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virsta ugnies ir kraujo lauku
£

Priešingas Nulinčiavi
Streikas
Katalikų
mai.
savaite. tebkabo ore suvaržymui

Kare.
BULGARAI SUMUŠINĖJA
TALKININKUS.

DR. BIELSKIS S. BOSTONE.

tekėjimas

Šiomis dienomis atvyko So.
Bostonan Dr. J. Bielskis, ne
senai sugrįžęs iš Lietuvos. Po
sunkios, ilgos kelionės dar ne
atsilsėjęs, bet su didžia pas
kuba rašo apie tai ką matė ir
girdėjo žemaičią žemėje per
kurią pervažiavo arkliais.
Sekančiame numeryje tilps
jo svarbus pranešimas apie ra
šymą laišką ir pinigą siunti
mą į užimtąją Lietuvą. Taip
gi indėsime sekantin numeriu
pluoštą žinią apie stovį Lietavoje.

Kariniai veikimai ant BalKai prasidėjo talkininką di
kaną didėja kas valanda.
dieji
užsakymai Suvienytose
vėtuos.
Geležinkelią kompaniją pre
Dabar visą akys nukreiptos
Pereitą nedėlią prasidėjo Ka
zidentai nenori priimti prez.
į Balkanus, nes didžiausi ka Valstijose, tai kartu prasidė
Prez. Wilson pranešė, jog
taliką Federacijos suva
Wilsono pieno. Po paskuti jis vetuos ateivybės suvaržy
riniai veikimai dabar ten pra jo aukso tekėjimas šion šalin.
žiavimas New Yorke.
Šiuo laiku neišpasakytai daug
niosios konferencijos kompani mo bilią, jei jį kongresas per
sideda.
aukso
plaukia iš Europos AFrancuzai ir anglai buvo
Tokią iškilmią ir tokią iš ją prezidentai kalbėjosi, jog leis.
Tai reiškia, jog kon
pradėję žengti pirmyn ant de merikon. Nuo vidurio gegu
kilmingą pamaldą, kaip nedė nenusileisią, t. y. nepriimsią gresui būtą tuščias darbas disšiniojo Saloniką fronto galo. žio m. ikišiol aukso atgaben
lioj New Yorke dar nėra buvę prez. Wilsono pieno. Bet šiaip kusuoti tą klausimą.
Perėjo per Strumą ir žengė ta iš Europos Į Suvienytas
visoje Amerikoje. Pontifika- jie pagatavi nusileisti ir pagaBulgarijos parubežio linkui, Valstijas $225.000.000. Ir alės šv. mišios ypač su majesto tavi pavesti visą dalyką san KIEK AUTOMOBILIU SUV.
taikos
teismui.
Bet
darbinin

Tuo pat laiku serbai trenkė teityje finansistai sako vis
tišku iškilmingumu atsibuvo.
VALSTIJOSE.
linkui Monastirio ir užėmė plauks auksas taip pat daug UŽDARĖ NEDĖLINES MONew Yorko kardinolas Farley ką atstovai, remiami prez.
KYKLAS.
maž kaip dabar.
Washington, D. C. — Val
laikė mišias, o asistavo Kitu Wilsono reikalauja užtikrini
bulgarą pirmąją liniją.
M
Y
du Amerikos kardinolu — kar mo, kad būtą įvesta 8 vai. diškas išėjo paskelbimas apie
Bet bulgarai toliau turėjo
Philadelphijoj ant neapri
KAIP PAGAUTI
skaičių šio’e šalyje automobi DIDI VIESULĄ MEKSIKOS susitvarkę savo armijas. Bul
dinolas O’Connell ir kard. Gib- darbo diena.
boto laiko uždarė nedėlines
PABLUDĖLĮ.
liu.
Pernai ją buvo 2.445.664.
bons. Puošnumas katedros,
garai
turi
tame
fronte
800.000
PARUBEŽYJE.
mokyklas. Tas padaryta dėl
Valdžia turėjo ineigą už įre
DIDIS FARMERIAMS
kardinolai, arcivyskupai, vy
kareivią. Šitoji bulgarą ga
Crafton, Pa. — E. W. Cable atsargumo, kad nepraplatinti
gistravimą ir laisnius $18,245.
Meksiko užjajoj siautė ne lybė tvojo Į priešininką fron pabludo ir jo niekas negalėjo vaiką paraližią.
PAVOJUS.
skupai puošniuose rūbuose, ar
išpasakyta
audra. Vėjas pu tą ir pastūmė juos atgal.
713.
1906
m.
užregistruotą
ti 2.000 kunigą, 8.000 žmonią
pagauti. Jis buvo apsigink
Jei kiltą geležinkelią dar
tė kranto link. Tai pakran
padarė nematytą regyklą A- bininką streikas, tai ne tik automobilią buvo 48,000.
Sako, kad bulgarams va lavęs geležine štanga ir per ke KAIP GYVENA LIETUVIAI
Vidutiniškai imant Suvie tėse mieštai labai nukentėjo. dovauja pagarsėjęs vokiečią turias valandas gynėsi nuo po
merikos istorijoje. O už ka visas šios šalies biznis, visa
nytose
Valstijose dabar ant Mieste Corpus Christi blėdies fieldmaršalas Mackensen.
tedros durą antra tiek buvo pramonė ir pirklybą labai nu
Montello, Mass. — E. Miškilicijos ir pašalimą žmonią.
kiekvieną
44 žmonią atseina pridaryta už milijonus dolerią.
žmonią. Ceremonijos prasi kentėtą, bet taip-gi labai nu
Talkininkai pramatė bulga
Tuomet daktarai pribuvo kinienė, gyv. po No. 22 In
Vėjo greitumas iš pradžios bu rą didžią galybę ir suskubo talkon. Jie išrado chlorofor tervale St. prisipažino kalta
dėjo perskaitymu palaimini kentėtą ir farmeriai. Dabar po automobilią.
vo 60 mylią valandoj.
Pas dabar daugiau gabenti kariuo mo-šmirkštynę. Kai chloro ir tapo nubausta ant $50. Tu
mo, kurį atsiuntė Šventasis milžiniškos javą daugybės va
ATVAŽIUOJA
AMBASA

kui
buvo
kur
kas
smairkesnis.
Tėvas.
menės. Pirmiausia pribuvo formu jam šmirkštelėjo vei rės tą bausmę užmokėti iki
lomos nuo lauką ir prasidės
DORIAUS ŽMONA.
Viesulą ūžė visu Meksiko pa- į Salonikus italą transportai dan, tai ir apalpo vargšas.
Pamokslą pasakė Rocheste- traukiniais gabenimai į malū
spalio 21 d. Ji pardavinėjo
rio vyskupas Tarnas F. Hickey. nus ir didžiuosius sandėlius.
svaiginamus gėrimus.
Garlaiviu Frederiek VIII rubežiu, kur stovi Suvienytą su kareiviais. Antras prane
Mišias giedojo vietos kate Jei užeis streikas, tai galimas atplaukia Vokietijos ambasa Valstiją karuomenės. Užėjo šimas atėjo, jog į Salonikus PRIPAŽINO LINCOINO GIB. Grigienė, gyv. po No.
drinis choras, kuriam dar pri daiktas, kad javą milijonai doriaus grafo von Bernstorffo didžiai smarkus vėjas su bai pribuvo ir Rusijos kareivią.
MIMO VIETĄ.
134 Intervale st. ant tiek pat
buvo talkon Pittsburgho kate bušelią nueis niekop.
žmona. Į New Yorką pribus sia perkūnija. Žaibai pliski- Tai ten bus milžiniški mūšiai, .. Prez. Wilson pripažino mie ir už tą pat tapo nubausta.
iio nuolatai.
dros choras iš 150 choristą.
kur dalyvaus daugybės tautą. stą Hodgensville, Kv. kaipo
Julius Jakubavičius, gyv.
rugsėjo pradžioj.
DIDELĖ
EKSPLIOZIJA.
po
No.
18 Intervale st. buvo
gimimo vieta garsiojo LincolBe triją kardinolą buvo dar
Ji yra naturalizuota šioje
Kaikurią Suv. Valstiją ar
RUMUNIJA
STOSIANTI
apkaltintas už neprižiūrėjimą
popiežiaus delegatas Bonzano
no.
mijos dalią stovyklos buvo ar
Anglijoj, Yorkshire ištiko šalyje vokiečio duktė.
PRIEŠ TEUTONUS.
iš Washingtono. popiežiaus didelė ekspliozija amunicijos
vaiką. Jam teisėjas įsakė pa
ti Rio Grande. Ta upė grei
PATARIA SUMAŽINTI
delegatas, arcivyskupas Aver dirbtuvėj. Žuvę daug darbiPASIŠAIPĖ.
sitaisyti ir paskirtomis dieno
tai ištvino ir ėmė apsemti ka
Iš Rumunijos ateina žinios,
LAIKRAŠČIUS.
mis pranešti apie save. Jis
są iš Brazilijos.
j ninką.
Argentinoj, Buenos Aires reivai šėtras. Kareiviai buvo jog valdžia jau nutarus stoti
New
York.
—
American
Procesija prasidėjo nuo As- j
ne
visuomet, kaip reikia pra
permerkti,
visi
ją
daiktai
per

prieš teutonus. Už talką Ru
provincijos legislaturoj buvo
tor Hotelio ir ėjo katėdron.
Neivspaper
Publishers
Associnešinėja.
Jakubauskienė bu
mirko.
Vanduo
užliejo
naktį.
DIDIS ARMIJĄ
sija pažadėjusi Rumunijai Be
ineštas bilius, kuriuo pataria
ation
savo
susirinkime
išnauvo kaltinama tame pat ir rei
Vakare Madison Square1 Ispanija didysianti savo ar- ma įvesti priverstinoji blaivy Tai kareiviai pusplikiai dumė sarabiją. Rumunija kareiviu
Garden buvo prakalbos. Kai-1 miją. Armijos padidinimo bė, tai yra kad būtą uždraus tolin ir ieškojo prieglaudos va turi 600.000. Ta armija jau jo svarstė apie popieros baisu kėjo stoti pireš teisėją, bet ne
Atsišaukia į atėjo. Tai buvo paliepta su
bėjo Bostono kardinolas O’Co-j; -projektą- paduos
parlamentui ta dirbti ir pardavinėti svaiga gonuose, triobose. Išaušus, nuo pradžios karės sumobili pabrangimą.
laikraščių
išleistuves,
kad su areštuoti ją.
VInnell. Žmonią buvo arti 25.-1 gen. De Luque. Dabar Ispa lus. Argentinos laikraščiai tą pamatė, jog ją armotos,
zuota ir per visą laiką muš-j
i
mažintą savo laikraščius. Sa
Jonas Jarmalavičius, 22
nijos nuolatinė armija yra 140. bilią labai pajuokė, pašiepė. si ginklai ir kiti daiktai ap- truojama.
000.
ko, kad popieros ima vis la amžiaus, gyv. po No. 15 Art______
000. Gen. De Luque pataria
semti.
Prakalbos
tema‘____
buvo"Z“__'
Our'000.
country.” Šlovingas Bažnyčios padidinti iki 180.000.
GRAIKIJA NERIMAUJA. biau pristigti ir jei popieros hur st. tapo suareštuotas už
UŽSIPELNĖ.
suvartojimas nesumažės, tai prasikaltimą prieš antrąją ly
Rezerve Ispanija turi 400.
princas išdėstė apie kataliką
GAUSI AUKA.
Graikija
taip-gi
nesitveria
jo kaina kils nuolatai.
Bažnyčios nuopelnus šioje ša-, 000 vyrą,
Vienam submarino kapito
tį. Įveltoji mergina yra Ag
Dabar kuomet
Indianopolis, Ind. — John ; savo akilvje.
Dabar popieros kaina kįla nės Krugles.
nui kaizeris suteikė ordeną
lvje, apie pragaištis, kurias
SAUGOJA KARALIŲ.
neša anarchistai, socijalistai.
Pour la Merite. Tasai kapi B. Coffin aukojo $100.000 ve jos žemė šlakstoma krauju ir veik kas mėnuo.
Popiera brangsta ypač dėl
Prie Graikijos karaliaus ru- tonas tuo pasižymėjo, jog nu dimui agitacijos už prohibici- ’ čieli plotai žemės virsta karės
bedieviai. Nurodė, kaip ka
REIKALAUJA PERSIS
talikystė yra svarbiausiu ce- mą padidinta sargyba, Re- skandino 100 priešininko lai jonistą kandidatą į preziden i lauku, tai nedyvai, jog toje to, kad jos daug gabenama
KYRIMO.
_____ J___
Valsti- tas tegauna audenciją pas val- vą. Vieni tą laivą buvo pre- tus. Prohibicijonistai nori su ! šalyje kįla neramumas, pasi- dabar į Europą.
mentu Suvienytoms
Brockton, Mass. — Alek
joms. 1Pamatinė prakalbos |dova... Dabar karalius gyve- i khiiai. Vertė tą laivą ir kro rinkti agitacijos ireikalui $1, ■ baisejimas. Bile valandą ji gasandra
Rimkus ieško persisky
. Ii būti įtraukta karės verpeUŽSISTOJO UŽ BOSĄ.
”TDie'- na villoj už sostinės. Kai va vimą siekia $150.000.000. O 000,000.
mintis buvo “ištikimybė
__
j tan, net prieš savo norą.
Hartford, Conn. — Aįbot rimo savo pačios Bronislavos
žiuoja Į sostinę, tai kelias es kiek žmonią dar su anais lai
vai ir tautai. M
Bali kompanijos dirbtuvėj ki Rimkienės, kuri dabar yra
vais žuvo! Tai ištiesi) tas ci BUVO PAJŲ KEPĖJU, PAS
Panedėlyje prasidėjo Fe ti nustatytas kareiviais.
MAŽAI ATMAINOS.
lo streikas. Darbininkai užsi Chicagoj. Vedė birželio 10 d.
Graikijos artinasi rinkimai. vilizuotas razbaininkas užsi
deracijos posėdžiai. Kard.
KUI SENATORIUM.
1910 m. Jo žmona apleido jį
O’Connell, Federacijos įstei Rojalistai smarkiai veikia.
pelnė kaizerio pagerbimo. '
Kituose frontuose nedaug stojo už superintendentą Brv- gegužio 6 d. 1913 m. ir negrįžCleveland, Ohio. — Fred C. tėra atmainos. Eina tik bom ce. Jisai pavrė vieną mei
gėjas pasakojo apie tos organi
Elmer,
valstijinis senatorius, bardavimai ir daromos kai-kur strą, kurs, anot jo, buvo
BIJO,
KAD
NEPRASI

NUPIAUSTĖ AUSIS.
zacijos plėtojimąsi.
Federa
papasakojo,
kaip jis ingijo nedidelės atakos.
Laikraštis EI Demokrata,
PLATINTŲ.
pasamdytas tam, kad šnipi MIRĖ LINCOLNO VEŽĖJAS.
cija laiko 15 suvažiavimą, o
nėti jį. Superintendentas skė
Chihuahua mieste Meksike, t
Suvienytą Valstiją valdžia turtą ir gerą vardą. Jis bu
narią turi 5.500.000.
Springfield, UI.—Mirė John
Suvažiavimas priėmė rezo rašo, jog Villistai pagavo 20 rūpinasi, kad kitą vasarą ne vo duonkepiu ir sumanė kep
lė antausin tam tariamai šnvRUSŲ FRONTE.
Farley,
79 metą amžiaus. Jis
liuciją kurioje išreiškiama carranzistą. Tai pats Vilią atsikartotą vaiką paraližius. ti penkcentinius pajus. Turė
pui vyriausiojo užveizdėtojo
Rusi) fronte didieji veiki akyveizdoje. Darbininkai už tuo pasižymėjo, jog jis vežė
pasipriešinimas pripažinimui nupiaustė ją ausis, o paskui Daro pienus, kad ta liga ne jo didžiausią pasisekimą. Tuo
mai
ir-gi apsistojo. Vokiesistodami už savo bosą sus Lincolną iki geležinkelio sto
Meksike valdžios, kuri nesu jie buvo sušaudyti.
prasiplatintą valstijose, kurio jis ingijo turtą ir gerą vardą.
ties, kuomet Lincoln važiavo
čiai
tik
praneša, jog smarkes treikavo.
O kai pastatė savo kandidatū
teikia tikybinės laisvės.
se jos ligšiol nebuvo.
Washingtonan užimti prezi
rą į senatorius, tai lengvai ni susirėmimai dabar eina
Vokiečią Centralis Vereinas. DDELI KARINIAI UŽSAKY
dento
vietą.
Stokholdo
pakraščiais
ir
Kar

buvo išrinktas.
LESINA PIPIRAIS.
inešė sumanymą kad šioje ša
MAI.
GAUDO ĮTŪŽUSĮ BULIŲ.
patų
kalnuose.
lyje katalikai balsuotą vie-1
New York — Mierą ir saiPer dvi pastarąsias savai
Cornich, Me. — Vieno far
naip. balsuoti už tokius kan- • tes talkininkai užsakė Ameri i ko komisijonierius paskelbė
RADO PELĘ VIRALE.
mėno
keturių metą bulius iš
KETURIU METŲ VAIKAS
EIS PRIEŠ VOKIEČIUS.
didatus, iš kurią galima ge-į koj 3,000,000 didelią šovinią. Į naują paukščių pardavėją šuLAKIOJO ORE.
New York. — Dudley BarPortugalijos karės ministe- truko iš tvarto ir pridarė viso
riausia tikėtis parėmimo tą i Be to užsakė 500.000 toną plie- ; lerystę.
Tie šuleriai prieš
kią
paibelių.
Nudurė
triją
ington
patraukė teisman vie
principą, kuriuos išstato ka- j tio bombą darymui. Šoviniai vežimą vištą turgavietėn troš Atlantic City, N. J. — Harry ris M. Mattos paskelbė, jog
metą
kumelį
ir
paskui
ėmė
vy

nos valgyklos savininką. Bar- ,
talikai.
turi būti gatavi balandžio 1 d., kina ir lesina pipirais. Paskui H. .Toline, 4 metą vaikas, la nmu laiku Portugalija ims daTas
vos
ties
vieną
vaikina,
rington, valgydamas toj val
duoda vandens. Ištroškusios kiojo orlaivyje su lakunu Ja- lyvumą karėje talkininką pu
o plienas liepos 1 d. 1917 m.
Taip
tai
spėjo
įlipti
į
medį,
gykloj,
rado virale pelę. Nuo
ŽUVO POSTMASTER.
ir pipirais padilgintos vištos quit. Lakiojo pusę valandos. sėje.
išsigelbėjo.
to
laiko
jis taip pasipriklinęs,į
Riverhead, N. Y. — J.
BUVO NULEMTA
išgeria po čielą svarą vandens. Lakiojo išdarinėdami visokius
Paskui keletas vyru bandė jog kas kartas, kai sėdęs vaM
Frank Dimon, postmaster, va
EvansviUe, Ind. — Amett Ir tuomet gabena turgavietėn. vingius. Tas vaikas dar tuo SUVALGO DAUG MĖSOS.
pagauti
padūkusį bulią. Bet įgyti vis jam prisimena viralasžiavo automobiliu. Netikė Ivy namuosna trenkė perkuni- ■
Pirmiau vištą pardavėjai žymus, jog yra keliavęs Ka
Sustatytąjai armijai Mek
tas
visus
išvaikė ir užrietęs i su pele ir negalįs pavalgyti ir;
tai automobilius apsivožė ir ja ir padegė, Tai jis tuoj už- lesindavo žvynais. Bet kai nadoj, Suvienytose Valstijose siko parabežiuose kasdien rei
uodegą
išdūmė
miškan. Tai i pertai negalįs savo darbo atli-fl
postmaster ant vietos buvo už gesino ugnį. Perkūnija tren- tas tapo susekta, tai šuleriai ir Meksike. Per 45 dienas iš. kia 370 galviją. Tą kareivią
susitelkė visos apielinkes far i kinėti.
muštas.
kė antru kartu ir užmušė jį. susirado naują “triksą”
ten yra 50.000.
važinėjo 14.000 mylią.
neriai pagauti nelabą bulią.
NEBŪTOS IŠKILMĖS.

NENUSLEIDŽIA.

SUVARŽYMO BILIŲ

Gainsville, Fla. — Penki
negrai tapo nulinČuoti.
Mi
nia išėmė juos iš kalėjimo ir
pakorė. Tarp pakartąją trys
vyrai ir dvi moterys.
Rice, Texas. — Ed Loug,
negras, apkaltintas išgėdinime merginos, tapo pakartas.
Nulinčavimą iki liepos 1 d.
š. m., t.y. per pusmetį, buvo
25. Pernai per tą pat pusme
tį buvo 34 nulinčavimai.

DARBININKAS."_____________________________

Ifima iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis
Laidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų iv. Juoaapo
Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje----------------------- $3.00
Pusmečiui ”
”
”
________________ $L50
. Užrubežyje metams........................ ................... ................. $4.00
• Pusei metų.................. ..........................................................$2.25
Utarninko ir ketvergo atskiri numeriai po ------ 2c.
Subatiniai numeriai po____________________ — 3c.
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:
“DARBININKAS,”
942 W. Broadvay,
So. Boston, Masu
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[taupytais kapitalais. Amerikos lietuvįjaį gy
.
Pirmieji žingsniai prie
vendami daugiausiai po miestus, pasiskleidę Lietuvių Dienos sutvarkymui
po įvairias dirbtuves ir visokius užsiėmimus,
Amerikos Lietuvių suvažiavimas
Lietuvos atstatymo gavo praktikos būti tokiais žmonėmis, kokių
po karei Lietuvoj kaip tik reikalinga. Ameri
C
---------koj lietuvių randasi daugybė darbininkų: dir
Posėdį atidarė 10 vaL ryte, 17 sai komitetas būtų išrinktas.
bančių dirbtuvėse, kur medžiaga dirbama dėl d. rugpjūčio, Redington Hotel’yj,
“a. — Išsiimtus surinktus pi
Kadangi pradedam svarstyti taip didelį namų statymo, daugybės amatninkų, dirban Wilkes-Barre, Pa., p. J. Lopatto nigus ir išdavus atskaitą, jo dar
darbą Lietuvos atstatymo, noriu ir aš prisi čių prie namų statymo, daugybės vertelgų ir ir mandatų priėmimui paskyrė bas pasibaigia.” Priimta vienbal

visokio užsiėmimo žmonių.
Gali tuojaus kas K. Krušinską ir V. K. Račkaus siai.
pastatyti klausimą: kas tų namų Lietuvoj rei
ką.
“b. — Centr. A L. Komiteto
kalaus?
Kas už juos pinigus mokės? Iš kur
Mandatus pridavė atstovai nuo valdyba susidės iš 1 pirmininko,
rasis tie pinigai? — Atsakymas tokis: kaip pir
2 pagelbininkų, 3 raštininkų, 2
miau minėjau, kad Lietuvoj randasi gamtiškų sekančių organizacijų.
1.
—
Liet.
Darbininkų
8ąjunkasos globėjų, 3 narių ir 1 kasi
turtų labai daug, tais turtais mainikauti - pre
kiauti, netik su Europa bet ir su kitom dalim ga: 1) kun. J. Miliauskas, 2) L. ninko.” Priimta tuo supratimu,
kad komitete būtų 12 narių.
pasaulio galima kogeriausia. Kas galėtų būti Vasauskas, 3) kun. Janušas.
2.
—
Liet.
Vargonininkų
Są

“c. — Patariama, kad Centr.
tokiu lengvapročiu, kad galėtų manyti, kad Lie
tuva po karės liks pūstynė.
Jeigu šiuomlai- junga — 4) J. Stulgaitis, 5) A A L. Komiteto sąstatas, atsižiū
rint į sroves, būtų šitoksai: Ko
kinis žmogus užgyveno: pieskynus, tyrlaukius, Sodeika, 6) K. Strumskis;
S.
—
Liet.
R.-K.
Moksleivių
miteto narių viena pusė iš kata
sniegų pusnynus, kalnų viršūnes, tai jokios
Susivien.
—
7)
P.
Juras
;
likų, o iš tautininkų bei socia
abejonės nėra, kad Lietuva bus taip tirštai
LIETUVOS ATSTATYMAS. %
4. — Lietuvių Tautos Taryba listų, jei dalyvaus, o jiems ne
apgyventa
kaip
prieš
karę.
Aš
manau,
kad
“D A R B I N T N K ▲ 8”
— 8) J. S. (Vasiliauskas, 9) V. norint dalyvauti, iš vienų tauti
Du metai kaip pirmos žinios pasiekė mus A- bus apgyventa dar tirščiau negu kad buvo prieš
(The Warfcer)
merikos lietuvius, kad mūs broliai Lietuvoj karę. Savo manymą remiu tuo, kad daugelis Lukoševičius,\L0) kun. J. Kuras; ninkų kita pusė bus renkama.”
The Lithuanian tri-weekly paper.
5. — Tėv. ylėtojų Dr-ja — Po diskusijų — paimta svarsty
pulkais apleidžia savo gušteles, bėga patys tiki, taip ir aš, kad po dabartinei karei, Lie
Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by
11) Neviadaus , 12) A Galins mui. V. Kapsukas duoda patai
nežinodami kur. Gi rusų-vokiečių armijos be- tuva turės didesnę laisvę plėtotiės kultūriškai,
St. Joseph’s Lithuanian B.-C. Association of Labor.
kas,
13) P. Norkus;
symą, kad visų trijų sriovių at
sikaudamos po Lietuvos laukus, mūsų brolių ekonomiškai, ir politiškai, tai jau aš tikras,
Subscription Rates:
6.
— Am. Liet. Kunigų Sąjun stovų būtų po 4. Po diskusijų —
kad
Lietuva
trumpam
laike,
bus
tirščiau
ap

turtą paverčia į peleną pusnis, sotriobėsius
—$3.00
I early--------------------------------------Žmogus ga — 14) kun. Dr. V. Bartuška, originalis paragrafas likos priim
•¥
dybas,
dirvas,
pievas, grioviais išvagoja iš gyventa, negu kad buvo prieš karę.
$1.50
6 months-------------------------------------laisvės ieškodamas pasiekė tyrlaukius, ledy 15) kun. B. Paukštis, 16) kun. tas didžiuma balsų.
rausia.
Foreign c ountries:
“d. — Patartina, kad C. Am.
nus, kalnų viršūnes, o nepastebėtų išnaudoti J. Valaitis;
Mintys mane slopino ir slopina — kas bus
$4.00
Yearly.................................... ......................................
7. — Tautos Fondas — 17) L. Komiteto narių didžiuma būtų
tokių
turtų
kaip
kad
randasi
Lietuvoj.
Jei

po karei?
Kas atstatys Lietuvos miestus,
.$2.25
6 months...........................................................................
kun. J. J. Jakaitis, 18) kun. Dr. išrinkta iš kokios nors vienos abažnytkaimius,
sodžius? Kas išlygins Lietuvos gu lietuviai neatstatys Lietuvos miestų, so P. Augustaitis, 19) J. G. Miliaus
Advertising rates on application
pygardos susirinkimų palengvini
Jei lietu
laukus, atves prie senoviškos grožės? Gal tie džių, tai atstatys svetimi-atėjūnai.
Address all communications »
kas;
mui.” Priimta.
viai
neišlygins
Lietuvos
dabartinių
griovių,
tą
patys pulkai mūsų brolių ir sesučių, kurie iš
8. — Liet. R. K. Spaudos Dr-ja I
DARBININKAS.
padarys
kiti.
Bet
priedermė
yra
mūs
lietuvių,
bėgo pirm rusų armijos?
Gal tie Lietuvos
“e. — Lietuvių Dieną surink
kad mes patys ją atstatytume, neduotume sve 20) K. A. Pakštas, 21) kun. J. tieji pinigai bus siunčiami Am.
jaunikaičiai, kurie kaujasi treti metai rusų ar
Inčiura;
vokiečių armijose?
O gal likusieji mūs bro timiems, taip didelius Lietuvos turtus naudo
9. — Liet. Socialistų Sąjunga Raudonąjam Kryžiui, o iš ten,
ti,
nes
tai
mūsų
nuosavybė.
Mūs
prabočiai
liai Lietuvoj, kurie nuolankiai vokiečių disci
— 22) V. Kapsukas, 23) J. V. A. L. Centr. Komiteto nurodymu,
pliną pildo, badą ir kitokius nedateklius ken nuo tos žemės miškus nuvalė, žvėris išvaikė ir Stilsonas, 24) A Valineius;
privalės būti išsiųsti lietuviams,
nuo priešų apgynė, tai tik mums ir priklauso.
Vienas iš didžiausių Ame- kai iš pat pradžių įnešė į tą čia ? Atsakymas trumpas ir aiškus.
Tie mū
nukentėjusiems
nuo karės, per tą
10. — Susiv. Liet. Amerikoje
rikos lietuvių pasisekimų yra darbą savo srovinę ir partyvi- sų nelaimingi broliai, be kitų pagelbos, Lie Jeigu mes patys to nenorėtume padaryti, bū
sias draugijas, kurios užsiima jų
tume paskutiniai trumparegiai- nesusipratėliai, — 25) F. Živatkauskas, 26) St. gelbėjimu, kaip “Liet. Dr-ja nu
tai išgavimas Amerikoje “Lie nę politiką.
Nes dar besiren tuvos atstatyti negalės.
Gegužis, 27) J. Kazakevičius;
nes savo tautai pražūtį gamintume.
tuvių Dienos,” kurioje bus giant į suvažiavimą viename
Tos visos nelaimės, kurios dabar kenčia,
11. Susiv. Liet. R.-K. Amerikoje kentėjusiems nuo karės šelpti,”
Po karės mūs priedermė yra: sugriautus
renkamos aukos nukentėjusiai bendrame susirinkime Wilkes- nusilpnins mūs brolius: dvasiškai, fiziškai ir
kuri veikia Rosijoje ir Lietuvoje
miestus, sodžius atstatyti, prekybą į savo ran — 28) J. Jaroševičius, 29) K.
nuo karės Lietuvai.
Washin- -Barre, Pa. katalikai nurodinė materiališkai.
ir “Lithuania” Šveicarijoje. Ten
Jiems Lietuvos atstatymas ne
kas paimti, laukus, miestų piečius, kurie Krušinskas ir 30) kun. S. Struc-'
gtonas ne sykį jau tuo reikalu jo, jog šitame darbe (Lietu galimas.
Antra, daugelis iš mūsų brolių bu
I turės būti nusiųsta daugiau, kur
Dar dau kus;
buvo
klabintas.
Pagaliaus vių Dienos reikalų tvarkyme) vusių pirma karės Lietuvoj, dalyvumo neims, bus ant pardavimo patiems išpirkti.
'. š. ” Centr.
12. - Lietuvių Gelbėjimo
I
giau: kadangi ši karė sunaikindama miestus,
Pennsylvanijos valst. kongres- ^teikės įnešti srovinės politi tam dideliam darbe — Lietuvos
K-tas nurodys besama didesnio
ats
sunaikino ir visą industriją, netik Lietuvoj, das— 31) Jonas Šalčius, 32) S.
manui p. Casey pasisekė per kos, bet rinkti į Centralį ko tatyme.
'reikalo.
” Čia J. S. Lopatto skai
Vieni jau ilsėsis kapinynuose,
Kadan-gi į Bulota ir 33) P. Kamarauskas;
vesti kongrese tinkamą rezo mitetą tinkamiausius žmones, po mažais kryželiais, kiti, įbauginti Lietuvos bet ir Lenkijoj, Austrijoj ir k.
to
laišką
iš Raud. Kryžiaus, kurs
13. — Lietuvos Autonomijos
liuciją; po to netrukus sekė kurie norėtų ir pajėgtų dirbti, nelaimėmis, pasiliks gilumoj Rusijos ar toli Lietuvą didžiuma visokių išdirbinių buvo gabe
apsiima
patarnauti
Lietuvių šel
nama iš. Lenkijos dirbtuvių: Bielostoko, Lo- Fondas — 34) Dr. J. Šliupas, 35)
sukrutimas Pennsylvanijos lie arba bent atsižiūrėti į didžią mam Sibire.
pimo reikalais, kiek bus galima
dziaus, Varšavos, Krokavos ir tt., tie indus Keist. Šliupas ir 36) J. Ačius;
tuvių suorganizuoti tam reika sias lietuvių organizacijas ir
l
V. Kapsukas įneReikės milžiniško, organizuoto darbo, kad trijos centrai šiandien yra sunaikinti ir po ka
14. — Liet. Tautinė Sandara — ir reikalinga.
lui visų lietuvių suvažiavimą nuo jų atstovus rinkti. — Bet
!
ša
pavesti
aukų
rinkimą
fondams,
pastačius Lietuvos gyvenimą į normales vėžes. rei yra proga, tiem centram gimti ne kur kitur, 37) Rom. Karuža, 38) Ben. Kubi
ir 17 d. šio mėn. (rugpjūčio) buvęs ten Sandaros pirminin
j pagal srioves ir tik vietų komiDarbininkų reikės labai daug, daugiau negu — kaip Lietuvoj.
Pavyzdžiu (vienas iš tūk lius ir 39) Dr. A. Jankauskienė;
įvyko labai svarbus ir džiugi kas p. R. Karuža vardu t. v.
Dr.
Lietuva turėjo prieš karę, — o čia kaip tik jų stančio) kad po karės nereikėtų iš Lietuvos li
15. — Vietinis Lietuvių Komi [ tetai kontroliuotų aukas.
nantis faktas: būtent mūsų tautininkų išreiškęs reikalavi
kum.
Bartuška
aiškina
ką
sužino
skaitlius sumažės, iki dideliam nuošimčiui. nai vežti į Lodzių ar prūsus, kad tenai suverp tetas — 40)- Adv. J. S. Lopatto:
srovės padavė sau rankas ben mą, kad būtų renkama nuo
i
jęs
Lietuvoje
apie
Lietuvos
žmoSvarbiausia bus, kad mūsų broliams buvusiems, tų, išaustų ir atgal į Lietuvą audinius vežtų,
16. — Lietuvių Spaudos Dr-ja
dram darbui: gelbėjimui Lie srovių ir kad katalikų srovė
ar esantiems dabar Lietuvoj, darbas Lietuvos kadangi lietuviai patys yra geri verpėjai, au — 4T) V. K. Račkauskas, 42) M. i nių šelpimo reikalą ir remia orituvos nuo bado.
Tiesa, mū pasitenkintų tik puse balsų.
atstatymo bus negalimas — neprieinamas. Mūs
Šalčius ir 43) p-lė Hyp. Šliupiutė; j ginalį įnešimą, t. v. augščiaus cisų socijalistai, savo galutino Vargiai
,
tas reikalavimas būtų buvusieji ir esantieji broliai Lietuvoj ūkinin dėjai, tik nelaimė, svetur, svetimose dirbtu
17. — Liet.R.-Ė^ Federacija į tuotąjį dienotvarkės paragrafą I
vėse dirba.
Tokių verpėjų lietuvių Amerike
žodžio dar nepasakė; šiandien perėjęs, jei ne nesusipratimas
į e.
Kalba dar M. Šalčius, kun.
kai, papratę dirbti tik ūkės darbus.
Po karei randasi net keli tūkstančiai.
Kodėl tie patys Am. — 44) kun. V. Dar gis, 45)
dar nežinia, ar jie ineis į kai-kurių mūsų žmonių.
Tu,
Bartuška,
kuu. Dargis, kun. JaLietuvoj reikės daugybės amatninkų, dirbtuvių lietuviai negalėtų verpti Lietuvoj,’ ten užau kun. J. Kasakaitis ir 46) kun. J.
Centralinį komitetą, ar ne. las Pennsylvanijos klebonas
i
nušas,
Stilsonas.
Kalba Kapdarbininkų, vertelgų ir tt.
Reikalinga bus ♦ gintus linus, austi audinius savose dirbtuvėse Šupšinskas;
Jie jautėsi esą nuskriaustais, pritaręs p. Karužos norui, jį
Į
sukas
ir,
baigdamas,
pabraukia,
18. — liet. R.-K. Moterų Są
Taip galima.
kad rengimo komitetas nepa- j pasekęs jo vargonininkas ir amatninkai, miestų ir sodžių namams statyti, ir saviems lietuviams parduoti.
reikalinga bus medžiaga dėl namų statymo ga Tik reikia prisilaikyti priežodžio ir tą priežodį junga Am. — 47) P-lė P. Rudai- į kad, jei 3-jų socialistų atstovų
kvietęs jų dviejų organizacijų: dar kitas to vargonininko
j balsas nebus čia paimtas atidžion
minti.
Lietuvoj žalios medžiagos dėl namų praktiškai pildyti: Vienybėj galybė.
čiutė;
Lietuvių Darb. Literatūros draugas ir kada buvo baisavistatymo yra užtektinai, tik reikia dirbtuvių,
19. — Lietuvos Vyčiai Ameri ir jų nuomonė bus sumušta di
Dabar kada kalbama apie darbą taip di
-Draagijos ir Progresyvių Mo mas, liko priimtas didžiuma
mašinų kad ją išdirbus. Reikalinga bus po ka- delį, Lietuvos atstatymą, mums lietuviams iš koje — 48) Jul. B. Kaupas, 49) džiumos balsų, tai jie protestuos
terų Susivienijimo.
Ir ištik balsų p. Karužos įnešimas.
reiį Lietuvą sėklos, gyvulių, įrankių iš ki
Tam. Šeimis ir 50) F. Černiaus lietuvių ir anglų spaudoje, kad
tųjų gaila, kad taip atsitiko.
Taip tai dar sykį pasirodė, tų šalių pirkti — privežti, tam reikalinga bus eities kitos nėra, kaip reikia ieškoti galybės,
! L. Dienos darbas nėra visos lieo galybę rasime tik vienybėj, — tai-gi prie kas.
y Tuo buvo duota bereikalinga jog kitos srovės esti tvirtos tik
j
daugybė pirklių.
Peršaukus delegatus vardais, tuvių tautos darbas. Dar kalba
vienybės. Pavieniai mes esame nykštukai tam
proga socijalistams rodyti sa mūsų nesusipratimu.
rinkta (atviru balsavimu) suva M. Šalčius, J. Kaupas, Dr. Šliu
Iš to ką pasakiau, bus aišku, kad mūsų darbui, kuris mus laukia.
ve nuskriaustųjų rolėje. Kiek
Suvažiavimas 17 rugpjūčio broliai dabar esantieji Lietuvoj, ar sugrįžę iš
pas (kalba prieš Kapsuko grąsiKad atstačius Lietuvą, išgelbėjus jos že žiavimo vedėjai. Išrinkta: pir
esame girdėję, tai įvykę be___
nei nebesvarstė plačiau šio karės laukų, ar Rusijos, atlikti tų darbų ne
nimą keršyti lietuviams ir truk
melę nuo svetimų gaivalų, turime sumobilizuo- mininku J. S. Lopatto, vice-pirblogos valios rengėjų, vien klausimo,, co tik
1"_ priėmė
r_*
seniau galės, neturėdami patyrimo - praktikos. Ga
dyti visų lietuvių L. Dienos dar
ti-suorganizuoti, mūsų protus — žiniją, fiziš mininku — kun. Dr. Augustai
dėlto, kad rengimo komitetas išdirbtąjį projektą.
Mat mū vę iš valdžios (kaip daugelis spėja) šiokį to
tis. Sekretoriais — Jul. B. Kau bą). Priėjus prie balsavimo, bal
kas spėkas, kapitalus ir tt.
ite! nežinojęs minėtųjų dviejų sų t. v. tautininkai griežtai iš
Be to suojama už Kapsuko įneštą patai
Pradžią sumanymui, kaip atstatyti Lietu pas ir V. K. Račkauskas,
organizacijų. Galima vis dėlto kalno užreiškę, kad jie kito kį atlyginimą, važiuos į kitas šalis, kur namai
išrinkta
sekančios komisijos: symą, “kad kiekvienas fondas
tikėties, kad socijalistai pasi mis sąlygomis nesidėsią prie pastatyti, įrankiai, gyvuliai, sėklos ant vie vą davė p. R. Karuža, kovo 16 d. š. m. tarybo
tos. Jeigu lietuviai patys neįstengs Lietuvą se laikytose New Yorke dėl koalicijos katalikų maršalka - V. Černiauskas; pre- rinktų pinigus atskirai.” — Panaudos iš tos geros progos ir to darbo.
sos ir rezoliucijų komisija — kun. taisymas atmesta. Originalis paatstatyti, tai tą puikiai atliks atėjūnai: vokie
į Centralinį komitetą sutiks
2) Suvažiavimas 17 rugpj. čiai, maskoliai, žydai, vengrai, lenkai, o su tautininkais. Paskiaus tas projektas p. V. Bartuška ir Keist. Šliupas.
ragrafas priimta didžiuma balsų
ineiti.
nenutarė aiškiai, kur bus siun- gal ir anglai, kurie mokės medžiagos dėl na R. K., buvo atspauzdintas No. 9 “V. L.” š. m.
Pradėjus susirinkimą, skaito prieš du.
A. Staknevičius.
Šiame numeryje dedame iš- <____
;įamii
< ' ~ '
surinktieji
pinigai. mų statymo prisidirbti, namus statyti, sėklas,
Kun. Dargia reikalauja, kad
ma vietinio komiteto pasiūlytasai
(Toliaus bus)
tisą protokolą Wilkes-Barre’ių “Liet. Draugijai” ir “Lithuakatalikai
nebūto pravardžiuojami
projektas Lietuvių Dienos tvar
suvažiavimo.
Tiesa, jį be nia” nurodomos tik kaipo pa gyvulius, įrankius iš kitų šalių parsigabenti
kai nustatyti. Jį perskaičius, so klerikalais.
skaitant, metasi į akis kai- vyzdžiai, kokioms draugijoms Pigiai pirks Lietuvos žemes, miestų sklypus
Nutarta, kad kalbėtojai gali
cialistų atstovai paduoda socialis
-kurie neatsargūs žingsniai da turės būti siunčiami pinigai. (“lots”) ir ateityj puikiai Lietuvoj galės po
kalbėti
klausime ne ilgiau, kaip
tų konferencijos rezoliuciją, ku
O mūsų broliai pas juos — atėjūnus
lyvavusių tenai katalikų vei Bent taip skamba protokolas, nauti.
3
minutes.
rioje išreiškiama nepasitenkini
vergaus, arba Amerikoj ar kitur, kitų pas
kėjų.
kurį gavome iš “Tėvynės” re
Pertrauka pietums — iki 3 vai.
mas, kad nepakviesta suvoži avi tumdėliais bus.
Svetimtaučiai senai akį ant
Ir taip: 1) Katalikai sutiko dakcijos.
Tad čia galės iš Lietuvos turi ir seilę ryja, matydami Lietuvoj
ANTROJI SESIJA.
man tokių organizacijų, kaip: L.
nžleisti viduriniems net pusę kilti komitete įvairių nesusiSesija
atidaryta 3 vai. V. KL
S. Spaudos Sandara, Lietuvių
Lietuvos že
vietų, tuo pat lyg pripažin- pratimį Ir dabar iš pat pra neišsemiamus gamtiškus turtus.
Darbininkų Unijos, Lietuvių Mo Račkauskas skaito pereitos sesi
dami, kad tikintieji lietuviai! džių darbo ar nebūtų gerai, mė derlinga, daugybė girių, durpių, upių, eterų progresyvia Susivienijimas, jos protokolą, kuris ir priimta be
Prie Baltiko jūrių, eiportacija ir imir ateityje tautos reikaluose kad komitetas aiškiai iš anks žerų.
Am. Liet. Darbin. Literatūros pataisymų.
tik puse balso galėtų tenkin- to nustatytų ir visuomenei pa portacija kogeriausia, netik su Europa, bet
Svarstoma projektas toliaus.
Draugija. Po trumpų diskusijų,
ties, kitą pusę užleizdami vi- skelbtų kam bus siunčiami su ir kitom dalim pasaulio, k. t. Amerika ir tt.
Apšviestesnėsės tautos senai suprato spau
“f. — Centro kasininkas bus
Žodžiu, kultūringam žmogui Lietuvoj visos pa
kuriose dalyvavo V. Kapsukas,
, siems mažiau ar daugiau nu- rinktieji pinigai
Tai reika
dos
galybę.
Pamatė
jos
svarbą žmonės visų Stilsonas, Dr. Šliupas, kun. BarT po užstatu.” Priimta su priedu:
tolusiems nuo tautos ir tikėji linga dėl visuomenės ramybės togybės, kaip gamtiškos, taip ir geografiškos. luomų, visų partijų, visų srovių, visų pro
“ tokios sumos, kokią reikalinga
mo pamatų. Nors, tiesa, vie ir darbo pasisekimo.
Prieš dabartinę Europos katastrofą, nors fesijų. Visokios partijos griebėsi spaudos tuška ir kun. Augustaitis, — re
zoliucija atidėta į susirinkimo pa atras Centralis Komitetas.” —
nas iš katalikų atstovų savo
Tečiau, nežiūrint tų neda- Lietuva buvo po nemalonia rusų letena, tai praplatinimui savo idėjų, priviliojimui sau baigą, kuomet paaiškės, ar so Priimta.
kalboje pabriežė, kad tai yra teklių, vis dėlto visų mūsų vis-gi žydams, lenkams, vokiečiams, Lietu šalininkų, suorganizavimui savo pasekėjų.
“g. — Centralinės raštinės iš
cialistai dirbs tą darbą išvieno, ar
tik išimtinas atsitikimas, (ne priederme yra remti Centra- vos turtai, grožė buvo maloni, juos ten trau
laidos
bus apmokamos iš Centro
Spaudos
svarbą
suprato
ir
katalikai
įvai

ne.
sudarantis precedento), tečiau ■ lio Komiteto darbus ir po ko- kė ir Lietuvos pelningesnės vietos buvo svetikasos
”
— priimta ir svarstoma
Popiežiai, vyskupai, kunigai ra
Svarstoma punktais vietinio
' faktas vis dėlto lieka faktu ir ; lonijas ruošties prie “Lietuvių I mų rankose.
Rusams patiems Lietuvą koloni- rių tautų.
i
klausimas,
iš kur bus paimta pigina stiprinti, platinti katalikišką spaudą.
komiteto pasiūlytasai projektas.
mes neabejojame, kad priešin- _
Dienos” sutartinai išvien su j zuoti nesisekė, patys žemai kultūriškai stovėVienbal(Užsiregistravo sekantie ko 1 nigų darbo pradžiai.
Mes lietuviai katalikai privalome kuogosios srovės norės ir mokės:
srovgmk. ’ L_lll
Labai yra I darni ir prie to girtuokliais būdami, nors vali
šiai,
po
diskusijų,
nutarta
: praBet po rreičiausiai suprasti savo spaudos svarbą ir respondentai: P. Norkus ir J.
išnaudoti tą faktą savo srovių į svarbu
kaj sulig suvažia- Į džios šelpiami Lietuvoj mažai prigijo.
j
Syti
esamųjų
fondų,
kad
paskoNienius — nuo “Vienybės Lie
naudai.
vimo nutarimo, Centralio Ko- ikarai, kad Lietuvos visas gyvenimas bus išar- Išplatinti ją kuodidžiausia.
tuvninkų,
” F. A. Černiauskas ir I lintų pinigų Liet. Dienos suorgaSpauda yra tai knygos ir laikraščiai.
Šitą, rodos, per didelį nuo- miteto užduotimi bus “ suran ! dytas, bus lengva bent kokiam atėjūnui, lietuvį
T. A. Šeimis — nuo “Darbinin- 1 nizavimui.
laidumą galime išaiškinti di- gti vien Lietuvių Dieną” ir iš tėvynės išstumti ir viršminėtais turtais nau
Didžios lietuvių minios neįstengia įkai- ko;” J. Ačius ir B. Kubilius —
“h. — Asmeniškasai Centr. A.
'
““•"in patrijotizmu, kurį pa- kad “išsiautus surinktus pini- dotis.
•’uo i spaudos svarbą, neįstengia suprasti gi nuo “Ateities;” K. Pakštas — ’ L. Komiteto narių darbas nebus
katalikai, sutikdami net gus ir išdavus atskaitą, jo
esmių raštų, nenori daug mokėti už knygas.
nuo “Draugo” ir “Darbinin- apmokamas,” — po diskusijų
Am. lietuviai turi eiti talkon.
toli nusileisti vidurinie- darbas pasibaigia.”
“Darbininkas” prisitaiko prie tų aplin- ko.”).
priimta su prierašu ‘ ‘ kelionės-gi
i, su ta mintimi, kad’
Tai atsimindami mes ir dėl
*vbių, nes leidžia pigiausias, suprantamiau■Raidos bus apmokamos.”
Projekto tekstas:
Lietuvą nuo pražūties, nuo svetimtaučių <4fe3, anie reikalingiausius darbininkams daly
svarbiame darbe kuoma- šventos ramybės, ir dėl darbo
“2. — Centr. A. L. Komitetui
1. — “ Sudaryti Centralį A. L.
iai būtų kliudytojų ir kad pasiekimo turime pripažinti užplūdimo išgelbėti, Lietuvai padarytas spra kus dailiausias knygeles.
į
pagelbą
sudaryti vietos komite
Komitetą, kurio užduotimi būtų
va iš Amerikos gautų i Centralio komiteto autoritetą gas dapildyti galėtų — Amerikos lietuviai,
tus
šitokiu
būdu: “a) Lietuvių
:£L£L£L&l£L£L surengti vien Liet. Dieną.”
.idžiausi*' rašalpa.
ir dirbti sa juo išvien Lietuvių persikeldami i Lietuvę, su Žinija Amerikos
> sjįOKjOCjOę
Vienbalsiai nutarta, kad tok- vietos organizacijos išsirenka po
ii
miestuos patirta ir mažesniais ar didesniąis surodos, jie skaityties ir su. Dienos reikalais.
dėti su savo keletą minčių, kurias žemiau pa
duosiu. Stengsiuos paduoti medžiagos ko dau
giausia dėl svarstymų Lietuvos atstatymo. Ro
dos ir kiekvieno lietuvio tokis uždavinys turė
tų būti, kad sudėjus kodaugiausiai medžiagos
dėl svarstymo ir iš visos tos medžiagos, suva
žiavimas galėtų padaryti išvadas, kokiais bū
dais lengviausia-prieinamiausia Lietuvą atsta
tyti.
Kokias sėklas sėsim į Lietuvą po karei
tokių vaisių susilauksim Lietuvos ateityj. Tai
gi, ieškokim sėklų kogeriausių, kad vaisius
neštų kodidžiaūsius.

P

Prieš didelį darbą

fe.

Skaitykite, platinkite

“Darbininko” Leidinius.

faktu, kad t v. tautinint

/

f'

J

s

“DARBININKAS”
(

Pakėlus klausimą, kurios sro- 2810 Richmond St., Philadelphia, Į
Centralio Komiteto pirmojo
kelis atstovus, o -jie ii savo tar-1 šiais pastaraisiais metais lietuvius j
N. WILMINGTON, MASS. 1 pradėjo daryti agitacijas, vipo išrenka komitetą, susidedantį Į visus ir padarytų kolektą nuken- { vte dalyvaus rinkimuose, gauta Pa.
posėdžio nutarimai bus paskelbti
i sokius karštimus.ir siuntinėti
Iš ligoninės.
m Komteto narys — J. Mi- sekančios savaitės laikraščiuose.
į delegatus pas jį, - kad nepar
iš šių asmenų: 1 pirmin., 2 pagel- Į tėjusiųjų nuo karės naudai.” — sekąs atsakymas: Dr. Šliupas
bininku, 2 raštininku, 1 kaainin- Į Priimta vienbalsiai.
praneša vidurinės srovės vardu, liauskas, c. o. Politauia Bank,
Centr. Kom. 1-jo posėdžio sek.,
E. Grandinis, kuris pasku iktų, nes daugumui tenai ta
V. K. Račkauskas.
ko, 2 kasos globėjų ir nors vie
“11. — Prašyti Suv. Valstijų jog vidurinė srovė dalyvaus, nes Pittsburgh, Pa.
tiniu sykiu buvo N. R. Statė vieta nepatinka, o kad pirktų
no presos nario. O didesnėse ko prezidento, kad Visų Šventųjų tam ir atvažiavo; katalikų vardu
Sanatorijoj persiskyrė su šiuo kitoj vietoj, kur miesto maž
Dr. Augustaitis,
lonijose renkama dar be to kelis, dieną paskirtų, kaipo “Lietuvių praneša kun.
pasauliu 21 rugpj. apie trečių daug vidurys yra, bet kur lie
jog
dalyvaus.
Socijalistai
—
V.
ar daugiau organizatorių.” — Dieną.” — Čia p. Lopatto aiški
vai. rytų.
Nežinau ar a.a. tuvių nei yienų namų nėra, bet
Priimta.
na, kad sužinojus, jog valdžia Kapsukas — praneša, jog jie tuo
Grandinis turėjo kokių gimi gyvena baptistai, jankiai ir
tarpu
nedalyvaus,
bet
galutinai
Kur
“b. — Komitetas pakvečia ko Liet. Dieną skiria drauge su die
nių Amerike ar visai nieko, kitų tikėjimų žmonės.
neatsisako
dalyvauti,
tik
reiksią
lektorius iš lietuvių ir svetimtau na armėnams ir syriečiams, p.
nes iš jo teisybės negalima bu vienas lotas atseitų 4 tūkstan
čių.
NB. Kolektoriais gali bū Lopatto ir kun. Miliauskas va nuodugniau jų organizacijose tą
SO. OMAHA, NEB.
laikais pradėjo sparčiai augti vo gauti, vis kažinko slėpė čiai dolerių.
ti vaikai ir mergaitės nuo kokių žiavo į Washington’ą, matėsi su klausimą apsvarstyti.
S. L. R. K. A. 92 kuopa. Nors si, ir lietuviškai čia Sanatori
Ten statant bažnyčią, reik
Graži pramoga.
prez. Sekretorium Tumulty, ir
Dr. J. Šliupas praneša, jog vi
12 metų.” — Priimta.
trys metai dar kaip tegyvuo joj nelabai norėdavo kalbėt. tų jau muro, kas atseitų apie
“c. — Kolektuojama bus šito jis žadėjo pasirūpinti gauti Lietu durinė srovė sutiks duoti dvi vie
Vietos . L. Vyčių kuopa 13 ja, narių tečiaus turi su vir Iš ligonnių, jei kas jo paklau 30 tūkstančių, o klebonija akiu būdu: vartojant “tags,” pe vių Dieną vien lietuviams, tik tas socijalistams ir paskui, jei jie d. rugpiučio turėjo šeiminiškų šum penkiasdešimts.
Reikia sdavo kokios jis tautos, tai pie 8 ar 7 tūkst., nes tarp gra
reinant per gatves, namus, ge reikalavo specialūs rezoliucijos sutiks prisidėti. Taigi iš katalikų išvažiavimų ant tyro oro par truputį pasidarbuoti, daugiau jis sakydavo, kad švedas, tik žių namų, reiktų ir viską gra
ležinkelių stotis, Storus, pasilin nuo šio susirinkimo.
Įnešama, srovės renkama — 6 ir iš vidu ke.
Vyčių narės atsivežė vi paagituoti, o greitu laiku tu Rusijoj gimęs ir augęs, tai žiai daryti, kitaip būtų tik
ksminimo vietas, paprašant šio kad šios dienos susirinkimas nu rinės srovės — 6.
sokių valgių namie pagamin rėsime visų šimtinę narių. Su švediškai nemokus kalbėti.
tai sarmata.
Tuo tarpu pini
se pastarose, idant kokį nuošim tartų kreipties į Suv.
Valstijų.
Nutarta, kad soeijalistai turi tų ir pataisė skanių vakarienę sivienijimo kuopa turėtų grei
Čia sanatorijoj silpnųjų li gų per 6 metus sudėta tiktai
tį nuo tos dienos pelno paauko Prezidentą, kad lietuviams būtų galutinai pranešti apie savo daly atsilankiusiems.
Sykiu daly tu laiku pagalvoti apie suren gonių kaip niekas neaplanko iš apie $8.400.00, tai iš kur pini
tų lietuviams ir tt.” — Priimta. paskirta 1 d. lapkričio. Rezoliuci vavimą ar nedalyvavimą C. Ko vavo ir vietos klebonas kun. gimų agitativių prakalbų arba šalies, tai tokių ligonių nela gų gauti statyti brangią baž
“d. — Išvengimui netvarkos, ją tame klausime pasiųs į Valst. mitete laike 3-jų savaičių.
kokį kitų viešų pasirodymų,ži- bai kaip ir apžiūri ypač kurie nyčią, ir brangią kleboniją.
Jonaitis.
(Statė DepartPertrauka 5-ioms min. pasita
paskirstyti kolektoriams gatves, Departamentą
Iš gėrimų buvo namie pa noma ne tokį kokį rengia Sald. mažai gali susikalbėt, tas bu Sako jie dėsime po 10 dol., bet
rimui.
kur jie privalo kolektuoti. — Pri ment) Presos Komisija.”
darytų rūgštimų ir tyro vande Širdies dr-tė rūgs. 4 d. Sald. vo ir su nabašniku Grandi tokių vargiai atsirastų 200 as
Po pertraukai perskaitoma:
imta.
Pertrauka 10-čiai minučių.
Šird. dr-tė užsimanė eiti lenk niu, nes jo kaip ir niekas ne menų; jeigu ir sudėtų, tai
nėlio iš šaltinio.
“e. — Vietos komitetai priva
tyniuoti
girtuokliavime su lankė. Prie to nabašnikas pas būtų viršaus $2.000.00; tai
Po pertraukos pirmininkas per NUO KATALIKŲ SROVES —
Kai svaigalų nebuvo, tai kliubeliu.
lėtų atsišaukti į vietos svet. orga stato kalbėti kongresmaną Casey, adv. J. S. Lopatto, K Krusinsdaug kunigų pasiuntė laiškus ką-gi už 10 tūkstančių galima
4
nizacijos, kaip “Women’s Club” kurs įneša į Kongresą rezoliuciją kas, J. Miliauskas, V. Lukoševi- labai gražiai linksminosi, paL. Jonas.
prašydamas
pagelbos, kaip būtų tiktai keletą lotų vidury
ir tt.” — Priimta.
matyt ir apturėjo. Pereitam je miesto nupirkti, o paskui
sulig paskyrimo Lietuvių Dienos čius, kun. Dr. V. Bartuška ir žaidė lietuviškų žaidimų, pa“f. — Teneužmirštš komitetai Amerikoje.
ketverge irgi mačiau pasiųsta lauk keletą metų, iki vėliak
Mr. Casey kalba, kun. Dr. Pr. Augustaitis; NUO kvėpavo tyru oru ir apie 9 vai.
DONORA, PA.
SROVES — Dr. vak. grįžome visi linksmai na
gauti ten, kur reikia, leidimą kaip jis įvedęs rezoliuciją kongre- VIDURINES
keletas laiškų, tik nežinau sudės: nes vyskupas žadėjo pa
Vyskupo atsilankymas.
kolektuoti po Storus nuo Chamber san ir kaip yra pasirįžęs visados J. Šliupas, R. Karuža, T. Paukš mo.
kam, turbūt vėl pas kunigus. skolinti tiktai apie 15 tūksanPatartina Vyčiams ir ant
of Commerce.” — Priimta.
Gavusieji laiškų nuo Gran čių.
prigelbėti lietuviams, ypatingai- tis, F. Živatkauskas, V. K. Rač
Rugpiučio 13 d. šv. JuozaTaigi tokie agitatoriai
toliaus
nepasiduoti
alkolio
įkauskas
ir
M.
Šalčius;
pirmięji
po bažnytėlėje įvyko nepap- dinio, žinokite, kad jam ne užtrauktų tokias skolas, kad
“g. — Vietų kom-tai privalo gi šiame aukų rinkimo ir Lietu
du atsisakys iš komiteto, jei so tekmeL Svaigalai čia tarp rasta iškilmė.
Jo mylista reikia atsakyti. Tai tiek pra ir nuošimčių negalėtų užsimo
garsinti L. D. reikalą vietos sve vių Dienos klausime. Susirinki
cijalistai sutiks dalyvauti Centra- So. omahiečių taip yra išsiplė Pittsburgh’o vyskupas padįr- nešiau apie Grandinį.
Nors kėti. Jei jų visi lietuviai pa
mas
atsistojimu
padėkavojo
p.
timtaučių presoje.” — Priimta.
toję
ir
mėgiami,
kad
niekas
liniame
Amerikos
Lietuvių
Ko

mavojo 102 asmenis, kurių sakiau, kad jį retai kas ap klausytų,
“3. — Centras įtaisys visiems Casey.
Perskaitoma rezoliucija, kuri mitete. Perskaičius rekomendaci negali nei šeimininių pasilinks tarpe galima buvo matyti daug lankydavo, užtat jį lankė nuo
K kolektoriams vienodas popierines
Pie to daug lietuvių žada
Tai suaugusių vyrų ir moterų. latai “Darbininkas.”
jas, vienbalsiai užtvirtinta vir- minimų be jų surengti.
dėžutes ir ženklus, ant kurių turės būti pasiųsta į Washingtopasibaigus karei važiuoti Lie
šiaus
surašytieji
asmens,
kaipo
Vyčiai
stojo
į
kovų
su
tuo
Mano gyvenimas tur būt irVyskupas lietuvių bažnytėlė
privalo būti raud. kryžius ir pa ną (žiur. prot. II sesijos paragr.
tuvon; taigi gal dar sumažė
smaku.
Centralio
Komiteto
nariai.
29 liepos jau
je lankėsi pirmu sykiu nuo -gi nebeilgas.
rašas “For Suffering Lithuania.” 5). Rezoliucijos tekstas:
ti
lietuvių skaitlius; o jei ki
Vabalninkietė.
Presos Komitetas rekomenduo
“At a convention held August
Bet dar
jos įsikūrimo, neįstabu tatai, maniau apie mirtį.
— Priimta.
ti atvažiuos, tai juos dar rei
in Wilkes-Barre, Pa., jama: IŠ VIDURINES SRO
kad žmonelių suplaukė gana išlikau nemiręs, bet iš lovos
“4.
Pasirūpinti, kad kolek- 17, 1916
kės šelpti, o ne nuo jų prašy
VES: R. Karuža, Dr. Jankaus
galiu išlipti.
Šį
daug iš įvairių miestelių. Šv. dar mažai
MINERSVILLE, PA.
tos dėžutės būtų tą dieną viešose in whicr 19 great Lithuanian
ti.
Dabar vėliak visi lie
29
Jiozapo lietuvių parapija Do- laiškų rašau gulėdamas.
įstaigose, krautuvėse. Tai-gi vie organizations of America were kienė ir V. K. Račkauskas; NUO
tuviai turi rūpinties savuo
Rugpiučio 13 d. 8 vai. vak.
noroje susitvėrė 1906 m. Tu liepos man išbėgo apie 70 un
tų komitetai tepasirūpina pirm represented by 50 delegates, the KATALIKŲ PUSES — kun. B.
sius šelpti ir savo tėvynę gel
L.
Vyčių
choras
parengė
varaPaukštis,
kun.
J.
Miliauskas
ir
J.
bėgo 7 sykius,
rėjo daug nepasisekimų ir var cijų kraujo,
laiko ten jas įtaisyti.” — Priim following resolutions were unabėti.
Todėl viską gerai ap
rų,
kurio
programas
susidėjo
Kaupas. Tuo pačiu nutariama,
nimously adopted:
go, nes parapijos skola buvo nors kraujo daug išbėgo ir esu
ta.
svarsčius ir apskaičius reikia
“WHEREAS the House et kad Presos Kom. turi būti iš iš dainų, deklamacijų ir teat milžiniška, o žmonių nedau- silpnas, bet ant ligonio nepa
“5.
Mažąsias lietuvių konetiktai ne priešinties Atholio
ro.
6-ių
narų,
atšaukiant
pirma
bu

giausia.
Tečiau
pergalėjo našus, esu riebus kaip meitė
lonijas oganizuos artimiausiųjų Representatives has passed a relietuviams savo klebono ge
Pirmiausia
mažų
mergaičių
vusį
nutarimą
rinktį
komitetą
iš
visas kliūtis, sumažino dikčiai lis.
didesniųjų komitetai.” — Priim solution introduced by the Hom.
riems sumanymams, bet jam
Rekomendacija už choras sudainavo ‘.‘Už Rasei skolas ir šiandienų ačiū suma
J. J. Casey reąuesting the Pre 5-ių ypatų.
J. Sukis,
ta.
padėti ir paremti visiems vien
nių ant Dubysos,” deklemaciStatė Sanatorium
niam klebonui kun. M. Kazė
“6. — Vietose, kur visai nėra sident of the United Statės to tvirtinta.
balsiai, o tokių agitarorių
jų
pasakė
apie
Vargus
Lietu

Komisija kreipimuisi į įtekmin
N. Wilmington, Mass.
nui bando atsistoti ant kojų.
lietuvių, priseis veikti sekančiu declare a day upon which funds
neklausyti, kuriems ne para
may be collected to help starv- gus Amerikos žmones — palikti vos M. Bružiutė, paskui dai Bet nelengvas tai darbas. Baž
būdu:
pijos gerovė, bet jų pačių biz
na “Per girių, girelę,” Dėk
nyčia buvo pirkta nuo protes“a. — Paprašyti Chamber of ing Lituanians in the warstricken Centraliniam Komitetui tokią ko
ATHOL, MASS.
nis ir kišene rūpi.
Nes ar
lėm.
apie.
Vienybės
Obalsius
misiją
pasirinkti.
tonų gana sena, daug reika
Commerce, kad teiktūsi organi area.
šiaip,
ar
taip
svarstant,
baž
pasakė
V.
Degučiutė,
daina
Komisija nukeliavimui į Wash“N0W THEREFORE IT IS
Atholiečiai jau nuo keturių
lavo pataisymų, daug darosi
zuoti vietos komitetus lietuvių
nyčios
ant
ratų
nepastatysi,
Automo- iškaščių.
HEREBY RESOLVED, to beg ingtoną delei Lietuvių Dienos — j “Mūs Lietuvaitė.”
Vienas kampas su- metų rankioja vietą bažnyčiai
naudai.
kad galima būtų prie kiekvie
nologas
“
Tėvynės
Rauda
”, pa
nutarta
palikti
tai
Centraliniam
i
“b. — Kreipties į.Amerikos ka of the President of the. United
lopoma, tai žiūrėk jau kitas ir kitiems parapijos namams
no namo atvežti.
Bet reikia
sakė
Iz.
Sadauskiutė.
Daina
prakiura.
Nuo didesnių au- ir dar negali išsirinkti. Svar
talikų vyskupus, prašant jų 1) Statės to sėt apart November Komitetui.
visiems
lietuviams
veizėti,
kad .
Socijalistų delegatų protesto, į “Močiute mano.” Solo padai kų žmonės jau senai atprato, biausioji kliūtis tame, kad
kad visose bažnyčiose prieš tą first, 1916 as a day for suffering
būtų daugumui geriaus ir pa
priduoto pirmoje sesijoje, klausi-1 navo “Vai vargios, vargios
dieną taptų kunigų paraginta Lithuanians,
gerai jei užsimoka savo mėne i per vidurį miestelio eina gele
*togesnė vieta. Taigi tokia pa
mano
dienelė
s
”
Iz.
Sadaus

me
nutarta
palikti
jį
ant
stalo,
“And to beg of the President
žmonės aukoti “Lietuvių Dieno
sines rinklevas.
Gyvenant e- žinkelis, o lietuviai maž-daug
togi vieta ir yra klebono iš
kiutė.
DekJem.
“
Mūsų
šalis
”
nes
nežinia,
ar
socijalistai
prisidės
konomiškai galima vis-gi šiaip gyvena abiejose miesto dalyse
je” ir 2) kad ten, kur nėra lie to sėt apart that day for Lithu
rinkta.
Dabar jau gyvena
O. Aramauskiutė. Publika pil
prie bendro darbo, ar ne.
Todėl vieni nori vie
tuvių parapijų, idant vietos ku anians alone;
-taip galus su galais sumegsti, lygiai.
maž-daug
pusė lietuvių, o anai
buvo
užganėdinta
iš
mažų
Įnešta
ir
nutarta,
kad,
užbėgi“BE IT FURTHER FESOLtik visa bėda tame, kad ne noj pusėj geležinkelio, kiti ki
nigai,
susižinoję
su
vietos
I
teityje
ten
dvigubai, trigubai
mergaičių
dainų
ir
deklamaci

kurie parapijonįs pradeda sau toj ir taip varžytinės eina jau
Chamber of Commerce,
pasirū VED, that a copy of the above mui už akių nelegalizuotam aukų
pasidaugins,
nes daug lotų
jų, ir gausiai plojo delnais.
metai.
Galutinai
valiauti, bosauti, bando net ketvirti
pintų suorganizuoti komitetus au resolution be forwarded to the rinkimui Lietuvių Dienos laike
yra liusų, ir kas metai lietuPaskui buvo teatras, sulo
be Centralio Komiteto paliūdijiSecretary of the Statės.
kunigą mokyti, o kitas net ir šiais metais po Velykų švenčių
kų rinkimui.
|
viai ir kitų tautų žmonės sta
šė
dramų
dviejose
veikmėse
President — John J. Lopatto, mo, bus pasirūpinta įgyti Suv.
“c. — Reikia kreipties ir į nepačiam vyskupui patarimus buvo klebono sušaukti para
tosi
namus.
Taip kad su lai
“Šventoji Agnietė.”
Artis
Valstijų valdžios protekcija.
Secrt. — V. K. Račkauskas.
katalikų religijinius ir visuomeni
j duoda.
Reikia atminti, kadį pijiečiai į susirinkimą ir ga
Jei socijalistai sutiks dalyvauti tai roles gerai atliko ir publi katalikų bažnyčioj turi viešpa lutinai visi vienbalsiai pavedė I ku bažnyčia ir mokykla stovės
P. V. Kapsukas praneša prie
nius centrus. ’ ’
Dabar jau
C.
Komitete, tai jiems bus pa-. ka buvo pilnai patenkinta, tauti disciplina, tvarka, su- vietiniam klebonui kun. P. Me- viduryje lietuvių.
Viršiaus paduotieji punktai — žastis, dėl kurių LSS. delegacija
i
yra
apie
25
narni)
lietuvių,
dar
paskui
didelės
mergaitės
pa

laike visos II-sios sesijos prisilai vesta 1 ar 2 vietos Presos Komi-!
priimta.
siklausimas, kaip ir kiekvie škauskiui aprinkti tinkamą I toliaus už tos vietos, o kas bus
“7. — Išrinkti “Literatiškąją kė nuo balsavimo ir paduoda tos tete, padarant tuomi 7 ar 8 vie-1 dainavo “Plaukia sau laive noj gerai organizuotoj draugi vietą ir nupirkti susinešus su
i už 10 metų ?
lis,” ant užbaigos “Lietuvos
KleKomisiją” (Press Committee), delegacijos rezoliuciją — prane tas Komitete.
joj.
Vyskupai klauso Tėvo Jo Malonybe Vyskupu,
Vienas iš Atholiečių.
Hvmnų
”
visi
didelieji
ir
ma

Perskaityta Antrosios sesijos
bevaikščiodamas ir
nutarta, kad ji būtų iš 5-kių na šimą šitokio turinio: “Konferen
Šventojo, kunigai vyskupų, o bonas,
Konferencija protokolas ir priimta su keliais ži giedoriai vienu balsu. Cho žmonės kunigo.
rių, kurių užduotimi turėtų būti: cijos prezidentui.
Kuomet ku besiteiraudamas, surado tinrui vadovavo J. Mikutavičius,
CHESTER, PA.
“a. — Atsišaukti į kongresma- nutarė, kad visi surinktieji per pataisymais.
nigas atsisako klausyti vysku karną vietą ir bažnyčiai su
Publikos
ant
vakaro
atsi

Susirinkimas
uždaryta
7
:15
v.
;
Lietuvių
Dieną
pinigai
eitų
į
nus, senatorius,
federal-augšč.
po, arba žmonės kunigo, tuo klebonija 4 lotus, ilgio 200
lankė daug pilna salė.
Į va
Ateikite į susirinkimų.
teismo narius ir tt., kad gavus Amerikos Raudonąjį Kryžių ir vakare.
met įvyksta anarchija bei sui pėdų ir pločio 120, už keliuko
karų
atsilankė
svečių:
kun.
Pirm.
—
J.
S.
Lopatto,
jų prielankumą mūsų reikalui ir būtų siunčiami iš ten tik vienos
rutė ir parapijos dalykai kar ten pat dar 5 lotus vienoje vie
Rugpiučio 27 d. bus susirin
V. Dargis iš Wilkes-Barre,
Sek. — J. B. Kaupas,
kad per jų įtekmę būtų talpinami aiškios srovės draugijoms (“Lie
tu ir tikėjimo labai nukenčia. toje mokyklai, seserų namams kimas L. D. S. 19 kuopos. To
kun. Pr. Augustaitis iš GirarSek. — V. K. Račkauskas.
mūsų atsišaukimai į Amer. visuo tuvių draugijai nukentėjusiems
Panaši anarchijos bei suirutės ir vaikams pabėgioti, pažais dėl užprašo m visus narius, ne
dville ir kun. J. Valaitis iš Ma
' dėl karės šelpti ” ir “ Lithuanimenę vietos presoje.
dvasia skverbiasi ir Donoros ti.
Visi lotai ant kalnelio, pamirškite ateiti susirinkimam
“b. — Informuoti Amerikos vi jai”) ; taip pat nutarė centralinį AMERIKOS LIETUVIŲ CEN hanoy City, Pa.
nekuriu galvočių protuosna. maž-daug augščiaus už kitus Taip-gi pranešu, kad permaiTen buvęs.
suomenę apie Lietuvos vargus ir Komitetą “Lietuvių Dienai” su
Tie ponuliai įsikalba sau, kad lotus, todėl bažnyčia ir kiti nėm vietų susirinkimų, Dabar
TRAMS KOMITETAS.
tveri iš 6 klerikalų atstovų 6
kančias dėl karės.
nėra reikalo klausyti kunigo parapijos namai stovėtų aug atsibus susirinkimas- po No.
Tuojaus po uždarymui suva
“c. — Sukelti visuomenėje tautininkų ir tik 2 socijalistų
BENTLEYVILLE, PA
nei vyskupo, bet galima elg ščiaus kitų namų, kas būtų 3125. W. 3-rd St., ■ taip-gi
Permatydamas,
kad
toks
ŠALIŠ

žiavimo
toje
pačioje
vietoje
įvy

užuojautą lietuviams, ypač dėlto,
tis kaip tinkami.
Nekurie gražiaus ir patogiaus; tuo la dar užprašom visus brolius
Pirmoji komunija.
kad mes esame varguolių šalis, KAS organizavimas Liet. Dienos ko Amerikos Lietuvių Centralio
taip ir elgiasi, kaip jų neiš biau, kad aplinkui nuo šiau darbininkus, sukilkite iš to
užmiršta, per amžius galinges skaudžiai atsilieps į aukų plauki Komiteto posėdis, kuriame pa Gerai gyvuoja K. S-mo kp. lavintas protas jiems diktuoja. rės ir rytų yra žemios vietos,
savo sunkaus miego ir stokite
niųjų skriaudžiama, be garsiųjų mą nukentėjusiems dėl karės, skirstyta vietos sekančiai:
Rugpiučio 15 d. šv. Luko Pasekmės to neišmintingo tūlų kur norint statyti namus, tu į eilę ir prodykim savo jėgas,
Pirm — adv. J. S. Lopatto,
LSS. delegacija protestuoja prieš
užtarėjų.
bažnyčioje atsibuvo pirma vai gudragalvių elgimosi yra vi ri vežti žemę.
Todėl bažny parodykim, kad ir mes esam
“d. — Talpinti svet. spaudoje tai ir pasilieka LSS-gai teisę elg- 47 Bennett Bldg., Wilkes-Barre, kų
komunija.
Dvidešimts suomet labai negeistinos. Kle čia ir mokykla, kurią galėtų
pabudę ir neatsiliekam nuo ki
ties, kaip tai ji ras reikalingu. Pa.
bruožus iš Lietuvos historijos.
mergaičių ir dvylika bernai I bonas netenka noro nei energi už keletą metų pastatyti, kaip tų kolonijų.
Kartu užprašom
I Vice-Prm. — kun. Dr. V. Bar čių priėmė pirmu sykiu savo jos darbuoties, nes mato, kad pini,ų turėtų, ant kalnelio la
“e. — Anos žinios turėtų būti Wilkes-Barre, Pa., 17—VIII —
mūsų dvasiškųjį vadovų kun.
skleidžiamos
per ‘ ‘ Associated 1916. J. V. Stilson, V. Kapsukas, tuška, Mt. Carmel, Pa.
' Išganytoją nekaltosna širde- jo darbai yra blogai apkai- bai gražiai išveizėtų.
Ign. Zimblį, jau geras laikas
II Vice-Pirm. — Fr. Živatkaus- lėsna. Bažnyčia buvo beveik nuojami, jo pastangos pasta
A. Valinčius. ”
Press,” ir “United Press.”
Patogumas tame yra, kad praslinko, kaip dalyvavo.
Perskaičius rezoliuciją, susirin kas, 110 W. Market St., Scran- pilna žmonių, nes toje dieno tyti parapiją ant tvirto pama ir dabar apie pusę lietuvių ten
Po diskusijų paminėtieji para
J. Mikoliūnas,
kimas nutarė, kad pirm priim- ton, Pa.
grafai vienbalsiai priimta.
je pripuolė Dangun Ėmimo p. to yra išjuokiamos.
Miklina gyvena, nuo geležinkelio eiti
Kp. rašt.
I Sekrt. — kun. Dr. Pr. Augus Šv. iškilmė.
“f. — Literat. komisijos išlai siant rezoliuciją, reikalauti jos
Vaikai įvairių tik sparnus, kad kur kitur iš tiktai reikia 5 minutės nuo sto
dos bus padengtos centralio ko autorių, idant žodį “klerikalai,” taitis, Box 204, Girardville, Pa Į tautų: lietuviai, airiai, len- skristi.
Parapijos gyvenime ties 7 m., o visiems ir netoliBROCKTON, MASS.
Į kaipo įžeidžiantį, pakeisti žodžiu
II Sekrt. — M. šalčius, 1419 , kai, slavokai, chrovatai, ven- įvyksta labai negeistinas apsi miausiems galima per 15 minu
miteto, — įneša M. Šalčius.
“8. — Išrinkti specia’ę komisi ! “katalikai” ir kad atsiprašytų No. Main Avė., Scranton, Pa.
grai ir italai.
Jie visi bu- reiškimas.
Vietoj kilti augš čių nueiti, nes Atholis dar ne
Šio miesto lietuviai katali
ją, kuri kreiptųsi į garsiausius A- : prieš katalikus, kuriuos įžeidė ta | III Sekrt. — V. K. Račkaus ivo padalinti į tris klesas: an- tyn ir stiprėti, parapija puo didelis miestelis apie 9 tūks kai tylėjo ir žiūrėjo kas bus,
V. Kapsukas sutinka kas, 307 W. 30-th St., New York, igliška, lietuviška ir lenkiška. la žemyn ir silpnėja.
merikos žmones ir pasistengtų sai žodis.
Kas tančiai gyventojų, o lietuvių bet dabar jau nutarė stot į ko
gauti jų, sutikimą ineiti į mūsų pataisyti, tik atsisako perprašyti, N. Y.
Iškilmei pasibaigus buvo nu kaltas?
Aišku,
kad kalti yra arti tūkstančio su mažais Į vą su priešais. Tai-gi čia suIždininkas — V. Lukoševičius, rimta vaikų fotografija.
Centr. A. L. Komitetą, "kaipo gar : nes nemano tai esant įžeidimu.
Vis- tie, kurie nenori pasiduoti vaikais.
Tie lotai yra prie I sitvėrus Spaudos Dr-jos kuopa
Pagaliaus, sutinka su tuom, kad 322 Sunbury Avė., Minersville, ' kas darė gana gerą įspūdį, bažnyčios disciplinai, nors y- ididelios Sandens gatvės ir at i turės viešas diskusijas
bės nariai.” — Priimta.
Šv.
“9. — Kreipties į Centr. Raud. į pataisymas minėto žodžio reikš I Pa.
i Visų akyse, ypač tėvų, spin- ra tos bažnyčios nariais. Man seitų arti trijų tūkstančių do Roko svetainėj 27 d. rugpiu
Iždo globėjas — T. Paukštis, ' dėjo džiaugsmas.
Kryžiaus valdybą Washington’e, į jau atsiprašymą.
Gal nevie- bent atrodo, kad toji anarchi lerių, t.y. sulyginant su kito čio.
Diskusijos
bus katra
Priėjus
prie
komiteto
rinkinio
13 Mill St., Pittston, Pa.
kad ji patartų kaip mums veik-'
i nas atsiminė savo pirmos ko- jos dvasia Donoroj gimsta lie mis vietomis gana nebrangiai, spauda geresnė — Katalikų ar
ti.” — Priimta su pataisymu, kad . klausimo, nutarta, kad valdyboje
II iždo globėjas — Dr. J. šliu jmunijos dieną. Daugiau? nie- tuvių ukesų kliube prie baro, nes žemė labai1 ena brangyn.
Socijalistų.
Tai kovai pas
tai atliks- komitetas, kurs bus j vietas paskirs sau komitetas, pas, 1419 No. Main Avė., Scran ) ko ypatingo Bentleyville nei kur susirenka menkos dvasios, Dviejeta metų atgal buvo gakirti jau ir vadovai.
Liet. Dienos į susidedąs iš 12-os narių. Renka- ton, Pa
Washington’e dėl
*
JEllsvorth’e negirdėti.
Dar piktos širdies gaivalai ir už | įima gauti nuo tos vietos ne
Saikas.
klausimo.
į ma bus pagal
sroves, nutarus
I K miteto narys — K. Krušin- bai eina gerai. Uždarbiai ge- krečia geruosius parapijonų? toli už 200 dolerių, dabar no
“10. — Prašyti lietuvių klebo- j kad delegatai pasitartų pagal skas, 59 Ten-Eyck St., Brooklyn, ; ri, tik žmoneliai truputį per- net parapijos komitetą.
Kas ri jau 400 ir daugiau.
I
•
į
nų, kad atlaikytų savo bažnyčiose sroves ir priduotų surašą kandi- N. Y. '
i tankiai lankosi “spikižėj,” ku- gali išrodyti, kad yra kitaip?
Jau žadėjo klebonas rąžyti
I
“L. Dien.” pamaldas už žuvusius 1 datų.
II Kom. narys — R. Karuža, Irių čia netrūksta.
Drąsutis. | vyskupui, kaip štai kai-kurie UT
Pastarais

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

-Skaitykite ir Platinkite

Bnghtone bus apvaiksčiojimas
(October) Columbus day, nes
ir įkurtuvės naujai pastaty
tos Lietuviškos svetainės.
(99-103).

Širdingai sveikinamo ger
biamus Motiejų ir Agniešką
Žiobus, sulaukusius sida
brinių vestuvių.
Velijame sulaukti auksi
nių
vestuvių
Šiandie, rugpiučio 23 d.,
p. Motiejus Žioba su žmona
Agnieška laiko sidabrines ve
stuves, t y. 25 metų sukaktu
ves nuo apsivedimo. P-nas M.
Žioba yra Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos prezidentas.

P-nas M. Žioba suėjo poron su p-le Agnieška Aukštikalniute 1891 m. rugpiučio 23
d. So. Bostone, kuomet čia
dar nebuvo nei lietuvių bažny
čios, nei lietuvių kunigo. Su
rišo juodu airių kunigas.
Abu jubilijatai yra kilę iš
Suvalkų gub., Marijampolės
pavieto, Prienų par.
P. Žioba, atvykęs Ameri
kon, du metu pabuvo New
Yorke, paskui atvyko So.
Bostonan. Čia neilgai pabu
vęs išvažiavo į westus ir ten
išbuvo penkis metus. Iš amato būdamas geru siuvėju ir
būdamas blaiviu, taupiu vy
ru susidėjo gražių pinigėlių ir
1907 m. sugrįžo į So. Bostoną.
Tuoj kibo į real estate. Ka
dangi jau pirmiau būdamas
So. Bostone tuo dalyku užsii
minėjo, tai dabar turėjo pa
tyrimo ir tas biznis jam pui
kiai sekės.
Dabar turi So.
Bostone daug namų, anot ne
kuriu So. bostoniečių kalbos
jis valdąs pusę So. Bostono.
Pats gyvena puikioj rezidenci
joj Malden, Mass., 29 Webster
St.
P-nas M. Žioba yra vienas
pirmutinių So. Bostono veikė
jų. Pirmas §u p. P. Čapliku
pradėjo važinėti pas arcivyskupą lietuvių parapijos reika
le. Buvo vienas uoliausioj
veikėjų dr-jose. Daugiausia
prisidėjo prie sutvėrimo seno
sios šv. Kazimiero dr-jos, ku
ri tapo įsteigta 1889 m. ir ku
ri užpernai apvaikščiojo 25
metų gyvavimo sukaktuves.
Tai dr-jai sekretoriavo apie 15
metų. Sutvėrė Ūkėsų kliubą
ir išėmė čarterį. Daug dar
bavosi prie sutvėrimo šv. Jono
Ev. Blaivininkų dr-jos, išėmė
jai čarterį, parašė konstituci
ją. Galop pernai, kuomet
tvėrėsi Lietuvių Darbininkų
Sąjunga ir steigėsi “Darbinin
kas,” tai p. M. Žioba visur bu
vo pirmutinis. Jisai jai išė
mė ir čarterį. “Darbininkui”
paskolino $50.00. Dabar, su
laukęs savo gyvenime tokiij iš
kilmių nusprendė paaukuoti
“Darbininkui” tą paskolą.
Gerb. p. M. Žiobos ir jo
žmonos Agnieškos sidabrinės
vestuvės prasidėjo bažnytinė
mis apeigomis, šv. mišias at
laikė L. D. S. dvas. vadovas
Pajieškojimai
kun. F. Kemėšis, giedojo •‘Te
Deum” ir pasveikino laimin
Paieškau vyro Juozapo Bugąją porą nuo altoriaus.
jausko.
Jau du metu su vir
Gerb. Motiejus ir Agnieška
Žiobai visą laiką gyveifo gra šum, kai išvažiavo iš Dani
jos į Ameriką mane palikęs.
žiausiame sutikime.
Paskiau sužinojau, kad gyve
PRANEŠIMAS
no Scranton, Pa. Bet jau
NEW-Y0RK0 IR NEW JER- pusantrų metų, kai nuo to lai
ko negaunu žinios,
SEY VALSTIJŲ L. D. S.
jau gyvo nėra.
KUOPCZMS.
Mieli tautiečiai, pranešk iDar kartą pranešu, kad te man, jei kas žino ar jis gyrugpiučio 27 dieną, š. m., 1 vai. vas ar jau miręs, Už tokios
po pietų paarpijos svetainėje žinios suteikimų būsiu labai
North 5-ta ir Hevermeyer gat dėkinga.
vės, Brooklyn, N. Y. įvyks
Adresas:
New-Yorko ir New Jersev val
stijų L. D. S. kuopti atstovų Antanina Bujauskienė,
suvažiavimas, kuriame bus įBoller ved Horsens Iijland,
steigta Apskritis. Visos šių
apielinkių kuopos neatbūtinai
Danmark, Europe.
pasistengkite savo atstovus
prisiųsti. Reikalas labai svar
Paieškau Pranciškaus Ma
bus. Kiekviena L. D. S. kuo čiulio iš Mičiunų sodžiaus,
pa ir narys privalo jį paremti. Skapiškiu parap., kas apie jį
Vienybėje - galybė. Tid visi žinot, meldžiu man pranešti.
eikime prie vienybės ir veiki Kazys Mikšys,
me išvien. Jei dirbsime su
1621 Newberry avė.,
tartinai — mūsų darbas kuoChicago, UI.
puikiausia nusiseks.
Su pagarba
Ii Rusijos.

Paieškau savo pusbrolio Ka
rolio Frano, Kauno rėd., Vilk
mergės pav., Taujėnų parapi
jos, Užupučių sodžiaus 5 me
tai atgal gyveno Homestead,
Pa. o dabar nežinau kur jis
yra.
Taipgi paieškau pusse
serės Julijonos Valaikačas iš
Kauno rėd., Vilkmergės pav.,
Vidiškių parap., Pironų sod
žiaus, 6 metai atgal gyveno
Chicago, UI. o dabar nežinau,
kur jie yra. Jie patys ar kas
kitas kas žino apie juos mel
džiu kreiptis šiuo adresu:

Jonas Mikolajunas,
319 Hinkson St.,
Chester, Pa.

Vienatine Lietuviška Y

❖

Dr. Paul J, Jakmauh

Krautuvė X

(Jakimavičius)
Priėmimo Talaadoi:
Nuo2 iki 8 popiet.
M9

Nuo 1 iki 8 vakare

Kuri užlaiko visokio tavoro, reikalingo mainenieriams.

BROADWA Y Cor. G ST. SO. BO6TCN,
Tel 602 S. B.

MUZIKALIŽKA MOKYKLA.
Mokinama ant smuiko Piccolo
Klarneto
Piano
Pasiuvam drapanas sulig nau
Korneto
jausios mados ir pagal Jūsų noro
Trombono
JONAS BERZELONIS A 00.
Būgnelio.
28 Chandler Str., Boston, Mass.
339 W. Broadway,
(Castle Sųuare’s Block’e.)
South Boston, Mass.

V. LUKOSEVICIA,

*

X Ninersville,

-

- Pa.

Lenkiška-Lietuviška

Restaurancija
Pataiso geriausius lie
tuviškus valgius, kaip tai
barščius, kopūstus ir tt.

sus likusius nutarėme parduoti
už tiek, kiek jie mums kainavo
padaryti.
Šis žiedas yra padarytas gry
no Sterling sidabro.
Gvarantuotas.
Su išdirbta
raide -kaip paveikslas už $1.00.
Paimk popieriaus apie 4 colio
pločio, apvesk apie piršto narį
taip, kad galai porieriaus susitetų. Pažymėk raidę, kokią
norėsi kad būtų išdirbta, pri
siųsk mums su $1.00,
o mes
tuojau prisiusime tamstai žiedą,
Jti nebūsi pilnai užganėdintas,
sugrąžįsime pinigus atgal. Ra
šyk tuojaus.
NERIS MANUFACTURING CO.,

su budinkais, Sodais, apsėtais
sgmoz sojoS so;qjip§iau jį sububi
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždėtojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos
Amerikoje. Apgyvendinome 360
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scottville, Mich. Amerikos lietuviams
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija
randasi ant gerų derlingų laukų
puikiausioj
apielinkėj
miesto
Scotville ir portavo miesto LuBos 76 d., Montello, Mass.
dington, Michigan valstijoje, Mason county. Toj puikioj apielinkėj mes turime daugybę visokių
farmų parduoti, ant kurių galime
kelis tūkstančius lietuvių taime
rių apgyvendinti. Rašykite tuoGydome visokias ligas,
jaus indėdami už 4 cenuts krasos
markių, o mes prisiusime tos ko duodame vaistus, patarimus
lonijos mapą ir parduodamųjų dykai.
puikių farmų katalogą su daug
Hampshire St Pharmacy,
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
85 Hampshire Street,
venimo.
(Prie lietuvių bažnyčios)
Adresuokite,
Cambridge, Mass.
A. KIEDIS & CO.

St. Blaszczek
147 Sheldon Street,
Hartford, Conn.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno*.
1-8 P. M. 7-9 P.M.

»

visokias ligas
?r skiria Akintas.

419 Boylston St Boston, Mass.

PIRMO

KLESOS

GERIAUSIA LIETU
VIŠKA

DANTISTAS

Grosernė ir
bučernė

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

Švariai užlaikoma. Lietu
viai pas lietuvius.

B. ir V. ROŠČEVSKIAI
70 John Street,
Hartford, Conn.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston.Mass.
PRIE DORCHESTER ST.
Valandos
nuo 9 vai. ryta
iki 81 vaL vakare.

Nedeiiomis
nuo 10 vai. ryta
iki 4 vai. vakare.

r-

Peoples Statė Baak Bldg.
Scotville, Mich.
Akių Specijalistas.

Prirenka akinius

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA

Geriausias graborius
atlieka pigiai, gražiai
miestus, nieko
258 W. BR0ADWAY,
Telephone:

South Boston ’e.
Šermenis
ir gerai.
Važiuoja ir į kitus
ekstra nerokuodamas.
SOUTH BOSTON, MASS.
839-J. So. Boston.

GRYNAIS PINIGAIS
IR
ANT IŠMOKĖJIMO.
Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS
meistras
indeds telephonus. dengia stoarus, ir atlieka visus stsliorys
t?s darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas
Gyvenimas
315 W. Broadway, 133 Bowen St.
SO. BOSTON. MASS.

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

TcLSFMeNS So. Boston 605

Lietuviškas

ADVOKATAS
Miliam F. J. Howard
Lietui.iike pavaičė buvo
Viucat F. J. Kavaliauskas

315 Ercedvay, Sc. Pcstcn

Agentai uždirba
po $4S.OO į
savaitę, pardavinėdami mūsų pa
tentuotą be šilumos kelinių pro
są.
iKekvienam vyrui reikalin
gas.
Visi perka.
Reikalauk platesnių informa
cijų.

Neris Mfg. Co.,
Box 76,

Atsiminkite mimsins
■■■■■■■

R

p

Montello, Mass.

PARSIDUODA NAMAI

Mūriniai 24 pėdų pločio, 72
ilgio ant 4 lubų (floor augščio,
naujas 3 metai kaip budavotas.
J. K. Miliauskas.
Paieškau brolio Juozo Slė Gesai ir Šiltas vanduo.
nio paeina iš Kauno gub., Uk
Norėdami sužinoti plačiaus,
mergės pav., Anykščių vai. ir
BRIGHTON, MASS.
kreipkitės šiuo antrašu:
par. Kiškelių kaimo.'
V. Daukžys,
Lietuvių Ko-operatyviška
Pirmiaus gyveno New Yor88 Warvick St.,
.ugystė meldžia visų aplin- k’e, dabar nežinau kur jis yNewark, N. J.
ra.

®
ĘU

Pastatykite
paminklą ant
am^nos
atminties.
Lietuviai
kreipkitės pas
mane, nes aš
užlaikau puikiausią P A-

Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių.
ant lengvų išlygų.
Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkupčiams, didelį, naujų katalogų
siunčiame ant pareikalavimo už
25 centus štampų.
J. P. TUINILA.
322 Washington St., Boston. Mass

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

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saul& nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
Nuo viduriavimo
mažiems
Gydanti mestis
nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų

Gyduolės dėl pataisymo
apetito
1.00
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50e.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75e.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c
Tikra lietuviška Tre jau ka
25c
Visokie kvepianti
muilai
10. 15 ir 25c
Perfumos visokių gėlių 25.
50. 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

