Am. Lietuviu

testuosią prieš tai, kad mes
protestuojame prieš lenką pa
stangas užgriebti dalį Lietu
vos!
Meldžiu tėmyti, p. Šimkus
su savo partija, reiškia, pro
testuoja ar rengiasi protestuo
ti prieš tai, kad mes protes

tuojame prieš vokiečią norus
prijungti Lietuvą prie Vokie
tijos!!!
Lietuvią visuomenė! Lie
tuvos tikri sūnūs ir dukters,
jūs, kurie mylite Lietuvą visa
savo širdimi ir esate pasiren
gę padėti savo galvą už Lie
tuvos liuosybę, ką manote apie tokį elgimąsi!?
Mes norime paklausti p.
Šimkaus, kas ingaliojo Šalčią
ir p. Lopąttą kalbėti lietuviu
vardu su kongresmonu Templeton ir inteikti jam rezoliuci
ją (kaip praneša “Vienybė
Lietuvninką”), kurią susta
tė keliolika, o gal tik kelios
ypatos.
Bet niekas prieš tai
neprotestuoja ir neturi teises
protestuoti! nes tos rezoliucijos tikslas — atgauti Lietuvai

neprotestuoja prieš

tikisi, jog tuomet lietuvią
klausimas labiau bus svarsto
mas ir lietuviai tikisi, kad Suv.
Valstijos rems Lietuvos nepri
gulmybę.

Taip-gi atėjo žinia, kurioj
pranešama, būk Lenką Tary
ba Centralią Valstybią reika
laujanti, kad jai būtą leista
veikti ir Lietuvoje. Lietuviai
kartą ant visados prašo lenką
neliesti Lietuvos, Lietuva yra
lietuviams.

užimti
francuzai

Amerikos Lietuvią Taryba,
Dr. J. J. Bielsk s,
prezidentas.

(Apie tą dokuemntą pami
nėjo laikraštis Washington
Herald.).
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.Lietuviu Informacijos biu
ras Washingtone birž. 12 d.
inteikė Italijos ambasadoriui
grafui V. Macchi di Cellere
raštą perdavimui Italijos kuni
gaįkščiui Udine, kurs yra yir
Ambasado
rius pažadėjo inteikti.
Raš
te išdėstyta lietuvią padėji
mas, lietuvią troškimai ir pra
šoma, kad Italijos valdžia pa
remtą Lietuvos neprigulmybę.

Iš Konstantinopolio per Vo
kietiją pabėgo į Holandiją
vienas armėnas. Jisai sako,
jog Turkijoj veik visa valdžia
jau vokiečią rankose. Ministeriai tebesą turkai, bet ją pagelbininkai esą vokiečiai ir
pagal ją įsakymus viskas at
liekama.
Ligšiol Turkijoj būdavo krikščionią neimdavo kariuome
nėn. Bet už tai turėdavo mo
kėti tam tikrą mokestį. Laike
šios karės Turkijos krikščio
nys išsipirkimui nuo kariuo
menės pradžioj užsimokėjo 45
svarus, paskui liepė užsimo
kėti dar po 30 svarą. Galop
po vokiečią intekme ir krikščionįs paimti kariuomenėn.
Ligos Turkijoj labai siau
čiančios. Ypač karštligė ima
daug auką.
Turkai pagal savo paprotį
atsidavę likimui, nieko nepai
so, kas dedasi ir kas bus.

PRAŠO APSAUGOTI
Lietuvią Informacijos biu
ras Washingtone šitokį memo
randumą inteikė Suv. Valsty
biniam depeAamentui: Naujosios žinios iš Europos
skelbia, jog tūla politiška vo
EKSPLIOZUA
__
i
kiečią partija patarė savo val
Anglijoj Ashton Under-Lydžiai prijungti Lietuvą prie
ne amunicijos dirbtuvėj buvo
Vokietijos. Prieš tokį žings
ekspliozija. Užmušta 41 žmo
nį lietuviai kuoaštriausia pro
gus, sužeista 130.
testuoja. Tokį tai atlyginimą
vokiečiai siūlo tautai, kurios
šalį nuteriojo ir visas gėrybes
nusinešė Vokietijon ir kurios
sūnūs tapo paimti kariuome-

Amerikos komisija jau tu
rėjo pasimatymą su Rusijos
ministeriais Petrograde.
Ko
misijos ir ministerią pasimaty
mas buvo surengtas Marinskiškuose romuose.
Amerikos
komisijos pirm. Root kalbėjo
vardu komisijos. Root apreiš
kė, jog siunčiamas demokra
tiškos respublikos, kuri jau
laisvai gyvuoja 140 metą ir
nežiūrint į įvairias ydas ir nedateklius pasekmingai gyvuo
ja. Bet Amerikos surėdymas,
sakė, pritaikintas prie ameri
koną budo ir aplinkybią. Ru
sijos laisvas surėdymas, sakė,
turės būti nustatytas remian
tis ant Rusijos gyventoją bū
do ir aplinkybią.
Gi komisi
jos tikslas yra tas, kad sutar
ti abelnoje kovoje prieš abelną
priešininką — Vokietiją.
Po to kalbėjo Rusijos užsie
nio ministeris Teresčenko. Sa
kė,
jog Rusija pasirengus
tęsti prieš Vokietiją karę. Sa
kė, jog kaip Amerika, taip
ir Rusija neturi jokią užkaria
vimo tikslą, todėl išvien kariaus, idant parodyti kelią į
palaimą kaip didelėms, taip
ir mažoms tautoms.

Petrograde buvo miesto va
cfimhku rinkimai. Balsą dar
giausia pagavo žydą bunda
žydą socijalistą partija.
Bi
tent žydą bundas gavo 330.0C
balsą,
socijal-revoliucijoaie
riai 66 000.
Socijalistai bo
ševikai gavo 120.000 balsi
Buržuazijos partijos gavo 181
000 balsą, o senosios valdžių
šalininkai gavo 16.000 balsą.
Balsavimuose dalyvavo i
moterys.

Vokietijos submarinai smar
kiai veikia. Apie tai daug ne
skelbiama, bet spėjama, jog
. Nariai Amerikos komisijos šį mėnesį submarinai daugiau
važinės po Rusiją. Amerikos j
blėdies daro, negu gegužio
komisijoj yra admirolas Glen- mėnesį.
Anglijos kapitonas
non ir keletas laivyno oficie- Bathurst skelbia, jog per 10
rią. Tai jie lankys Rusijos pastarąją dieną Anglijos pa
laivyną ir lankysis pas Rusijos krantėj nuskandinta 40.000 to
admirolus, o gen-Scott ir kiti ną cukraus.
j ;
Amerikos armijos oficieriai
lankysis Rusijos fronte. Elihu
Root veiks tarpe Rusijos val
dininką. Paskui komisija lan
GAL GRĮŽ MONARCHIJA
kysis Maskvoj, Kieve, Odesoj,
Dabar Chinijoj įsigalėjo ger
o gal ir Rumunijoj. Komisija
Chang Hsun. Būsiąs sušauk
bus Rusijoj dar ištisą mėnesį.
tas suvažiavimas Tien Tsine i
ten tas suvažiavimas patvirty
IŠVIJO TALKININKĄ.
jo galę. Tasai generolas ben
Rusijon buvo atvykęs Švei
tik varysis prie to, kad sugrg
carijos socijalistas Grimm. Ji
žinti
monarchišką valdžią.
sai veikė Petrograde tarpe Ru
Newton Uppes Fallsuose
Dėl Chinijos dabar kilo ne
sijos politikierią ir kreipė juo sustreikavo
400 amunicijos
mažai nesusipratimą tarpe Ja
sius prie taikos su Vokietija. dirbtuvės darbininkai.
ponijos, Anglijos ir Suvienyti
Kuomet visiems paaiškėjo, jog
Darbininkai buvo pareika
tas socijalistėlis yra kaizerio į- lavę algą pakėlimo ant 5 nuoš. Valstiją. Visos nori turėti ii
nagis, tai nutarta jį išvyti. Kompanija buvo pažadėjus pa tėkmę Chinijoj, todėl nedyvai
kad . kįla nesusipratimą. Pas
Darbininką ir Kareivią Tary svarstyti tą dalyką.
Bet iki
ba balsais 640 prieš 121 prita paskirto laiko nieko neprane taruoju laiku prez. Wilson pa
siuntė Chinijos valdžiai not^
rė Grimmo išvijimui.
šė.
Po to ir sustreikavo. Dar
Dėl to labai užsirūstino Japc
bininkai gaudavo nuo $2.50 iki
nija.
,
«
John D. Rockefeller jauna $2.75 dienoj.
sis paaukojo New Yorko mies
tui 50 akrų žemės.
Tas že
mės sklypas vertas $2.000.000.
Ant tos dovanotos žemės bus
ištaisyti parįsai.
Dovanotos žemės guli tarp
Broadway ir Hudson upės nuo
193 gat. iki Dyckman gat.

Karė Naikintoja

Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes
tai puikiausias “Overland” firmos, septyniems
žmonėms važiuoti.
I šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” autoiąobilią.
Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi
sakykite “Darbininko” automobilią.
NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Užsisakykite^ anksto, jeigu norite važiuoti
gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia
vėjo greitumu.
Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:

242 W. Broadway,

VSūstijoms g:

zeppelinas. Nukrito už kele
ta mylią nuo jūrės. Nukrito
korną lauką. Besąs visai st
laužytas. Lakūnai besą apd<
gę. Atpyškėję daktarai netc
rėjo ką daryti, nes lakūnai vi
si buvo negyvi. Kaikurię la
kūnai šoko iš liepsnojanči
zeppelino.
Zeppeliną nudėjo Anglijo
aeroplanas- Kuomet ėmė kris
ti bombos, tai milžiniški švy
tūriai ėmė .raižyti padanges
Ir vieną zeppeliną pavyko nu
šviesti. Tai tuo tarpu Angį
jos aeroplanas iš kulkosva:
džio ir nušovė tą zeppeliną.

ITALIJOS DELEGACIJAI.

Rusijos Suv. Valstijose.

lietuvią pasielgimą! • Juk jie
netik kad kalba visos Lietuvos
vardu ir reikalauja jai liuosybės, bet dar sudarė Lietuvią
Tautos Tarybą, vieton Rusi
jos Lietuvią Tarybos.
Žino
me, kad Rusijoje randasi apie
200.000 lietuvią, o juk iš viso
skaitome apie tris milijonus
lietuvią; beabejo, kad jie ne
turi ingai iojimą nuo visą lie
tuvią, vienok nesiklausia p.
Šimkaus, bet dirba Lietuvos
darbą kiek tik ją pajėgos
jiems pavelija, ir tik tautos
išgama tegali būti priešingas
tam ją darbui. Vienok pana
šiam mąsą darbui matome
priešingumą iš p. Šimkaus pu
sės.
Pagaliaus
pavelykite
mums paklausti paties p. Šim
kaus, koksai Lietuvos parla
mentas įgaliojo jį prakalbėti
Lietuvos
vardu!
Nors p.
Šimkus tokią ingaliojimą ne
turi, vienok kuomet jisai dir
bo tikrą Lietuvos darbą, tai
netik kad niekas jam netruk
dė, bet dar kiek išgalėdami
stengėsi pagelbėti.
Aš nesiimu surasti tinkamą
pavadinimą tokiam p. Šim
kaus pasielgimui. Lai visuo
menė pati apkąinuoja jį.

Vokietijos zeppelinai birže
lio 16 d. buvo užpuolę Angli
jos pakraštį. Metė bombas ir
2 žmonės tapo užmušti, o 16
sužeista. Buvo numestos 6
bombos.
Užpuolimas buvo padarytas
naktį. Žmonės šoko iš lovą ir
vienmarškiniai išbėgo lauk.
Kuomet tūkstančiai žmonių
buvo lauke, tai padangėse
vienoj vietoj pliktelėjo didi
liepsna ir ūžtelėjo žemyn. Tai
šimtai žmonią automobiliais,
motorcikliais, dviračiais, rai
ti, kiti pėsti pasileido į tą pu
sę,
kur krito liepsnojantis

So. Boston, Hfsaa

5) vardus ir pavardes nemo
kančiu rašyti turi parašyti kas
noris kitas
6) ant kiekvieno lapo su parašaisišviršaus turi būti pažymėta vietos ir valstijos var
das, kur parašai renkami;

ar ats-

Martus, nusigandęs kata
likystės ir soeijalizmo, ragina
visus prie desperatiško gagonizmo.
“Laisvė” “
vninkų” ant sj
.y

r

KapsukasRūsi,
pūkas Amerikoje l
liucijas žada sukeli
Anot “Lietuvos” praneši
mo,1“Žvirblyje” tilpęs Stasys
8) lapus su parašais reikia Durnelis esąs labai panašus į
grąžinti kuų. F. Kemešiui.
Stasį Šimkų.
Amerikos lietuvių Tarybos
Iš liberalų “centralinio”
komiteto vietoj atskaitų “pasKun. F. Kemėšis. mirdę šeškai” pradėjo plaukti.
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Tautos neprigulmybė be ti.
laisvanorės disciplinos yra
Buvo patėmytas faktas, jog
kaip radinys sapnyje. Vei Lietuvos atstatymo Bendrovė
“DARBININKAIS”
kiai pasijusi nieko neturįs. per 9 mėnesius savo gyvavimo
NS W. Broadw&/, ~
South Bortas, Man.
beveik nieko tuo žvilgsniu ne
LIETUVIŲ DIENOS
nuveikė. Vienas-kitas valdy
KĄ KITI RAŠO.
kimo ir tiktai da labiau suer
PINIGAI
bos atsišaukimas, keletas, ar
“Pažangos” No. 5-tame Re
zins mūsų visuomenę, jeigu
Lietuvių Dienos pinigai dar keliolika agitatyvių prakalbų,
dakcija puikiai nušviečia sro
pradės veikti sauvąliai!
neišsiųsti.
Apsišaukusieji pasakytų p. Martaus
tai ir
vių vienybės klausimą, kuris,
Vienok pasisakė sau, kad “Centraliu Komitetu” teisinaviskas. Jokios rimtesnės dar
mūsų nuomone, yra labai svar
ar šiaip ar taip dalykai virs si,»negalėję ligšiol to padaryti.
bo pradžios nepadaryta, jo
bus, todėl čia “Pažangos”
turime savo padaryti ir daro Pasiteisinimas neintikina, Mes
kios pastovios organizacijos
pastabą ištisai dedame:
sėdami visuomenėj nesutiki pritariame “Draugui,” kad
neužmegsta tik viena - kita
Artinasi ir jau prasidėjo
mus, kenkdami pasekmin- reikėtų mėginti siųsti per Is
pono Martaus suorganizuo
mūsų organizacijų seimai,
gesniam aukų rinkimui, netu panijos Ambasadą, arba per
ta amatninkų kuopelė; (kaip
kuriems turėtų vyriausiai rū
rėdami pasisekimo rėkia ne Šv. Tėvo Nuncijų, arba per
girdėt, jos baigia nykti),
pėti ir mūsų visuomenės rei
savais balsais, kad katalikai Šveicarijos Komitetą.
Tie, kurie buvo pradėję tuo
kalai Netinkami žmonės, sro
kalti katalikai stabdo aukų
Mes čia vėl prie progos pa reikalu rūpinties, matyt, netu
viniai fanatikai pasitraukime
rinkimą, katalikams nerūpi brėžiame savo mintį, kad Lie
rėjo gerai apgalvoto ir išdirbto
nuo vadovavimo. Gyvenimas
badaujanti Lietuva ir tt. ir tuvių Dienos Komiteto nariai
pieno, neveikė sistematiškai,
parodė, jog jūs tautą tiktai
tt.
katalikai skaitosi ir tebėra to užtat ir pasekmių ligšiol ne
supjudėte, pasmerkėte į tuš
Nenorėjote bendrai dirbti komiteto nariais patol, pakol
matyti. Be to jų, matyt, nečių ginčų prapultį iš kurios
su katalikais, pasisavinote pinigai į Lietuvą nebus iš
nesiskaityta
su lietuvių psi
nė patys neišeinate nė visuo
katalikų užmanytą ir suorga siųsti.
Todėl mes visųpirma chologija. Buvo pradėta steigti
menei neduodate pasiliuosuonizuotą “Liet Dienos” ko turime reikalauti iš gerb. kun.
kuopelės žadančių grįžti su pi
ti, prasitrinti akis. Visos
mitetą, dirbkite nors toje or Augustaičio ir gerbiamųjų J.
nigais į Lietuvą. Turėję pini
organizacijos rinkite atsto
ganizacijoje kur katalikai Miliausko ir K. Krušinsko,
gus (visus, ar dalį) sudėti, ir
vus į T. Tarybą, kurie susi
jus ant kojų pastatė. I vie kad jie pildytų savo prieder
siųsti vieną iš tos kuopelės į
tvarkys patys tarp savęs.
tą, kad šmeižti katalikus, tai mes iki galui ir pasirūpintų,
Lietuvą
apžiūrėti vietos ir są
Reikalinga mums čionai bū
gali padaryti kiekvienas be kad pinigai būtų į Lietuvą iš
lygų.
Tasai
pranešiąs laišku
tinai augščiausioji įstaiga,
ambicijos ir negerbiantis ki siųsti kaip galima greičiau.
likusiems ir paskui visi grįšią.
kuri galėtų visos Amerikos
tų, įtempkite visas savo jėgas Mes girdėjome apie pasitrau
Lietuvis
nelengvai pasitiki
lietuvius atstovauti ir už vi
idant daugiau surinkti aukų kimą iš to komiteto p. V. Lu
mažai
pažįstamam
žmogui. Ji
sus kalbėti.
badaujantiems.
koševičiaus ir apgailestaujame sai mielai eina į bendrovę su
.Toksai darbas, koksai eina
Nustokite graudžias ašaras tą žingsnį.
Bet mes dar ne gerai pažįstamu, kaimynu, gi
pas mus, tai nėra rimtas dar
lieję, kad katalikai jums girdėjome apie pasitraukimą
minaičiu ir tai bevelija pats
bas! Am. Liet. Taryba krei
trukdo darbą- Ne, katalikai iš to komiteto kitų mūsų ats
laikyti rankoje savo pinigus.
piasi su memorijalais į Euro
jums niekados netrukdė ir tovų.
Jų priedermės dar ne
Gal tasai didelis atsargumas
pos viešpatijų ambasadorius,
netrukdys aukų rinkimo dar išpildytos, pakol visi pinigai,
kartais
_pasirodę kenksmingas,
štai po kelių dieaų į tų pa
bo, kiek tos aukos eis tikrai surinkti Lietuvių Dienoje, ne
bet vis viena su tuo reikia
čių ambasadorių duris bel
sušelpimui. Jeigu katalikai bus išsiųsti. Jeigu su laisva skaityties ir, norint organi
džia taip-pat lietuvių atsto-.
pasmerkė jūsų taktą ir būdą, maniais komiteto nariais nega
zuoti grįžimą į Lietuvą žmo
vai jau nuo kitų organizaci
tai ir turėjo taip padaryti, lima bus susitarti,
tai tada nių ir kapitalų, reikia elgties
jų. Am. Liet.. Taryba įteines jisai yra smerktinas.
reikėtų pasistengti patiems pa labai atsargiai ir taktingai,
kia memorandumus Anglų ir
Katalikų laikraštijai taip- daryti Washingtone intekmę,
prisitaikant prie žmonių psi
Prancūzų pasiuntiniams, kipat ne tiek reikėtų vietos pa kad pinigai būtų kuogreičiau
chologijos.
ios-gi organizacijos vėl tiems
švęsti laisvamanių netaktams, sia išsiųsti.
Be to, besvarstant visą ši
i
žmonėms užima bereikalingai
išrodinėti, kiek užsiimti svar
tą
reikalą, galutinai paaiškė
laiką su tais pačiais prašy
besniais gyvenimo reikalais.
“DRAUGAS” APIE
jo
dar vienas, ir tai bene
mais antru kartu... _ Kur-gi
Kas norėjo galėjo suprasti ir
VIENYBĘ. ~
čia mūsų subrendimo pasiro
suprato kame teisybė. Neno
Į mūsų pastabą vienybės svarbiausias dalykas. Jeigu
dymas? Kur-gi darbo rimtu
rintį įsitikrinti, niekados neį- klausime atsiliepė dienraštis mūsų išeivijai lemta yra žy
mas! Ar galima tikėtis kad
tikrinsi, juo labiau, kad čio “Draugas.” “Draugas” remia miai prisidėti prie Lietuvos at
tautos reikalavimai, taip ne
nai laisvamanių veikiama su mintį, kad galima būtų paieš statymo, prie paėmimo į lie
rimtai statomi, būtų prigu
apsvarstymu ir savo nustaty koti kokio nors susitarimo, tik tuvių rankas žemės, prekybos
ir pramonės — tai tuo būtinai
linčiai išklausyti. — Jeigu
tais tikslais.”
mano, kad sunku yra vesti
kiek yra mūsų organizacijų
tarybas su tais žmonėmis, ku reikia užinteresuoti plačias
visos pradėtų savistoviais el
“Draugas” kiekvienan nu rie katalikus prigavo Lietuvių mūsų brolių darbininkų mi
gtis, toksai darbas tiktai gali meriu deda po vieną ir dau Dienos reikalais; kad mūsųpa- nias. Lietuvos Atstatymo Ben
užkenkti o ne padėti.
giau svarbių straipsnių įvai siūlytoji pasitarimų komisija drovę steigė ir veda daugiau
Am. Lietuvių Taryba jau riuose klausimuose.
Dabar turėtų virsti viriausia įstai siai mūsų biznieriai ir profesiDarbininkai ligšiol
veikia kelinti metai. Mes ne “Draugas” verste verčia sva ga Pagaliaus “Draugas” rei jonalai.
nebuvo
skaitlingiau
intraukti į
matome reikalo josios naikin jotojus ir veikėjus dėl nepri- kalauja, kad 1) prieš prade
ti. Tautininkai, socijalistai gulmingos Lietuvos pagalvo dant
pasitarimus Lietuvių tą darbą. Gi jų tarpe kaip tik
jon neįeina dėlto, kad esanti ti, pažvelgti į save, į savo tau Dienos pinigai būtų išsiųsti, ir randasi daugiausia tokių
tik vienų katalikų suorgani tos dvasinį iždyną. Užveda kad 2) visi “pasitarimų komi žmonių, kurie Lietuvai ir pa
zuota ir jon tik vieni katali mus į tokias mūsų dvasios erd sijos” sumanymai būtų tvirti tys ir su savo pinigais po ka
kai įeina. Tautininkų ir so ves, prieš kurias daugelis už nami ir vykinami mūsų tam rės bus begalo reikalingi. Yra
cijalistų organizacijos per sa simerkdavo. Puikiai pagvil tyčia išrinktos organizacijos jų tarpe daugelis pramokusių
šiokio ar tokio amato, yra
vo seimus pareikalaukite ats deno mūsų inteligentijos klau (A L. T.).
tovybės A. L. Taryboje. Iš simą, o dabar štai mintinguo
Mes visiškai sutinkame su dirbusių prie įvairių biznių,
rinkite kaip vieni, taip ir ki se straipsniuose palietė tautos tomis “Draugo” statomomis yra pinigingų žmonių. Jie tik
ti rimtus žmonės, o jie mokės discipliną ir tautos autoritetą. sąlygomis, tik pažymime, jog pirmiausiai ir galės ir žemę
ir galės su katalikais sudary
Štai keletas ištraukų:
prie L. Dienos pinigų išsiunti Lietuvos išgelbėti nuo svetim
ti bendrą Tarybą, kuri pri
Disciplina arba drausmė mo ir mes (t.y. mūsų išrirfctie- taučių užpludimo, ir palaiky
valės ir galės vesti mūsų dar
tautoje būva tada, kada jos ji L. D. Komiteto nariai) turi ti amatus Aetnvių rankose, ir
bą ne taip kaip jisai ikišiol
visuomenė moka sutarti vie me būti ir prižiūrėti. Trt mū sutverti prekybą ir pramonę
buvo vedamas.”
šame darbe.
sų teisė ir priedermė. Be to, (kad ir ne iŠ syk stambiąją).
Apie Lietuvos šelpimą “Pa
Disciplina būva dvejopa: mūsų nuomone, ta pasitarimo Mūsų biznierių ir profesijonažanga*’ rašo:
priverstinoji ir laisvanorė. komisija jokiu būdu negalėtų lų, sušilusių prie Amerikos
“Lietuvos Šelpimas tokius
Jųdviejų skirtumas yra tame, virsti viršiausia politiška mū dolerio ir sočių Amerikos duo
pas mus sukėlė ginčus ir ko
kad laisvanorė supranta vie sų įstaiga su valdymo ir pildy nute — tik nedidelis nuošimtis
vojimus, kad jeigu mūsų mir
nodumo reikalą, pripažįsta mo funkcijomis. Ji tik mėgin grįš į Lietuvą. Jiems ir čia bus
štantis iš bado lietuvis tai
jog to vienodumo negali bū tų sudaryti sutarties projek gerai. Pagaliaus tuo daugiau
girdėtų, be abejonės atsiža
ti be paklusnybės išsirink- tus. Ji nebūtų nuolatinė, tik jų grįš į Lietuvą, kuo labiau
dėtų ir tos mažos aukos, ku . tiems arba paskirtiems va laikinė, pereinamoji įstaiga. Ar pasikels tenai važiuoti minios
rios surinkimui tiek išliejame
dams, ir noriai klauso tų va jai pasiseks suvienyti bendram darbininkų. Biznieriai tik tuo
tulžies. “Lietuvių dienos”
dų. Priverstinoji yra tada, politiškam veikimui mūsų sro met grįš į Lietuvą, kada ma
komitetas davė mums progą
kada kokia nors galybė* vers ves, (bent apsaugoti nuo kom tys aiškiai geras sąlygas savo
darkyti brangią popierą mū
te priveržia pavaldinius, kad promituojančių tautą išsišoki bizniams.
sų nesutikimams. Nesvars
jie jos klausytų.
mų) tai, žinoma, prigulės nuo
Tad paliekant Lietuvos At'
tant jau kitų motyvų, apie
Toliau nurodoma, kaip Lie pačių srovių. Mūsų nuomone, statymo Bendrovei organizavi
kuriuos taip daug jau buvo tuvos kunigaikščiai išaugino į tą komisiją nereikėtų rinkti
mą pirmoj_ vietoj lietuviškų
kalbėta ir rašyta, ar-gi jau ji Lietuvą priverstina disciplina, daugiau, kaip po vieną. Dviem
biznierių, profesijonalų ir jų
sai tiek buvo aklas, nematė bet dėl stokos laisvanorės dis trim suėjus nelengva būtų ir kapitalų Lietuvos naudai, rei
ir nesuprato, kad jeigu ne ciplinos ilgainiui žlugo. _ Ja norint apsišaukti autoritetais. kia kam nors dar užsiimti or
išklausius visų balso ir nega- ponija iškilo priverstina dis- Jie ne autoritetai būtų, tik tar
ganizavimu ypatingai darbivai pritarimo, neturės pasise ciplina. Rusija augo autokra- pininkai. - _
ninkų ir amatninkų. Šių žmo-

kų prieiti.
Kas kita bus, jeigu tą rei
kalą pasiims į savo rankas pa
tys darbininkai ir panaudos
tam savo didžiulę organizaci
ją. LDS. turi per penkias de
šimtis kp. ir apie pusantro
tūkstančio galvojančių ir vei
kiančių narių. Be to LDS. kp.
turi ryšių su kitų mūsų di
džiųjų organizacijų kuopomis,
k. a. Vyčių, Blaivininkų, Mote
rų, Susivienijimo. Ir tas kuo
pas galima būtų į bendrą dar
bą pakviesti.
O darbas prieš akis stovi be
galinis.
Pirmiausiai reikės
ankietos keliu sužinoti visus
galinčius, norinčius ir žadan
čius po karės grįžti į Lietuvą,
sužinoti, ką jie moka, ką jie
gali, ką jie turi ir ką jie ža
da, ir kokius sumanymus tu
ri.
Bostoniečiams paaiškėjo, kad
tuojau iš pradžių reikėtų pa
leisti keliolikos rūšių ankietos
lapus su bendrais klausimais
visiems ir su ypatingais pa
klausimais, pritaikintais kiek
vienai darbo ar amato rūšiai.
Visos tos žinios turėtų suplau
kti į LDS. centrą, kur jos tu
rėtų būti tvarkomos. Kad tas
žinias pasekmingai surinkus,
reikėt pagalvoti, kaip suradus
visą armiją tų žinių rinkėjų.
žinias surinkus, kaip im
ties organizavimo darbo! Ko
kius tikslus pasistatyti, kaip
darbą tvarkyti ir tt.
!
Iškįla lėšų klausimas. Jau
ir pradžiai darbo, išleidimui
minėtų ankietos lapų reikėtų
keleto desėtkų dolerių. Ilgai
niui gal atsirastų reikalas ir
didesnių lėšų. Iš kur jų paė
mus!
Štai visa eilė klausimų, ku
riuos turėtume pasvarstyti vi
si LDS. nariai dar prieš savo
seimą.
Į seimą LDS. valdyba atvež
gatavus projektus ankietos la
pų. Bet lai ir visi delegatai
atvažiuoja su gerai apgalvo
tais sumanymais, kaip tą visą
milžinišką darbą geriausiai
galima būtų atlikti.
LDS. kuopos savo priešseiminiuose susirinkimuose lai
nepamiršta plačiai šitą klausi
mą pagvildenti.

DĖL PARAŠŲ RINKIMO PO
LIETUVIŲ PETICIJA
Jau buvo nesykį pranešta
gerbiamąja! lietuvių visuome
nei, apie rinkimą parašų po
Lietuvių peticija į busimąjį
Taikos Kongresą. Dabar pa
duodame tuo reikalu kaikuriuos nurodymus:
1) Lapai su spaudiniais pe
ticijos tekstais ir su vieta dėl
parašų bus išsiuntinėti tiems,
kurie kreipsis šiuo antrašu:
Rev. F. Kemėšis, 242 W. Broadwav, So. Btftton, Mass.
2) gavusieji peticijos lapus
yra ingalioti organizuoti ant
vietos parašų rinkimą; jie pa
sirūpins sukviesti visų tos ko
lonijos lietuviškųjų draugijų
ir kuopų valdybas; valdybų
nariai susirašys ant atskirų
peticijos lapų, pažymėdami,
kokią draugiją jie atstovauja
ir kiek toji draugija turi na
rių;
3) parašų rinkėjai turėtų
pereiti visus lietuvių gyvena
mus namus, neaplenkiant nei
vieno;
4) rašyties turi ne vien šeimyninkai, bet ir jų vaikai
(nuo 10 metų), ir visi pavieniai;
—

Nuotrupos.
Katalikai tiesiu keliu pir
myn žengia, socijalistai šun
takiais mauna,, o liberalai vi
sais galais atgal švilpia.
Prasimanymai iš “Kelei
vio,” kaip smiltys iš kiauro
maišo rieškučiomis bįra.

Kunigas
Kemėšis
apie
“Žvirblio” redagavimą ir ga
minimą Stasių Durnelių nei
nesapnavo, o p. Balutis “Lie
tuvoje” visa gerkle rėkia, kad
kunigas Kemėšis tuos dalykus
pagamino.
Turbūt p. Balutį
koks negeras “dūkas” aplan
kė ir per daug jo protą sukai
tino, kad redaktorius šelmiš
kai meluoti pradėjo.

“Lietuvos” Jurgis Spurgis
“Ateities” Redakcija tre
apsirgo gimdymo liga.
Bus
čių. bendrovę tverdama, ašarų
verksmo ir širdies skaudėjimo
klane rengiasi nusiskandinti.
kaip jo vaikai pradės mirti.
(Žiūrėk “Lietuvos” numerį
Apsaugok, Perkūne, Kun.
24)
Kemėšis iš Amerikos išvažiuo
tų, laisvamaniai, kaip kep
tos silkės, sudžiūtų.
Turkijos sultonas,
sako,
prie vienos pačios belikęs.
Socijal-patrijotai, kaip gry Visas kitas Vokietijos kaizeris
bai po lietaus auga.
Netru pa vyliojo.
kus tikruosius socijalistus tik
švilpukas.
mažėjuose galėsime pamatyti.

KAREIVIO LAIŠKAS.

Socijal-demokratai Petrog
Aš Antanas Mikalauskas,
rade pagimdė “Tiesą,” kuri ir
su šviesa teisybės negali sume kareivis, per “Darbininką”
sveikinu savo brolius tautie
džioti.
čius ir seseris tautietes.
Aš
Bedarydami pasaulyje tai esu kilęs iš Kauno gub., Tel
ką,
socijalistai patys taip šių pavieto, Merkeliu sodos.
smarkiai susipešė, kad net Aš gyvenau 1911 m. Amerikoj,
kaizeris jų negali numalšinti. Chicagoj prie So. Wentworth
Avė.
Savo amerikiečių pa
žįstamų,
brolio Juozapo ir se
“ Soeijalizmo minties blai
sers
Marijonos
prašau man ra/
vumą”
parašė
socijalistas
Spargo.
Draugai,
į pečių syti nors po keletą žodelių. Aš y
kuogreičiausia meskit Lalio esu čia vienas lietuvis, nei iš
vertimą, nes socijalizmą gali kur negaunu jokių laiškų 'jau
treti metai. Tai mano dienos
“sutrepnyti.”
slenka labai liūdnai. Karei
Suvienytų Valstijų valdžia viauti jau baisiai inkirėjo. Še
“Slacker’ius, o “Laisvė” ka šti metai, kaip kareiviauju.
Gal Dievas duos ir karė greit
talikus pradėjo gaudyti.
baigsis.
Tai visų brolių ir se
serų
prašau
važiuoti tėvynėn.
“Kova” ir kairėn ir deši
nėn Kapsuko revoiiucijonišku- Mes čia visi, kaip kareiviai,
mu durdama, baigia Vidikę taip ir nekareiviai rūpinomės
nuversti nuo sosto tą 5jelnią
sudžiovinti.
Dabar čia bus
Nikalojų H.
ir
Amerikoje —
taip,
kaip
Rusai carą nuo sosto už ku
prezidentas,
Dabar
mes lielnių nutraukė, o lenkai sau
karalių ant sprando už keli tuviai turėsime savo valstybę.
Visi tie, kurie dėl bile kokių
nių mauna.
priežasčių išbėgo Amerikon,
“Vienybės
Lietuvninkų” tai visiems dabar dovaneta vi-,
Redakcija į penkias minutas iš skas, visi jau dabar gali va
musės dramblį gali pagaminti. žiuoti Rusijon, o po karės Lie
*
tuvon.
Apie atmainas, apie visus
Kadangi Daktaras Julius
nuotikius
Rusijoj
galėčiau
Bielskis yra katalikas ir prie
daug
prirašyti,
bet
aš
spėju,
to labai darbštus, New-Yorko
S. L. A. 126-ta kuopa birželio jog apie tai laikraščiuose apskaitote.
Aš spėju, kad da
8 dieną nutarė:
bar
nėra
Amerikoj
lietuvio
1. Daktarą Julių Bielskį gy
laikraščio neskaitančio.
Juk
vą be druskos suėsti.
2. Tūla Lopeta su Karusej pasaulis dabar augštyn kojoturės tą “smutną” aktą atlik mis virsta.
Mano adresas:
ti ir
Sveaborg, Findandija, Kre3. Ant Daktaro Bielskio ka
po “Tėvynės” Redakcija pri posnaja artilerija, Sklad 2,
valės kasmet po vieną klerika Laboratorinaja rota.
lą ant liberališkos skaurados Rašyta balandžio 9-22 d. 1917.
sučirškinti.

‘‘Naujienos” baisiai supat“Peoria Star” anglų laik
rijotėjo.
Pirmiaus nepaken raštis praneša^ kad p-ni W.
čiamą Šalčių dabar didžiai ger W. Shultz, gyvenanti prie 702
biamu vadinti pradėjo.
Hancock gatvės surado vištos
kiaušinyje 17 colių ilgio aukso
Balutis “Meturavodamas” retežiuką. P-ni Shultz kiau
Šimkui auksaburnystę prara šinį norėjo panauduoti virtu
do ir iš “Lietuvos” turėjo pa vės reikalams, bet kuomet jį
sitraukti.
sumušė iš nusistebėjimo net
apkvaito, kiaušinyj aukso re• Laisvoje Lietuvoje galima težiukas sužibo.
bus valgyti dešras padarytas
Tas stebėtinas kaušinis pa
tik iš laisvamaniško kumpio. eina iš Toulon, UI. Į Peoria,
Katalikiški skilandžiai bus už Dt. jis pakliuvo vertelgystės
drausta vartuoti.
keliu.
Bradley Politechnikos Ins
Bulotos tašką vokiečių sub tituto profesorius W. H. Pacmarinas gal tebelaižo, kad kard daro dabar tyrinėjimus
Rusijos revoliucijoje jo dar ne- kokiu būdu tas retežiukas ga
simato
(
lėjo į kiaušinį pataikyti.
Xz

DARBININKAS.

MONTJELLO, MASS.
Nedėlioj, birželio 10 d. Šv.
Roko bažnyčioj padaryta kolekta, sulig Šv. Tėvo paliepi
mo lietuviams nukentėjusiems
nuo karės.
Dėl didelio lie
taus nedaug žmonių teatsilankė į bažnyčią, bet vis tik su
rinkta $142.00. Pinigai išsių
sti p. B. Vaišnoro vardu, kad
pasiųstų Šveicarijos Komite
tui.
Čia paduodu aukotojų
vardus.
Kun. K. Urbonavi3ius $10.00; po $5 00: Myko
las Abračinskas, Jokūbas Saladonis ir K. Pronckus; po
$2.00: K. Poškus, Emil. Bal^iunienė, Mag. Balčiūnienė, Al.
?
Kukliutė ir P. Budreikis; po
^L5°: Kaz. Oksas;'po $1.00:
Kons. Rapolas, F. Jokubavičius, Ig. Kuodis, Kaz- Pigai ga, Juoz. Miškinis, Vinc. PiL gaga, Kaz. Čijunskis, Kasp.
E- jšvelnis, J. Gaina, K. Zagoriūs,
O. Juozapavičienė, A.
fiilanskienė, T. Kubilskis, Ig.
Antanavičius, Jul. Baronas,
r Ad. Jarmalavičius, Pet. Gaigalaiče, Gras. Baronienė, Jos.
Kašetienė, Vikt. Kubilskienė,
Roz. Radzevyčiutė, Apol. RaISunytė, Katr. Daukantaitė, O.
Razumšenė, J. Juškaitis, J.
_Valatkevičius, Silv. Sviokla,
*g. Noreikis, K. Petreikis An.
P Norkus, St. Klimavičius, A.
Maneikis, Dan. Gutauskas, J.
Vaičiūnas, V. Vervečka, K.
Cermanavičius, V. Miliauskas,
J. Kašėta. Alek. Batakis, A.
Tamulevičius, J. Germanavi< čius, Pr. Kuodis, K. Adomai
tis, J. Likmalis, J. Tumonis,
P. Balčiūnas, J- Jaskelevičius
f O. Rastokienė, O. Bematavi■čienė, O. Kašėtaitė, M. Pui
dokienė, B. Ligeikaitė, Aug.
Kašėta. Pr. Klimavičius, O.
Oksienė, Ema Benbenek, J.
| Juknaitė, Jul. Paplauskienė,
p AL Konstantinavičienė, Mar.
Jaskevičienė, V. Kuodyšė, R.
K Eitavičiutė, Ant. Pankevičius,
'jTTesnulevičius, J. Daukan
tas, O. Rapolienė, O. Gelžinienė.
F

|

/ Viso $103.50.
Smulkių aukų: 38.50.
Viso labo $142.00

Kun. K. Urbanavičius.

O. Urboniutė, J. Lipčius A LAISVOS LIETUVOS BUSIPranokus, M. Butkevičius, A.|—MOJI BRRMmKtL
Lunkėla, P. Šepetis, V. Urbo
Laisvės saulė, sušvitusi Ru
gyvenančias tanias dalyvautu nas, P. Urboniutė ir J. Bane sijai, kartu sušvito ir tautoms,
Vyčiai tarės dalyvauti, bet ga vičius. A Aluzaitė 50c ir K. joje gyvenančioms. Sutruko
lutinai nenutarta, atidėta ant Baniušis 35c.
saitai, kuriais buvo sukaus
kito karto, dėl susižinojimo su
Linkėtina jaunavedžiams il- tyta mūšų tauta, įr susidarė
kitoms draugijos.
ko ir laimingo gyvenimo.
Lietuvos valdomasis komite
Tą pačią dieną, klebonas
Chesteįietis. tas. Vadinas, Lietuvą valdys
kun. K. Ambrozaičio dėka ta
jau patys jos piliečiai — lie
po sušauktas susirinkimas vi
tuviai ir nelietuviai, o nebe
sų tėvų, kurie leidžia vaikus
SCRANTON, PA
atėję iš svetimos šalies žmonės.
į nedėlinę mokyklą; klebonui
Šaliai reikia administrato
Vardai aukavusiųjų nuo ka
paaiškinus dalyką,
nutarta
rių,
visokios rūšies valdinin
rės nukentėjusiems lietuviams,
laike vakacijų parsitraukti po
dienoje skirtoje šv. Tėvo šv. kų, profesorių, mokytojų, gyrą seserų iš Šv. Kazimiero vie
dytojtb agronomų, inžinierių
Juozapo lietuvių bažnyčioje.
nuolyno ir pramokinti vaikus
ir šiaip visokio mokslo žmonių.
Kun. J. Kuras 10 dol.
lietuviškai skaityti, rašyti ir
Mokslą išėjusių lietuvių lig
katekizmo.
šiol
labai ir labai maža tegyve
Ignas Mileškevičia ir Jonas KeTiek šį kartą iš kewaniečių raitis po $2.00.
no Lietuvoje dėl senosios vy
veikimo.,
w
® r •
riausybės daromų kliūčių. Da
Lakštutė. Po $1.00: Antanas Sodeika, Ka bar, kai “obrusitelio” letena,
Red. prierašas. Gaila ir ne zimieras. Kumpikis, St. Urbonas, spaudusi Lietuvą, atsileido, vi
gražu tūli Vyčiai terčia save A. Jasiulevičia, K. Lasota, B. si tie lietuviai privalo pamesti
tokiais nepadoriais šokiais, Aimanaviče, P. Stasiuleviče, J. svetimam kraštui tarnavę ir
kaip tango.
Visi vyčiai turi JaŠmaitis, M. Šimuliunas, J. Liu- stoti į savojo krašto darbą.
naviče, Ad. Vitkauskas, J. Krijo atsižadėti.
Kai kurie lietuviai jau patys
žapauskas, V. Vaškeviče, Ad. Leš- tat suprato ir praneša norį
kis, Jonas Aksomavičia, S. Gali stoti į savo šalies darbininkų
PHILADELPHIA
PA
. :_
rnis, Pet. Kazeviče, Ant. Kupstys,
Pereitą rudenį kun. J. Kau- J. Neceskas, R. Karpaviče, Juoz. eiles.
Tokių pranešimų gavo lietu
lakio ir Antano Uzumeckio rū Andrulis, K. Gulbinas, J. Lelepesčiu buvo padfengta lietuvių va, J. Baubtus, P. Oepukevjčius, vių V. Dūmos atstovas M. Ysekcija tarpe jvairių tautų: J. Paulauskis, V. Račkauskas, A. čas. Pasižadėjo stoti reikalau
prancūzų, anglų,
maskolių, Riauba, J. Padžikas, P. Nececkas, jami į Lietuvos tarnybą šie
lenkų, belgų ir kitų dariusių J. Tamošaitis, S. Smalskas, J. žmonės:
bazarą nuo karės nukentėju Vinckeviče, J. Petukauskas, M.
1)
Mokytasis agronomas,
siems.
Klikna, K Klonis, F. Stankeviče, baigęs Petrapilio universiteto
Mrs. Lodge ir Mr. Wodrow, V. Delionis, O. Navickiene, O. Za gamtos skyrių ir Maskvos že
kurie daugiausiai pagelbėjo karauskienė, O. Gurevičienė, S. mės ūkio institutą, Jonas Va
lietuvių sekciją surengti
ža Marcinkevičienė, Zaveckienė, 'F. balas-Gudaitis;
dėjo patįs siųsti surinktus pi Kaulavieienė, E. Yrkmonienė, M.
2) agronomas Leonas^ Godnigus, bet negalint tiesiog su Čepukaitienė, M. Navickas, B. levskis;
Lietuva susižinoti, ilgai už Juškeviče, P. Ramanauskas.
3) Bronislovas Godlevskis;
tęsė nenusiuntę.
Tai jie ke
T. Žiūreviče 75c.
4) Karolius Kiršanskis, bai
letą savaičių atgal indavė tuos
gęs
Maskvos žemės ūkio insti
pinigus kun. J. J. Kaulakiui,1 Po 50c.: D. Karsokas, B. Tao jis išsiuntė Šveicarijon Lie- mošaitis, J. \ asalga, A. Kumpi- tutą;
tuvių Komitetui.
Viso buvo $605.00.

BROOKLYN, N. Y.
Apie lietuvių reikalus.
Laikraštyje
New
York
Worid indėjo p. Antano Savi
tos raštelį Lietuvos laisvės rei
kale. Protestuojama prieš vo
kiečių pasikėsinimą prijungti
Lietuvą ir prieš Lenkų Tary
bos užsiminimą apie Lietuvos
prijngimą prie Lenkijos.

BALUMORE, MD.

Inkurtuvės.
KEWANEE,

ILL.

Birželio 9, čia apsilankė p.
A Sutkus iš Chicagos.
Kevaniečiai su džiaugsmu jį pa
sitiko ir kvietė pasakyti jiems
į
prakalbą, p. A. Sutkus suti~ko ir 9 ir 10 dd. įvyko pra|
kalbos.
Nors tą subatą žmo
nės buvo užsiėmę, kas su ve* sele, kas su “show,” (nes čia
ant savaitės buvo atsibaladoję
• ■ ‘“sorkes”), bet ant prakalbų
abu vakaru susirinko geras buT rys žmonių.
P. A. Sutkus daugiausiai
i 4fealbėjo apie spaudos galybę ir
Į^Hęie jos geras ir blogas pasekJ. ^mes, o taip-gi kvietė katali
kus prie vienybės ir prie ap
švietos, skaitymo gerų laik
*
raščių,
nurodinėjo blėdį iš
skaitymo cicilikiškų šlamštų;
nurodė faktais cicilikų veid
mainystes ir jų tamsumą, ir
dar daug įvairių dalykų, pa
mokinančių aiškiai ir trumpai
papasakojo.
Toliaus p- A
Sutkus užrašinėjo katalikiš
kus laikraščius k. a. “Darbi
ninką,”
“Žvirblį,” “Gar
są” ir kitus.
Kewaniečiai yra labai dėkingi p. A Sutkui
už jo atsilankymą ir naudingas
jo prakalbas.
Lauksime kitą
kartą tokio svečio.
Tą pačią dieną buvo Vyčių
susirinkimas, kur dalvvavo ir
svečias — Sutkus.
Buvo iš
duotas raportas iš pereito bu
vusio vakaro 30 gegufto, pa
sirodė, kad gryno pelno nuo
vakaro liko $50.00, t.y. 25 pa
rapijai ir 25 vyčiams.
Buvo
ginčų apie tango. Vieni šiaip
kiti taip sakė.
Galop p-lė J.
skaitė
pareikalavo
Kisti per balsus, balsų buvo
T prieš tango, 5 už, o kiti vi
ski nebalsavo. Toliaus nutar
ta, ant rudens surengti kitą

L. Vyčių 19 kuopa laikė sa
vo pirmutinį koncertą šv. Al
fonso salėje birželio 4 ir 5 d.
Buvo tai inkurtuvės naujos
lietuvių salės. Programas bu
vo pirmos klesos. Pirmą va
karą žmonių buvo pilna salėJei nebūtų liję, tai antrą va
karą būtų buvę dar daugiau.
Mat pirmą vakarą programas
labai patiko ir daugelis tų
pačių žadėjo ateiti ir antran
vakaran.
Vyčių dainininkai nustebino
atsilankiusius. Yra abejonė,
begu yra buvę čia panašus
koncertas.
Prie viso to daukiausia pasi
darbavo p. Petras Grajauskas.
Pasižymėjo soloistas A. J.
Sakevičius, p-lė M. Damukaičiutė, kvartetas iš p-lių M.
Ambroziutės, U. Vėberiutės,
pp. A Benešiuno ir A. Bučnio.
Tarpe mažųjų soloisčių buvo
Radzevičiūtė ir Grajauskiutė.
Jonas Simaitis gražiai palinks
mino savo piano-armonika. M.
Medelis vaikščiojo dratu. Ga
lop lošta veikalėlis “Namai
Pragarai.”

.

kis, A. Žemaitis, J. Ražanauskas,
A Lapinskas, J. Lampas, J. Juozeviče, A. Obielienius, A. Lukoševiee, V. Mačiulaitis, S. Urbonas,
J. Jaro&unas, A Januševiee, J.
Lenkauskas, L. Vaieys, J. Stane
vičius, J. Matulevičius, J. An
drulis, V. Vaikevičius, O. LesajenS, M. Norbutaitienė, Urbonienė,
E. Jančauskienė, E. Bendzevieienė, R. Ramanauskienė, M. Pajau
jienė, M. Meškauskienė, M. But
kuvienė, R. Aleksandravičienė,
Radzevičienė, d Janulaitienėj M.
Plauskienė, M. Pusinaitienė, Baiušienė, Burnienė, Stapčinskienė,
Bematienė, E. Pajaujutė, S. Milišauskas, B. Nedziauskas.
Smulkesniais 26.58, SLRKA 30
tuopa $15.00. Viso $126.08.

SEIMAS!
Amerikos Lietuvių RymoKatalikų Spaudos Dr-jos po
Šv. Povylo Apaštalo globa,
seimas bus 27 d. birželio, š.
m., Šv. Jurgio parap. svetai
nėje, Chicagoje.
Prasidės su
šv. Mišiomis Šv. Jurgio parap.
bažnyčioje 9 vai. ryte.
Po
pamaldų visi delegatai malo
nės susirinkti į svetainę, kur
prasidės seimas.
Yra geistina, kad kuodau
giausia mūsų katalikų veikėjų
tame seime dalyvautų.
Kuo
pos, kurios savo delegatų ne
galėtų siųsti, malones savo
patarimus raštu pranešti.
Su augšta godone,

.

J. Tumasonis,
3233 Auburn Avė,
Chicago, UL
Am. L. R.-K. Spaudos Drjos Raštininkas.

J. J. W.

CHESTER, PA

L.D.S

Pavyzdingos vestuvės.

3 d. birželio kun. Ig. Zimblis iš PhUadelphijos surišo
p. J. Lipčių su p-le Z. Virkšaite. Kadangi jie prigulėjo prie
vietinės Dailės Mylėtojų kuo
pelės ir buvo uolūs jos rėmė
jai, tai ir vestuvių diena buvo
iškilminga; sebuvo jokių svai
galų. P. Slivinskas užsiminė
apie aukas. Visi pritarė. Ka
dangi žmonių buvo visokių pa
žiūrų, tai ntuarta pasiųsti į C.
K. per J. CitaviČių.
Aukavo:
S. Maršaitis $2.00, B. Svaikacvakarą.
kas $1.50. Po $1.00: D. Sli
Miestas rengia*4 d. liepos vinskas, J. Citavičius, P. Tu
gegužines ir kviečia visas čia mas, A Jakonaitė, A Lipčius,

HARTFORD, CONN.
Ertra. Susirlnkunaa.
LDS. nepaprastas susirinki
mas įvyks 21 d. birželio, ket
vergo vakare 7:30 vai. vak.
Visi nariai yra kviečiami ateiti, nes yra labai dauk svar
bių dalykų apsvarstyti ir taip
gi prisirengti prie busimojo
KONGRESO, kuris taip-gi ža
da būti svarbus, kas kiekvie
nam darbininkui turi rūpėti.
Tai-gi broliai ir sesers į darbą,
da ratkartoju nepamirškite
dienos ir laiko.

L D. S. narys.

L Lietuvių dalyvavimą Ru- į Amerikos Lietuvių Tarybą,
LAIŠKAI 18 LIETUVOS.
rijos steigemajame susirinki- kuri tame klausime yrą komme
.
...
i IIIIIMMHIII
Iš užimtos Lietuvos “Darbi
petentiškiausia Amerikos lie
2. tremtinių šelpimas,
tuvių įstaiga. Amerikos Lie ninke” yra žinių šiems asme
nims:
3. grįžimas Lietuvon,
tuvių Tarybos sekretoriumi y4. Pasveikinimų telegramų ra kun. Dr. Pr. Augustaitis, Pranas Šalavijus (Rumford,
pasiuntimas esamajai valdžiai 614
«
Mahanoy Ąve^ Ma Me.)
ir ministeriams,
hanoy City, Pa
Kalikstas Mečioms (Harri5. rezoliucijų sustatymas ir
son, N. J.)
kiti
reikalai. - Kiekvienam
Povilas Jusis (Kenosha,
Baltimores universitete už Wis.)
klausimui buvo parinkti tam
tikri kalbėtojai: pirmąjį klau baigė medicinos mokslus Ipoli
Juozas Dailyda (So. S. Pittssimą aiškino p- Vokietaitis, 2- tas Bronušas, kuris nuo liepos burgh, Pa).
I dienos, š. m. pradės studi
jį Yčas ir 3 — Žemaitis.'
Valerija Saulaitė (Brigh
Kiek ten buvo kitokių kal juoti medeciną prie vieno iš ton, Mass.),
bėtojų, sunku ir išpasakoti, New-Yorko ligonbučių.
Antanas Keršis (Wallingnes visi įdomavosi ir daugu
ford, Ct.).
mas skubinosi savo idealais su
Kunigo Dr. V. Bartuško ir
Kazys Burba (Gary, Ind.).
kitais pasidalytu Apskritai,
Dr. J. J. Bielskio prakalbose
Petras Kilmanas {Poąuotoks didelis mitingas buvo la
surinkta išviso $7.04436. De nook, Ct).
bai tvarkingas, ginčai buvo ve
legatų surinkti pinigai suplau
St. Norkus (Indiana Harbor,
dami sumaningai, kiekvienam
kė į Tautos Fondą.
Ind.).
klausimui buvo teikiamos tam
tikros net kelios rezoliucijos,
Ona Unguraitis (Philadel
Liberalų “Centralinio” Ko phia, Pa.)
kurias mitingas balsavo, iš
reikšdamas vienai ar kitai sa miteto nariai žada ant katali
Petras Šaparnis (Binghamkų
veikėjų
skundus
paduoti
vo didesnį ar mažesnį savo
ton, N. Y.).
pritarimą. Sekretarijatui bu Raudonajam Kryžiui ir ki
Jonas Dapkus (Worcester,
vo pavesta visas rezoliucijas toms įstaigoms Washingtone.
Mass.)
laikraščiuose paskelbti. Toks
Povilas Žukauskas (Wilson,
buvo bendras to mitingo ma
S. L R. K Amerikoje tur Ct.).
lonus visiems įspūdis, kad visi tas iki balandžio 1 dienai 1917
Atsišauksiančiųjų šių laiškų
vienu balsu nutarė ūmu laiku metų siekė $93.738.35.
Iki prašome atsiųsti po 5c. stamkitą tokį mitingą sutaisyti. šiam laikui turtas dar labiau
poms.
Valio, Varonežiečiai lietuviai, turėjo paaugti.
kurie moka taip gražiai tvarkyties!
'
Lietuviška-Polska
X. Mieste Troicke, Rusijoje, 400
LIGONINE.
žmonią mirė nuo svaigalų. Ne
laimė ištiko po to, kaip žmo
LIETUVIAI SVEIKINA
197 Broadway, S. Boston, Mass.
nės išplėšė degtinės ir vyno
NAUJĄ TVARKĄ.
Telefonais. Boston 1194~w
sandėlius ir svaigalais persiraktai ai dicrą ir rfktį.
Dono Rostovo ir Nachičeva- gėrė.
nės lietuviai mušė šitokią tele
gramą Valst. Durnos Vykdo
mojo komiteto pirmininkui.
“Dono Rostovo ir Nachičevanės miestų lietuvių kolonija,
5) Vladas Vaitkus, baigęs drauge su Rusijos piliečiais
Petrapilio girių institutą, ir
džiaugdamasi, kad nuversta
Gausite teisingą ir prielankų patarnavimą.
6) Martynas Krukonis, Ma- senoji žmonių nekenčiamoji
iI
Prfišome ateiti ir prisižiūrėti mūsų kainoms.
rijampolės burmistras.
vyriausybė, sveikindama Tam < >
Pigesnės kainos negu pas kitus.
stos asmenį sveikina Žmonių
Jeigu
norite, kad jūsų stuba būtų papuošta
į Vyriausybę ir tvirtai tiki, kad i >
naujausios mados rakandais, tai nieko nelaukdami
VORONEŽAS.
ir daug kentėjusi lietuvių tau
nusipirkite iš
ta, dabar susijungusi su rusų
Viešas Lietuvių mitingas.
Praskambėjus pirmiems re tauta kovoti už vienodai bran
voliucijos aidams, Voronežo gius laisvės ir nepriklausomy
268 Broadway,
So. Boston, Mass.
lietuviai tarytum atgijo. Ėmė bės idealus, pergalėjus Prūsų
militsrizmą,
gaus
teisę
apsis

rinkties kuopomis ir kilo su
manymas padaryti bendrą ini- pręsti ir laisvai plėtotis drautingą tauto® reikalams aps^&r- Ingoje didžiosios rusą tautos
styti. Kovo 12 d. susirinko žy kaimynijoje.
mesnieji Voronežo lietuvių in
teligentai, apsvarstė svarbųjį
valandos momentą apibrėžė
“Lietuvių Balsas” rūpinasi žadinti lietuvių tautos
sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karės
mitingo pasikalbėjimų turinį
pabaigos.
ir išrinko iš savo tarpo organi
zacinę mitingo Komisiją, bū
“Lietuvių Balsas” padeda žviesties ir tobulinties;
Chicagos miestui yra viltis
tent: kn. Jasienskį, Žemaitį, patekti į skaičių “sausųjų.”
jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimokinti iš
kn. Astrauskį, Vokietaitį ir Organizacija “Dry Chicago
svetimtaučių kas tik dora ir naudinga, o nesigabenti grį
žtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą.
Špakevičių. Tai komisijai bu Federation” smarkiai tuomi
vo pavesta susitarti su visais reikalu darbuojasi ir veja lauk
“Lietuvių Balso” didžiausias troškimas sujungti tau
Voronežo lietuvių sluogsniais. svaiginančią “buzą.”
tiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruošti
Galutinai nustatyta mitingo
kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję gink
dienotvarkę, pažymėti prezilai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pavir i!
New-Yorko ir Brooklyno
i!
dijumo kandidatus ir pasirū lietuviai liberalai suorganiza
tusi perkarę dirvonais, prirausta duobių ir griovių, lau
i’ kia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai aptveriami. i!
pinti visomis kitomis smulk vo “New Yorko lietuvių tary
i!
it
menomis. Komisija uoliai pa bą,” kuri žada rūpinties Lie
“Lietuvių Balsas,” dėdamas savo skiltyse kuopii!
it giausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams vai
sidarbavo, nes kovo 19-tą die tuvos reikalais New Yorke ir
it kus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius brolius,
ną į “Ampiro” kinematogra visoje Amerikoje.
it seseris, gimines ir pažįstamus.
fo salę, 10-toje valandoje ryto
it
tvarkingai pradėjo rinktis di
“Lietuvių Balso” kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 9
Vincas Vaškevičius, jaunas
delės lietuvių minios ir bežiū ir^abus Newarko lietuvių vei
mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 2 rb.
rint erdvi salė kupinai prisi kias pastojo į Suv. Valstijų
60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėnesiui 45
it kap. Skyrium numeris 5 kap.
pildė, nes susirinko daugiau kariuomenę.
P. V. Vaškevi
it
kaip tūkstantis įvairių žmonių čiaus pasidarbavimu daugelį
Skelbimų kaina. Petito (smulkaus rašto) eilutė (da
it linant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 kap.;
tautiečių.
kartų New Yorko ir Newarko
ii po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems giminių it
Mitingą atidarė Liet. D-jos anglų laikraščiuose buvo lie
i!
d. k. n. š. Centro Komiteto įga tuvių veikimas ir troškimai
arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. Ame it
i! rikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. petito ei it
liotinis kn. dekanas Jasienritis. išgarsinta.
it lutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų petito ei it
Karšta ir skardi jo prakalba,
ii lutė.
it
apie gyvą reikalą patiems im
. _
. .
,
Chicagos lietuviams gerai
i!
ti svarstyti busimąjį Lietuvos žinomas p. Vincas Rutkauskas,
&
ii
Adresas:
’ *
likimą ir pasistengti į savo brolis daktaro Kazio, užbaigė
ii
“LIETUVIŲ BALSAS,” Petrograd, Baskov 29.
rankas jos valdymą paimti, teisių mokslus ir šiomis dieno
ii
nes ką kiti mums siūlo ir keti mis gauna diplomą. P-nas*
na, darys vien savo ypatin V. Rutkauskas yra Vytis.
giems tikslams, — žymiai pa
kėlė visų susirinkusiųjų ūpą ir
Iš Suvienytąją Valstiją be
įdomavimą.
pasporto niekas karės metu ne
Organizacinės komisijos var galės išvažiuoti. Kas nori ki
du kn. Jasienskis pasiūlė mi tur keliauti, turės imti pastingui išsirinkti prezidijumą ir portą iš Valstybės Departa
nurodė kandidatais: Pr. Ma mento.
šiotą, Joną Yčą ir & Čiurlio
nienę.
Triukšmingu rankų __ Petrograde lietuviai sociplojimu susirinkusieji išreiškė jal-demokratai pradėjo leisti
tam pasiūlymui pritarimą. Į laikraštį “Tiesą,” kuris nuo
sekretarijatą pirmininkų buvo šiol bus lietuvių socijal-demoišriktas šikšnys ir dar šeši na kratų vyriausiu organu.
riai, nuo įvairių srovių po vie
ną.
“Centralin:o” liberalų ko
Pirmininkas Mašiotas pirm miteto raštinės vedėjas, P.
visko pasiūlė pagerbti žuvu Norkus, prisiuntė “Darbinin
sias revoliucijos aukas atsisto ko” redakcijai raštelį,
ku
jimu ir tyla. Tai ir buvo tuo-riame
_____ ______
______
_____
stengiamos
nurodyti
jau padaryta. Toliau apgarsi- Į naudą bendro visų fondų dar- j
no mitingo dienotvarkę, bū-|bo.
“Darbininkas” pataria Į
tent:
p. Norkui tuo reikalu kreipties j
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Pirkite Rakandus Lietoviy Rakandų
Kompanijos Krautuvėje

Lithuanian Furniture Co.
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Vietines žinios
Blaivininkų reikalais. Birže
lio 21 dieną bus bertaininis su
sirinkimas Pilnųjų Blaivinin
kų 49 kp.
Kviečiami visi nariai į susi
rinkimą atsilankyti, nes labai
daug turime svarbių dalykų
aptarti. Reikės rinkti delega
tai į 7tą L. P. Blaivininkų Su
sivienijimo seimą. Seimas jau
nebetoli; bus 18 ir 19 liepos šių
metų Newark, N. J.
Tai-gi, gerb. nariai ir narės,
sukruskime. Suraukime iš sa
vo tarpo tokį narį, kuris bū
tų tinkamiausias pasiųsti į sei
mą. Nelaikąs mums . derėties
atėjus į susirinkimą, bet turi
me iš anksto kiekvienas -apie
tai pasvarstyti.
Taip-gi neatbūtinai visi na
riai ir narės, pasirūpinkite
naujų sumanymų savo delega
tui. Ko mes norime mūstj or
ganizacijos pagerinimui. Neuž
tenka, kad išrinksite delegatą,
bet reikia delegatui, taip sa
kant, medžiagos parūpinti.
Dar sykį primenu nariams,
kad susirinkimas prasidės ly
giai 8-tą vai. vakare, pobažnytinėje salėje. Tai-gi visus
maloniai kviečiame paskirtu
laiku pribūti. Taip-gi ir visus
tuos kviečiame kurie prijau
čiate blaivybės idėjai, o ne
prigulite. Malonėkite ateiti ir
prisirašyti. Bus priimami ir
nauji nariai.
Kviečia pirm. P. G.

Liepos 4 dieną Fanueil Hali,
Bostone, bus laikoma didelės
iškilmės. Atlikimui religiškų
dalių majoras Curley pakvie
tė pastorių nigerį. Tai pirmą
syk tokiose iškilmėse dalyvaus
nigeris, kaip oficijaliai kvies
tas pastorius.

Į Pittsburgh’ą SLRKA. Sei
man nuo So. Bostono 21 kuo
pos delegatais išvažiavo p. J.
Glineckis iš So. Bostono ir p.
J. Jaroševičius iš Norwoodo.

Bostono

lenkų

New York - New Jersey
ar muzikos šmotelius. Linkė
DR-JOS KURIOS “DARBI
tina Marijos Vaikelių Draugi
Apskr. Valdybos adresai:
NINKĄ” TURI PARM£
Pirm. — V. Daubaras,
jai kuodažniausia panašių va
UŽ ORGANĄ.
karų parengti ir palinksminti
669 Grand St.,
savo vaikus draugus, o taip-gi
Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRir suaugusius.
Vice-pirm. A. Masandukas,
JA VAKAR. PENNSYLŽmonių buvo ant vakaro ne
197 New York Avė.,
VANUOJ.
mažai. Gal pelno draugijai
Newark, N. J.
”
du
” 75c.
Prez. — J. Petraitis,
liks nemažai.
Rašt — Pr. Vileikis,
” tris
” $L00
1505 Carson St.,
Marijos Vaikelių Draugijos
59} Brill St„
Už paieškojimus pinigus
S. S. Pittsburgh, Pa.
pirmininke yra gabi ir praš
Newark, N. J.
siųskite iš kalno.
Vice-prez.: — K Smigelskis,
matni p-lė B. Valentukė. Vedė Vald. narys Kun. J. Švagždys,
“DARBININKAS,”
. 1 Eilėn St,
ja ir mokytoja p-lė M. Kilmo
147 Montgomery St.,
242 W. Broadway,
Carrick Pa.,
niutė.
Paterson, N. J.
Mt. Oliver St
Storasis Jonas.

dienraštis

daugelį lietuvių pastojančių
kariuomenėn vadina lenkais,
nežiūrint to, kad jų pavardės
yra perdėm lietuviškos ir tūli
iš jų net lenkų kalbos nepažįs
ta. Lietuviams visuomet ir vi
sur reikia užsirašinėti lietu
viais, kad paskiau jokių ne
smagumų ir nesusipratimų iš
to nebūtų.
Cambridge, Mass. Birželio 8
d-, L. Vyčių 18 kuopa pradėjo
tverti chorą, kuris labai gra
žiai ir pasekmingai tvarkosi.
Jau turi apie 30 dainininkų.
Choro vedėju yra p. D. Anta
navičius, iš So. Boston, kom
pozitoriaus M. Petrausko mo
kinis.
Tai-gi, kurie norite pasimo
kinti dainuoti ir muzikos, tai
meldžiame prisirašyti prie Vy
čių, o sykiu ir prie choro.
Yra pageidaujama, kad tie,
kurie nori prisirašyti prie cho
ro, tegul prisirašo iki 20 d. bir
želio, nes nuo tos dienos bus
mokinama gaidos, o paskui,
tai nelabai bus priimami. Re
peticijos yra du sykiu į savai
tę: pėtnyčiomis ir seredomis.
Prasideda 8 vai. vak. Repetici
jų vietą: 79 Morre St., Cam
bridge, Mass.

Apsisaugokit apgavikų. Bir
želio 15 dieną pas pp. Levic
kus, 256 Athens st, vakare užėjo koks ten pakeleivis ir pa
prašė šeimininkės valgyti. P-ni
Levickienė jį
pavalgydino.
Tuomet svečias paprašė ir ant
rytojaus jam atnešti iš bučernės užkandžių. P-ni Levickie
nė išėjo į bučernę ir kuomet
sugrįžo pakeleivio namie jau
nerado. Sykiu su juomi dingo
p. Jokūbo Varaičio $10.00, o
kito “įnamio” pražuvo siūtas.
Nepažįstamų žmonių neapsi
moka leisti į stubas, nes daž
nai gali panašių nelaimių pa
sitaikyti. Patartina lietuvėms
šeimininkės apsisaugoti nuo
apgavikų.
Petras.
Bostono ir apielinkių lietu
viai socijalistai liepos 4 dieną
Caledonian Grove rengia pik
niką.

Sustok! Skaityk!
Galvok!
—V•

Užlaikau visokios rūšies
maldaknygių ir įvairių svieti
šką knygų.
<<
Parduodu už pigią kainą. Užrašinėju
laikraščius;
“Darbininką,”
“Draugą,”
“Žvaigždę,” “Vytį,” “Žvir
blį,”’ “Tautos Rytą,” “Pa
žangą,” “Moksleivį,” “Mo
terų Dirvą” ir “Garsą.”
Galite gauti ir pavieniais
egzemplioriais.
Kreipkitės pas:

TUOJ REIKALINGAS VAR
GONINKAS. Užmokesties ne
mažiau 70 dol. mėn. Kreiptis:
, v Kun. J. Valaitis,
Girardville, Pa.

Parsiduoda Forničiai visai
pigiai trims kambariams: vir
tuvei.
Forničiai gražūs pusnauji, gerai užlaikomi.
Prie
žastis pardavimo išvažiuoju į
Noriu parduoti
Pasipirkite pavieniais nume kitą miestą.
greit,
atsišaukite
tuojau. Pa
riais “Darbininką,” “Drau
matyti
galima
bile
kada.
gą” ir kitus katalikiškus laik
St.
Grubliauskas,
raščius pas:
11 Knovltos St.,
K. V. PETRONĮ,
So. Boston, Mass.
11 Congress Avė.,
Tarpe 8-th ir Telegraph
Waterbury, Conn.
gatvių ant antrų lubų.
-Prie lietuvių bažnyčios.
Vincentas Petrikas Kauno
e®®©s®®®e©©®®@s®s®®©s®®® gub., Ukmergės pav., KovarsSOUTH BOSTON, MASS. ! ! ko valsčiaus, Piktagoli gatvės
i TEISINGIAUSIA IR GE- H ieškau brolio Konstantino Pet
I BLAUSIA LIETUVIŠKA j 1 riko. Mano adresas: Ekaterinoslavskoi gub. Poč. Sta. JuAPTIEKA.
zovka-Rudnik, AleksandrovsSutaisau receptus su di- < kaja gora V. Petrikas, Russia.
j džiausią atida, nežiūrint, ar <
tie receptai Lietuvos ar Ame- i
Kareivis Klemensas Prielrikos daktarų. Tai vienati- < ganskis, Kauno gub., Telšių
nė lietuviška aptieks Bostone ; pav., Žemalės par., ieškau bro
ir Massachusetts valstijoj. ; lio Jono ir sesers Valerijos gy
Gyduolių galit gaut, kokios
venančių Amerikoje. Mano ad
tik pasaulyj yra vartojamos. ; resas: Russia, Moskva, PoGalit reikalaut per laiškus, o ' krovka 10-4 Gilovidisu Kaš prisiųsiu per erpresą.
Prielgovskomu.

Farmos! Farmos!

|

a

Niekur kainos negali būti
sulygintos Bostone su
mūsų kainomis.

75c. Lindėja (linoleumy.
35c. mąstąs.
$24.60 Geriausi vaikų veži
mėliai (Carriages)
$1<
$ 6.50 Geležinės lovos-............ 4
20.00 Bresinės lovos........... 13
Prot. Sekr.: — J. Packevich,
15.00 Šaldytuvai (Eefriger2107 Wharion St,
ators) ............................. ltt
S. S. Pittsburgh, Pa.
5.00 Minkštais viriais ir aFin. Sekr. — Jos. Danksys,
pačia žieninkai (mat138 So. 20 St.
resses)
&
Iždininkas: — B. W. Woshner, 13.00 Ąžuolinės komodos... &
1514 Carson St.
24.00 Aks. karpetos 9X12. .17.
Direktoriai:
14.00 Vilnonės ar valakai- .
J. Marcinkevicz,
nės ___ ............IflL
•2106 Carson St.,
7.50 Sulenkiami vežimėliai
J. Janauskas,
vaikams
.................... 5.
75 So. 19-įfc St,
35.00 Ketvirtainės ąžuolinės
M. Bražinskas,
šėpos.......... ..................... 28.
1110 Freyburg St.,
Mes parodysime daugiausia
J. Kybartas,
pilnai pripildytus namus įvairi
2115 Wrights St.
rūšies rakandais So. Bostone.
P. Kildušis,
Turime šimtais visokių rakant
1811 Wharton St.,
nupiginta
kaina, kuriuos m
Pittsburgh, Pa.
kiekvienam
išrūdysime ir taipK. Vieraitis,
jų kainas.
1717 Arcena St.,
N. S. Pittsburgh, Pa.
MES GVAEANTUOJAME 1
Janitor: — J. Tamkevičia,
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ X
2025 Jane St.,
KANDĄ
Marshal: —
C. Patckevich,
1908 Merriman St.,
M. Bražinskas,
1110 Freyburg St.,
Pittsburgh, Pa.
■ 1

Kareivis Antanas Plutas
Kauno gub., Panevėžio pav.,
Girsunų vals.,
Trejoniškių
kaimo ieškau dėdės Jono Ame
rikoj gyvenančio.
Prašau at
siliepti šiuo adresu:
V Deistvujuščaju Armijų,
Polskij Strielkovoj polk, 10
rota, 2-roj vzvod, Antonu Plutasn.

Andriejų Kulbicką,
7602 Aberdeen Avė., N. E.
Cleveland, Ohio.

LAIŠKAI IŠ UŽIMTOS
LIETUVOS.
Neteisingai aprašė. “Kelei
“
Darbininke
” yra laiškai iš
vio” No. 24 tilpo labai netei
užimtos
Lietuvos
šiems asme
singa žinia. Nedėlioj, birže
nims:
lio 10 dieną jokių “vojaunų”
Kazimierui Klemanskiui,
krikštynų City Point Ct. ne
Juozui
Kaziukoniui,
buvo. Buvo paprastos krikšty
Povilui Vitkui,
nos ir amunicijos niekas ne
Antaninai
Staniuliutei,
vartojo. Nebuvo tose krikšty
Vytis.
Jokūbui
Varaičiui,
nose ir poros “keisų” alaus, o
Jonui Javarauskui.
apie karę niekas nei nesapna
Marijos Vaikelių pramoga.
vo.
Labai gražų, įvairų ir įspūdin
Į krikštynas susirinko kele gą vakarėlį surengė šv. Petro PRAKALBŲ MARŠRUTAS.
tas kaimynų, ramiai sau šne parapijos salėje nedėlioj, bir
Vincas Rukštalis lankysis
kučiavo, gražiai elgėsi ir gir želio 17 dieną Marijos Vaike su prakalbomis sekančiose vie
lių draugija. Jaunutės artis tose:
tų ten visai nesimatė.
> i >. •.
Namo svečiai išsiskirstė an tės, dainininkės, pijanistės pa Birž. 19 d., Benld, Dl.
ksti. Langų niekas nedaužė. sirodė puikiai. Publika tikrai
29
21 d., Gillespie, Dl. . _
Ir šiandieną visi langai tebė turėjo smagią valandą, besigė
99
23 d., Virden, Dl.
ra sveiki.
99
rėdama vaikų pramoga. Vaka
24 d.,Auburn, Dl.
Ant rytojaus visi nuėjo prie ras susidėjo iš sekančio prog99
K. ŠIDLAUSKAS
26 d., Kincaid, Dl.
99
Yamo *.
darbo.
28 d., Springfield, Dl.
Aptiekorius ir Savininkas !
1. Dainos: “Šviesi naktis,”
“Keleivio” korespondentai
Kviečiame visus atsilankyti. Tel So. Boston 21014 ir 21013. i
ir “Kaip-gi gražus, gra Įžanga veltui. •
gal iš keršto, kad juos į tas
228 Broadway, kampu 0 St, i
žus” mergaičių choras.
krikštynas nekvietė, devynias
Prakalbų rengėjai.
2. Deklemacija: Alena Zenekarbines primelavo ir nekaltai
yičiutė.
žmonės šmeižia.
Žaismė (Drilius) — Mo
3.
Labai keista, Kad laikraščio
ANTANAS ČEREŠKA
’“ '
kytoja M. Kilmoniutė.
redakcija
visokių pliurpiu
4. Skambinimas ant pijano.
klauso ir prasimanymus sklei
Vienatinis lietuvis išdirbėjas akmeninių
C. Zuloniutė.
džia.
paminklų dėl visų kapinių.
5. Deklamacija': J. Antanė
Buvę krikštynose:
Šiuomi t uriu už garbę pranešti ger
lis.
V. Birikus,
biamiems “Darbininko” skaitytojams, kad aš
6. Teatras: “Iš vargų į lai
Jonas Petronis,
padirbu puikiausius akmeninius paminklus ant
mę.”
Antanas Liobis,
kapinių ir pristatau juos į bile miestelį Suv.
Veikiančios ypatos: Mo
Pov. Vinciunas.
Valstijose be jokių.extra primokėsimų. Kreip
tina, B.- Valentukė jinai ir
kitės ypatiškai arba rašykite, o aš suteiksiu at
aniolas. Dukrelė, A. GraUž gynimą lietuvių darbi
sakymą
bijoliutė. Aniolai: A. Koninkų reikalų ir teisybės nurohanskiutė, D. Kiburiutė,
dinejimus.tuli So. Bostono biz
SO. BOSTON, MASS.
J. Valentukė, F. Valentu
nieriai Lietuvių Darbininkų
kė, Al. Valentukė, A. ZeSąjungą patraukė teisman, rei
nevičiutė.
kalaudami už ką tai atlygini
7. Choras. Dainos: “Saule
mo $10.000.00.
lė tekėjo,” “Vai kur bu
“Darbininkas” visuomet sie
vai
dzieduk mano.”
lojosi darbininkais. Ir jei prie
8. Solo, B. Valentukė.
jo kas kreipėsi, teisybės ieško
9. Deklamacija, Anelė Alekdamas, visada gaudavo tei
Lietuviai, norėdami pirkti farmas, privalote ge- X
soniutė. .
_
singą patarimą. - Daugiausia
rai apsižiūrėti kur ir kokią žemę perkate, nes kitaip
pastaruoju laiku “Darbinin 10. Skambinimas pijano. F.
galite baisiai apsigauti ir prarasti visus savo sunKarbauskiutė.
ke” ant neteisingo jų išnau
kiai uždirbtus centus.
A
dojimo skundėsi “Ateities” 11. Deklamacija, D. Kiburiu
Mes stengiamės kiekvieno lietuvio atkreipti aty- A
tė.
Sėrininkai. Jų skundas “Dar
dą
ir patariam visiems pirkti farmas Wisconsino A
bininkas” talpindavo ne kokio 12. Mažų mergaičių drilius,
valstijoj, Clark paviete, nee čia yra viena iš geriau- A
(Mokytoja B. Valentukė.)
keršto delei, bet suprasda
šių ir puikiausių apielinkių dėl apsigyvenimo mū- A
Deklemacija:
Ona
Alesa13.
mas, kad šėrininkams jų lei
sų
lietuviams, čia žemė yra puiki ir derlinga, juod- A
džiamame laikraštyje atsako
vičiutė.
žemis,
apačioje su moliu; visokie javai puikiai dera. &
ma teisybės ir kad prasti dar 14. A. Stravinskas, armonika.
Šios
farmos randasi pačiame viduryje Wiscon- &
bo žmonės yra baisiai skriau 15. Paskambino ant pijano
sino valstijos, arti miestų, geležinkelių, mokslainių
A. Kiburiutė.
džiami.
ir visų parankamų, kas tik žmogui reikalinga
Už tai šiandieną L. D. Są 16. Duetas: F. Karbauckiutė
dabartiniame gyvenime. Čia farmas galima pirkti V
ir A. Kiburiutė.
junga ir 4‘Darbininkas” yra
ant labai lengvų išmokesčių, nors ir biedniausias
persekiojamas ir prieš juos 17. Žaismas. (Mokytoja p-lė
žmogelis gali įsigyti sklypą puikios žemės ir gyven- y
M. Kilmoniutė.)
varoma iš visų kampų baisios
ti sau ramiai, nebijodamas bedarbės ir blogų lai- V
agitacijos, kad tik šiai prakil 18. Deklamacija: F. Garbauskų.
V
niai lietuvių darbininkų orga
kiutė. Atvažiuokite, o persitikrinsite patįs, nes kitaip y
nizacijai ir darbininkiškam 19. Didelių mergaičių drilius.
negalite nuspręsti šių farmų gerumo ir žemės der- ¥
(Mokytoja B. Valentukė)
laikraščiui pakenkti.
tingumo. Dėl platesnių žinių rašykite laišką, mes Y
LDS niekuomet nieko blo 20. Deklemacija: Ona Silciusuteiksime sąžinišką patarimą.
go nėra papildžius; “Darbi
tė. ;
LITHUANIAN COLONIZATION CO.
X
ninkas” visuomet buvo darbi 21. Choras. Dainos: “Per gi
ninkų prietelium, todėl visų
rią, girelę” ir “Lietuva
0 W E N, W I 8.
A
savo rėmėjų iT prietelių ir to
Tėvynė mūsų.”
Reikalaujame agentų kiekviename mieste. Už- 2*
liaus prašome būti mums
Programas buvo gana ilgas,
mokestį agentams duodame gerą,
j

Dideauia Rakandu
Vertti

Tuometis Darata Biržų pa
rapijos ieškau sūnaus Jono
Tuomelio, Martyno sūnaus.
Pirmiaus gyveno 785 Bank St.,
Waterbury, Conn., o dabar
nežinau kur. Mano adresas:
Gor. Tver, Millionnaja ui., No.
72 Litovslrij Komitet Russia.

James M lis Co

Kampas B ir B’way,
SOUTH BOSTON.

AR NORI GAUTI GERĄ
DARBĄ.

Mokykis amato
The Benu Pitman School of
Shorthand.
Katherine Evans Walsh valdytoja
Duoda dienines

ir

vakarines

lekcijas Shorthand, Typewriting
ir Stenotypv. Mokina po vieną.
Darbas užtikrintas.
Telephone connection.
51 M. St, SO. BOSTON, MASS.

I

Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo valandos:
Nuo2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.

ATDARA: Panedelie ir Si
batas vakarais.

Rusiškes ir Turkiškos
MAUDYKLES. ”
11 Savoy St, Boston, Mio.
Tarpe Washington Str.
ir Harrison Ave^

1 ir 2 Leverett Ava,
BOSTON, MASS.
netoli Leverett St

Atdaros dienomis ir nak
moterų. Pri
kambariai.

timis dėl vyrų ir
vati šk i miegami

Centrai Spa.

ĮŽANGA 30 centų.
MMNMON

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

Emilija
Meškauskienė iš
Skaraitiškių dv., Šidlavos par.
Geriausia vieta, kur gali
Raseinų apskr. paieškau savo ma gauti įvairių rusių SAL
sūnaus Jono Meškąuskio.
DAINIŲ, ŠALTAKOŠĖS (ice
Juozapas Gaupgas paieško -cream), SODA ir CIGARŲ.
Gaupšo, Šimkų, Af Vai cinko.
Taipgi įvairių
Jisai pats paeina iš ZakielišFRUKTŲ-VAISIŲ.
kių kaimo, Lidavėnų par.,
Prielankus patarnavimas.
Raseinių apskr.
Tek So. Boston 21032
Zofija Dombrovska paieško
brolio ir vaikų Antano ir Onos
ir Antano ir Liudviko Pociukų. Visų jų adresas dabar
toks: Russia, Gorod Tomsk,
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
Malaja Podgoraaja ulica, dom
ba
Mentholatum Co. Prieš eisiant
No. 18.
gult ištepk veidą mosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyru ir
Paieškau Petro, Antano sū
skaisčiu baltu. Toji mostis išima
naus Znaiduko, Kauno gub., plėmus raudonus, juodus arba
Zarasų pav., Pandėlio vai., so šlakus ir prašalina visokius spuo
džiaus Mičiūnų. Taip-gi Ur gus nuo veido. Kaina dėžutės
šulės, Juozapo dukters Šapra- 50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir
nauckytės Kėuno gub., Zarasų stampoms.
,
pav., Čedasų vai., Naujokų so
J. RIMKUS
džiaus. Ieškau kareivis Juo P. 0. Box 38,
Holbrook, Mass
zapas, Antano sūnus ZnaiduTEL. BACK BAY 4200
kas. Mano adresas: Russia,

Nusipirk mosties.

Moskva Kodynka Kanceliari
ja Lagernago komendantą, Jo-

PINIGAIS ARBA ANT
IŠMOKĖJIMO.

[

DR. F. MATULAITIS

Tel So Boston 270

DR. JOHN MidJONNELL, M. D.
Ga/ima ttuikalitti ir lietavisakai.

Ofiso vafendoa:
Ryt ūs iki 9 vai.
Po pietę 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

'

536 Broadway, So. Boston.
...........................

NUO ADMINISTRACIJOS.
Šiuomi pranešame visiem
savo skaitytojams, kurių pn
numerata pasibaigė arba ja
baigiasi, kad pasiskubintumi
te atnaujinti, nes mes kaip ti
išsiuntinėjame prafaešimus i
negavę jokio atsakymo, tuvi
sime sustabdyti siuntinėjin
“Darbininko.”
Taip reikalauja pečtas, o w
tra pabrangus popierai negal
me siuntinėti ant abejo.

Kaip gaunate žinią tuojai
pasirūpinkite prisiųsti moat
order arba čekį.
Jeigu to negalite padary
parašykite nore kada prisiųi
te pinigus.
Pasitikiu kad mūsų skait
tojai ir rėmėjai paklausys
nevilkins prisruntimą.

“Darb.” Adrošnirtracij

OflNjdyN.

14P.1C.T4PJL

įritate. IteM

PriAMaAktetaa.

419 Boylftai St, Bute, Man.

Užtikrinan- pn 50 Jokių vir
ti (varanti- U Ji
moke*Prirengiam pilnai $150.00
laidotuves už

ELLIS McCLEARY C0

