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Anglų šarvuoti vagonai terioja teutonus.
Metams sukakus. Skerdžia vokiečius

I

“DARBININKAS” PRADE
DA ANTRUS METUS.
Rugsėjo 19 d. sukanka me

tai nuo pasirodymo pirmojo 
“Darbininko” numerio.

Gal būt mūsų mieliems 
skaitytojams ir prieteliams iš
rodo, jog “Darbininkas” yra 
vienas seniausių Amerikos lie
tuvių laikraščių. Taip atro
do dėlto, jog “Darbininkas” 
iškarto stojo vienu galingiau
sių judintojų ir gaivintojų A- 
merikos lietuvių katalikiškoje 
ir abelnoje visuomenėje. “Dar
bininkas iškarto stojo eilėje ki
tų Amerikos lietuvių laikraš
čių ir visi tėmijo jo balsų 
“Darbininkui” nereikėjo da
ryti žingsni po žingsnio, kad 
ingyti balsą, lietuvių laikraš
čiuose.

Antras apsireiškimas “Dar
bininkui” pasirodant, buvo tai 
jo širdingiausias priėmimas 
katalikiškosios visuomenės. 
“Darbininkas” viešingai buvo 
priimtas visose lietuvių koloni
jose ir juomi gėrėjosi lietuviai 
katalikai už ribų Suvienytų 
Valstijų — Škotijoj, Anglijoj, 
Argentinoj, Rusijoj.

Darbo pradžia visuomet sun- < 
ki. Ir ‘ ‘ Darbininkui ’ ’ reikė- j 
jo ir tebreikia pergalėti daug; 
kliūčių. Ypač radosi sunke
nybių dėl stokos bizniškų pa
tyrimu laikraščio leidime.• ■ “Darbininko” kaikuriems dar
bininkams reikėjo ir tebreikia 
dirbti ir 'persidirbti, bet dau
gumas darbo neveda mus nu- 
siminiman, bet masina prie 
uolesnio pasidarbavimo, o mū
sų mielų skaitytoji) ir priete- 
lių prielankumas yra mums di
džiausia dvasiška parama.

“Darbininko” greitas išsi- 
plėtojimas ir malonus visuome
nės priėmimas yra didžiu žen
klu Amerikos lietuvių katali
kiškos visuomenės nubudimo. 
“Darbininkas” ir toliau, gai
vins ir kels katalikiškųjų vi
suomenę.

Dabartiniu “Darbininko” 
kaip ir kitų laikraščių slogu
čiu yra nesvietiškas popieros 
ir kitų spaustuvės daiktų pa
brangimas. Šiais europinės 
karės laikais viskas brangsta, 
bet popiera turbūt labiausia 
pabrango. Viskam brangstant 
daugelis amerikonų laikraščių 
pakėlė kainas. Tų ėmė dary
ti ir lietuvių laikraščiai. “Dar
bininko” ineigos dėl popieros 
pabrangimo didžiai sumažėjo, 
bet prenumeratos kol kas dar 
nekeliame. Bet savo skaity
tojų ir prietelių meldžiame vi
sokiais būdais remti “Darbi
ninką,”— raginant kitus prie 
užsirašvmo, renkant pagarsi
nimus, išsirašant knygas iš 
“Darbininko” knygyno, pave
dant mums spaudos darbus ir 
tt. ,

NAUJAS ANGLŲ IŠRADI
MAS. I

Francijoj karės lauke pasi
rodė naujenybė. Anglai atsi- 

I gabeno karės laukan milžiniš- 
kiausius plieninius vagonus. 
Yra taip sakant, kaip ka
rinis laivas. Jis yra it tvir- 
tivė ant tekinių. Tie vago
nai eina per laukus, neatbo- 
dami rėvų, kelmų, medelių. 
Turi 24 tekinius. Eina per 
laukus it ne šio svieto padaras. 
Kareiviai negali atsistebėti, 
negali atsidžiaugti. Tuos va
gonus pavadino kareiviai 
“tanks.” Anglija matyt tuos 
“tanks” budavojo slapta. Ir 
vokiečiams buvo tai didelis 
nuostabumas. Anglai neatsi
džiaugia savo išradimu. Nau
ji šarvuoti vagonai vokiečiams 
taip nuostabūs, kaip kad bu
vo talkininkams vokiečių tra
škinančios bombos.

Šarvuoti vagonai ant žemės 
tiek reišika, kaip didieji lai- 
vai-šarvuočiai jurėj. Naujie
ji šarvuoti vagonai gali šliauž
ti ir per minkštų žemę ir per 
dygliuotų vielų tvoras.

Šarvuoti vagonai turi bokš
tus, kur randasi kulkosvai
džiai. Bokštai pasukami ir i 

I bile kurių pusę galima šaudyti 
j — versti tirpinto švino lietų. 
! Viduje yra apsčiai vietos di
deliam būriui kareivių ir amu- 

; nicijai. Varomi gazolinu.
Tie vagonai turi apie 30 pė

dų ilgio. Pereina per tokias 
. kliūtis, kurios išgriaunamos 
tik po ilgo bombardavimo.

Tie plieno vagonai nei kiek 
nepažeidžiami nei šautuvų, nei 
kulkosvaidžių kulkomis. Pa
žeidžiami tik bombomis iš di
džiųjų armotų. ,

Pirmu kartu anglai tuos va
gonus pavartojo prieš vokie
čius pėtnyčioj, miglotame ry
te. Netikėtai atšliaužė į vo
kiečių drūtvietes ir ėmė vem
ti ugnį. Vokiečiai ėmė plisky- 
ti iš šautuvų ir kulkosvaidžių, 
bet ant šarvuotų vagonų tik 
mėlynos kibirkštys pasidary
davo nuo kulkų ir daugiau nie
ko. Vokiečiai ėmė kelti bal
tas vėliavas ir pasiduoti. Vie
nas toks šarvuotas vagonas 
prišliaužė prie vokiečių batarė- 
jos ir iššaudė artileristus. Pa
imtieji vokiečiai į nelaisvę tik 
stebis ir sako: “eMin Gott im 
Himmel.”

Kaikuriose drūtvietėse vo- i 
į kiečiai nepasidavinėjo ir atka- ■ 
kliai šaudė, tai jie buvo išklo
ti savo apukasuose. Tai ap- į 
kasai buvo pripildyti vokiečių Į 
lavonais.

Tie vagonai buvo statomi į- 
vairiose dirbtuvėse. Kiekvie
noj dirbtuvėj tik dalys tebuvo 
daroma. Paskui dalys surin
ktos ir sudėtos centralėj dirb
tuvėj. Taip buvo daroma 
kad geriau užlaikyti tų pasla
ptyje.

DIDELES ATAKOS.

Baigdami šių pastebėtų, ta- j 
riame širdingų ačiū visiems 
mūsų prieteliams, rėmėjams, 
bendradarbiams, koresponden
tams.

tris miestelius. Iš miestelio 
Flers vokiečius išgainiojo ang
lį} šarvuotas vagonas. Pėtny- 
čioj ir subatoj anglai paėmė 
4J00 vokiečių kareivių ir 116 
ofici’erių. ,Taip-gi paėmė 6 ar- 
motas, 50 kulkosvaidžių ir 
daug amunicijos.

Nedėlioj anglai Somme fron
te pasivarė pirmyn pusantros 
mylios. Vokiečiai paskui darė 
savo keliu smarkias atakas, 
kad atmušti pasivariusius pir
myn anglus. Bet Į atakuijan- 
čius vokiečius pasipylė iš ang
lų arnotų smarki ugnis ir vo
kiečiai su nuostoliais atsitrau
kė.

RUSIJOS FRONTE.

Rusui skelbia, jog į pie
tus nuo Brzezany ant dešinio
jo kranto Zlotą Lipa upės ei
na atkaklūs mūšiai. Rusai iš
mušė priešą iš pozicijų ir paė
mė nelaisvėn 14 oficierių ir 
537 turkus. Palei upę Onrai- 
uoka ir palei geležinkelio tarp 
Podvysne ir Halicz mūšiai tę
siasi. Tose vietose vokiečiai 
panešė didelius nuostolius ir 
pateko rusams 3.178 kareiviai 
nelaisvėn. Nelaisviai visi y- 
ra vokečiai. Dar čia rusams 
teko 20 kulkosvaidžių ir 2 ar- 
motos. Vienas rusi] raitelių 
eskadronas atakavo dvi prie- 

j šininko batarejas. Iškapojo 
kardais artileristus ir įstūmė 
keturias anuotas į pelkę, bet 
tuo tarpu atlėkė vokiečių ba- 
talijonas ir rusai turėjo bėgti.

Karpatuose jau pasnigo ir 
ėmė užšalti vanduo.

BALKANUOSE.
Rumunai skelbia, jog aus

trų fronte varosi pirmyn. U- 
žėmė keturis sodžius ir paėmė 
nelaisvėn 10 oficierių ir 900 ka
reivių.

Bulgarų fronte eina artile
rijos mūšiai palei Dunojų. 
Dobrudžoj palei Juodąsias jū
res eina susirėmimai priešaki
nių būrių. Bulgarai skelbia, 
jog Dobrudžoj sumušti rumu
nai bėga, o bulgarai pasivy
dami pliekia juos.

RUMUNŲ GENEROLAS 
NUSKENDO.

Iš Bulgarijos sostinės pra
nešama. jog rumunų tvirtovės 
Turtukai komendantas Bessa- 
rabesku norėjo pabėgti, kuo
met jo ginamoji tvirtovė pate
ko bulgarams. Generolas į- 
sėdo į botų ir norėjo persikel
ti per Dunojų. Bet į botų 
pataikė bulgarų bomba ir ge
nerolas prigėrė.

UŽĖMĖ KAVALĄ
Bulgarai skelbia, jog jie 

užėmė Graikijos miestų Kava- 
lų. Pagal sutarimų su Grai- 

Į kijos komendantu ketvirtojo 
korpuso graikų kariuomenė 

j būsianti pergabenta iš Kavalos 
j į Vokietijų. Gabenimas pra- 
į sidėjo rugsėjo 15 d.

Pereitų pėtnyčių Francijoj 
talkininkai darė didžias atakas | 
prieš vokiečius. Vokiečiai 
skelbia, jog tose atakose da
lyvavę 400.000 talkininkų. Tą 

j dienų anglai pirmu kartu pa- I

LAIMINGAI PRIBUVO.
Garlaivis Etonian pribuvo 

į Liverpool. Jis plaukė iš 
Bostono prieplaukos ir išsive
žė 1.000 tonų amunicijos, 300 
mujų, 366 arklių ir 100.000 bu- 

I šelių kviečių.
t, . r. . - •

I
Į

SIGN. G. MASSO.
(Iš Barcelonos).

Jisai yra pirm. Lietuvių komiteto Ispanijoj, 
mitetas ten buvo sutvertas Mile Pouvreau dėka.

e

Netikėtai tartus
t. ■

Pagydė reumatizmą
Įgijo-

Du broliu Thomas ir Frank 
Conlin 30 m. atgal atvyko iš 
Airijos Amerikon. Penkis me
tus dirbo krūvoj ir po mažai te
uždirbdavo. Tuomet Frank iš
važiavo Į Australiją, o Thomas 
liko ant vietos ir jis dirbi New 
Kensingtone, Pa. Uždirbo tik 
po 25c. valandoj. Turėjo jau 
79 metus. Šiomis dienomis 
advokatai atėjo pas jį ir aprei
škė jam, jog jam kliūva $1.- 
500.000. Senis nustebęs tarė: 
“Aš nežinau, ką aš su jais da
rysiu.” Tuos pinigus jam už
rašė brolis australietis, kurs 
ten pralobo ir mirdamas turtus 
užrašė broliui Thomas.

I

POLICMONAS SUTIKO 
NELAIMI.

New York. — Policmonas 
Murphy, užsipelnęs pavadini
mo “ Mile-a-Minute Muphy,” 
guli ligoninėj su sutriuškinta 
kairiąja koja. Per ją perva
žiavo automobilius.

Policmonas yra labai pagar
sėjęs, daug kartų vos išven
gė mirties. Buvo kartą smė
lyje palaidotas, buvo kartą 
aeroplano užgautas, kartų į jo 
motorciklų smogė automobi
lius ir jį nubloškė gatvėn. Vis 
išliko gyvas ir su mažais pa
žeidimais. Galop patiko ne
laimę.

Septyniolika metų atgal jis 
ėjo lenktyn su traukiniu ir mo- 
torcvkliu lėkė mylių minutoj. 
Todėl ir buvo pavadistas “Mi
le-a-Minute.”

STREIKUOJA ODOS DAR
BININKAI.

Lynu. Mass. — Sustreikavo 
200 odos darbininkų, 
lauja pakėlimo algų.

Reika

DOVANOS BOSAMS.
. Fordo kompanija Detroite. 

Mich. paskyrė $860.000 išdali
nimui dirbtuvės viršininkams, 
dovanas, peTdėtiniams.

Atsišaukimas
Į GERB. LIET. KLEBONUS.

Malonėkite kiek galint grei
čiau pranešti mums kokios y- 
ra jūsų mieste ir apylinkėje 
katalikiškos lietuvių draugi
jos.

Geresniam pasisekimui au
kų rinkime svarbu yra suju
dinti iš pašaknių visų mūši) 
visuomenę, visas jėgas. Jeigu 
jau kur draugijos įėjo į komi
tetus, vis-gi mums reikalinga 
ir svarbu žinoti jųjų vardus ir 
adresus.

Su tikra pagarba
Pr. Augustaitis, ALK. Sekret. 

GirardviUe, Pa.
Kitų laikraščių prašome pa

kartoti.

Indomu ir svarbu—
PRIVALO PRIBŪTI VISI.

So. bostoniečiams retai te
gali pasitaikyti tokios indo- 

j mios ir svarbios prakalbos, 
kaip kad bus ateinančių nedė- 
lių Municipal salėj tarp G ir 
H gatvių prie E. B’way 7:30 
vai. vak. Tų vakarų apsaki
nės mums delegatai sugrįžę iš 
užimtos Lietuvos apie gyveni
mų ir reikalus mūsų namiškių 
mūsų tautiečių po vokiečiu.

Visi So. bostoniečiai eikite 
į tas prakalbas ir veskitės tuos, 
kurie neina į jokias prakalbas, 

į į jokius vakarus, į jokias pra
mogas. Dabar yra gera pro
ga juosius atviliuoti ir įtraukti 
juos į visuomeniškų veikimų. 
Įžanga dykai.

—
NEPAMIRŠKITE PUIKIAU

SIO KONCERTO.
Utaminke rugsėjo 26 d. at; 

sibus nepaprastas koncertas 
Lietuvių salėje. Bus statoma 
gražiausia Kantata “Broliai.” 
Nėra geresnės progos išgirsti 
stebėtino dainavimo, kaip nu
ėjus minėtų vakarų pasiklausy
ti Kantatos “Broliai.” Eikite 
ir veskitės savo pažįstamus.

tI

PRANEŠIMAS.
Kas iš buvusiųjų Lietuvoje 

mokytojų ir šiaip vaikinų ir 
merginų, čia gimusių arba at- 

| važiavusių iš Lietuvos ir gerai; 
mokančių lietuviškai, tuojau 
norėtų grįžti Lietuvon mokyto
jauti, kuogreičiausiai prašome 
pranešti savo adresus — Mr. 
M. Šalčius care of J. S. Lo- 
patto, Esn. 17 F.-*»net Bldg., 
Wilkes-Barre, Pa.

Su tikra pagarba
Mok. M. šalčius.

Wilkes-Barre, Pa. — H. T. 
Riley, prižiūrėtojas Lehigh 
Valley geležinkelio, turėjo re
umatizmą per keletą metų. 
Dabar jį 'pagydė perkūnija. 
Riley ir keletas kitų geležin
kelio darbininkų sėdėjo teleg
rafo stotyje. Užėjo lietus su 
perkūnija. Trenkė perkūnija 
į stotį ir Riley buvo pritrenk
tas, bet paskui atsigavo ir pa
juto, jog besąs pagydytas nuo 
reumatizmo.

KAME PAVOJUS.
Kaikurie mato pavojų dar

bininkų besididinančiame susi
pratime. Nurodo, jog toks 
tvirtas susiorganizavimas dar
bininkų, kaip geležinkelių dar
bininkų, gali visai šaliai daug 

| blėdies padaryti. Taip va to- 
i kie darbininkai gali paskelbti 
i streiką ir suparaližuoti visų 
Į šalį. Bet Louis Brandeis, au- 
; gščiausiojo teismo narys, rodo 
kitų dalykų pusę. Jis išrodė, 
jog tuzinas piniguočių valdo 
kreditų ir kapitalų Suvienyto
se Valstijose. Nurodė, kad 
tie piniguočiai gali pagimdyti 
arba prašalinti pagal savo no
rų didžiausias panikas šioje ša
lyje. Gali pridaryti visokių 

' jeibių.
Tai-gi tuos piniguočius rei- 

I kia žaboti, o ne darbininkų 
organizacijas.

i

DELEGATŲ PRAKALBŲ MARŠRUTAS 
NAUJOJE ANGLIJOJE.

.. Montello, Mass.
... Lewiston, Me.
... Rumford, Me. 
.Manchester, Vt. 
.Brighton, Mass. 

So. Boston, Mass. 
AVorcester, Mass.

kelių dieni) pertrauka. Tolimesnis maršru-

rugsėjo
m

>>
y j

bus

19
20
21
22
23
24
25

Po to 
tas bus netrukus paskelbtas.

O viršminėtų kolonijų lietuviai su didžiausiu uolumu dar- 
bnokitės, agituokite, skleiskite žinias apie atvykimą pas 
jus delegatų — Kun. Dr. V. Bartuškos ir Dr. J. Bielskio — 
kurie jums papasakos dabattinę Lietuvų.

Delegatų Prakalbų Turinys

Kelione Lietuvon.

AGITUOS UŽ REPUBLIKO- Į 
NŪS.

Buvusis prezidentas Taft ir 
senatorius Elibu Root spalioj 
mėnesyje pradės agitacijines! 
prakalbas už republikonų kar- j 
didatų Hughes.

Republikonai labai rūpinasi j 
įveikti demokratus. Progre-1 
sistai dedasi su republikonais 
bi tik išmušti Wilsonų iš pre- i 
zidentystės. .

Visuomenės didžiumai žv-1 
maus, skirtumo nedarys ar re- Į 
publikmai ar demokratai ims 
viršų.

Lietuva po vokiečiu — dabartinė Lietuvos išvaizda.
Administracija: Lietuvos sutvarkymas, valdininkai, 

teismas.
Apšvieta: Bažnyčia, mokyklos, laikraštija.
Ekonomiškas Lietuvos padėjimas: ūkis, dvarai, 

prekyba, mokesniai.
Žydų klausimas Lietuvoje — ji) santikiai su lietn- 

, viais.
Lietuviai pabėgėliai Rusijoj: Kaip jie ten pateko, 

jų padėjimas, kas juos šelpia.
Lietuvos šelpimas: Kokia pašelpa labiausiai 

reikalinga, kaip jų suteikti.
Lietuvos atstatymas: Lietuvos padėjimas po karei; 

kas ją gali atstatyti.
Lietuvos neprigulmybė: Ar ji yra galima, 

kas yra daroma tame klausime, 
kas privalo būt daroma.

Lietuviai belaisviai: Kariški ir civiliai, 
jų padėjimas ir su jais susinešimas, 
jų šelpimas, 
kas tame yra daroma, 
kas turi būt padaryta.

Lietuvos jaunimas: Dabartinis jų padėjimas, 
jų klausimas ateityje.

Susižinojimas su Lfetuva: Ar tas galima, 
kokiais keliais, ir kaip tai daryti.
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Eikime tiesu keliu
Pagirtinas sumanymas.
P. Romanas Karuža44 V. L” 

No. 37 iškelia pagirtiną su
manymą organizuoti Lietuvos 
gelbėtojus, kurie apsiimtų mo
kėti kas mėnuo Lietuvos reika
lams po 50c. Ligšiol, sako, 
rinkdavome aukas ir per du 
metu tesurinkome $80.000.00. 
Aukos tolyn, vis mažyn be
plaukią. Reikią, sako, Lie
tuvos šelpimą paremti ne auko
mis, bet nuolatiniais mokes
niais, reikią skiepyti žmonėse 
tą supratimą, kad dabar kiek
vieno lietuvio yra priedermė 
užsidėti ant savęs nuolatinį 
mokesnį, kol tik Lietuva bus 
mūsų pagelbos reikalinga. P. 
R. Karuža spėja, kad jeigu' 
mūsų spauda imtų sutartinai; 
remti šitą sumanymą, tai į po
rą mėnesių mes jau turėtume 
apie 50.000 Lietuvos gelbėto
jų, kurie kas mėnuo sumokė
tų $25.000.00, o su tiek pini
gų, sako, galėtume jau ra
miai žiūrėti į tautos ateitį.

Tiesą pasakius, tas suma
nymas nėra visiškai naujas. 
Dar pradžioj šių metų p. J. 
Butkus iš New Haven, Conn.! 
padavė sumanymą mokėti po ' 
5c. kas savaitė ir įvesti tam 
tikras blankas tą mokesnių iš
rinkimui. Tautos Fondas mė
gino tą sumanymą vykinti. 
Kai-kuriose vietose iš pradžių 
neblogai ir sekėsi. Taip, an
tai So. Bostone per vieną tik 
mėnesį buvo per blankas surin
kta apie $400:00. Tečiau jau 
antrą mėnesį surinko apie $200. 
00, trečią apie $100.00, da
bar besurenkama blankomis 
tik keletas desėtkų kas mėnuo, 
nežiūrint didžiausios 
jos ir aiškinimo iš 
ir nuo estrados.

Šitas sumanymas,
bar paskelbė p. R. Karuža, kiek 
mes žinome, buvo iškeltas 
tūlo labai gerbiamo katalikų 
kunigo ir veikėjo Wilkes-Bar- 
re’ių suvažiavime 17 rugpiučio 
ir sutiko tenai nemaža pritarė
ją. Ir ištikrųjų — auklėjimas 
lietuviuose supratimo tautiškų 
priedermių — yra visų mūsų 
šventa pareiga. Ir darbinin
kas žmogus gali ir turi savo tė
vynės reikalams įmokėti kas 
mėnuo netik’20 ir 25c., kaip 
manė p. J. Butkus, bet ir 50 
centų, kaip sumanė anas ger
biamas kunigas. Profesijo- 
nalai, biznieriai turėtų ir dau
giau mokėti, kaip po 50c., sa
kysime, mažiausiai po dolerį. 
(Taip buvo ir sumanęs anas 
kunigas).

Gerą sumanymą gerai ir vy
kinkime.

dams, kurią pataria griebties 
p. R. Karuža, vykinant šitą 
sumanymą. Jo nuomone visą 
darbą organizavimo tų Lietu
vos gelbėtojų, išrinkimo mo
kesnių, jų siuntimo turėtų 
vesti Centralis Lietuvių Komi
tetas, kurs, kaip žinome, bu
vo išrinktas tik Lietuvių Die
nos reikalams tvarkyti. Išeina, 
kad būtų steigiamas dar vienas 
naujas fondas, kurį turėtų mū
sų visuomenė remti ir augin
ti, užmiršusi savo jau įsteig
tus ir gerokai paaugusius fon
dus. Tokiu būdu mes eitume 
ne prie sumažinimo savo fondų 
skaičiaus fių ir taip perdaug 
turime), bet prie jų padaugini
mo.

Mes nesuprantame, kodėl 
turėti) būti geresnis tas Lietu
vos gelbėtojas, kurs savo pus- 
dolerį siųs per Centralį Komi
tetą — negu tas, kurs jį nu
siųs per Tautos Fondą, ar L. 
Gelbėjimo Fondą.

Mūsų tie fondai lygiai ge
rai galės atlikti visą tą darbą 
išrinkimo anų pusdolerių, kaip 
ir Centralis Komitetas. Sa
kytume net, kad galės atlikti 
dar geriau, nes turi jau išsi
plėtojusią ir inpratusią veikti 
organizaciją.

Pagaliaus vardan ko mes, 
lietuviai, turėtume niekinti 
užmiršti, naikinti savo įstai
gas, į kurių auginimą padėta 
daug triūso. Gal tai ir nebū
tų sunku padaryti tautiečiams, 
kurie belenktyniuodami su ki
tomis srovėmis, pasiliko- toli 
užpakalyje ne tik nuo katali
kų, bet ir nuo socijalistų. Bet 
katalikų visuomenė, surinku
si į Tautos Fondą penkis kar
tus tiek, kiek tautiečiai į L. 
Gelbėjimo fondą ir du kart 
tiek, kiek visi kiti fondai, 
paimti į krūvą — katalikų vi
suomenė, be abejonės neis sau
žudybės keliu. Tos saužudy
bės niekas negali iš jos reika
lauti, juo labiau, kad tai-bū
tų saužudybės aktas ne vien 
katalikų visuomenei, bet ir vi
sai tautai. Juk Tautos Fondas 
buvo steigiamas ne bažnyčios 
ir ne tikėjimo reikalams, bet 
Lietuvos šelpimo ir josios lais
vės reikalams. Tautos Fon
das įsteigtas ne vien karės lai
kui; jisai turės veikti ir to
liau patol, pakol Lietuva ne- 
ingaus visiškos neprigulmy- 
bės. Tokiu būdu Tautos Fon
do rolė yra istoriška, yra, svar
biausia. Katalikų visuomenė, 
ligšiol beveik viena Taūtos 
Fondą auginusi, supranta tą 
priedermę, kurią jį pasiėmė 
ant savo pečių. Ir ji pasiry
žusi yra ją nešti iki galui. 
Suprantamas daiktas, lietu-

Nuoširdžiai pritardami pa-visi katalikai nuoširdžiai nu
liam sumanymui ir pasižadė- ■ džiugtų, jeigu ir kitos lietuviš- 
dami už jį agituoti, mes te- kos srovės ateitų garbingon 
čjau esame priešingi tiems bū- Į talkon, jeigu vakarykščiai

agitaci- 
sakyklos

kurį da-

priešininkai pataptų draugais 
prie bendro darbo. Bet lai 
niekas nemano, kad katalikų 
visuomenė galėtų spjauti su 
panieka ant savo nuveiktų dar
bų, ant tų įstaigų, kurios vi
sai mūsų tautai žada laimin
gesnę ateitį.

Tiesa, Tautos Fondas per 
maža tesurinko, palyginus su 
Lietuvos reikalais ir su mūsų 
priedermėmis. Bet tai buvo 
ne dėlto, kad fondas buvo blo
gas arba kad ant klaidingų 
pamatų buvo pastatytas, (skai
tykite Tautos Fondo konctitu- 
ciją). Tai atsitiko dėlto, kad 
kitos srovės, katalikams prie
šingos, parodė savo griaunan
čią kad gyvu žodžiu
ir per sphudą šmeižė ir trukdė 
šventą darbą, kurį savo širdy
je patys pripažino ir gyrė; tik 
pyko už tai, kode] ne jie tą 
darbą dirba; kad savo partijų 
reikalus statė aukščiau už Lie
tuvos reikalą. Juk jeigu ne a- 
gitacija prieš tuos 20 nuoš., ku
rie buvo skiriami Lietuvos lai
svės reikalams, ir sunaudojami 
teisingai, tiksliai ir atsargiai, 
taip-pat jeigu ne niekšiška a- 
gitacija A. Bulotos prieš Liet. 
Draugiją, — tai Tautos Fon
das būtų snriokęs ne dešimtis, 
bet šimtus tūkstančių. Kiek 
dėl tos negudrios agitacijos su
silaikė visai nuo aukavimo. 
Kiek katalikiški) draugijų, pa
klausiusių tos niekingos agita
cijos, nesiuntė ligšiol savo su
rinktų pinigų ir šimtais dolerių 
po šiai dienai laiko pas save. 
Tas 20-tas nuoš. buvo panaudo
jamas tiems patiems reikalams, 
kuriuos ir kitos srovės pripa
žino. O nebetoli tas laikas, 
kada Lietuvos laisvės reika
lams krausime visi į vieną ben
drą iždą, (gal išskyrus tik so
či jalistus). Tada agituota su 
įnirtimu prieš tai, kas rytoj 
bus visų mūsų gerbiama ir pri
pažįstama.

Einant prie vienybės.

Numanome, kad mums bus 
pasakyta, jog p. R. Karužos 
paskelbtas projektas tai dar 
vienas žingsnis prie srovių vie
nybės, kad peštynės visiems 
gyvai atsibodusios ir tiek jau 
blėdies atnešusios ir kad visi, 
kam brangi vienybė — turį 
tam sumanymui pritarti.

Taip, mes prie vienybės ei
name greitu žingsniu. Išvien 
dirbsime Lietuvių Dienoj, iš
vien rūpinsimės Lietuvos ats
tatymu. Liks dar suseiti į 
bendrą darbą Lietuvos šelpimo 
ir josios laisvės reikalais (kul
tūros darbas tur būt visada eis 
skirtingais keliais). Bet eida
mi prie susitarimo dėl Lietuvos 
šelpimo ir jos laisvės — eikime 
tikru keliu, keliu pagerbimo 
kitų ir jų darbų. Lai tariasi 
apie vienybę šitame darbe tie 
žmonės ir įstaigos, kurie, ir ku
rios tą darbą varė ir ligšiol. 
Tarkimės apie suėjimą į ben
drą “Amerikos Lietuvių Ta
rybą,” apie suliejimą Tautos 
ir L. Gelbėjimo Fondų. Bet 
neraginkime su rimta mina ki
tų prie saužudybės akto ir ne
mėginkime uždėti ant Am. 
Liet. Centralio Komiteto tų 
priedermių, kurių ir nemanė 
ant jo uždėti mūsų visuomenė. 
Amerikos Lietuvių Centralis 
Komitetas buvo suorganizuo
tas vien Lietuvių Dienos reika 
kalame tvarkyti. Taip skelbė 
suvažiavimo rengėjai; tam, o 
ne kitam kam ingaliojo savo 
atstovus mūsų didžiosios orga-4 
nizacijos; taip, o ne kitaip 
nutarė patsai suvažiavimas. 
Eikime tad tiesiu keliu ir to
liau. Kontrabandos keliai 
niekuomet nebuvo ir nebus 
tikri.

turi dalyvauti viri veikėjai, 
taip-gi nuo įvairią organizaei- 
jų atstovai be skirtumo pažiū
rą.

Kiekviena draugija ar kuo
pa neturinti šimto narių e“ 
siųsti po du atstovu, o turinti 
virš šimto narių — tris atsto
vus. Į

Posėdžiai bus dvejopi; die
niniai oficialiai, ir vakariniai 
pasikalbėjimai, kur galės da
lyvauti visi. Ten bus išreiš
kiamos nuomonės.

Atvažiavusiems parankiau
sia apsistoti šiose vietose:

Park Avė. Hotel, ant 4th 
Avė. ir 32nd Str. (Kambariai 
nuo $1.00 iki $3.00).

Metropolitan Hotel, Broad- 
way ir 36tli Str. (Kambariai 
nuo $1.00).

Grand Hotel, Broadway ir 
31st Str. (Kambariai nuo 
$1.00).

Nuo tų kotelių, kad dava- 
žiuot į Brooklyną, reikia imti 
karus 4tli and Madison, kurie 
daveža iki Bridge Plaza. 
čia jau netoli daeiti.

Su pagarba,
Kun. N. Petkus. 
M. J. Vinikaitis, 
K. Krušinskas, 
J. O. Sirvydas, 
A. Aleksandravičia, 
P. Vilmontas, 
Kun. J. Dobuzinskas, 
J. Staknevičius.

Iš

Atsišaukimas į A. 
Liet, visuomenę.

SUSIVAŽIAVIMAS DE
LEI LIETUVOS AT- 

BUDAVOJIMO.

gydinkime visus, bgriuosą vmas kuoprieinarniaurioms
su mumis lietuvių kraujas teku L. padaryti 1.000.000; raik-

Lai mus neapleidžia mintis, ščią padaryti 25.000. Ant “tags“ 
kad turime šelpti Lietuvą padė
ti jai iškovoti gyvybės ir plėtoji
mosi teises.

Taigi, broliai ir sesers, ruoški
mės neatidėliodami prie taip pra
kilnaus ir svarbaus darbo, pasi
darbuokime širdingai Lietuvių 
Dienoje Lietuvos naudai.

Šis mūsų darbas bus tai vienas 
iš mūsų didžiausių nuopelnų, o 
tėvynė amžinai bus dėkinga sa
vo vaikams už suteiktą jai 
gelbą.

Centralis Amerikos
Lietuvių Komitetas.

P. S. Instrukcijos ir nurody
mai, kaip organizuoti vietų ko
mitetus, kaip tinkamai ruošties 
prie darbo ir t. p. bus paskelb
ta kiek vėliau.

išlygoms).

PROTOKOLAS

!»•

Amerikos Lietuvių Centralinio 
Komiteto nukentėjusiems dėl 
karės šelpti posėdžio laiky

to 4 d. rugsėjo, 1916 m.,

Wilkes-Barre, Pa.

Redington hot.

PIRMOJI SESIJA.

11. — Komisija į Washingtoną 
Dr. J. Šliupas ir adv. J. S. Lo
patto.

12. — Pakeliama klausimas a- 
pie reikalingumą Lietuvoje gydy
tojų. Pasiaiškina, jog tuo klau
simu kun. V. Bartuška jau su
sirašinėja su Vokietijos ambasa
da.

Posėdis uždaryta 6 vai. vakare. 
Pirm. — J. 8. Lopatto. 
Sekrt. —V. K. Račkauskas.

turi būti parašas: “Answer 
Premdent’ą Call by Helping St&r- 
ving Lithuania”

4. Vietą komitetai turi kuo- 
veikiausiai pranešti, kiek ir kur 
reikia dėžučių, kaspinų ( raikščių) 
ir “tags.”

5. — Raikštukai (prisegimui 
ant rankovių) bus balti su raudo
nu kryžių ir parašu: “For Star- 
ving Lithuania.” Detaliai sulig 
p. 3, 4 ir 5 palikta komisijai.

6. — Parūpinti 500 oficiališkų 
įgaliojimų aukoms rinkti, kurie 
bus suteikti visiems vietų komi
tetams.

7. — Vietiniai Komitetai, susi
žinojimas su jais ir tvarkymas jų 
bus žinioje II-jo sekretoriaus p. 
M. Šalčiaus (1419 No. Main Avė., 
Scranton, Pa.).

8. — Tose vietose, kur nėra 
lietuvių, kreipties laiškais į 
Chambers of Commerce. — tuo 
ir-gi rūpinsis p. M. Šalčius.

9. — Į paklausimą sulig Lie
tuvių Dienos, pasiųsta išryto 
kongresmanui p. John J. Casey. 
lVashington. D. C., gauta atsaky
mas sekančio turinio:

“Mr. John S. Lopatto, 
Hotel Redington, Wilkes-Barre.

Your telegram reeeived, White 
House informs me that proclama- 
tion designating November 1-st. 
1916, to be Litruanian Day 
throughout the United Statės is 
ready for President Wilson’s si- 
gnature upon his return from 
Kentucky to-morrow. ’ ’

10. — Išrinkti komisiją atsi- 
kreipimui į įtekmingus ir turtin
gus amerikiečius, kad pakvietus 
juos į Centralinio Komiteto gar
bės narius pasekmingesniam au
kų rinkimui tarp amerikiečių. 
Komisija — ta pati, kuri keliaus 
į Washington’ą.

ii

z 
Pir-Posėdį atidarė Komiteto 

mininkas, p. J. S. Lopatto. Po- 
sėdin pribuvo šie Centr. Komiteto 
nariai: J. S. Lopatto, kun. V. 
Bartuška, F. Živatkauskas, kun. 
P. Augustaitis, V. K. Račkaus
kas, D-ras J. Šliupas, T. Paukštis 
ir R. Karuža.

Svarstyta ir aptarta sekantie
ji klausimai:

1. — Klausime parinkimo ban
ko, kurin būtų siunčiamos Lie
tuvių Dienoje surinktos aukos, 
p. J. S. Loppato perskaitė laišką 
nuo Liberty National Bank, New 
York, N. Y., kurs apsiėmė pri
imdinėti nukentėjusiems skiria
mas aukas ir vesti jų atskaitas. 
Nutarta: gauti banke tam tikrus 
čekius, kurie būtų išsiuntinėjami 
visur, kur tikimos pas lietuvius 
ir svetimtaučius gauti lietuviams 
.aukų.

2. — Nutarta išrinkti komisi
ją iš 2-jų žmonių, kurie nuva
žiuotų į Washington’ą ir ten ga
lutinai susižinotų su Raudonuoju 
Kryžium kas link aukų rinkimo 
ir siuntimo Lietuvon; prie progos 
komisija turėtų išreikšti padėką 
prezidentui Wilson’ui už pasky
rimą Lietuvių Dienos. Taip-pat 
toji komisija turės apsilankyti 
Associated Press Centre, Wash- 
ington’e, ir gauti jų pritarimą 
Lietuvos Dienai.

3. — Kasininko kaucijos klau
sime nutarta: atšaukti nutarimą, 
padarytą 17 d. rugpjūčio, ir ka
sininko kauciją pakelti iki $5.000.

4. — Nutarta priminti Presos

Lietuvos atbudavojimo susi
važiavimas atsibus 28 ir 29 dd. 
rugsėjo, tai yra ketverge ir 
pėtnyčioje Apreiškimo Panelės 
šv. parap. salėje (kampas Ha- 
vemeyer ir No. 5 gatvių), Bro
oklyn, N. Y.

Susivažiavimo tikslas: Ap
kalbėti ir išrasti pasekminges- 
nį būdą Lietuvos ekonomiško
jo atgaivinimo ir paėmimo pra- 

i monės į pačių lietuvių rankas, 
i Susivažiavime neatbūtinai

* ' .
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^Broliai ir sesers!
Išmušė valanda pasirodyti 

mums susipratusiais lietuviais my
linčiais savo tautą! Atėjo pro
ga, kuri gal daugiau mums neat
sikartos, kurios tinkamai neiš
naudojus galime amžinai palaido
ti savo tėvynę.

Mūsų tautos veikėjais, spauda 
ir plačioji visuomenė savo pri
jautimu prisidėjo, kad šiandien 
Suv. Valst. prezidentas Ameri
koje skiria Lietuvių Dieną nu
kentėjusios mūsų tėvynės nau
dai, lapkričio 1 d. 1916 m.

Mūsų ikišiol ant tautos dir
vos atskiras darbas, mūsų šauk
smas pasiliks bergždžias, jeigu 
šios progos tinkamai neišnaudosi
me ; susikompromituosime pla
čiojo pasaulio akyse, jeigu neat
siliepsime širdingai į prezidento 
šauksmą, gelbėti badaujančią
Lietuvą; nudžiuginsime mūsų
tautos priešus, kurie nesigaili 
nieko, kad tik greičiaus išdildinus 
Lietuvos vardą iš pasaulio vei
do ; pasirodysime neturį teisės 
gyvuoti neprigulminga tauta, jei
gu nepasidarbuosime šioj savaitėj 
ir gal vienatinėj mūsų atgijimui
valandoj, idant bendromis jė- Komisijai, kad kuoveikiausiai su- 
gomis nedaleisti stovinčiai ant tvarkytų savo veikimo programą 
prapulties kranto mūsų tėvynei 
pražūti.

Amžinai 
mintį, kad 
mus užtars, 
rodysime galingųjų akyse to už
tarimo verti!

Teatsiliepia pas kiekvieną ga
lingas. neduodantis jiems niekur 
ramybės, kaipo lietuvio, krikščio
nies ir pagaliaus net kaipo žmo
gaus sąžinės balsas, 
tiesti pagelbos ranką tiems, ku
rie šioj baisioj Europos skerdy- 
nėj daugiausia už kitas tau
tas nukentėjo ir turi da kęsti.

Centralis Amerikos Lietuvių 
Komitetas išrinktas Wilkes-Bar- 
re,Pa., rugpiučio 17 d., 1916 m., 
Lietuvių Dienos reikalams tvar
kyti visoms Suv. Valstijoms A- 
merikoje šiuomi ir kreipiasi į 
plačiąją Amerikos lietuvių visuo
menę ir į kiekvieną asmenį at
skirai, primindamas karštai at
jausti šios" Lietuvių Dienos rei
kalą ir svarbą, nusikratyti mus 
ikišiol žudančio nerangumo, nu
siminimo ir abejojimą, palikti 
nuošaliai srovių, pavienių asme
nų kovą, jeigu kur yra, atsimi
nus, kad visuomenės labas, — 
tai kiekvieno iš mūsų labas, į- 
tempti* visas savo sielos ir kūno 
jėgas, turint omenyje Lietuvos 
gelbėjimą, kiek galint daugiau 
surinkti aukų ir pasiųsti nekant
riai laukiančiai mūsų pagalbos tė
vynei Lietuvai.

Papenėkime mažutėlius-našlai- 
čius, nušluostykime ašaras mo
tinų, meldžiančių duonos kąsnio, 
atstatykime išdegintus jųjų gy
venimus, apdėngkime ir paval-

turėsime palaidoti 
galingesnės tautos 
jeigu patįs nepasi-

ir pradėtų jau veikti Tai pa
darys Pirmasis Sekretorius.

5. — Centralinės Raštinės klau
sime: a) Sekretoriai pasidalins 
darbu, praktiškai-gi darbą atliks 
ir išpildys samdytas darbininkas 
prie p. J. S. Lopatto ofiso, Wilkes- 
Barre. Pa., kur ir bus Centra- 
lio Komiteto Raštinė (47 Bennett 
Building. Wilkes-Barre, Pa.); p. 
J. S. Lopatto, pagal reikalą, te

šaukiantis j rėš teisę pasamdyti darbininkus.
b) Sekretoriai redaguos atsišau
kimus išvieno ir nuolatos susine- 
šinės tarp savęs; Komiteto na
riai turi gauti kopijas visų atsi
šaukimų etc., kad būtų žinoma, 
kas ir kaip dirbama sekretoria
to.

6. — Komiteto vardu atsišauk
ti į Liet, visuomenę, kviečiant ją 
prie darbo Lietuvių Dienoje. At
sišaukimus su nurodymais parū
pins Komiteto sekretoriai.

7. — Pertrauka pietums
iki 2 vai.

nuo
1

ANTROJI SESIJA>

Antrosios sesijos nutarimai:

1. — Atsikreipti į Liberty Na
tional Bank, New York, N. Y., 
kad. pagamintų 10.000 čekių au
koms rinkti; tame klausime su 
banku susižinos- p. J. Miliauskas.

2. — Išrinkti komisiją (iš 2-jų 
ypatų) užsakymui dėžučių, 
“tags” ir raikštukų. Komiaijon 
išrinkta: K. Krušinskas ir R. Ka
ruža.

3. — Dėžučių užsakyti tuo tar
pu 25.000, vienodo didumo, su 
vienodu parašu (au privilegija 
padidinti užsakymą iki '50.000

Pakvietimas.
Šiuomi kviečiu visas New- 

Englando lietuvių katalikiškas 
draugijas dalyvauti parodoje 
ir pašventinime šv. Kazimiero 
bažnyčios Worcester’vje. Pa- 

i sitikiu, kad draugijos dovanos 
man, kad tiesiog į jas nepara
šiau, nes, nežiūrint į gerus 
norus, nepasisekė gauti drau
gijų valdybų adresų.

Paroda prasidės tvarkytis 
8:30val. Prasidės paroda 9 v. 
Bažnyčios pašventinimas bus 
per Columbus dieną, spalio 
12, 1916.

Šv. Kazimiero bažnyčia yra 
mūrinė, ruiminga ir graži. 
Ant sienų, lubų ir apie altorių 
yra daugybė gražių paveikslų.

Altorius iš regai ico, renes- 
ansro styliaus, atsėjo suvirs 
$2.000.00. Žodžiu sakant, šv. 
Kazimiero bažnyčia bus viena 
iš gražiausių bažnyčių šiame 
mieste.

Po bažnytinių pamaldų bus 
smagios pramogos didžiausioje 
Worcester’io svetainėje, Mec- 
chanic Hali, kur 15.000 žmo
nių sutelpa.

Esu tikras, kad atsilankiu
sieji iš aplinkinių miestų lietu
viai daug ką malonaus patirs. 

Kun. J. J. Jakaitis,
Šv. Kazimiero baž. kleb.

t

Tautos Fondo reikalai.
TAUTOS FONDO SKYRIAMS.

Ligšiol Tautos Fondo skyriai labai išlėto rinko aukas ne
laimingos Lietuvos gelbėjimui, o dar lėčiau surinktas aukas 
siuntė į centrą. Artinanties rudeniui ir Tautos Fondo sky
rių veikimas pradeda didėti. Jau atbunda ir milžiniška Chi- 
caga. Pradeda dirbti ir kitos kolonijos.

Mums yra žinoma, kad vienur ar kitur vasaros laiku bu
vo surinkta nemažos sumos pinigų, gi Centro iždan jos dar 
nesuplaūkė. O kadangi pasibaigus rugsėjui Tautos Fondo 
sekretorius mano padaryti plačią ir visapusišką atskaitą iš su
rinktų ir išleistų pinigų, iš skyrių veikimo ir tt., tai lyg 30 
rugsėjo visi Tautos Fondo skyriai turi prisiųsti Centran visus 
ligšiol surinktus pinigus . Skyriai, kurie neturi čarterio, lai 
jo reikalauja pas Centro sekretorių. Reikalaujant čarterio 
reikia priduoti ir visos skyriaus valdybos pilnus adresus.

K. Pakštas,
T. F. sekretorius.

TAUTOS FONDO SEKRETORIAUS ATSKAITA Iš 
PAJAMŲ UŽ RUPIUČIO MĖNESĮ, 1916 M.

Rugpiučio 3, Chicago, III. Šv. Cecilijos giesminin
kų draugija, šv. Kryžiaus parap., prisiuntė A. Preči- 
nauskas................................................................................. $13.65

Rugpiučio 3, Spring Valley, III. Surinkta pp. Šim
kų vestuvėse, prisiuntė A. Sutkus...................................

Rugpiučio 6, East Vandergrift, Pa. Surinkta kri
kštynose, prisiuntė P. Ragauskas...................................

Rugpiučio 11, Clijcago, III. aukavo S. L. R. K.
Piln. Blaivininkų 41 kuopa, prisiuntė St. Kybartas.... 

Rugpiučio 14, Chicago, III. Ant Knystautas.........
Rugpiučio 16, Kewanee, III. surinkta per p. Ad.

R. K. Am. 137 kp. prakalbas ir per šv. Mykolo draugi
jos pikniką, prisiuntė P. Petrėnas.................................

Rugpiučio 16, Kewanne, III. surinkta per p. Ad. 
Nausėdos krikštynas, prisiuntė P. Vičas.....................

Rugpiučio 19, AVaterbury, Conn. Surinkta šv. Juo
zapo bažnyčioje, prisiuntė S. Kulikauskas....................

Rugpiučio 19, Brooklyn, N. Y. Surinkta per iš
kilmę p. A. •Alenksandravičiaus priėmimui, pris. 
J. Miliauskas................................................................... ...

Rugpiučio 24, Trenton, N. J. Surinkta per šv. 
Jurgio draugijos prakalbas, prisiuntė J Velivis...........

Rugpiučio 25, New Cannaan, Conn. Aukavo Juo- 
zapaitis, prisiuntė p. Mulevičius.......................... .........

Rugpiučio 28, Chicago, III. Surinko T. F. 32 sky
rius, prisiuntė P. Baltutis...............................................

Rugpiučio 28, Girardville, Pa. Surinko T. F. sky
rius, prisiuntė J. Raibikis................................................

Rugpiučio 30, Poųuonock, Conn. Per L. D. S. 44 
kuopos prakalbas surinkta $42.46. Per šv. Kazimiero 
draugijos pasilinksminimą surinkta $4.95. Viso labo pri
siuntė M. Juškevičia...........................................................

Rugpiučio 30, Brooklyn, N. Y. Surinko T. F. 13 
skyrius, prisiuntė J. Butkevičius...................................

Rugpiučio 30, Rockford, III. Surinko vietinių drau
gijų komitetas, prisiuntė J. K. Guokas........................

Rugpiučio 31, Sheboygan, Wiss. Surinko Tautos 
Fondo 27 skyrius, prisiuntė J. Austrevičius.................

5.25

11.25

22.15
2.00

13.90

8.55

39.74

23.50

42.35

5.00

88.87

100.00

47.41

7.00

37.50

61.26

Iš viso per rugpiptį įplaukė į Tautos Fondą... .529.38
Iki rugpiučio L 1916, įplaukė.:.................... $52.873.83

Viso labo iki 1 rugsėjo, 1916, į T. Fondą įplaukė $53.403.21
K. Pakštas, 

T. Fondo Sekretorius.



Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

CLEVELAND, OHIO.

Prakalbos.

Rugsėjo 10 d. 14 kuopa 
L. A buvo surengus prakalbas 
su deklemacijoms. Kalbėto
jai buvo du p. Keistutis Šliu
pas ir A. Strikulis. Pirmiau
sia kalbėjo p. Šliupas, kalbė
tojas ilgoje savo kalboje daug 
dalykų papasakojo, išaiškino 
Wilkes-Barre, Pa. lietuvių su
sivažiavimo, kur bendrai ka- f 
talikai su tautininkais bendrai -j maf' 
tarėsi gelbėti vargstančią Lie
tuvą. Toje vietoje cicilikė- 
liams davė papeikimą už jų 
priešingumą susijungti į bend
rą ryšį. Daug dalykų pasa
kė, apie tai ką patyrė gerb. 
kun. Dr. V. Bartuška su 
Dr. J. Bielskiu, kurie buvo 
lietuvių nevidonų lenkų. Ant
ras kalbėjo p. Strikulis. Ke
letą žodžių perskaitė iš laiško 
gerb. Dr. J. Basanavičiaus, ku
ris šaukia mus amerikiečius, 
kad gelbėtume žūstančią tėvy
nę. Kalbėtoja? neapleido da
bartinio išgamos p. Bulotos. 
Dar prakalbėjo ir antru syk p. 
Šliupas. Šioje kalboje ragi
no lankyti mokyklas ir steng
tis išmokti- amato. Taipgi 
buvo deklamacijoc maloniai 
padeklemavo p-lė u. Baltruko- 
niutė ‘ ‘ V akaro Meliodija ’ ’.
Buvo renkamos aukos. Su
rinkta $49.18. Tuonii vakaras 
ir užsibaigė, žmonių buvo pil
na svetainė. Kaip girdėti pra
kalbos visiems patiko.

M. Š. Vytis.

BOUTH BETHLEHEM, PA
- P. J. Kampauskas ir S. A 

Striauka buvo surengę pra
kalbas. - Gerb. kalbėtojas p. 
Pakštas daug ko gražaus pasa
kė, tik gaila, kad publikos 
maaži tebuvo. Buvo renka
mos aukos. Aukojo šie:

J. Bagavičius, P. Lauri
naitis, A. Lazauskas, S. Juk
nevičius, J. Šileika, A ir B. 
Šileikai, S. Rimkūnas, A Ry- 
----- , M. Alebas, V. Save- 
riakasK. Vabaliunas ir J. Pa- 
liūnas po 25c. A. Karalius 

' 20c.; E. Žukauskienė 15c. ir S. 
Kazminskas 10c. Viso labo 
$3.80.

Visiems Liet Vyčių pritarė
jams, rėmėjams, ir aukoto
jams priguli ačiū.

Stasys-Vytis.

I

AMSTERD  AM, N. Y.

Aukos vestuvėse.

“DARBININKAS”. S

BROOKLYN, N. Y.

Tautos Fondo 13 skyr. 
susirinkimas.

Rugsėjo 2 d. atsibuvo vestu
vės J. Gudžinsko su V. Žukaus
kaite, kur surinkta karės nu
vargintiems lietuviams aukų.

Kaip būtų puiku, jei nei 
vienos progos nepraleistų lie- 

: tuviai neparinkę aukų. Auka
vo po $1.00 O. Griniūtė, Jur. 

i Kučis, J. ir V. Gudžinskai, 
K. Žirgulis, Lietuvių benas,

■ M. Kerbelis, S. Strikulis, po 
175c. J. Arbelis, po 50c. S. Si-
monavičius, K. Karbočis, 
Gegžna, M. Šidlauskaitė, 
Stakauskas, S. Strikulis, 

: Mikolaitis, M- Sviderskis,
■ 25c. M. Stakauskas, Sviders- 
kienė, V. Aleksa, O. Juoza- 
paičiutė, J. Gaskas, M. Gu- 
džinskaitė, A. Gudžinskaitė, 
V. Bliuviutė, V. Bazelauskas, 
O. Gudžinskaitė ir Z. Kiseliutė.

Išviso surinkta aukų $14.50. 
Aukos pasiųsta į Tautos Fon
dą.

P. 
J. 
J.

PO

T.Rūgs. 11 d. sušauktas 
Fondo skyriaus susirinkimas 
reikale Lietuvių Dienos lapkri
čio 1 d.

Buvo išrinkti atstovai į a- 
belną konferenciją, kuri atsi
buvo 12 d.

Aukos nariij pasižadėjusių 
aukot po dolerį ant mėnesio j 
iki karė pasibaigs buvo tokios: j

Po $1.00 A. Drabišis, K. 
Dumblis, F. Abromavičius,! 
V. Abromavičius, J. Lukoše-; 
vičius, A. Lukoševičius.

S. s.

HARTFORD, CONN.

Pramoga nusisekė.

Rugsėjo 4-tą d. š. m. A. L.
K. Moterų Sąjungos 17 kuo- 

Į pa parengė puikų vakarą, ku- 
Išanksto aukavo už šį mene- r^s atsibuvo Cathedral Lvceum 

sį po $1.00 K. J. Krušinskas, svetainėje. Buvo sulošta ke- 
V. Bendaravačius. 7 
Fondo konstitucijos po $1.00 J. į ta- 
Cimerka, J. Liubinskas ir pa
sižadėjo ant mėnesio po 50c.

Reikia išreikšti vardan 13 j 
skyriaus padėką nariui V. Ab- 
ramavičiui, kuris daug nema-Į 
lonumų turi, bet energingai 
darbuojasi mūsų skyriui, nes 
ir šiuo laiku antras mėnesis 
pritraukė antrą narį

K. Dumblis.

BENTON, ILL.

Pagerėjo darbai.

Tuo tarpu darbai žymiai 
pagerėjo. 3 anglių kasyklos 
dirba, kasdiena, išėmus nedėl- 
dienius. Sustojus darbams 
žmonės buvo išvažinęję į aplin
kinius rbiestelius, darbų ieš
kodami. Bet čion pagerėjus 
darbams daugelis grįžta atgal 
ir pargrįžę visi gauna. Kaip 
tik žmonių daugiaus, viskas 
žymiai kįla, daugiaus gyvu
mo, daugiaus visokių pramo
gėlių.

Rugsėjo 4 d. šv. Mykolo 
Arkaniuolo dr-ja surengė ba
lių su šokiais. A. Statkevi- 
čiaus svetainėj. Nors žmonių 
nedaugiausia lankės ant pa
rengto baliaus, bet pelno liko 
keliatas dolerių. Mat salė p. 
A. S. davė už dyką. Tariame 
širdingą ačių p. A. S. už sve
tainė ir visiems renėjams; 
toliaus laukiame panašių ba
liukų surengiant daugiaus. '

Ten buvęs.

rinktų delegatus dėl pasidar
bavimo Katalikų Spaudos Sa
vaitėje.

Kom. rašt.

BRIDGEPORT, CONN.

Rengiasi prie Lietuvių Dienos.

Vietos lietuviai, sekdami 
Wilkes-Barre susivažiavimų, 
rengiasi prie Liet. Dienos. Jau 
kelios dr-jos bei kuopos išrin
ko delegatus į bendrą komite
tą, kitos yra pasirįžę rinkti. 
Pirmas komiteto posėdis atsi
buvo 12 rūgs., kuriame buvo 
apsvarstyta nemažai svarbių 
reikalų. Svarbesni iš jų: iš
rinkta komisija, kuri stengsis 
garsinti Liet. Dienos reikalin- 
lą vietinėj angliškoj spaudoj. 
Surengti vakarą su gyvais pa
veikslais, kad paskatinus vie
tinius lietuvius prie darbo. Jo 
surengimui išrinkta komisija.

R. Adžgauskas sekrt.

gų valandų darbe nuo pat 
pradžios prasidėjus karei, tai 
padirbo sunkiai panešė iškaš- 
čių, nekuriems net ant sveika
tos atsiliepia, nes Tag Day 
ne pirmas reigimas Suv. Org. 
Čia reikia paminėti, kad p-nia 
K. Judkojienė yra pirmininkė 
Suv. Org. ir daug pasidarbavu
si miesto valdžioj ir angliškoj 
kalboj ir literatūroj, teipgi 
lietuviškoj dienoj ir nenuils
tanti veikėja ir gerai susipaži
nus. Čia radosi ir tokių, ku
rie šį darbą Tag Day boikota
vo. Esant keliolikai kvieti
mo komitetų sutiko visko, vie
nas komitetų prašinėdamas 
krautuvninkų ir praeinamų 
vietų prašė priimti dėžutes tai 
dienai savo vietose delei norin
čių aukauti, nunešus į vieno 
lietuvio smuklę Kearny, N. J. 
kom. maloniai užklausė, ar 
tautietis nepriimtų dėžutės. 
Neužbaigus prašymo jau sušu- 
ko visokiais žodžiais, kad jam 
nereik visokių nuo “dumpo” 
dėžių. Tai lietuvis.

Čia nemažai randasi pra
kilnių vyrų ir skaisčių guvių 
lietuvaičių. Kalbant prie Tag 
Day atlikimo didelis skaitlius 
padavė pavardes delei to, kad 
pasiliuosuotį nuo kalbintojų, 
vieni ir labai karštai rėmė šį 
prakalbų darbą, o kiti padavė 
pavardes ir boikotavo, kad 
mums to reik arba kaip mums 
amerikietėms bus, jei da pa
vady s Russian, Polack. Bet | 
kaip mes atliksim savo svar
biausią ateinančią istorišką už
duotį lietuvių dienoj rinkimą 
aukų 1 d. lapkričio, kurią pa
skyrė prezidentas visose Suv. 
Valstijose. Tai kurie tik at- 

■ jaučiam lietuvystę, stokim į 
darbą už tėvynės badaujančius 
kviesdami savuosius ir svetim
taučius. Labai aišku, kad 

i nesusipratimai ir partijos var- 
žvmaisi, neprives mus prie 
gero. Pilnai aišku, kad au
kų rinkėjai garbės nenustojo,’ 
bet da užsipelnė ir pats rinkau 
ir panašiai jaučiuosi ir galiu 
drąsiai stot į eilę su vadina
mais sportais.

Po Tag Day vakare 4 rug- 
I sėjo buvo surengtas vakaras. 
Perstatyta teatras “Gudri Na
šlė,” buvo dainos ir prakal
bos. Teatrą pastatė nuolati
nio komiteto veikėjai ir pavy
ko pusėtinai. Rolę Menčienės, 
našlės atliko p-nia T. Kazoke- 
vičienė, 
Sergelis, Borsukovo mokyto- j jie varde lietuvių surinko nuo 
jaus p. K. Mockus, Mieliaus-! biznierių apgarsinimams $56. 
kio veterinoriaus p. Iz. Atko- 50. Vyrams įžangą padarė 
čaitis, Karusės tarnaitės p-lė ' 15 c. Dabar po baliui pinigų

Mokyklų dienos

Talbot’s Broadway

So. Boston, Mass.395-397 Broadway,
Telephone.

iy

Mes duodame legal štampas — Subatomis dubal- 
tavas.

Ar matėte mūsų mokykloms (suits) gamiturius 
dėl vaikų?

Dabar geriausias laikas apžiūrėti, didžiausias pa
sirinkimas, kokis dar niekados nebuvo toje krautu
vėje, už tokias numažintas kainas.

Daugiausiai iš tų, dvejos kelinės prie kiekvie
no garniturio. Kainos $3.95, $5.00, $6.50, $7.50 
ir $8.50.

ELIZABETH, N. J.

Indomios prakalbos.

Rugsėjo 8 d. čia atsibuvo 
prakalbos, kurias buvo suren
gus L. Vyčių kuopa. Atsibu
vo parapijinėj salėj. Kalbėjo 
p. K. Pakštas. P. Stepunavi- 
čius, gražiai padainavo dvi 
daineles. P-lė Baubliutė ir-gi 
padainavo dvi daineles. Žmo
nių buvo pilna salė.

M. L.

EASTON, PA

Vyčiai veikia.

Čia 31 rugp. atsibuvo Liet. 
Vyčių 34 kp. prakalbos. Kal
bėjo gerb. p. K. Pakštas iš 
Chicagos. Publikos prisirinko 
pilna bažnytinė svetainė. Su
sidėjo publika iš visokių sro
vių žmonių.

Pirmiausia ant estrados pa
sigirdo pirm. J. Skirmonto 
balsas. Jis trumpai paaiški
nęs prakalbų tikslą perstatė 
kalbėt p. J. Kampauską iš So 
Betlilehemo, Pa. Tasai nau
jas ir gabus vytis kalbėtojas 
puikiai papasakojo iš kasdie
ninio žmoniii gyvenimo, o taip
gi nurodinėjo publikai iš ko 
kįla dabartiniai lietuvių tarpe 
nesusipratimai.

Toliaus kalbėjo p. K. Pakš
tas apie Vyčius. Publika taip 
tykiai užsilaikė, kad nei “na- 
pšt,”. klausėsi visi, o ypač 
cicilikučiai net išsižioję klausė
si.

Toliaus seka ant 5 minutų 
pertrauka, padaryta kolekta. 
Paskui kalbėtojas pradeda sa
kyti apie “Socijalę Refor
mą.” Kadangi buvo išaiškin
tas visas socijalistų mokslas ir 
amj teorijos, net anie patys 
gėdėjos ir iš vietos pasijudin
ti, susitraukę klausė tarytum 
lyg Afrikos paukščiai strausai. 
Toliaus dar p. K. Pakštas pui
kiai pasakė trečią trumpą kal
bą apie “Grįžimą Lietuvon.” 
Po visų prakalbų vienas cici- 
likas padavė klausimą, girdi 
“Ant ko Dievas pasistojęs tvė
rė žemę ”

Koks klausimas, toks ir at
sakymas. Kalbėtojas pašie
piančiai atsakė. Publika su
kėlė didį delnų plojimą, kad 
nebuvo galo.

Gėda mūsų akliems cicili- 
kams pasirodyti, prieš socio
logijos studentus.

Stasys-Vytis.

v*

CHESTER, PA.
Ragino ruoštis prie Lietuvių 

Dienos.

Rugsėjo 9 d. čia buvo kun. 
Ig. Zimblys iš Philadelphijos, 
Pa. Atlikęs bažnyčioje reika
lus sušaukė žmones į kleboni
ją ir pranešė apie Lietuvių Die
nos paskyrimą Suvienytose 
Valstijose. Tai aiškino, jog 
šventas yra reikalas pasidar
buoti ir parinkti aukų nuken
tėjusiai Lietuvai. Ten pat bu
vo išrinkta valdyba. Išrinkta 
ta pati, kuri veikia Tautos 
Fondo skyriuje — pirm. J. Ko- 
dis, rašt. Jonas Mikoliūnas, 
ižd. Jonas Blažys.

Pranešimas.

I

iš vyrų p. Kupstas $11.89. Čia 
randasi net gausių aukautojų 
kaip va kun. F. Jakštys, p. V. 
Puodžiūnas, p. M. Tadauskas, 
p-lė M. Gunes, p. A. Šumskis, 
A. Griška, J. Ulčinskas, J. 
Kralikauskas, po $1.00. P. Kra- 
likauskas į savo renkamą dė
žutę $5.00 aukavo. Čia daug 
pasidarbavo su autamobiliais 
p. J. Kralikauskas, p. Masan- 
dukas, p. Akelis iš Newark, 

i N. J. ir vietiniai p. J. Siauru- 
I saitis ir F. Abromaitis.
j Esant automobilių viskas at- 
i likta greit ir parankiai už šį 
j tautišką pasidarbavimą kaip 
aukų rinkėjams, taip auto
mobilių savininkams labai ačių 
varde Suv. Organizacijų.

F. M. Petrulionis, 
Suv. Org. rašt.

I

išsiskirstė, išvažinėjo namo.
Piknikas nusisekė gerai, nes 

kaip girdėt dr-ja turės gerokai 
pelno.

Kadugėlis.

BROOKLYN, N. Y.

Didelis streikas.

Cigaretų dirbtuvėj Wythe 
Avė. po No. 762 ir 780 dar
bininkų yra apie 1.000. Ir jie 
sustreikavo. Reikalauja 8 
valandų dienoj darbo. Daug 
atsirado streiklaužių, daugu
ma dirba. Kompanija prisam- 
dė daug valkatų. Įvyko ke
letas susirėmimų streikierių su 

; streiklaužiais. Vieną žydžiu- 
i kę pagavo merginos, kaip 
pradėjo pešioti, tąsyti už plau
kų, tai mažai liko ant galvos,

Į

Čia reik pažymėti, kad tam nabagėlė streiklaužiauti' neis
daugiau. Ištikus svarbesnio 
pranešiu vėliau.

• pačiam vakare 4 d. rugsėjo bu- 
!vo surengta net 3 lietuviški 
vakarai šioj mažoj liet, koloni- 
joj, čia du gudruoliai atsira- 

Įdo p. J. Sinkevičius ir p. V.
i Kašėta Kliubo nariai ir du var- į 
de Kliubo rengė balių. „ Kliu- 

Bitės siuvėjo p. P. i bas sužinojęs tą uždraudė, tai

V. A.

Lietuviams katalikams pra
nešu, jog nedėliomis mišios i- 
talų bažnyčioj esti sekančiomis 
valandomis: 6:30 vai., 7:30 
vai. ir paskutinės 9:30 vai. Ne- 
dėlinė vaikų mokykla 2:30 vai. 
po pietų. Mišparai 7:30 v. v. 
Apie tai prašė pranešti italų 
bažnyčios klebonas.

Bažnyčioj, kai įeinat pro 
pirmas duris, galite pamaty
ti knygučių, kaip kalendorių 
krūvą. Kiekvienas jų gali pa
siimti.
reikalo.
site mūsų kalboje visokius pa
aiškinimus.

Buvo sulošta ke- 
Pagal T. tHrių veiksmų drama “Valka- 

T '+«*,” Veikalas nusisekė gerai, 
aktoriai atliko savo užduotis 
kopuikiausiai. Veikiančios y- 

o patos: Mato Linevičiaus rolę 
J atliko p. G. Mančiunskas, Li- 
nevičienės — p-lė P.. Skupai- 
tė, Liudmilos — p-lė O. Ma- 
nikaitė, Zonės — p-ni V. Ta
mošiūnienė, Zigmonto — K. 
Kručkus, Faddejaus — A. Pa- 
teckis, Jurgio-Valkatos — A. 
Kučas. Turiu pažymėti, kad 
p-lė O. Manikaitė ir A. Kučas 
tie du — savo roles atliko tik
rai artistiškai, nudavimai ir 

i kalba buvo labai aiškūs. Per- 
i traukose griežė orkestrą, taip
gi buvo keletą dainelių. Daina- 

i vo p-lė M. Černiauskiutė. Dai
nos publikai labai patiko, kie
kvieną dainelę-publika patiko 
delnų plojimu id privertė at
kartoti. Pasibaigus lošimui, 
sekė pasilinksminimas ir lekio- 
janti krasa. Paskirtas dova
nas gavo 1-mą p-lė Zosia Gur- 
kliutė, 2-trą B. Sarapas, 3-čią 

! p-ni V. Tamošiūnienė. Tos 
dovanas buvo paaukotos są- 
jungiečių kuopos labui. Pirmą 
rankų darbo krepšelį aukavo 
A. Stravinskaitė, antrą išsiu
vinėtą paduškaitę aukavo p-lė 
P. Skupaitė, trečią gėlių bu
kietą aukavo p-ni F. Plikunie- 
ne. Nors viskas buvo labai 
puikiai, bet žmonių nedaug 
teatsilankė. Priežastis to ne
atsilankymo turbūt tokia, kad 
daugumas žmonių šiuo laiku 
dirba ant farmų, o kurie dir
ba dirbtuvėse, tai pasiliuosa- 

; vę porą dienų nuo darbo iš
važinėjo pas savo pažįstamus.

Rugsėjo 6 d. L. Mot. Są-gos 
Į17 kuopos atsibuvo svarbus su
sirinkimas, liko išrinkta ko
misija dėl Spaudos Savaitės ir 

Į taip-gi dėl parapijos fėrų. Į 
, kuopą prisirašė keturios narės 
■ į apšvietos ir pašalpos skyrių. 

Kaimo Mergelė.

I

PERU, ILL.

. Iš šv. Bedo kolegijos.

Šv. Bedo kolegijoje moky
tojauja tėvai benediktinai. Jie 
yra jau senai atsižymėję savo 
mokslingumu ir darbštumu. 
Kolegija randasi labai puikio
je vietoje; tarp Peru, UI. ir 
Spring Valley, III.

Šv. Bedo kolegija yra ap
supta laukais ir žaliuojančiais 
medžiais, toli nuo miestų. Už
tai moksleiviai turi progą at
siduoti visiškai mokslui — 
jiems nerūpi miestas.

Šioje kolegijoje randasi 12 
lietuvių moksleivių. Čia yra 
S. L. R. K. M. 3 kuopa. Rug
sėjo 10 dieną kuopa laikė sa
vo mėnesinį susirinkimą. Ne- 
sugrįžus senąjai valdybai į jų 
vietą išrinkta šie asmenys: Z. 
Vitkus — pirm.. K. Muntvidas 
— vice pirm., V. Damašas — 
prot. rašt. J. Čeputis — kasi
ninku, A. Peldžius — kasos 
globėju.

Taip-gi per tą susirinkimą 
buvo renkama valdyba ir lite
ratiškam skyriui. Į valdybą 
pateko šie asmenys: L. Šimu
tis — pirm., S. Kosmauskis — 
rašt., P. Marcinkaitis — kny
gininku. Lietuvių kalbos mo
kytoju išrinktas L. Šimutis.

Panemunietis.

caiiis, ivaruses larnanes p-ie v. jyaudi pu uauui pinigu. 
M. Urboniutė, Magdės burti- nepasidalina, pelnas irgi buvo

karės nukentėjusiems, 
kitą bekontroliuojant

ninkės p-ni T. Palkevičienė, nuo 
Rainio kaimyno p. V. Pieteris,! viens 
Pelučio kaimyno J. Baltruko- Į sudarė $10.65. Kaip ten ne- 
nis. Aktoriai visi atliko sa-'būtų, panašus pasidarbavi- 
vo užduotis pusėtinai gerai, mas būtų naudingas buvęs kad 
neabejotina, kad būtų atlikę' būt gerai atliktas. Bet ne ant 

i da geriau jei būtų daugiau tos pačios dienos. Čia tik pa- 
Jonas Mikoliūnai ; laiko buvę. Čia tas viskas kenkimas, čia ir pasigarsinu-

I prisėjo atlikti į labai trumpą į šieji nemažai pyksta, net ir į. 
’ laiką, čia veikiama nežiūrint teismą norėjo patraukti, čia 
•jokių partijų. P* 
dainavo L. Vyčių choras iš Ne-' 

I vark, N. J. po vad. p. A. Rad-1 
zevičiaus “Vyčių himną” iri 
“Vai žydėk žydėk.”

Po dainų kalbėjo p. J. Liut-
N. Y.

Mokėti nėra būtino 
Ant 11 puslapio ra-

HARRISON IR KEARNY 
N. J.

Tag Day.

Suv. organizacijų 3 d. rug
sėjo Tag Dav pasekmės. Nors 
labai opus momentas lietuvių j kauskas iš Brooklyn, 
dabartiniam stovyj, tečiaus Nupiešė gana plačiai apie tau- 
nedaugiau, dešimta dalis vie-; tiškus dalykus. Ragino prie 
tinių lietuvių pasirodė lietu-j prisiruošimo aukų rinkti 1 d. 
viais. Šioj kolonijoj suaugu- lapkričio. Po prakalbų iš Nė
šių virš 600, o prisidėjo prie warko Sietino choras po vad. 
šio svarbaus tautiško darbo p. Judano sudainavo 2 daine- 
tik 63. Vardu Suv. org. ačiū les “Sveikas pavasarėli” ir 
už pasidarbavimą, labai ačiū ■ “Mieli paukšteliai”.
mūsų kaimynams Newarkie-! Tarpais p. M. Tadauskas 
------- , L. Vyčių kuopai, Šv. žavėjo publiką ant muzikališ- 

Šv. Rožan- i kų instrumentų. Paskiau su
neš prisidėjo ats- dainavo “Lietuvos himną”

ir apart Dr- Nevark, N. J. vedami p. A. 
Taipgi minė-

Po teatruiį ir miestas sužinojo nelabai 
gražų darbą mūsų lietuvių, už 
juos reik ir kitiems atsakyti.

Trečias balius buvo sureng
tas lietuviškų lenkų.

F. M. Petrulionis,

BROOKLYN, N. Y.

Blevyzgai nesiseka.

Jau buvo kartą rašyta, kad 
bliuznieriui Mockui čia nebuvo

j duota salė. Tai buvo tiesa. 
Bet už kelių savaičių vėl apsi- 
garsino blevizguosiąs rugsėjo 
12 ir 14 d. Pirmą vakarą ble- 
vizgavo, bet pasibaisėtinai ne
švariai, šlykščiai. Tai pas-

, kui jau antrą vakarą jam bu
vo pastotas kelias. Nors jau 

į čia nelabai valdžia kišasi į to
kius dalykus, bet jau į tokį 

; blevizguotuoją kitaip pažvelgė 
ir antrą vakarą jau pareikala
vo policija pas save pasikalbė
ti apie Waterburio atsitikimą. 

Matęs.

ST. LOUIS, MO.
Rūgs. 11 d. š. m. “Žiburio” 

dram. ir dainorių dr-ja turėjo 
extra pasikalbėjimą apie pase- 
kmingesnį veikimą ant atei
nančio rudenio. Mokytis dai
nų, deklemacijų ir teatrų loši
mo. Nutarta greitai pradėti 
repeticijas daryti. Po tam bu
vo paaiškinimai apie Katalikų 
Spaudos Savaitę. Vietinis ka
talikiškų laik. agentas K. Vuo- 
saitis kreipėsi į šios dr-jos vei- j čiams, 
klesnius narius, kad būtų sut- j Cecilijos chorui, 
verta katalikų spaudos komisi-| čiaus dr-jai, 
ją, kuri galėtų pasidarbuoti tovaudami ir skaitlingai prie Šv. Cecilijos Vyčių chorai iš 
Katalikų Spaudos Savaitėje, aukų rinkimo,
Choro vedėjas p. A. Živaitis jų prisidėjo keli minėtų dr-jų' Radzevičiaus, 
paaiškino dr-jai apie šį svarbų I atstovai čia daug pasidarbavo tam vakare ižduota atskaita 
reikalą. Paaiškino labai aiš-1 šiame, taipgi aukų rinkėjai Tag Day 110 aukų rinkėjų, 
kiai ir suprantamai, kad Ka- kaip jauni, taip seni, čia Viso surinkta $488.77. 2-ro 
talikų Spaudos Savaitė labai;matyt lietuvystės atjautimas, vakaro pe). 90c.
mums naudinga. Visi tam i Labai ačiū Bayones p-lėms, Rugp. 26 d. surengtam pik- 
maloniai pritarė ir pasižadėjo ' kurios taipgi skaitlingai prisi-; nike liko pelno $63.63. Liet, 
remti — sumanymą. Tam tik- dėjo prie mūs rengiamos Tag ' balius J. V. Kašėta $10.65. Iš- 
slui išrinko komisiją iš sekan-' Dav, čia vis aišku tautiškas laidų Tag Day $14.75. 
čių ypatų: pirm. p. Ž. Živai, atbudimas. Čia reik pažymė- Viso pas Suv. Org. Centr.

ti svarbesnius projektus abiejų kasierių $489.20.
pusių, agitacijos ir boikotavi-! Nutarta pasiųsti į Vilnių 
mo, nes čia bėda toki rasti, ku-; Cent. Kom. Dešimta dalis 

i ris nebuvo pakviestas prie dar- į skiriama Lietuvos laisvės at- 
bo, nors ir kvietėjams ne dau- gavimui. Čia reikia pažymė
liau priguli, kaip ir visiems ti, kad p-lė M. Steponavičiu- 
lietuviams. Čia nepagiriant į te iš Newark, N. J. surinko di- 

|nuolatinį komitetą, bet po tei- džiausią auką $21.61, antra nu ant tyro oro.

rast

čių ypatų:
tis, 1641 Texas avė., St. Lou- 
is, Mo., rašt. p. K. Vuosaitis, 
2209 Warren, st. St. Louis, M., 
antras rašt. p. J. Kantautas, 
941 a Park avė., iždinin. p. V. 
Balsis, 1009 Soulard St.

Išrinktoji komisija pakvies 
ir kitas dr-jas, kad prisidėtų 
prie to prakilnaus darbo ir iš- sybei kaip darbininkai po il-

ST. LOUIS, MO.

Rūgs. 3 d. š. m. “Šv. Juo
zapo” pašelpinė dr-ja turėjo 

į pikniką, kuris įvyko Grawois 
; View parke. Diena buvo aiš- 
Į ki ir šilta, todėl ir žmonių pu
sėtinas būrelis atsilankė.

Ant šio pikniko buvo pa
kviestas vietinis “Žiburio” 
dram. choras po vadovyste p. 
A. Živaičio. Linksmas jauni
mo choras sudainavo keletą 

i tautiškų dainelių. Dainos ne- 
I visos nusisekė gerai, nes va
saros karščiais buvo pertrauk
tos repeticijos, o antra, dai- 
noriai nevisi atsilankė, nes 
kai-kurie išvažinėjo į kitus 
miestus. Publika buvo užga
nėdinta išskyrus keletą sulais- i 
vamanėjusių moterėlių, ku- į 
rioms ne tik ką dainos lietu- • 
viškos netinka, bet ir tos ypa-; 
tos, kurios darbuojasi dėl tau-1 
tiškai-katalikiškos apšvietos. į 
Darbininkai, kurie 
kirti dirbti, atliko 
duotis gerai.

Visi linksminosi, 
vėlai nakčiai, nes buvo malo-

ATHOL, MASS., LEWISTON, 
ME. KLAIDOS ATITAI

SYMAS.
Num. 107 korespondencijoje 

iš Athol’io ir Lewistono įvyko 
sumaišymas. Korespondencijoj 
iš Atliol, Mass. pirmoj špaltoj 
gale šmotelis prasidedąs žo
džiais: “Ant galo Vyčių cho
ras. ...” iki špaltos galo pri- 

' guli prie korespondencijos iš 
Leviston, Me. tarpe paragra- 

■ fų trečio ir ketvirto.

buvo pas- 
savo už-

I p-lė M. Dzinzilauskiutė $20.50. Apie dvyliktą valandą visi

Nuo Administracijos.
Šiuomi pranešame visiems 

savo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jau 
baigiasi, kad pasiskubintu
mėte atnaujinti, nes mes kaip 
tik išsiuntinėjame pranešimus 
ir negavę jokio atsakymo, tu
rėsime sustabdyti siuntinėjimą 
“Darbininko.”

Taip reikalauja pačtas, o 
antra pabrangus popierai ne
galime siuntinėti ant abejo.

Kaip gaunate žinią tuojans 
money order arba čekį.

Jeigu to negalite padaryti 
parašykite nors kada prisiusi
te pinigus.

Pasitikime, kad mūsų skai
tytojai ir rėmėjai paklausys ir 
nevilkins prisiuntimą.

“Darb.” Administracija.



Vietines Žinios

DR. F. MATULAITIS

Krautuve
DANTISTAS

Atsiminkite miiusius

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

LIETUVIUS.

10x10. 
6x9.
3x6.

PIRMO7 KLESOS

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukt) 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų 
Vaikų ramintojas 
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo.prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

Visokie kvepianti 
muilai 10, 15 ir 25c

Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

Tel. Main 2483 E. Boston 799-W
George H. Shields

Advokatas

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 lOe 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c

Parsiduoda rakandai (forai 
čiai) dėl 4 kambarių.

Priežastis pardavimo, mo 
teris ligonbutyje (Hospital).

Z. Usavičius,
35 Mercer St., 

So. Boston, Mass.

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
deli nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naujų katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA
822 Washington St., Boston. Mass

Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 
Jei lietuviai darbininkai nori sužinoti, kų apie 
darbininkų gyvenimų rašo pats darbininkas, 
tai būtinai tegul perskaito šių knygelę.

32 pusi.................................. 5.

“Darbininkas”

(Gydykla)
Gydome visokias ligas, 

duodame vaistus, patarimus 
dykai.

Hampshire St. Pharmacy,
85 Hampshire Street,

(Prie lietuvių bažnyčios) 
Cambridge, Mass.

Nepaprastai pigiai
Mūsų kainos visados že

mesnės.
Lietuvis pardavėjas vi

sados yra, kuris parodys 
daiktus, kainas ir pasakys, 
kaip galima sutaupyti pi
nigus.

Speciališkai išvėdina
mi minkštais viršais ir a- 
pačia šienikai (mattress) 
su tvirtu audimo užvalka
lu parsiduoda po $3.00 ir 
$3.35 vertės $5.00.

James Ellis Co.

Ž
226 Broadway,kerte C St, So. Boston,Mass. i

Vienatinė Lietuviška *g*

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS 

meistras 
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai. 
KATNOS NEBRANGIOS.
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broadwav, 133 Bowen St.
SO. BOSTON, MASS.

Paieškas Petrų Bajoriunų, 
paeina iš Kauno gub., Pane
vėžio pav. iš Lietuvos apie 
tris metus, girdėjau, kad gy
vena apie Chicago, UI.

Jeigu kas žinote, malonė
kite pranešti ant šito adreso: 

Antanas Kostečkis, 
285'Clenton St.

Binghamton, N. Y.

PIRK NAMUS.
Visokių kainų. Geras na

mas parsiduoda tarpe Broad- 
wav, Metropolitan, avė, Mor- 
gan avė, and Union avė, taip
gi randasi namas ant pardavi
mo tarpe Broadway, Nostrand 
avė., Mvrtle avė. ir Flushing 
avė. Galiu, norintiems šiose 
vietose pirkime patarnauti. 
Pirkit dabar kol dar žydai ne
apsižiūrėjo geresnių. Kreipkis 
ypatiškai ar laišku nuo 1 iki 
6 vai. po pietų šiap dienomis, 
10 ryto iki 1 po pietų nedėlio- 
mis.

H. Perfall, 638 Hart St., 
Myrtle avė.

Brooklyn, N. Y.

Parsiduoda kriaučių dirb
tuvė, geroje vietoje lietuvių 
apgyventoj. Parsiduoda la
bai pigiai.

Victfi*
311 W. Fourth St 

Kampas D St., 
So. Boston, Mass.

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA

Tklkfmonk So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų. Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o .męs prisiusime jums 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
M. A. NORKŪNAS,

166 MELROSE ST.. :: :: :: MONTEIiLO

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyrų, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR.,

W0RCESTER, MASS.

♦f V. LUKOSEVICIA, £ 
Minersville. - - Pa.

William F. J. H o uj ar d 
Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston

Darbininkai, Vienykimės ir kas tai yra 
Socijalizmas? Parašė F. V. Apie vienybę vi
sas pasaulis kalba, bet vargiai jų suranda. Ka 
nori sužinoti ant ko turi remties tikra darbi 
ninku vienybė, tegul šių knygutę perskaito. 
Čia ir-gi suras daug žinių apie socijalistų 
mokslų. 32 pusi......................................................5.

Dr. Paul J. J akinau h
(Jakimavičius)

Priėmimo vajandoe:
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

609 BR0ADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 602 S. B,

Kuri užlaiko visokio ta- 
*♦* voro, reikalingo maine- 
V nieriams.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Ar nori būt gražus.
Jeigu taip, tai nusipirkite Mos- 

ties, kurią išdirba Mentholatum 
Co. ir visi daktarai ir aptiekoriai 
pripažįsta geriausia.

Ištepant moste veidų prieš ei
nant gult per kelis vakarus pada
ro veidą tyru ir skaisčiu. Mostis 
išima visokius spuogus ir dėmes- 
plėtmus saulės nuode gimus ir la
šus. Kaina dėžutė 50c. ir $1.00.

Pastatykite 
paminklą ant 
amžinos at- 

į|r. minties.
£! Lietuviai
" kreipkitės pas 

mane, nes aš 
užlaikau pui
kiausią P A- 
M I N K L Ų 
išdirbystę.

Yra viena iš geriausių.

Liudvikas Windhorst’as, Vokiečių Kata
likiškos visuomenės budintojas pagal kun. Rob 
Swickerath‘ą — J. E. K................................5c.

Katalikų Spaudos Savaitė. Sutaisė J. E.
K. ir U. —........................................................5c.

Keli Svarbūs Klausimai. Parašė F.
V. — ...................................................................10c.

| g
Įs Geriausias graborius South Boston ’e. šermenis Jį 
g atlieka pigiai, gražiai ir gerai. Važiuoja ir į kitus 

miestus, nieko ekstra nerokuodamas. įji
g 258 W. BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS. gf 
g Telephone: 839-J. So. Boston.

Nepaprastas
Pranešimas.

Geriausia užeiga,
švariausioje vietoje, 
kurioje galima gauti 
visokių saldainių, sal
džių gėrimų (soda) ir 
ice cream’o (šaltako- 
šės).

Pristatome ant pa
reikalavimo tiesiog į 
namus. Kainos labai 
prieinamos.

Lietuviai visados 
kreipkitės pas savuo
sius.

Savininkas visiems 
gerai žinomas

Leonas švagždys,

317 Broadvay,
So. Boston, Mass.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ..... $1.00

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo.......15c

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo.......10c
Aritmetika mokinimui- 

si rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ............ 35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Darbininko” 
ir $1.00 per money orderį, 
tai gaus visas 4 knygas 60c. 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

Vienatine Lietuviška

A P T I E KA
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.

-------------------  O -------------------
“Darbininko” Knygyne galima gauti ir 

kitų spaustuvių išleistų knygų.
Agentams nuleidžiama dideli nuošimčiai.
Kreipkitės šiuo adresu:

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbtą *ių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingi ku- 
kardų, guzikuėių, metalinių anameliuotų ir paderi vi., -♦* 
luloidu. Išdirbu tarpas, vėliavas, karūnas ir tan. v«ua 
šius daiktus. Pavestus man darbu* atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai 
prašalininio neteisingų informacijų, kurias skleidžia st»i* 
mane noriu aiškiai pasakyti ksd visus darbus dar. > ■•*.<» 
rankom.

“Darbininko’’ Leidiniai.
Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Pa

rašė F. V. Gražesnės dovanėlės mūsų darbi
ninkai ir negali susilaukti. Tai tikras darbi- 
ninkų turtas, nes jų gyvenimas šioje knygu
tėje iš visų atžvilgii] nušviestas. 32 pusi........ 5.

H. S. Stone, Oph. D.
399* BROADVVAY. .o. .o™

Komedijėlės. Parašė Urš ulė Gurkliut 
Šioje knygelėje telpa keletas gražių ir labai 
juokingų scenos vaizdelių. Teatrų rengėjams, 
scenos mylėtojams patartina šių knygelę ingyti 
Tinka pasiskaityti ir viisems. 36 pusi........10.

Naujos “Darbininko”
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