tik po kruvinų mū
šių palei Cerna upę, kur teu
tonai ir bulgarai gerai buvo
apsitaisę. Ir dabar dar atkak
lūs mūšiai tebeina miesto apielinkėse.
Pirmieji miestan inėjo ser
bai, vedami geibų sosto pėdi
nto Aleksandro.

FRAKCIJOJ.
Vakariniame fronte užstojo
blogi orai ir tas trukdo karinį
veikimą. Anglai viename su
sirėmime su vokiečiais paėmė
nelaisvėn 20 oficierių ir 752
kareiviu. Nuo lapkričio 13 d.
anglai paėmė nelaisvėn 6.962
kaizerio kareiviu.

SUBMARINAS SUTIKO NE
LAIMŲ.
Pereitą pėtnyčią anksti iš
ryto buvo išplaukęs Vokieti
jos prekinis submarinas Deutschland iš New London, Conn.
ir plaukė į Bremeną
Išplau
kė 1:30 vai. naktį, o atgal su
grįžo 5 vai., nes patiko didelę
nelaimę.
Susikūlė su vilklaiviu T. A. Seott.
Submarinas
smogė smaigaliu į vilklaivio
šoną ir vilklaivis tuoj nusken
do.
Prigėrė ir penki jurinin
kai.
Kaip tik Deutschland su
grįžo, tai būrys meistrų tuoj
pradėjo darbuotis, .kad užtai
syti submarino smaigalyj sky
lę, kuri pasidarė susikuliant
su nelaimingu vilklaiviu.
Dabar Deutschland užtruks
Amerikoje bent vieną savaitę.
Jo kapitonas Koenig labai susinegeravęs dėl tos nelaimės.
Jis labai skubinosi namo, nes
vežamieji dalykai be galo svar

būs Vokietijai.

NUŠOVĖ ZEPPELINĄ.
Rusai paskelbė, jog i pie
tų rytus nuo Pinsk nušovę d i
delį vokiečių zeppeliną.
La
kūnai pateko nelaisvėn.
Ji;
buvo 16.

NERAMUMAI INDIJOJ.
Indijoj Afganistano parubežiais buvo ištikę sukilimai.
Anglijos karuomenė buvo už
puolus ir išvaikė sukilėlius.
Jų buvo 6.000.
100 sukilėlių
buvo užmušta.
Anglų buvę
užmuštas tik vienas.

KOMETA ATSKRENDA.
St. Louis. Mo. — Kunigas-astronomas Martin S. Brennan sako, jog į saulinę siste
mą atskrenda didelė kometa.
Sako skrenda 1.134.246 mylių
dienoje. Sako, jog tai busian
ti didžiausia kometa žmonijos
istorijoj matyta.
Ateinantį pavasarį jau ji bus
matoma.
Geriausia bus mato
ma birželio mėnesyje.

PABRANGS ALUS.
Milwaukee, Wis. — Bravarininkai pakėlė kainas ant alaus. Tai dabar ir saliūnininkai tariasi pakelti.
Mažes
nius stiklus ims vartoti arba
pakels vieną centą ant stiklo.
Bravarininkai
sako, jog
jiems reikalingieji daiktai dvi
gubai pabrango nuo karės pra
džios.

PABRANGS ALUS.
Cincinnati, O. — Salin
kai ketina arba pakelti ii
už alaus skunerį, arba si
rius sumažinsią.
Seno
kainų neliksią.
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odei nėra pildomas seimo
nutarimas?

Mes ir mūsų konkurentai.

duota narių skaičius.
Giria
si, kiek naujų gavę, bet ne
žinia, kiek atsimetė.
Nėra
žinoma, kiek yra apdraudos
skyriuose ir kiek pašalpiniuose ? Nežinoma, kaip apsimo
ka tie pašalpiniai skyriai. Be
ne tik perdaug sergama? (Per
tuos tris mėnesius vienų pašelpų ligoje išmokėta $6.390.02,
o kiek inplaukė iš pašaipiųjų
skyrių, — tur-būt p. Strimai
tis su p. Račkausku težino).
Yra, matyt, savo vėžys ir pas
juos.

nalai, kurie šiek-tiek nusima ir Suvažiavimas dėl Lietuvos
no apie reikalą, tegul pra atbudavojimo; jie ten buvo pa
deda organjzuoti savo rųšies a- kviesti, bet kas iš to išėjo?
Lietuvių Dienoje jie truk
matninkus. Tegul jie pas
dė.
kur tik jie galėjo. Ir štai
kelbia laikraščiuose savo ant
rašus, kad kiekvienos rųšies dabar “Darbininkas” vėl mi Liūdniems nesusipratimams Palikome tai prirodyti pa
amatninkai žinotų, kur kreip ni, vėl rengiasi juos kvie.ti, tarp “Darbininko” ir “Drau čiam p. A. Staknevičiui. Da
ties. Iki susiorganizuos kiek kad ir kitam lietuvių darbui go” nesimatė galo.
“Drau vėme šiame klausime “Darbi
viena rųšis amatninkų, tuomet jie trukdytų. Kad jie būtų g
go” redakcija elgėsi aiškiai ne ninke” vietos jo ir p. Montvi
ignoruojami nuo seninus, tai draugiškai, kada atvejų atve los straipsneliams. Prirodi
jau ir karė galės pasibaigti.
Kad Lietuvoje bus'daug pla kitaip būt pasisekusi mums lie jais stengėsi užgaulioti ir že nėjo jie, kaip mokėjo. Tam
tesnė dirva veikimui, apie tai tuviams ir Lietuviu Diena.
minti laikraštį “Darbininką.” stos jų prirodymais nepasiten
Sarmata ir pažeminimas Norėdamas tą visą nesusiprati kino! ir 163-iame “Draugo”
jau nereikia abejoti. Ten
juk po karės prasidės nauja lietuviij veikėjams daryti tary mą jau bent sykį užbaigti, kun. numeryje apskelbėte, kad jau
gyvenimo era, naujas surėdy bas su tokiais gaivalais kaip A- F. Kemėšis, vienas iš “Darbi
dabar yra prirodytu dalyku,
mas, nežiūrint, kas šią karę iš merikos lietuvių socialistų va ninko” redaktorių, 18 d. spa
kad “Darbininkas” ir jo ge
loštų. Tik pamąstykite, kad dai.
nijus
p. Staknevičius paskel
lių mėn. išsiuntė ^“Draugo”
Ir vėl prasižengtumėm prieš redakciją atvirą laišką, kurį
Lietuvos ir Rusijos miestuose
bė ant “Draugo” ir “Sav.
dabar pora čebatų prekiuoja Lietuvių tautų kviesdami tuos prašė išspauzdinti ‘ ‘ Draugo ’ ’
Draugo” nepadoriu šmeižtą
iki 80 rub. Tiesa, karei pa neva socialistus prie bendro skiltyse, arba netrukus grą
ar falsifikaciją.
v
sibaigus tegul čebatų pora pre- tautiško darbo, kurį jie visuo žinti. 28 spalių gavome tą
Tame pačiame straipsnyje
kiuos tik ketvirtą dalį to, ką met ardė ir tebeardo; tuomi laišką atgal drauge su ilgoku Tamstos, atsakinėdami p. Mon
dabar prekiuoja, bet ir tai ga parodytume svetimtaučiams, paaiškinimu, kodėl “Drau tvilai, jojo žodžius atspauzkad mes pripažinstame tuos gas” to mūsų laiško nedėjo. dintus “Darbininke,” prikili būti didelis uždarbis.
Vėl į tai kiti gal pasakys, lietuvius socialistus kaipo ko Tas paaiškinimas nei kiek da šėte ir pačiam “Darbininkui,”
kad taip brangiai negalima kių rimtų partiją,
lyko neišaiškino, tik parodė sakydami:
Kun. A. Janusas,
imti. Tiesa, brangu, bet tu
didelį “ Draugo ’ ’ redakcij os
“Darbininkas” ir jo ben-1J. J. Bielskis.
rime žinoti, kad tas brangu
užsispyrimą ir nenorą pamaty
dradarbis
Montvila, sakd.'. L.
mas ne iš lietuvių paeina. Jei
ti savo klaidą. Paaiškinimas
Žinoma,1- redakcija turi pri
Redakcijos prierašas.
Dė sėte prisėtus naujų dar skam1
lietuviai to nepadarys, ateis iš
siimti
ant savęs dalį atsako
svetimų kraštų įvairiausi a- dami šį atsišaukimą turime pa dėsnių “lojojim'ų ir intarlojimybės
už tuos raštus, kuriuos
matninkai, kurie ne tik bran- žymėti, kad mes pilnai sutinka mų.”
ji savo laikraštyje spauzdina,
giai paims, bet jie ištautins me su tuo, kad Amerikos Lie
Kadangi
ginčas
eina
apie
jeigu ji savo prierašu tos at
mūs kraštą, jie praturtėję ne tuvių Taryba šauktų suvažia
principijalius
ir
gyvai
mūsų
vi

sakomybės nenusikrato (nors
atsižvelgs į mus, jie bus lyg vimą atstovų nuo centraliu or
rasedninkai svetimos kultūros. ganizacijų, nes iki šiol Ameri suomenę apeinančius dalykus, nevisada ir gali nusikratyti).
Nustokime tiek daug kalbė- koje mes teturėjome vieną tik todėl mes, negavę vietos Taigi ir “Darbininkas” atsa
“Drauge,” priversti esame in- ko už straipsnius StakneviKodėl nėra pildomas Seimor ję apie visokius augštus idea viršiausią įstaigą, kuri galėjo
lus, bet imkimės už paprasto būti kompetentiška prabilti dėti kun. F. Kemėšio laiš čiaus ir Montvilos. Bet ta
nutarimas?
pramonės ir komercijos darbo. viešai tautos reikalais, bent ką į “Darbininką” ištisai taisyklė turi būti pritaikoma
Aš pilnai tikiu, kad iš kiekvie vardu josios didžiumos. Ameri žodis Į žodį, taip, kaip buvo prie visų laikraščių, o ne
nos rūšies amatninkų atsiras kos Lietuvių Tarybos užsimez jisai rašytas “Draugui.” Iš vien prie “Darbininko.” Jei
RENGKIMĖS PRIE LIETU
žmonės, kurie stos organizuo gimas ir visas veikimas buvo susidariusio keblaus padėjimo gu “Darbininkas” atsako už
VOS ATSTATYMO.
ti savo amato žmones. Jie juk visuomet kreipiamas mūsų mes nebematome kito išėjimo, straipsnius Staknevičiaus ir
Karė vis artinasi prie ga- turės iš to sau didelį pelnų, pa- tautos svarbiųjų klausimų link kaip tik šaukties visuomenės Montvilos, tai “Sav. Draugas”
Kariaujančios Europos1 darys, daug gero savo amato ir jos toje srityje nuoveikalai opinijos, kad ši priverstų vi atsako už raštus Sutkaus, Mu
lo.
užsispyrėlius laikyties levičiaus ir kitų.
valstybės vis pradeda nuilsti. žmonėms, ir kartu daug nau mums šiandieną aiškiai paro sus
tvarkos
ir gerbti visuomenės
Ta taisykle, (kurią ir
Tai šian, tai ten daugelis bal dos atneš visai Lietuvai.
do, kad mes ja galime pilnai
“Draugas” pripažįsta), pasi
sų šauka reikalaudami karės>
Aš pats užsiėmiau organi pasitikėti. Bet sykiu mes nutarimus.
“Darb.” Redakcija. remdamas, aš išdrįstu tvirtin
pabaigos. Drąsiai galima tvir zuoti cemento išdirbėjus, odų manytume, kad ir Amerikos
ti, kad “Sav. Draugas” kvie
tinti, kad ši karė 1917 metais dirbėjus, kurpius, trųšų išdir Lietuvių Centralis K-tas yra
tė rašyti straipsnius, priešin
pasibaigs, juk ji negali amži bėjus ir audėjus.
Juk Lietu tinkamas prie to svarbaus su
LAIŠKAS.
gus seimo nutarimams reikale
nai tęstis.
Francūzai, ang voje, ypač apie Varėnų (Viln. važiavimo mūsų centralines
lai, vokiečiai ir kiti svetimtau gub.) yra neišsekama medžia organizacijas pakviesti.
Jis
Gerb. Redakcija: — prašau, il namų pirkimo; kad A. Stak
čiai rengiasi prie to laiko, kuo ga cemento padirbimui. Jau dar Lietuvių Dienos reikalų gai nevilkinant, indėti šitą mano nevičius ir Montvila rašė teisy
met bus užverta taika, ir kuo ir prieš karę lietuviai nors vi neužbaigė ir kol viskas nebus raštelį į vieną iš Tamistų reda bę, kuomet tą kvietimą “Sav.
met žmonės galės ramiai atbu- sai neturėdami kapitalų, o jau sutvarkyta Am. Liet. Centr. guojamų laikraščių.
Jei netiks Draugui” prikišę ir kad Tams
davoti savo išgriautas tėvynes. buvo suorganizavę cemento K-tas yra teisėta organizacija. — grąžinkite netrukus atgal.
tų priekaištas mums šmeižtų ir
Rengiasi įvairiausios rūšies ko fabrikėlį, iš ko turėjo gerų pel Turėdami šioje įstaigoje savo
Kun. F. Kemėšis. falsifikacijų yra neteisingas ir
mersantai, pramonininkai, a- nų.
niekuo nepamatuotas. Štai pri
Bet paskirai apie kiek organizacijų atstovus galime
matininkai ir kiti profesiona vieną amatą pakalbėsiu vėliau. jai pavesti atlikti suvažiavimo Atviras laiškas į “Draugo” ir rodymai.
“Savaitinio “Draugo”
lai, kad po karės griebties už Dabar man
“Sav. Draugas” savo kvie
rūpi surasti sušaukimą, žinoma, sykiu su
Redakciją.
darbo. Tą daro svetimtaučiai, tiktai kiekvieno amato žmones, Amerikos Lietuvių Taryba,
timų ir kurstymų (prieš seimo
Jau nesykį ‘ ‘ Draugo ’ ’ ir nutarimą) kampaniją pradėjo
bet ką mes darome?
kurie apsiimtų organizuoti sa kuriai tame reikale net pirmą
“
Savaitinio
Draugo” redakci jau nuo 27-to savo numerio,
Į tą kalusimą galime atsa vo rūšies amatninkus. Reikia vietą reikia pavesti, nes jinai
kyti toje prasmėje, kad mes tik pradžios. Atsiliepkite.
yra nuo seniau gyvuojanti ir ja primetė “Darbininkui,” kurin indėjo kurstantį A Sut
lietuviai beveik nesirengiame
Tą patį
A. M. Marius. pastovi organizacija, stovinti kad šisai kurstąs žmones prieš kaus atsišaukimų.
“
Draugą
”
ir
“
Sav.
Draugą,
”
prie to.
Tiesa, laikraščiuo
Amerikos lietuvių visuomenės
jojo atsišaukimą, indėjo ir į se
se vienas kitas šį tą parašo,
priešakyj, tuo tarpu kaip Cen kad skelbiąs šmeižtus prieš kantį (28) “Sav. Draugo” nu
Ypač aiš merį.
vienas, kitstfe prakalbose šį tą
tralis Komitetas laikinai tik tuos laikraščius.
Tame 28-ame “Sav.
užsimena, bet daugiausiai vi Vienybės klausime gyvuoja ir jo pareigos užsibai kiai ir skaudžiai Tamstos pri- Draugo” numeryje buvo išssas dalykas tuom užsiminimu
gia su Lietuvių Dienos reika kišėte tai 163-iame “Draugo” pauzdintas dar ir antras kurs
ir pasibaigia.
\
numeryje. Tenai Tamstos pri tantis straipsnis, rašytas p.
Užsibaigus Lietuvių Dienai lų užbaigimu.
Tiesa, buvo New Yorke lie ir vėl grįžtame prie vienybės
Šios dvi organizacijos Ame mėtėte “Darbininkui” šmeiž Mulevičiaus.*) P. Mulevičius
tuvių susivažiavimas pasitari klausimo.
rikos Lietuvių Taryba ir Am. tą ir falsifikaciją ir stengėtės ten rašė:

landa turi būti praleista nau
dingam ir intemptam darbui.
Ar mūsų Susivienijimo valdy
ba jaučia ir supranta, kokių
baisių atsakomybę ji neša prieš
savo tautų.
Nedrįstume jiems to primin
ti. Seimas rinko juk tinkamus
žmones. Bet, deja! aplin
kybių esame prie to verčiami.
Mėnuo atgal “Žvaigždė”-buvo
paskelbusi žinutę, kad Brook
lyne buvęs suvažiavimas Cen
tro valdybos, kuriame dalyva
vę 6 valdybos nariai. Balsai
pasidalinę ir * galutinai buvę
nutarta namų nepirkti ir visų
klausimų atidėti iki kito sei
mo. Ligšiol niekas iš Susiv.
valdybos tos žinutės neatitai
sė, tad turime manyti, jog
ta žinutė buvo teisinga. Bet
ar Susiv. valdyba turėjo, teisę
atmainyti seimo nutarimų? Ar
buvo nors vienas panašus atsi
tikimas visoje mūsų-Susivieni
jimo istorijoje?
Jeigu valdyba ir būtų pasi
kėsinusi atmainyti Seimo nu
tarimų, tai tas jos žingsnis
būtų nelegališkas, neteisėtas.
Mūsų visuomenė nerimauja,
žiūri ir laukia, kada bus išpil
dytas seimo nutarimas.
Ir•
mes tos visuomenės vardu esa
me priversti užklausti Susiv.
valdybos:

Nesusipratimai su ‘Draugais’

•

Laisvamanių vedamas Suši’ienijimas (S. L. A.) šiomis
lienomis išsiuntinėjo su .46uoju “Tėvynės” numeriu —
‘atskaitą už 3-ią bertainį 1916
n.” Ta atskaita — tai stojpka 16 puslapių brošiųra, pilk gyvų, mokinančių ir ragilančių straipsnių ir pagaliaus
■^smulkiausios žinios iš jų
■anizacijos augimo ir dabar■o stovio. (Be tokių ber■dnių atskaitų Susiv. valdy■kuoplačiausiai ir kuogyEusiai kalbasi su nariais aVėl-gi pas mus, antra ver
■e Susiv. reikalus ir kas sa- tus, yra tokių privalumų, ku
■ė per savo laikraštį “Tė- rių laisvamaniai galėtų pavy
■?”)• Iš tos apyskaitos dėti: yra šventos ugnies, yra
Bfcome, jog tik per tris pas- pasišventimo, yra daugiau tei
ĮRmus mėnesius (liepos, rug singumo, doros.
utį ir rugsėjį) jų SusivieniKatalikai kada snaudžia, tai
■įas įrašęs 583 naujus narius snaudžia. Bet kai išsijudina
■ikrai naujus 564; gi 19 per- — tai niekas jų nesulaikys ir
■Bė į augštesnius skyrius). niekas su jais nesusilygins. Ne
■ Kiek-gi mes per tų laiką buvome susiorganizavę, šian
■ašeme prie savo Susivieni- dien jau ir priešininkai galvas
junoN Rfrdos,.. kad žymiai ma lenkia prieš mūsų organizaci
žiau. \ Mat mes nematėme rei jas. Silpnutė buvo mūsų
kalo tuo labai rūpinties. Mes spauda ir mažai tesirūpinome
buvome užimti kuo kitu. Mes ja, o štai padarėme savo
įnirtusiai varėme ginčą, ar čia spaudos Savaitę ir per ją vie
pildyti, ar nepildyti šių metų nų, rodos, daugiau padarėme,
Seimo nutarimą — kad pirkti negu miklieji mūsų socijalistai
namus ir steigti savo laikraš per ištisus metus.
Tas pats bus ir su mūsų
ti- '
Susivienijimu.
Tik lai Die
Kodėl laisvamaniams seka vulis sugriaudina ir ant kelių
si auginti savo Susivienijimą?
•Gal pas juos mažesni mokės paklupdo visus darbo trukdy
imai? Gal labiau užtikrintos tojus, vienybės skaldytojus,
[pomirtinės ir pašelpos? Gal lai mes įsi gijame savo- lizdų,
(Sus;v. namus) inkuriame sa
hpisų broliams patinka jų Suvo žibintuvų (laikraštį)-o agi
fsfcienijimo dvasia ir tikslai su
■isais piršimais per kalendo taciją tokių pavarysime, kad
mis ir laikraštį laisvamaniškų nei vienas lietuvis katalikas
[pažiūrų, su pažadėjimais sklei- nebenuklys pas laisvamanius.
■Lateityje savotiškų apšvie- New Yorko apielinkės svarba.
Ne- ne dėl to jų SusivieTolyn vis labiau paaiškėja
pjimas auga pasekmingai.
įMokesniai pas juos kiek augš- svarba New Yorko apielinkės
Besni, negu pas'mus, pomirti mūsų išeivijai. Po Naujų
nių užtikrinimas negeresnis, Metų jau pradės veikti New
J kaip pas mus, dvasia, jei ima Yorke ar Brooklyne Lietuvos
pnonės gilinties — nepatinka- atstatymo Bendrovė. Jai lem
Bet auga jisai dėl to, kad pas ta sutraukti mūsų kapitalus,
i juos yra vienybė ir kad gerai mūsų geriausias pajėgas. Kas
[SOtvarkyta agitacija. Jie ne- tas pajėgas ves ir tvarkys. Ar
pppša tarp savęs, nesvarsto, ar tarsime mes tame ir savo žodį.
pa pildyti, ar nepildyti sei- O iš kur tarsi, kad ligšiol mes mui delei atstatymo išgriautos “Darbininkas” praneša, kad
po nutarimus. Nutarta, tai tame pasaulio centre neturime Lietuvos. Tame susivažiavi jau vėl norima šaukti suvažia
lir šventa. Jie nesigauli išlai- nei vienos žymesnės pozicijos,o me likos sutverta tam tikslui vimą atstovų nuo centralinių
Mų reklamoms ir agitacijai, nes tik keletą labai skylėtų pozi- bendrovė ir tuom, rodos, organizacijų.
kaip ir visas klausimas likosi
Erno, kad tai dešimteriopai ap- cijėlių.
Šaukimą to suvažiavimo
Bus Informacijos Biuras, išrištas.
Bet aš drąsiai tvir “Darbininkas” proponuoja pa
■n okės. Vieniems organiza■ter rims per šiuos tris mėnesius tvarkantis grįžimą į Lietuvą. tinu, kad ta bendrovė nors ji vesti Centraliniam Lietuvių
Be išmokėjo $268.25. Bet ko- Kas jį ves? Kas jame dar ! ir geriausiai būtų suorganizuo- j Dienos Komitetui.
■el gi ir nemokėti, jeigu tie buosis? Abi paminėti įstaigi i ta, nors ir daug kapitalų jon
Turbūt “Darbininkas” už■hjanizatoriai pririnko arti turės milžinišką svarbą. Ir j būtų sukrauta, ji neįstengs | miršta, kad jau to'C. L. D. K.
BOO naujų narių ir priaugino aišku kaip ant delno, kad jei Į atlikti nei tūkstantinės dalies gyvavimo dienos pasibaigia su
■frto $6.60735. (B viso jų gu mes tik mokėsime trukdyti Į to, kas reikia atlikti. Juk lužsibaigimu Lietuvių Dienos.
Bnk vipnijimo turtas išneša da- ■ savo pačių geras pastangas — ! nepakanka mums tik Lietuvą Lietuvių visuomenė, rinkda
kad tas naujas pozicijas užims Į atstatyti, reikia jul? pramonę ma C. L. D. K. aiškiai pabrė
^132.880.66.)
■ čia nenorime per daug iš- tik tie, kurie jau turėjo tenai I ir prekybą pasiimti į savo ran žė, kad šis komitetas yra tik
kas.
Jei mes to nedarysime, tai dienai, o užsibaigus Lie
■ti savo priešininkų ir nuže- pozicijas ir seniau.
Be to visa po karės prasi- mes pasiliksime kaip buvę, tik- tuvių Dienai ir išdavus atskai
■
savo brolių katalikų.
|
ne daug silpnumų ir pasi dės atkeliavimas naujų lietu1- j tai skurdžiais. Ateis svetim tą, komitetas pakrinka. Jei

*■

Liet Centr. K-tas ir turėtų,
mūsų nuomone, sušaukti su
važiavimą atstovų nuo centralių organizacijų, kad pasitar
ti apie busimąjį veikimą Lietu
vos šelpimo ir Lietuvos laisvės
išgavimo reikalais.
J suvažiavimą turi būti kvie
čiamos visos mūsų organizaci
jos, be pakraipų ir pažiūrų
skirtumo. Kol yra viltis, kad
visi galime dirbti išvien Lietu
vos šelpimo ir politikos rekalais, pasistengkime jungti vi
sus lietuvius į vieną krūvą, kad
mūsų veikimas galėtų būti
naudingesnis ir geresnius vai
sins išduotų mūsų tautos labui.
■ vių.
Važiuos jie mažne visi
ai j taučiai į mūsų kraštą, eks- l visuomenė būtų maniusi palik Čia lygiai yra pageidaujamas
Ine r New Ywką^ . Kas taosį platuoe mus tėvynės gamti-1 ti šį komitetą ir toliaus veik- darbas kataliko, laisvamanio

- *

įvairiais būdais “Darbininką”
užgauti ir pažeminti.
Lai tat bus leista man, kai
po to laikraščio redaktoriui,
tarti keletą žodžių geresniam
dalykų nušvietimui; prašau
vietos jūsų laikraštyje, nes
tenai buvome užpulti.
Nepersenai p. A. Staknevi
čius “Darbininke”
prikišę
Sav.' “Draugui,” kad jojo
redakcija kvietusi rašyti strai
psnius, priešingus seimo nuta
rimams.
Sav. “Draugo” re
dakcija pavadino tai šmeižtu
ir pareikalavo, kad “Darbi
ninkas” ir A Staknevičįus pri
rodytų, kur ir kada “Drau
gas” ar “Sąv. Draugas” tokį
pakvietimą davė.
z
"

Nesikarščiuokime, nesis
kubinkime, išklausykime bal
so ir' nuomonės daugumos
kuopų...
Draugai ir drau
sąnariai.
Turime
lo nepraleisti Saitai p savo
ausis...
Veikiai išreiškime
savo nuomones per^drganą...
tylėdami parodysifne, kad
pasiduodame-politikieriams.
Taip kurstė Tamstų bendra
darbis.
Pagaliau?
29-ame
No. “Sav. Draugo” Tamstos ir
patys prabilote.
Straipsnyje
“Nuo Redakcijos” — nutari
mą apie namą pirkimą
Yorke priskaitete prie “neužtektinai pribrendusių,” “pra
vestų revoliucijos keliu, tai y-

DARBININKAS.
ra su pagelba stiprios agitaci kurie atkakliai priešino^, ir vi
jos šiaurioje to žodžio prasmė sų naudingų reformų įvedimui.
je.1* Tamstos ten rašėte:
Mano išmanymu, po sei
tie žmonės, kurie seime ymo reikėjo opozicijų raminti,
patingu būdu
pasidarbavo
intikrinėti,
kad nęsišiauštų, o
pravesti gal ir gerą, bet ne
ne
kurstyti
jų ir organizuoti.
pribrendusi savyje projektą,
Kada
pereitais
ir užpereitais
neapskaitė opozicijos galybės
metais seimai priiminėjo refor
ir tuo padarė didelę klaidą,
mas sulyginimui mokesnių, įpastatydami susivienijimą į
vedimo lėšų fondo ir kitas —
iširimo vienybės ir suskilimo
organo redakcija nesiskubin
pavojų.
Tą padarytąją jų
davo dėti straipsnių, kurstan
klaidą reikia pataisyti. O pa
čių
prieš seimo nutarimus, o
taisyti ją nekitaip, tik prisiųzdavo juos percenzuruoti
brendinant tą nepribrendusi
valdybai.
Ilgainiui opozici
projektą. Pribrendinsi ją ne
ja
išdilo
savaimi,
nes visi pa
burnos kam užčiaupimu, tik
matė,
kad
tos
reformos
susi
leidimu vienai ir kitai pusei
pasiaiškinti ir prirodyti, ar vienijimui buvo gyvai reika
lingos.
Tad ir dabar po sei
tie namai New Yorke yra su
mo
“
Sav.
Draugo” redakcijai
sivienijimui
reikalingi, ar
nebuvo jokio reikalo dėti strai
ne.
Dėlto mes
duodame
psnių, kurstančių prieš seimo
“Sav. Drauge” vietos pasi
nutarimų. Panašiems straips
aiškinti vienai ar kitai pusei, i
niams būti) buvusi vieta ir laiVisus susivienijimo prietelius
Juk dėjikurie mano tame dalyke kai- iikas prieš seimų.
*
l
mas
tų
straipsnių
po
seimo bu
bėti, mes kviečiame prirody
vo
priešingas
susivienijimo
ti šaltai,
nesikarščiuojankonstitucijai.
Juk kaip vė
ties...
liau pati “Sav. Draugo” re
Taigi čia aiškiai jau pati
dakcija šuzizgriebė ir nutarė
redakcija kvietė ir šalininkus
visus tame klausime raštus
narni} pirkimo, ir priešininkus
siuntinėti pirma Susiv. valdy
išreikšti per laikraštį > savo
bai — taip galėjo pasielgti ir
nuomones.
iš pat pradžių.
Mąstančioji
Tame pačiame gi “Sav.
katalikų visuomenė aiškiai ma
Draugo” numeryje buvo išstė, kad ‘ ‘ Sav. Draugo ’ ’ redak
pauzdinti “svarbiausi paaiški
cija pradėjo tyčia elgties taip,
nimai namų pirkimo klausi
me,” kur suteikiama argu kad tik sutrukdžius seimo nu
mentų prieš namų pirkimą. tarimo išpildymų.
(Pasirašė viršininkai ChicagieO kada “Darbininke” pp.
tės 39-os kuopos, kurių įstei Staknevičius, Montvila ir ki
gė p. Sutkus).
ti ėmė prirodinėti tos visos
Tamstų akcijos pavojingumų
Kaip po to ėjo brandinimas
susivienijimui ir visai mūsų
namų pirkimo klausimo — vi
visuomenei, Tamstos ėmėte
si atsimename. Atsiliepus kun.
juos ir “Darbininkų” pravar
Struckui, Sutkui ir Mulevi
džiuoti šmeižikais, tamsūnais,
čiui, pasipylė straipsniai ir
prikaišioti falsifikacijas, ėatsišaukimai prieš namų pirki
mėte grasyti ir pagaliaus že
mų (buvo balsų ir už, nors ne
minti, žodžiu sakant elgėtės
visus redakcija tedėjo); aps
nenuosekliai ir griebetės tokių
kričiai vienas po kito ėmė pro
šiurkščių būdų, kurie visai
testuoti prieš seimo nutarimų,
nepritinka doram laikraščiui.
kai-kurie ėmė net apie prie
vartų kalbėti, kad sulaikius
Mes norime tikėti į Tamstų
seimo nutarimo pildymą. Dis gerų valių ir manome, jog Takusijos buvo atidarytos per vė mistos, gerai dalykus apsvar
lai, tada, kada reikėjo tik stę, netrukus atsiimsite atgal
padėti vykinti seimo nutari visus tuos užgauliojimus ir ne
mą.
Tos diskusijos reikalo teisingus priekaištus,
kurie
nei kiek nepribrandino, o tik taip dažnai iš Tamstų pasisukurstė susiv. narius, įnešė girsdavo “Darbininko” adrenesutikimus ir sutrukdė gero su.
darbo įvvkinimų.
i
Kun. F. Kemėšis,
Diskusijos reikėjo varyti dar Į
“Darb.” redaktorius.
prieš seimo nutarimą.
Taip
ir buvo daroma Susivienijimo
narių.
Dar 29-ame Susiv. sei
*) P. Mulevičius tame straips
me Waterburvje 1914 m. namų
pirkimo klausimas buvo nuo nyje gyvai ir karštai stengėsi pa
dugniai išgvildentas ir buvo rodyti, kad seimo nutarimas pirk
tuomet nutarta namus pirkti ti namus New Yorko apielinkėje
Brooklvne.
Netrukus įvyko yra klaidingas, kad jis buvo pa
nesusipratimų tarp narių ko darytas ant greitųjų , paklausius
misijos, išrinktos seimo sura “užsikarščiavusių lyderių,” kad
dimui tinkamų namų.
Namų New Yorko apielinkė tam tikslui
pirkimas turėjo būti atidėtas. netinka, kad tą viską reikia pa
Sekantis seimas
Scrantone taisyti, svarstant klausimą spau
1915 m. tą reikalą vėl atidė doje ir namo pirkimą atidedant
Gi A. J. Sutkus
jo, nes tuomet susivienijimas po kito seimo.
buvo užimtas svarbiausių re ir J. J. Palekas savo pakvietime
formų vykinimu gyvenimam į Chicagos apskričio kuopas rašė:
Kada tos reformos jau buvo į- “Visus Chicagos apskričio kuopų
vykintos, šiemet namų pirki atstovus kviečiame pamąstyti,kad
mo klausimas vėl turėjo atsi 31 seimas 3 balsais nutarė pirkti
stoti pirmoje eilėje. Jis ir iš Susivienijimui namus New Yorko
kilo, tiesa,' ne Susiv. organe, apielinkėje ir steigti savo laikra
Visa tai kaštuos kelios de
bet kitame katalikiškame laik šti.
šimtis
tūkstančių, o Su-mo ižde yraštyje “Darbininke”. “Dar
Namo pirki
bininko” ir redaktoriams, ir ra tik 74.000 dol.
skaitytojams šitas klausimas mą ir laikraščio steigimą privalo
rūpėjo ir rūpi, nes juk mažne nubalsuoti visi Susivienijimo są
visi jie yra susiv. nariai, tad nariai. o ne keli seimo delegatai.”
nenuostabu, kad savo laikraš Tai-gi aišku, jog ir Mulevičius,
tyje tų klausimų gvildeno. Ir ir Sutkus su Paleku kurstė Susiv.
kuomet “Darbininkas” dėjo narius prieš seimo nutarimus.
vienų straipsnį po kito tame
“Darb.” red.
klausime (dar anksti prieš sei
mų) Susiv. organas
“Sav.
Draugas” nematė reikalo pat
sai tame klausime žodelį tarti. DAR RAIKŠČIŲ IR TAGSŲ
KLAUSIME.
Ir netik patsai netarė, bet ne
davė balso ir tiems, kurie norė
Tūlose vietose teko man iš
jo savo organe apie tai atsiliep girsti mano asmens apkaltini
ti. Man,'žemiau pasirašiusiam, mus už raikščių ir tagsų nep. K. Strumskis iš Brooklyn, išsiuntimų per Lietuvių Die
N. Y. yra sakęs, kad jisai dar nų.
mėnuo prieš seimų yra rašęs į
Užtatai, šiuomi pranešu y“Sav. Draugų” straipsnelį na patoras komitetams—visuome
mų pirkimo reikale, bet tas nei, kad su raikščiųūr tagsų
straipsnelis nebuvęs indėtas. Lietuvių Dienai rengimu aš
Taigi prieš "seimų jei ir buvo nieko bendro neturėjau.
opozicija, tai ji tylėjo. ' Ji
Raikščių bei tagsų prirensukilo stipriai tik po seimo, '
išgirdusi
paraginimus kun. gimas buvo pavestas p. V. K.
Srruckaus, pp. Sutkaus, Mu Račkauskui, gi man — dėžučių
levičiaus ir pagaliaus pačios užsakymas ir išsiuntimas, —
I už dėžučių siuntimo trūkumus,
, redakcijos. Atsiliepė Vieraičiai
į ir Tulabos (nepavadinsiu jų — jei jie buvo, — todėl, — te
I“ Draugo” genijais, ar šulais, galiu ir atsakyti.
Su pagarba
■peš nenoriu nei jų bereikalinBfci augštinti, nei “Draugo”
■
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Kas girdėti lietuvių kolonijose.

i

*
socijalistų mokslo praktikuo
tojus, ypač apie A Karalių,
vedusį keliolikų moterų.

Muzikos Mylėtojams
Naujiena.
V

Kat. Sp. Komisijos narys.
PITTSTON, PA.

ST. LOŲIS, MO.

Delegatų prakalbos.

Lapkr. 5 d. š. m. “Sal. ir.
Panos Marijos ”Moterų ir Mer
gaičių pašelpinė dr-ja parengė
balių, kuris įvyko serbų sve
tainėj. Žmonių neperdaugiaūsia atsilankė.
Visi linksmi
nosi gražiai.
“Žiburio” dram.~dr-jos ar
tistai sulošė labai juokingų
monologų “Šliubas su viržiu.”
Publika
buvo užganėdinta.
Taip-gi buvo platinama kata
likiška literatūra, kurios dau
giausia platino vietinis agen
tas K. Vuosaitis.
Nors žmo
nių neperdaug atsilankė, bet
vis-gi liks keletas dolerių pel
no.
Kadugėlis.

Lapkričio 12 d. pasiliks pa
žymėta tos kolonijos lietuvių
istorijoje, nors daug širdžių
nuliūdo, bet ir daug jų tapo
suraminta, nes mat tų dienų
šia kolonijų aplankė nesenai
sugrįžę iš Lietuvos delegatai
gerb. kun. Dr. Bartuška ir Dr.
J. Bielskis. Jie perstatė mums
tarsi gyvų Lietuvos paveiks
lų, kur žmogus matai išardy
tas samanotas bakūžėles, lau
kus ir lankas išraustas giliau
siai grioviais ir išpintas vielo
mis, kur draskė kariautojų
kunus. Tarsi matai tuos kry
žius, kurie puošė Lietuvos lau
kus, paženklindami vietas, kur
ilsis užmušti kareiviai.
Tar
CHICAGO, ILL.
si matai tų minią badaujančių
savo vientaučių, kuriuos karės
Susirinkimas.
viesulą parbloškė ir jau jie
led gyvi šaukiasi, maldauja,
Lapkričio 10 d. L. D. S. 20
kad gelbėtų juos nuo baisios kuopa laikė savo mėnesinį su«
sirinkimų šv. Mikolo A. salėj.
mirties...
Pertraukose padainavo vie Kadangi tai buvo prieš pat
tinis choras keletą dainelių, Kat. Spaudos Savaitę, tai su
tarsi tyčia parinktų, kad pri sirinkime apie tai pirmiausia
Visi nariai sutiko
duoti spalvos anam Lietuvos užsiminta.
veikti
išvien
iš visų jėgų,' kad
paveikslui.
tik
praplatinus
katalikiškų
Uždainavus “Giria Žalioji”,
spaudų,
kuri
labai
reikalinga
nevienam išspausta karšta aša
mūsų darbininkams ir darbi
ra.
ninkėms.
Toliau buvo tarta
Garbė Pittstoniečiams, kad si apie tolimesnį veikimų. Bu
jų tarpe randasi prakilnaus vo nutarta rengti prakalbas,
jaunimo, sudarančio tokį pui paskaitas advente.
O tokios
kų chorą!
O tai yra vaisiai paskaitos galės daug gero dar
sunkaus darbo ir pasišventimo bininkams padaryti.
Bus pa
kaip jaunikaičių, taip ir mer rinkti išlavinti žmones tas pas
gaičių, kurie po sunkaus die kaitas ir prakalbas atlikti. Dar
nos darbo dar suranda laiko buvo užsiminta apie baliaus
pasilavinimui.
surengimų, bet tas atidėta iki
Garbė klebonui kun. Kasa- po Kalėdų.
Galop buvo svar
kaičiui ir vargoninkui Vasau- stoma apie naujus narius. Bu
skui, jųdviejų darbai nenuėjo vo išreikštas pageidavimas,
veltui.
kad visi nariai skleistų žinią,
jog
prisirašiusieji iki Nauju
Lietuvaitė.
Metų gaus puikų, naudingų
Lietuvių Darbininkų Kalendo
rių visai dykai.
O tai labai
WILKES-BARRE, PA.
graži dovanėlė, kaip vyru’,
Kun. Bartuškos ir Dr. Bielskio taip ir motereiprakalbos.
Pusmetinį susirinkimų nu
tarėme
šaukti atvirutėmis, ir
' Kalbėjo pas mus nesenai su
tame
susirinkime išdalinti Ka
grįžę iš Lietuvos gerb. delega
lendorių.
Taip-gi tame susi
tai.
Jų prakalbos buvo la
rinkime
bus
renkama nauja
bai indomios ir visi gražiai
valdyba.
klausės.
Žmonių prisirinko
Tai-gi atsiminkime gerai ir
apie 200. aukij surinkta gel
per tų laikų pasirūpinkime
bėjimui badaujančių Lietuvo
bent pc> v'erų narį prikalbinti
je ir Vokietijos belaisvėje $117,
ir atsivesti į sekantį susirinki
29 ir tapo pasiųsta į Tautos
mų.
Sujuskime veikti, orga
Fondų.
nizuotis, šviestis, savo reika
Vienas dalykas, kurį norė lus pažinti, nes kiti mūsų ne
čiau pastebėti tai tas,
kad aprūpins.
Darbuokimės tar
prakalbose nebuvo matyt mū pe savo brolių ir seserų, kad ji)
ši} biznierių ir taipgi profesijo- kiti nesuklaldintų, ir gelbėki
nalų inteligentų. \Mes jų čia me suklaidintuosius.
turime, bet kur jie esti, kuo
met yra mūsų tėvynės reikalas.

A. L. Centr. K-to narvs.

Darbininkas.

PHILADELPHIA, PA.

Brooklyn ’an nesenai atvažiavo muzikas A.1
ALEKSANDRAVIČIUS, baigęs Varšuvos muzikalę
konservatorijų, ir atidarė z

PLYMOUTH, PA.
Atsilankė pas mus gerb. tik
kų sugrįžę iš Lietuyos delega
tai kun. Dr. V. Bartuška ir Dr.
J. Bielskis.
Gerb. mūsų kle
bonas kun. Stručkus perstatė
kalbėtojus.
Pirmiausiai kal
bėjo kun. Bartuška. Jisai nu
piešė visos Lietuvos padėjimų
taip aiškiai, kad rodos žmo
gus ir matai tuos urvus kuriuo
se mūsų vientaučiai vargsta
neapsakomų vargų
Po kun.
Bartuškos prakalbos, buvo pa
daryta kolekta nukentėjusiems
nuo karės.
Surinkta rodos apie $60.00.
Antrasai kalbėjo
Dr. Bielskis.
Jisai kalbėjo
apie Kauno gubernijos padėji
mų ir lietuviūs^belaisvius Vo
kietijoje.

Lietuvių Muzikos Mokykla
Mokinama ant PIANO, SMUIKO, CHORO
GIEDOJIMO ir VARGONININKAVIMO.
Taipo
gi išguldoma TEORIJA, HARMONIJA, KON
TRAPUNKTAS, INSTRUMENTACIJA ir MUZI
KOS ISTORIJA.
Lekcijos prasidės 15 d. rugsėjo. Užsirašyti į
bile kurį muzikos skyrių galima dienomis ir vaka
rais nuo 8 d- rugsėjo.
Kaina labai prieinama, o
mokslus einančiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kurie norėtų pasimokyti muzikos, pataria
ma imti lekcijas šioje lietuvių muzikos mokykloje.
Adresas:
A. ALEKSANDRAVIČIUS
'
Vedėjas
66 Conselvea Street.
Brooklyn, N. Y.
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Reporteris.

f

KINGSTON, PA.

Labai indomi knygele.

Y
Y

Panedėlyje, lapkričio 13, d.
atsibuvo pas mus nepaprastos
*♦*
prakalbos. Atsilankė pas mus A.
gerb. Amerikos lietuvių kata- ♦♦♦
likų delegatai kun. Dr. Bartu- ♦♦♦
ška ir Dr. Bielskis.
Jie ne
perseniai sugrįžo iš Lietuvos, ♦♦♦
J
kur važinėjo ir patyrė mūsų
tėvynės padėjimą vaizdžiai j Y
mums perstatė. Po prakalbų ■ «£♦
žmogus jautiesi tarsi patsai bu
vęs Lietuvoje ir rodos savo akimis matei kaimus ir mieste
lius paverstus į griuvėsių krū
vas. ..

Tik ką išėjo iš spaudos Juozo Kudirkos kningelė “Karės
L-:----- r-, rLietuvoje
---- ,,/”
--------------x.. valandų
j.. atsiminimai).
\ Juobaisenybės
(nragvventu
----- v _ —----- v
■ .
vw ’ v.
.
z —
za
Kares pradžioje
pr
zass ivuairKa
Kudirka karės
buvo išvažiavęs į Lietuvą, kur jį
__ _ ____
Tai-gi autoriui savo akimis teko niaužtiko
karės viesulą,
t-yti tas karės baisenybes mūsų tėvynėje, kurias ir surašė viršminėtoje kningutėje.
Čia mes rasime aprašymą, kaip prasidėjo karė, kaip varė žmones ant karės lauko dirbti visokių darbų važinėti su stuika, kaip keliavo pabėgėliai. Nestinb aprašymų apie sunaikintos Lietuvos vietas, apie žiaurumus kazokų ir vokiečių ir tt.
Minėtos knygelės autoriui Juozui Kudirkai pasisekė sugrįžti Amerikon visai kitais keliais: būtent per Siberiją, Japoniją, San Franeisco. Tai-gi knygelėje plačiai aprašyta ne tik
karės baisenybės, bet ir jo tolyma įvairi kelionė. Kiekvienam skaitytojui patartina atydžiai perskaityti šią įdomią knykuri galės daug mums naujo papasakoti.
Knygelės sukrautos pas autorių Juozą Kudirką 12241 Ernerald avė., Chicago, III. Taip-pat galima gauti “Draugo”
redakcijoje 1800 AV. 46-th str., Schicago, III.
i Knygelės
kaina 20c.
J®

Y

Gaila labai, kad žmonių pri
sirinko paklausyti neperdaugiausiai, nes mat tą, dienų bu
vo kelios veselės, tai visi nusigrūdo į veseles...

p
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Y
♦♦♦
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♦♦♦

NAUJA IR SENAI LAUKTA KNYGELĖ

POTERIAI,

Panedėlyj, lapkričio 13 d.
buvo jaunos A. Frajeraitės pa
sižymėjusios savo veikimu tar-J
pe čionaitinio jaunimo gimimo į

apie atgailos sakramentų ir suplikacijos. 16 pusi.
Išleido Petrapilyje LIET. CENTRAMS KOMITETAS.
Su viršeliais.
Nauji poteriai, prisakymai, gryniausia kalba.
Pa
tvirtinti Jo Malonybės Vyskupo Karevičiaus.
“Darbininkas” gavo leidimų iš Centralro Komiteto
atsispausdinti šitų knygutę ir Amerikoje.
Šiomis die
nomis jau išeina iš spaudos. Kaina 6 centai. Šimtais
perkant — nuleidžiame didelius nuošimčius.

diena.

[RUSUcPjcTlETLĘ

Vietinis.

ROSELAND, ILL.

Tai buvo pokilėlis jos pa
čios namuose, ant 10750 India
na avė.
Susirinko būrelis skaistaus
jaunimo, žaidė, kalbėjosi apie bėgančius reikalus ir šiaip
įmanomai linksminosi.

*

Y
Y
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Gerb. p-lė pavaišino svečius
skania vakariene. Vėlai va
Y
kare svečiai gražiai pasilinks
Jau atskrido iš Forest City, Pa. į So. Bostonų ir tuominę išsiskirstė linkėdami jau- *♦* jaus pradės čiauškėti.
nųjai panelei ilgų ir laimingų
metų.
Num. 11 jau rengiamas spaudon.
Bus labai gyvas
ir
įvairus.
Be
juokingų
pasakojimų
ir
čiauškalų bus
Ten dalyvavęs.
Y taip-pat įvesta mokslo, literatūros ir dailės skyriai,
kuriuose žvirblišku žvilgsniu bus nurodoma tų dalyki}
Y
svarba.
LAWRENCE, MASS.

Lapkričio 14 d. vakare
Assumption Hali prie 12-tos ir
LEECHBURG, PA.
Spring Garden gatvių buvo
Tai
Nors tas miestelis nėra vi prakalbos su koncertu.
sai mažas, bet lietuvių nedaug vis surengė Katalikų Spaudos
yra apsigyvenusių.
Randasi Komisija. Puikiai padainavo
jų apie kokį 13 šeimynų, ir ko vaikinai ir merginos, kurių dvi
dainavo solo.
Vargonininkui
ki 24 pavieniai.
ir giedoriams visi esame dėkin
Taigi nėra kų norėti nuo to
gi.
Simonas Kvietkus pripa
mažo būrelio, idant jie dar
L. Dienos pasekmės.
sakojo įvairių juokų ir daug
buotus, veiktų, kų nors svar
pamokinančių dalykų, ypač ra
baus dėl labo Lietuvai.
Tu
Pas mus “Lietuvių Diena”
gino merginas ir moteris šviesri vienų organizacijų po vardu
buvo subatoje, priežastis tai,
ties, mokinties, kad tai leng
“Lietuvos Sūnų”, kuri gy
kad Lawrence seredomis po
viau atsiekus, rašytis į Kata
vuoja gerai.
jpietų visas judėjimas apsisto
likių Moterų Sųjungų.
Kaip
ja — uždarytos krautuvės ir
Apie Lietuvių Dienų Leech- paprastai, taip ir šį kartų jis
ofisai visų biznierių. Tai bu
burgiečiai buvo pamiršę.
Na gražiai paglostė ir socijalistus.
vo neparanku aukos rinkti.
bet už tai Vandergriftkiečiai Vienas užklausė kodėl jis ne
Subatoje daug buvo pasekNors pla
apie Leechburgų nepamiršo. kalba apie Šmitų.
mingiau aukos rinkti. Rinkė
Visos penkios organizacijos katuose buvo kreiptasi tik į
jų
buvo 175.
darbavosi dėl tos dienos visi katalikus, vienok ir socijalistų vienas kitas atėjo. Kas
Lig-šiol dar nežinoma kiek
išvien nuoširdžiai.
link Smito, galima pasakyti, aukų surinkta, nes dar komi
25-tų rugsėjo buvo sušauk
kad tai buvo toks kaip Judas sija neišdavė jokių atskaitų,
tas visuomeniškas susirinki
Iskarijotas, kurs, rodydama bet tikimės kad apie $3 000 bus
mas Lietuvių svetainėje Drsis prieteliu, buvo Kristaus iš surinkta.
jos D. L. K. V. K., kur buvo
davėju.
išrinktas komitetas iš kiekvie
Nesutinka.
M. M. Šlikas savo kalboje
nos organizacijos po dvi ypati.
nurodė kaip svarbu žmogui pa
Dar pas mus lik-šiol vis nė
Tai tuomet komitetas nus
sirinkti tikrų žinių šaltinį. ra sutikimo.
Daug yra su
kyrė vienų pasiuntinį ir į Le
Klaidingų žinių ir klaidingo klaidintų ir todėl tarpe savęs
echburgų.
mokslo šaltinį apsirinkęs, žmo piaunas, lojojas.
Ir taip p. P. Ragauskas nu gus ir žengs nedorybės keliu.
važiavęs į Leechburg’ų gavo
Darbai sumažėjo.
Labai buvo užganėdinti su
dar vienų pagelbininkų ir dar sirinkusieji, žinoma išskiriant
Darbai pas mus biskį suma
bavosi smarkiai. Gavo užtek socijalistų reporterius, kaip A.
žėjo
žiemai atėjus.
Nekurie
tinai jaunų mergaičių dėl ko- J. Sutkus iškėlė eikštėn Moc
lektavimo, ir taip tokių būdu kaus, socijalistų apaštalo dar darbininkai liko be darbo. Nak
surinkta aukų nemažai.
belius.
Socijalistų gi siekius timis jau vilnonės pradeda sto
ti.
Iš kitur pribuvus sunku
Iš viso aukų Leechburge su nurodė faktais, kad jie
rinkta $67.17.
darbo.
y
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Kingstoniečiai,
permažai
mes rūpinamės savo tėvyne
Lietuva!. Tegul tų gerb. de
legatų žodžiai pasilieka mūsų
širdyje, tegul jie pagimdo mu
myse didesnę meilę mūsų tėvy
nės.
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“Žvirblio” čiauškalų mėgėjai nesnauskite! Kuo- £
Y
greičiausia
užsisakykite “Žvirblį.”
Y
Y
Y
... $1.00.
Kaina metams........................
Y
Y
.... 10c.
Pavieniai numeriai..................
Y

If
i

“Žvirblio” antrašas:

“ŽVIRBLIS”
242 W. Broadvay,

♦

So.. Boston, Mass

♦♦♦

Y
Y
Y
Y
Y
❖

Naujas “Darbininko” Leidinys

v

ŽYDŲ KARALIUS.
Drama kitimuose aktuose bei penkiuose paveiksluose
• Liuosai vertė
J. M. Širvintas.
Kaina 30 centų.
Veikalas tinkamas perstatymams, ypatingai Velykų

laike.

KNYGELĖ 64 PUSLAPIŲ.
Siųskite užsakymus tuojaus.
MI8U0S.
19 d. lapkričio š. m. Atholio lietuvių parapijoje prasidės
misijos ir tęsis 8 dienas. Misijas laikys tėvas kun. Kulikaus
kas.
Bus taip-pat ir daugiaus lietuviu kunigų. Dėlto užkviečiame visus lietuvius katalikus iš
i ir
pasinaudoti ta proga.
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-___ -pačH? . . -... £.:e-_ra atsiim■[ ••Darbininko” ofiso. Net
fe|Blkoiie susidarė skaitytojų
Kopelė, kurie pasikaitaliuoIp.-jni atvažiuoja iš ofiso pasiHmti “Darbininką.” Toks skai-

^tytojų pasitarnavimas daug
F mums , prigelbsti, nes vieti’ niams skaitytojams siunčiant
pačta reikia klijuoti štampas.
■Tokiuo būdu pasidaro darbo ir
f iškaščių. Todėl savo vietinių
skaitytojų maloniai prašome
ateidinėti į ofisą pasiimti
“Darbininką.” Jums tas ne
sunku bus padaryti, o mums
žymus palengvinimas darbe ir
išlaidose. O dabar brangumo
metuose reikia taupyti ant vis
ko, ant ko tik kaip nors gali
ma.

biro mieste Nikolsk-Ussrijskij
Priamurskaja Oblast (Puškinskaja nl. No. 61) Norimo žinoti, kur gyvena mūsų brolis Amerikoje Izidorius Bajorinas iš
Burgaičių sodžiaus, Viduoklės
prap., Raseinių pav., Kauno
gub. Trįs metai kaip Bajori
nas gyvena Amerikoje. Dabar
mums reikalinga pagelba nes
vokiečiam užėjus balandžio 9
d. 1915 m. prie akių viską atė
mė ir mudu vargais negalais iš
sprukome po 2 nedėlių vargo,
iš vokiečių rankų.

Paieškau savo pusbrolių
Jurgio ir Petro Jakaičių. Kau
no gub., Panevėžio pav., Barnygalės valsčiaus, Jutainėlių kai
mo.
Girdėjau, kad jis gyve
na Bostone, Mass. Meldžiu atsi
šaukti pačių arba kas apie juos
žino ant šio antrašo:

«

Paieškau švogerio Motie
jaus Bernotavičiaus, 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.
Paieškau Jono Daunio. Gy
veno So. Bostone. 8 metai,
kai nežinau, kur gyvena. Jo
paties ar kitų jį žinančių mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:
Jurgis Daunis,

IŠBĖGO BE KELINIŲ.
■»

Cleveland, Ohio. — Policmonas Troutvvine inėjo pas rubsiuvių kelnių suprosyti, o sa
vo automobilių paliko gatvėje.
Pas rubsiuvį jis nusivilko kel
nes ir sėdėjo už uždangos, kai
rubsiuvis prosino kelnes. Ne
tikėtai kaž kas inėjo dirbtuvėn ir sušuko, jog policmono
automobilių vagia. Policmonas šoko ir išdūmė laukan pa
gauti vagilių.
Subėgo daug
žmonių pažiūrėti, kaip policmonas be viršutinių kelnių areštavo vagį.
Paieškau gimimų ir pažįs
tamų. Esu iš Kauno gub.,
Raseiniųpav. Adresas: Jurgis
Jankavičia Moskva Lagovniki
ui. dora No. 11 Lazaret obščestva električeskago osveščenija.

Aš Marijona Šimonienė po
tėvais Valečkaitė iš kaimo Zlobiškio, Šimonių valsčiaus, Kau
no gub., Vilkmergės pav. paieš
kau Petro Buziaus. Teiksitės
atsiliepti jis pats arba kiti ma
no pažįstami. Antrašas: Ma
rijona Šimonienė, Pubinsk, Jaroslavskoji gub. Spaskoja ulica, No. 15 Litovskomu komite
tu.

Mes Petras ir Vincas Ugintai pabėgėliai I Tėvynės Liep liepsnos, jau
■I Ik _ . ųne Sia

64 New Orbistown,
Bellshill, Scotland.
NORIU VIETOS prie bažnyčios už zakristijoną. Suži
noti per “Darbininką.” Galiu
suteikti paliudijimus apie save
nuo savo klebono.

REINK0TŲ DIRBTUVE.

Dirbam visokios mados
Reinkotus
Agentams,
Krautuvėms ir ant užsaky
mo privatiškiems žmo
nėms. Užsisakykite Reinkotą pas mus o tikrai
džiaugsitės.

“DARBININKAS”

REIKALINGAS su paliudi

Paieškau giminių ir pažįsta
jimais nuo savo klebono var
mų. Esu iš Vilniaus gub., Tra
gonininkas.
Bet turi mokėti
kų pav., Daugių miestelio. No
vesti chorą. Atsišaukit į “Dar riu pašelpos. Esu moksleivis.
Antrašas: Bronis Vaitulevi
bininko” Redakciją.
dus, Pokrovka uL d. No. 10,
kv. 4.
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Eikite į didžiausius šokius
Rengia Lietuvių Labdarystės Draugija sekančiais
subatų vakarais:

M. M. ANDRIUŠIUTE

(Andrews)

Spalio-Oct. 28, Lapkričio 4,11,17 ir Gruodžio 2 d. 1916.
DALGHR EN HALL
Kampa g E ir Silver St.,
So. Boston, Mass.
Šokiai prasidės nuo 7 vai. vakaro ir trauksis iki
12 vai. nakties.

Viso
kiems dai
ktams pa
brangus,
tečiaus aš
nieko ne
pabrangi
nau.
j
Visokias
Dreses ir
kitus rūbus
pasiuvu gerai ir Pigiai iš gerų materijų ir darbą gvarantuoju.
Reikale kreipkitės:

ĮŽANGA: Vyrams 35 c., Moterims 25c.

HARKO

HARKO
SIUTĄ I

rikoje jis gyvenęs apie 6 me
tus —Lawrence, Mass. Jam su
grįžus į Tėvynę kilo karė. Me
ŽYDŲ DUOSNUMAS.
tai atgal jis buvo Rusijoj. Kur [už;
Nedėlioj Symphony salėj jis dabar?! Jis ar kiti, ma
a Bostone žydai turėjo susirinki- lonėkite man pranešti.
\uą Kalbėtoji} buvo ir iš ki Kun. Pranas A. Virmauskis,
tų miestų. Buvo karštos kal
94 Bradford St.,
bos apie žydų nukentėjimų
Lawrence, Mass.
nuo karės.
Sujudinta minia
žėrė pinigus kiek tik galėjo.
Paieškau brolio Antano Ka
Sumetė $100.000. Netekę pi zlausko. Kybartų kaimo, Stavnigų me+ė žiedus laikrodėlius, čių parapijos, Kauno gub. Aplunksnas ir kitokius daiktus. pie 17 metų kaip Amerikoje.
Vienas ant platformos numetė Girdėjau gyvena apie ChacaE*
savo burnucą. Estrada buvo go. Atsiliepkite:
apmesta visokiais daiktais ir
Juzė Kazlauskiutė,
krūvomis pinigų.
610 Columbia Avė.,
Amerikos žydai sumanė da
Baltimore, Md.
bar surinkti $10.000.000 nuken
(3 sykius)
tėjusiems dėl karės.
Kareivis Vincas Miklavaitis
•v
IS kaimo Juškaičių, Aleksan
DIDŽIULIS BAZARAS.
drovo valsčiaus, Raseinių pav.,
Bostone talikninkai rengia Kauno gub., ieškau brolio An
milžinišką bazarą. Jis bus tano Miklavaičio, giminių ir
nuo gruodžio 9 d. iki 20 d. Bus pažįstamų. Atsišaukite. An
Mechanics romuose. Bazai o trašas: Russia, Petrograd, Petindomus. Bus koncertai, pui
kūs programai ir judomi pa
veikslai iš europinės karės.
Tikra naujiena bus tai Ang
lijos
šarvuotas
vagonas
“tank,” kurio niekas niekur
nėra matęs, kaip karės lauke
Francijoj.
Šalę Mechanics rūmų stato
mos tranšėjos ir bus parodoma
* Į^Curopine karė su visokiais nau'riausiais išradimais. Bus orfeiviai, armotos, kulkosvaiffižiai tiesiog nuo kares laukų
-^atvežtų.
Anglijos oficieriai tvarko
karinę bazaro dalį.

.j.".

REIKALAUJU
darbo prie
..
“ '
Suprantu gerai
studijos“ darbą. Norintieji gau
ti darbininko, kreipkitės šiuo
adresu:
B. Vaičiūnas,
129 Elm St., Lawrence, Mass.

Antanas Jakaitis,

pelnas eis nukentėjusiems nuo rogradskaja Noberežnaja dom
karės. Bazaras busiąs labai No. 30, kv. 1. V. Miklovaitisu.
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23 Henchmen St.,
Worcester, Mass.

Tai-gi mieli skaitytojai, ku
Paieškau Pranciškaus Juš
riems So. Bostone laikraštis ei
kevičiaus.
Iš Lietuvos jisai pa
na pačta, malonėkite ateiti ir
pasakyti, kad ateisite patys eina iš Kauno gub., Šiaulių
apskr., Suokęs parapijos. Ame
pasiimti.

1 —.

324 E St., kampas Broadway
So. Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA IR GE
RIAUSIA LIETUVIŠKA
APTIEKA.

Juozapas Zupkauskas.

Sutaisau receptus su didžiau
sia atida, nežiūrint, ar tie re
eptai Lietuvos ar Amerikos
Tel So. Boston 21014 ir 21013.
aktarų.
Tai vienatinė lietu
viška aptieka Bostone ir Massashusetts valstijoj. Gyduolių gait gaut, kokios tik pasaulyj y■a vartojamos.
Galit reikalaut
er laiškus, o aš prisiųsiu per
xpresą.

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

K. ŠIDLAUSKAS

MŪSŲ RUDENINIAI IR ŽIEMINIAI NAUJOS
MADOS SIUTAI IR OVERKOTAI

Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kampas C Street
SOUTH BOSTON, MASS.

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
Overkotą, njs dideliam įvairume yra iš ko pasirin
kti, ir dėvėkite: juos, jų dėvėjimo sezone.

PIRMO ’ KLESOS

DANTISTAS

Siutų ir Overkotų kainos nuo $9.75 iki $30.00

Mes taipgi užlaikome visą eilę vyrų papuošalų,
Skrybėlių ir Čeverykų.

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Čeverykų kainos nuo $3.00 iki $7.00.

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

DR. W. T. REILLY

£ H. HARRISON CO.
662-672 Washington St.,

469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.
Valandos
nuo 9 vai. ryta
iki 8 vaL vakare.

Boston, Mass.

Nedaliomis
nuo 10 vai, ryta
iki 4vaL vakare.

Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399* BROADWAY.

Dr. Paul J. Jakmauh

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

(Jakimavičius)
Pri«»miTno valandos*
Nuo 2 iki8 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BR0ADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON,
Tel 502 S. B.

.o. .c.-re.

Tel. Main 2483 E. Boston 79g-W

George H. Shields

Advokatas
811*812 01d South Building
Boston, Mass.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS
meistras
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadway, 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.

Vienatinė didžiausia lieviška krautuvė, kurioje
gauti visokių vyrų,
ir vaikų drabužių,
rų, robų, aukso ir

Račiūno Nauji Jodomieji
Paveikslai iš Siberijos gyveni
mo ir vargų.
Vokiečių gaspadoriavimas mūsų Tėvynėje
ir Lietuvos pabėgėliai.
Bus
daug naujų dainelių illiustruotų ir animatuotų... Sudainuos
p-ni E. RAČIŪNIENE. Nepra
leiskite progos išgirsti daine
les ir pamatyti paveikslus, nesgailėsitės.

■9.

Lietuviams ir Lietuvaitėms.
Jog mes atidarom naują dra
bužių krautuvę vyrų ir moterų.
Kuri visiems bus paranki. Ati
darysime apie 7 d. spalio. To
dėl visus širdingai kviečiam
atsilankyti ir užsisakyti dėl sa
vęs rudeninius ir žieminins
drabužius.
Tariame ačiū už pereitą
Atsibus:
prielankumą ir pasitikim atei
Ketvergo vakare Lapkr.
tyje.
(Nov.) 16 d. Father Matthew
salėj 14 Bartlett St, Westfield>
Pasiliekam su pagarba
Mass.
Jonas Berzelionis & Co.
Subatos vakare (Nov.) 18 d.
šv. Jurgio salėje (bažnytinė)
4 Washington Str.,
Norwood, Mass.
Hay Market Sąuare,
Nedėlios vakare lapkr. (Nov. >
Boston, Mass .
26 d. lenkų M. A. salėje, 11
Hanvard St., Lawrence, Mass.
Utarninko ir Seredos vaka
C. & P. Telephone St. Paul 5347 rais Lapkr. (Nov.) 28-tą ir 29GRABININKAS tą dd. Bažnytinėj Salėje, Worcester, Mass.
IR
Nedėlios ir panedėlio vaka
BALZAMUOTOJAS.
rais
gruodžio (Dec.) 3-jią ir
Pagrabus atlieku pigiai ir gra
žiau Esu išėjęs mokykloj tam tik 4-tą d. 1916 m. Bažnytinėj sa
rus graborystės mokslus ir ižda- lėj So. Boston, Mass.
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir | kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
reikale visuomet kreipkitės pas
mane.

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynos
1-3 P. M. 7-9 P.M.

G tio visokias ligas
Priskiria Akinius.

419 Bovlston St, Boston, Mass.

JONAS GREBLIAUSKAS,

500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviszkat.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .......$1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo.......... 15c

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai.
Po pietą 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston

Naujas Būdas mokyt a
rašyti be mokytojo....
10c
Aritmetika mokinimu dsi rokundų, su pave le
siais (apdaryta) ............... 35c.
Vi o $1.60
Kas atsiųs iškirpę?’ Stą ap
garsinimą iŠ “Dar7,įmuko”
ir $1.00 per mone.' orderį,
tai gaus visas 4 kny&<-c 60c.
pigiau.

P. MIKOLAINIS,

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

Tklkfmonc So. Boston

V
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Lietuviškas

ADVOKATAS

Dykai!

Dykai!

Kalakutas (Turkev) prie
kiekvieno pečiaus pirkto nuo
šios dienos iki Padėkavonės
(Thanksgiving day) dienos.
Keturi daiktai kambariui
išrengimui stalas ir kresės, sėdinės dengtos skūra (Fumed
Oak Misson suite) $16.45.
Vėliausio išradimo pečius
(heater) nikeliavas, pritaiso
mas su kaminėliu $5.65.
Minkštu viršų ir apačia sieninkas (Mattress) $3.45.
Visi kiti daiktai taip-gi parsiduos visai pigiai.

James Ellis Co

William F. J. Hoįvard

Kampas B ir B’way,
South Boston, Mass.

X

Be H Phone, Dickineon 3995 M. I

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
Physician and Surgeon (lietuvis gvdvtojas ir chirurgas pabaigęs Indianos
Universitetą) Gydo visokias ligas vy
ru, moterių irvaiku. Daro operacijas.
Ofiso valandos: 9-11 rito. 2-4 po piet. 7-9.
I vakaro, sedelioms: 9-11 rito 1-4 popiet.

Tel. So. Boeton 294

DR. JOHN P. JONĖS
Ofisaalandos
nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet.

PHYZIKAS ir SURGIJUS

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

MILLBURY STR.,
WORCESTER, MASS.

Skaitykite ir Platinkite
Darbininką
Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

i AKUIMliaiTTVK i

DIDŽIAUSIA
KRAUTUVE.

Vienintėiis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje,
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, 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
<

Reikale kreipkite pas vienatini lietuvi iidirMj* iiij
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų eeluloidu. Išdirbu tarpas, vėliavas, kartinas ir tam pane
lius 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 savo

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth St,
So. Boston, Man

. .

Vincas F. J. Kavaliauskas
315 Broadway, So. Boston.

344 W. Broadwav,
So. Boston, Mass.

Norėdami gauti kata
logą pi siųskite 10c. kra
sos ženkleliais.
Įvairių maldaknygių,
Eilių ir kitokių pasiskai
tymų.

", _ ' ,

Lietuviška pavardė buvo

So. Boston Raincoat Co.

Knygų ir visokių reli
giškų daiktų.

Pranešimas
X

M. A. NORKŪNAS,
166

JtOBK ST, ::
■

:::: M0NTBU0,1UBB.

i

Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant ižmokesčių,
ant lengvų iflygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuoiimtį duodam perkupčiams, didelį, naują katalogą
riunčiame ant pareikalavimo už
25 centus «tempą
J. F.
P. TdLHlLA

Kalia MtaM 11.50, Puei actu 75c.,Kanadoje ažrabežiaaa, 12.00
Prisiąsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS”,
ĮS MUlbary Street,

Worcester, Man.

