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Išrodo mums, jog nėra la
biau pageidaujamo, kaip to, 
kad daugintus skaičius tų, ku
rie gali ant gero sunaudoti sa
vo raštiškus gabumus ir kad 
geri laikraščiai kuodidžiausia 
išsiplatintų, taip kad kiekvie
nas kasdieną turėtų gero skai
tymo kuriame pamokinama, 
sustiprinama ir pakeliama 
krikščioniškos dorybės.

Popiežius Benediktas ZV.
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Metams $3.00, pusmečiui $1.50.

Veltui jūs statysite bažny
čias, veltui remsite misijas, 
veltui steigsite mokyklas — 
visi tie jūsų darbai, visos tos 
jūsų pastangos nueis niekais, 
jei jūs nesugebėsite vartoti Ap
sigynimui ir užpuolimui to tin
kamo ginklo, koiriuo yra gry
noji ir tikroji katalikiškoji 
spauda.

Popiežius Pijus X
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Lietuvai gresia
pavojus

ti:

Į

Lietuviai aiškiai nu- 
kad užėję “paliųosuo- 
užuot rusų jungo nori 
savo vokiečių kumštį.

Vokiečiams Lietuvą užėmus 
ir daugiau kaip ištisus metus 
jiems šeimininkaujant mūsų 
krašte, nedaug teturėjome ži
nių nuo savųjų. Ne kiek jų 
turime ir dabar, bet ir tos, ką 
pasiekia mus pakankamai nu
šviečia užkariautojų norus. Iš 
pradžių pas vokiečius kilo 
klausimas, ką dairyti su užim
tąja Lietuva. Jie sau įsivaiz
dinę buvo, kad Hetuviai po 
rusų valdžia didžiausią vergiją 
kentė, būk jie neturėjo nei ba- 
žnyčių, nei mokyklų, nei drau
gijų. Ir todėl, tik inkėlę ko
ją, konfiskuodami lietuvių 
turtą, rekvizuodami gyvulius 
prisižiūrinėjo lietuviams ir la
bai stebėjosi iš jų ūpo. Jie 
laukė, kad lietuviai nieko ki
to netrokšta, kaip tiktai pa- 
liuosavimo nuo rusų jungo. Jie 
vieną dalyką tik sugebėjo su
prasti, kad lietuviams jau per 
tą šimtą su viršum metų rusų 
šeimininkavimo užtektinai se
nosios biurokratijos tvarka in- 
kirėjo. Bet jie nemokėjo įspė
ti, kad lietuvių tauta turi sa
vo idealus, kurie, daug auk
ščiau siekia, neg pasiliuosa- 
vimas nuo rusų biurokratijos 
jungo. Jei nebūtų jie apakę 
savo laikinais pasisekimais, 
jei būtų rimtai sekę lietuvių 
politiškąją mintį, tuomet len
gvai būtų pastebėję, kad mū 
sų tauta jokiuo būdu nepasi
tenkins tuo, ką vokiečiai jiems 
teikia, 
matė, 
tojai” 
uždėti
0 ta kumštis jų daug žiaures
nė negu kad maskolių buvo.

Užėmę Lietuvą vokiečiai 
tuojau ėmė pienuoti, kaip iš 
Lietuvos išplėšus žemes, pa- 
glemžus visus turtus į savo 
rankas ir “nukūlturinus” mū
sų žmones t. y. vokiečiais pa
vertus. Tuoj imta spaudoje 
ir politikuose svarstyti, kaip 
čia lengviau Lietuvą koloniza
vus ir apgyvendinus žemės plo
tus.

Girdi, mes duosime 
bažnyčias, grąžinsime 
konfiskuotus turtus ir 
bus gerai — skelbė vokiečiai. 
Bet lietuviai jiems rimtai at
sakė, kad jie toli gražu nesi
džiaugia iš tokių malonių, kad 
jie bažnyčias turėjo savo kal
boje prie rusų ir kad jie turė
jo savo mokyklas, ant galo, 
kad jie reikalauja sau politiki- 
nės laisvės. Prieš tokį lietu
vių reikalavimą jie negalėjo 
atsispirti ir, bent mokyklų 
klausime, nusileido. Bavarai, 
saksonai ir kitų pietinių vals
tybių gyventojai ir-gi neprita
rė prijungimui Lietuvos prie 
Prūsijos. Todėl vokiečiai iš
kėlė dar du projektu: padaryti 
iš Lieutvos valstybę su tokio
mis pat teisėmis, kaip visos 
kitos valstybės Vokietijos, tik
tai atėmus teisę siųsti savo at
stovus į Reichstagą, antras 
projektas tų, kurie nesitikėjo 
pergalėti sąjungininkų, suda
ryti iš Lietuvos suvisu atskirą 
viešpatiją su savo karalium ir 
parlamentu; ta viešpatija per
skirtų Vokietiją nuo Rusijos. 
Imta svarstyti laikraščiuose, 
leista apie tai kalbėti patiems

jums 
joms 
jums

lietuviams per savo seimus ir 
maž-daug galima buvo tokias 
išvadas padaryti iš Betman- 
Holvegio, jų pirmojo ministe- 
rio, kalbos, pasakytos Reichs
tage. Bet matydami, kad 
rusai tuo tarpu negali atsiimti 
Lietuvos ėmė vėl tykoti, kad 
ją prie Prūsų prijungus.

Prijungti gi visą Lietuvą 
iš karto prie Prūsų negalima 
delei įvairių priežasčių, tai, 
kaip skelbia paskutinios ži
nios, jie prijungia prie savo 
viešpatijos tiktai Suvalkų gu
berniją. Kiek tai yra pragai
štingas mūsų tautai toks sus 
kaldymas, nėra reikalo a'škin- 

kiekvienas suprantąs
mūsų tautos siekimus pasakys, 
kad čia yra didžiausias pavo
jus. Ir tegul žino vokiečiai, 
tegul žino visi, kurie bando 
kesinties ant Lietuvos čielybės, 
kurie norėtų jos dalį paglemž
ti, kad Hetuviai nepasiduos, 
nors tas jiems kaštuotų daug 
aukų ir kraujo praliejimo. 
Mes visi kaip vienas žmogus 
protestuojame prieš tas jų pa
stangas mūsų Tautos kūną su
skaldyti ir prieš jų norą mū
sų žemes paveldėti. Todėl 
mes kviečiame visus Amerikos 
lietuvius per savo ir svetim
taučių spaudą išreikšti kuoaš- 
triausį protestą.

Kur tik mes nesusieitume, 
aptarkime savo Tėvynės Lietu
vos reikalus ir, pastebėję sa
vo neprietelių pastangas su
skaldyti mus ir mūsų Tautą 
paglemžti, protestuokime, ra
ginkime mūsų brolius, Lietu
voje pasilikusius, prie tikres
nių priemonių.

Te būna pavyzdžiu visai A- 
merikai Bostono lietuviai, ku
rie 29 d. spalių priėmė Tezoliu- 
ciją mitinge apie 2000 žmonių, 
protestuojančią prieš tokį vo
kiečių nežmonišką pasielgimą. 
Tesupranta mūsų priešai, kad 
lietuviai nesiduos savęs paver
gti ir kovos toliai, kol negaus 
neprigulmybės, kol negaus 
teisės tvarkyties savo krašte, 
kaip patys nori.

Rumunijos valdžia persi 
kėlė j parusi

RUMUNAI APLEIDŽIA 
SOSTINĘ.

Rumunijos valdžia jau išsi
kraustė iš sostinės, apleido 
Bucharestą ir atidūmė į mies
tą Jassy, kurs guli prie pat 
Rusijos rubežiaus. Į Jassy 
atvyko karalius, jo ministe
riai ir dabar atvyko parlamen
to atstovai. Gyventojai, tai 
skubiai apleidinėja sostinę di
deliais būriais.

Gyventojai bėga iš sostinės 
ypač todėl, kad teutonų aero
planai nuolatai skrajoja Bu- 
charesto padangėse ir meta 
bombas. Tas dar nepratusius 
prie baisenybių rumunus bega
lo gązdina. *

Kuomet Mackensen baisiai 
sumušė rumunus ir rusus Do
brudžoj, tai Rumunijos mini
steriai ir karalius turėjo tary
bą. Taryba buvo labai triuk 
Sminga. Nutarta, kad kara
lius Ferdinandas asmeniškai 
atsišauktų į talkininkų visas- 
valdžias, kad gelbėtų jų šalį. 
Karalius tą padarė. Atsišau
kė* Bet ar bus iš to koks ge

tai reikia abejoti. Per

kad atsiųstų pagelbą. Carie- 
nė išreiškė apgailestavimą, bet 
pasakė, jog nesikiša į val
džios reikalus ir pagelbos ne
galinti išprašyti. ■

Rumunijos finansų minis- 
teris buvo Londone užtraukti 
paskolą. Bet paskola nenusi
sekė.

PASISLĖPS RUSIJOJ.

Rumunų ir rusų armijos su
muštos Dobrudžoj bėga į šiau
rę. Bėga, kiek drūti linkui 
Braila, Isakča ir Tulča. Tie 
miestai yra prie Dunojaus ir 
čia yra tiltai per Dunojų. Tai 
likučiai Rusijos ir Rumunijos 
armijų tikisi per tuos tiltus 
pabėgti nuo besivejančių 
tonų, bulgarų ir turkų, 
rėję per tuos tiltus, bus 
Rusijos žemėj, Kišinevo 
bemijoj.

teu-
Pe- 
jau 
gu-

RUSŲ FRONTE.
Palei Stokhodo upę rusai 

smarkiai bombardavo prieši
ninko pozicijas ir paskui darė 
atakas. Bet buvo atmušti.

ras,
nai ir serbai vis šaukė pagel- j PRANCŪZŲ FRONTE. . 
bos, bet jos nei iš kur nesu
laukė ir buvo pasmaugti. Gal 
būt tas pat bus ir su Rumu- 
ja.

Negali atsigriebti.

Dobrudžoj’rumunai ir rusai 
nei kiek negali atsigriebti ir 
niekur negali atsispirti. Vi
sur traukiasi atgal, o Maeken- 
seno armija vis bėgantiems li
pa ant kulnų.

J
Kol kas dar neatėjo žinių a- 

pie Mackenseno armijos persi
kėlimą per Dunojų. Milžiniš
kasis tiltas, 14 mylių ilgumo 
vedęs per Dunojų tapo rumunų 
susprogdytas. Per tą tiltą ė- 
jo geležinkelis iš pajūrinio 
miesto Constanza į Buchares- 
tą. Nuo to tilto iki Buchares- 
to yra arti 80 mylių.

Tuo tarpu Mackensen vis 
grudžiasi tolyn Dobrudžoj. 
Žengia į šiaurę palei Dunojų 
ir Juodąsias jūres. Macken
sen eis iki tos vietos, kur Du
nojus pasisuka į rytus. Tuo
met jis persikėlęs per Dunojų 
atkirs šiaurinę Rumuniją nuo 
pietinės. Dabar jau veik vi
sa Dobrudža užkariauta. Li
ko tik šiaurinė jos dalis.

Rumunai Transilvanijoj tu
ri šiokių tokių pasisekimų 
prieš austrus. Rumunai at- 

________ ____ __________ siėmė iš austrų sodžių Livechy 
Ispanijos ambasadą Washing- ir paėmė nelaisvėn 300 austrų

SIŲSKITE LAIŠKUS Į 
LIETUVĄ.

Tikriausias, saugiausias ir 
greičiausias laiškų siuntimas į 
užimtą Lietuvą yra per “Dar
bininko” biurą. Tas biuras 
išverčia į vokišką kalbą, pri
deramai sutvarko ir siunčia į

lone. . Iš Washingtono be jo
kių trukdymų, be karinių cen
zūrų eina tiesiog į Berliną, o 
iš ten į Lietuvą.

Greitesnio, tikresnio kelio 
laiškų siuntimo į Lietuvą šiais 
laikais nėra.

Siunčiame ir pinigus į už
imtą Lietuvą per ambasadą.

Galima siųsti laiškus ir pi
nigus nelaisviams Vokietijoj.

Už laiško išvertimą ir pa
siuntimą reikia 30c. Laiškas 
su pinigais siunčiant reikia 
40c.

Būkite tikri, jog kiekvieno 
laiškas atsiųstas su 30c. (gali
ma stampčmis), bus išsiųstas.

ir penkis kulkosvaidžius. Alt 
klonyje austrai buvo pastumti 
atgal pusseptintos mylios- Juil 
klonyje rumunams ir-gi pavy
ko sumušti austrus. Paėmė 
nelaisvėn 900 austrų, 2 anuo
tas ir 14 kulkosvaidžių.

GREITAI SENSTA IS RŪ
PESČIO.

Rumunijos karalius nuo ka
rės pradžios, ty. per 9 savai
tes išrodo papenėjusiu keletu 
metų.

Kaip tik prasidėjo Rumuni
jos nepasisekimai, tai Rumu
nijos karalienė tuoj pyškino

Pasibiaurejo.
Toronto, Canada. — Suba- 

toj čia buvo belgu Tag Day 
Tags buvo užsakyti Bostone 
[r vietoj belgų velia vii buvo 
padarytos mažutės vokiečių 
veliavukės. Prasidėjo aukų 
rinkimas ir daug jų buvo pa
vartota pirm negu buvo patė- 
myta, kad tai vokiškos velia
vukės. Tokiu baisiu atsitiki
mu laikraščiai ir visuomenė 
nuo širdies biaurėjosi.

BADAS GRAIKIJOJ.
Graikijoj, Tesailjoj ir Pele- 

poneso apygardose prasidėjo 
badas. žmonės negali gauti 
nei grudų, nei miltų.

Graikijos žemės yra labai 
nualintos ir neužauginama ja
vų užtektinai, kad išmaitinti 
savo gyventojus. Visuomet bū
davo javų įgabenama iš kitur.

SUTORPĖDAVO TRAN
SPORTĄ.

Garlaivis Augelike, kuriuo 
buvo gabenama talkininkų ka
reiviai į Salonikus tapo sutor- 
pėduoti.

Pagelbės vaikams Nelaimes.

Somme fronte anglai paė
mė vieną, vokiečių poziciją. 
Tame pat fronte ir francuzai 
pasivarė pirmyn ir paėmė ke
letą. desėtkų vokiečiij j nelais
vę.

ATSIĖMĖ POZICIJĄ.
Kai vokiečiai netikėtai ne

teko ties Verdunu keletos po
zicijų, tai dabar jie užsispy
rė tas pozicijas atgauti. Da
rė nesvietiškai smarkią ataką 
ir atsiėmė La Maisonette far- 
mą. Vokiečiai paėmė nelais
vėn ir 412 francuzų nelaisvių.

SUTORPĖDAVO DIDĮ LAI
VĄ.

Vokiečiai sutorpėdavo dide
lį Anglijos laivą Morina. Lig
šiol žinoma, jog nuskendo a- 
pie 70 žmonių. Tarp nusken
dusių esą amerikonų.

Garlaivis buvo nuskandin
tas be persergėjimo.

GAL UŽPULTI ANGLIJĄ.
Vyriausias Anglijos armi

jos vadas French savo prakal
boj laikvtoi liuosnoriams Der
by mieste, pasakė, jog vokie
čių įsiveržimas į Angliją yra 
galimas daiktas. Sakė, jog 
anglams prie to reikią būti 
prisirengusiems.

SUSIRĖMIMAS ANT 
J U RĖŠ.

Anglijos ir Vokitijos torpe
diniai laivai turėjo didelį susi
rėmimą Anglijos kanale. Mat 
Vokiečiams rūpi trukdyti ang
lams gabenimą kareivių, amu
nicijos ir provizijos į Franciją. 
Tai vokiečiai ir pasiryžo pa
bandyti sutrukdyti. Atplauku
sius vokiečių torpedinius lai
vus pasitiko Anglijos laivai.

Vokiečiai skelbia, jog susi
rėmime nuostolių neturėjo, bet 
anglai giriasi nuskandinę du 
vokiečių laivu. Anglijęs vie
nas torpedinis laivas nuskan
dintas, antras pažeistas ir vie-

POPIEŽIAUS AUKA.
Popiežius paaukojo $2.000 

belgų vaikų sušelpimui. Taip
gi atsišaukė į Amerikos vysku
pus, dvasiškiją ir svietiš- 
kius, kad prisidėtų prie gelbė
jimo belgų vaiki) nuo bado ir 
ligų-

SAKO, KARĖ ŪMAI 
BAIGSIS.

New Yorke sakė prakalbą 
Harvardo universiteto prof. 
Muensterberg. Sakė, jog ka
rė neužilgo pasibaigs. Taip
gi išrodinėjo, jog vokiečių kul
tūra pasklis po visą pasaulį,' 
lygiai taip, kaip kad Franci
jos revoliucija buvo pasklidus 
po visą svietą.

STATYS GARLAIVIŲ 
NORVEGIJAI.

Kanados valdžia pavėlino 
statyti Norvegijai garlaivius 
Kanados garlaivių dirbtuvėse. 
Garlaivių, būsią pastatyta už 
$10.000.000.

GRAIKAI PASIDUODA.

SUDEGĖ DIRBTUVĖ.
Butler, Pa.

Steel Car kompanijos dirbtuvė 
sudegė. Neteko darbo 3.000 
darbininkų.

Standard

EKSPLIOZIJA AMUNICI
JOS DIRBTUVĖJ.

Anglijoj, Kent apskrityje, 
buvo didelė ekspliozija amuni- 
sijos dirbtuvėj. Du buvo už
mušti ir 10 darbininkų sužeis
ta. Daug blėdies pridaryta.

DIDELIS GAISRAS.

Farnham, Mass. — Sudegė 
St. Elizabeth ligoninė. Ligo
nių ten buvo 350. Nelaimė 
atsitiko naktį ir pora tuzinų 
ligonių sudegė.

Kiti šoko per langus ir vos 
gyvi išliko.

NELAIME.
Ryme buvo ištikus eksplio

zija oxigeno dirbtuvėj. 40 
darbininkų sužeista.

GARLAIVIS DEGA.

NEPRITARIA PRIVERSTI
NAM KAREIVIAVIMUI.
Australijoj buvo pavesta vi

suomenei nubalsuoti ar įvesti 
priverstiną kareiviavimą, ar 
ne. Visi balsai dar nesuskai
tyti. Bet kiek jau suskaity
ta, tai rodo, jog priešingi į- 
vedimui priverstino kareivia
vimo.

NUSKANDINO DIDĮ 
GARLAIVĮ.

Didžiulis Anglijos laivas 
Roįvanmore tapo nuskandin
tas.

Talkininkų ambasadoriai 
buvo atsilankę pas Graikijos 
karalių. Tai karalius sutiko 
išpildyti talkininkų reikalavi
mą perkelti armiją iš šiaurinės 
Graikijos į pietinę. Tas per- 
kraustymas prasidės lapkričio 
3 d. Tai dabar talkininkai 
tiki, jog Graikijos valdžia ne
nori jokios karės ir taip-gi ne
turi sutarties su teutonais.

Kanados jūrės departamen
tas gavo bevieliu telegrafu ži
nią, jog Atlantike dega Ang
lijos garlaivis East Point.

LIKO BE VANDENS.

Kenosha, Wis. — Vandens; 
įvados dūda buvo trūkus ir to< 
miesto gyventojai liko be van
dens. Į Kenosha vanduo ei
na iš ežero Michigan-

KURKĖS BUS BRANGIOS.

MIŠIOS UŽ KRITUSIUS KA
RĖJE.

IŠ KO DARO TROŠKINANTĮ 
GAZĄ.

Iki rugpjūčio mėnesio nuo 
karės pradžios iš Italijos išga
benta Vokietijon tūkstančiai 
tonų laurų. Sakė, jog tais 
laurais papuoš kareivių kapus. 
Dabar dasižinota,, jog iš laurų 
daroma troškinanti gazai, ku
riuos vokiečiai vartoja prieš 
savo priešininkus.

NETARPININKAUJA.
Buvo pasklidęs gandas, jog 

popiežius tarpininakuja tarp 
Rusijos ir Vokietijos, kad tas 
valstybes sutaikinti. Popie
žius apreiškė, jog tai netei
singas gandas.

300 ŽMONIŲ Į SIBIRĄ
KASDIEN.

Rusijoj prasidėjo smarki a- 
gitacija už taiką. /Valdžia to
kius agitatorius baisiai perse
kioja. Pranešama, jog vien 
iš Maskvos išvežama Sibiran 
300 žmonių už agitaciją už tai
ką.

TRŪKSTA PIENO.

Vokietijos didžiuose mies
tuose pieno gaHma gauti tik
5 • /f "

New Yorke Šv. Petriko ka
tedroje Uždusinėję bus laiko
mos iškilmingos mišios už kri
tusius europinėje karėje. Ats
tovai nuo kariaujančių valsty
bių dalyvaus pamaldose.

PRITRUKO NAMŲ.

Švedijos sostinėj, Stock
holme pritrūko namų. Rude
niui atėjus daug šeimynų su
grįžo į sostinę ir neturėjo kur 
dingti. Tai 30 šeimynų ga
vo prieglaudą miesto salėj ir 
kitose viešose įstaigose.

DIRBA 450 AEROPLANŲ

Sužinota, jog Suvienytų 
Valstijų valdžia dirbdina įvai
riose dirbtuvėse 450 aeropla
nų. Jie atseisią po $12.000.

ŽADA PARĖMIMĄ.

Skandinavų laikraščiai 
daug svarsto apie santikius 
tarp Vokietijos ir Norvegijos. 
Tie santikiai pablogėjo dėlto, 
kad vokiečių submarinai daug 
nuskandino Norvegijos laivų. 
Anglijos laikraščiai parašė, 
jog jei Norvegija stotų pripš 
Vokietiją, tai Anglija jai su
teiktų didžią paramą.

Danijos laikraščiai juokiasi 
iš tokio Anglijos pažado. Ra
šo, jog Anglija jau globoja 
septynias tautas ir keturias 
teutonai jau pasmaugė, o penk
tąją baigia smaugti. Pasmaug
tos yra Belgija, Serbija, Čer- 
nogorija ir Albanija, o Rumu
nija baigiama smaugti. O 
Portugalija ir Graikija yra ir
gi Anglijos “globoje”.

Kurkęs Padėkonės dienai. 
šiemet bus labai brangios. 
Bostone kainos busią po 45c. 
ant svaro. O gal pakilsią net; 
iki 50c. ant svaro.

SUGAVO DAUG MUSIŲ.

Hereford, Texas. — W. H. 
A. Porter per pereitą vasarą 
turėjo 24 musių varžus. Su- 
seikėjo muses ir rado 45 galio
nus, o musių į galioną-telpa. 
24.000. Tai išviso jis sugavo- 
musių 1.080.000.

t

KASŽIN AR PRIGELBĖS.

Amerikonai nemėgsta stoti 
armijon. Stoja jų labai ma
žai ir valdžia negali privilioti 
vyrų armijon. Tai dabar su
manė rekrutavimo ofisuose į- 
sodinti merginas ir jos užra
šinės įstojančius. Bet kasžin 
ar tas kiek prigelbės. Atsi
rado 30 merginų, kurios už
rašinės vyrus, įstojančius ar
mijon.

I _______
PRATURTĖJO BULVES AU

GINDAMI.
Caribon, Me. — Aroostook 

apskrityje farmeriai daugiau
sia sodina bulves, šiemet ten 
bulvės gerai užderėjo ir taip
gi kainos ant bulvių didelės. 
Tai farmeriai to apskričio kas 
mėnuo dabar gauna $2 000.000 
už bulves. Kasdiena iš to ap
skričio išvežama 100 vagonų 
bulvių. Farmeriai dabar per
kasi automobilius ir krauja pi
nigus į bankus.

GAVO UŽSAKYMŲ.
Bethlehem Steel kompani

ja gavo relių užsakymus nuo 
Francijos valdžios už $2.75(k 
000.
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Lietuvių Diena.

Štai atėjo laukiamoji, pra
kilnioji, minėtinoji diena — 
Lietuvai Diena.

Mūsų inteligentija nesigai
lėjo triūso, nesigailėjo pas
tangų gavimui tosios daug ža
dančios dienos.

Žodžiu sakant indėjo lietu
vių amerikiečių* inteligentija Į 
Lietuvių Dienų triūso ir ener 
gijos tiek — kiek tik galėjo.

Ir tą dieną, gavome. Tą 
dieną Prezidentas AVilsonas 
paskyrė kaipo dieną užjautimo 
vienai iš labiausiai nukentėju
siųjų mažųjų tautų, kaipo vie
nai iš gyvųjų — egzistuojan
čiųjų Europos tautų, kurią 
militarizmo milžinai, besi- 
grumdami, sunaikino, sutrem
pė, nuskaudė; kurios žmone- 
lius išblaškė, sukamavo, ku
rios turtus paleido su dūmais, 
drba i savo kišenes susikrovę 
išsigabeno.

Prezidentas didėsės kapita- 
Vstų respublikos, multimili- 
jarderių šalies valdovas, Su
vienytų Valstijų galva atsišau
kė oficiališkai Į šios šalies pi
liečius, pripažindamas lietu
vius už tautą gyvuojančią, už 
tautą vertą sušelpimo ir pata
rė šios šalies piliečiams sušelp-’ 
ti lietuvius, o tuomi pačiu ir 
mūsų brangiąją tėvynę Lietu
vą.

Svarbą to atsišaukimo po
litišku ir medžiagišku žvilgs
niu apkainuos teisingai tiktai 
mūsų ainiai, šių laikų Lietuvos 
atgimimo istorijos lapus rašy
dami.

Susiėjome į vienybę bent tai 
vienai dienai visos mūsų sro
vės, srovelės, visos mūsų par
tijos, partijėlės visi pajuto
me, kad kas tai darosi, kas 
tai įvyksta gyveniman nepap
rasto, kas tai labai svarbaus, 
kas tai labai senai laukiamo, 
kas tai labai reikalingo, kas 
tai neatbūtinai turinčio įvyk
ti.

Mes visi supratome, kuomi 
mes esame, ir supratome, kad 
mes apart savo naminių kas
dieninių reikalų, dar turime 
ir viešus, tėvynės reikalus, 
bendrus mums visiems, kurių 
sutvarkyme, kurių įvykinime, 
mes turime visi išvieno, petys 
į petį dirbti, ir tai, sakau, 
dirbti dieną ir naktį patol, pa
kol nesusilauksime to, ko mes 
trokštame, kas mums reika
lingiausia ir kas teisingai 
mums, kaipo lietuviams pri
guli.

Daugelis yra tokių reikalų, 
bet šioje valandoje tai iš viso 
daugio svarbiausia tai surinki
mas didesnės sumos sušelpimui

vių; tai yra svarbiausis tikslas 
Lietuvių Dienos. Nors mes, 
darbininkai, dalyvaujame ma
žne visuose mūsų tautiškuose 
reikaluose, juos remiame ar 
tai savo uždarbiu, ar tai dar
bu, ar pritarimu, bet Lietu
vių Dienoje turime išeit į dar
bą VISI petys Į petį, vyras į 
vyrą, visi lietuviai, kaip mū
ras turime stot: ir vyrai, ir 
moterys, vaikinai ir merginos 
ir priaugantieji vaikai — kad 
tinkamai išnaudojus tokią ge
rą progą sušelpimui Lietuvos.

Čionai savo nerangumą, sa
vo nedrąsą, savo gėdingumą, 
savo apatijas ir antipatijas tu
rime mest į šalį, o stot į darbą 
visi.

Tenai mūsų tėveliai, mūsų 
motinėlės, mūsų žmonos, mū
sų vaikučiai, mūsų broliai ir 
seselės miršta iš bado sušan;. 
su-'yrę, išdžiuvę, išblyškę, 
šaukiasi prie mūsų pagelbos, 

[gal kitas jau ir akeles pražiū- 
1 rojo, bežiūrėdamas į vakarų 
šalelę, iš kur tikisi nuo sa
vųjų pagelbos... Ar-gi mes 
būtumėme tokiais kietašir
džiais, kad nepasidarbuotu- 
mėm jų sušelpimui, rinkdami 
aukas — bent tą vieną dienele 

‘savo amžiuje.
Taip-pat jūs, jaunuomenės 

atžalos, žiedeliai, jūs, čia gi
męs lietuvių jaunimas, jūs ga
lite kodaugiau toje dienoje nu
veikti.

„jums tai toje dienoje yra 
užvis geriausia proga parodyt, 
kad jūs easte lietuviai, kad 
jūsų gįslose teka lietuvių krau
jas, kad jūsų širdyse plaka 
dora, prakilni, jautri — lietu
viška'širdis, kad jūs nors ir 
neesate matę mūsų mielos tė
vynės šalelės-Lietuvos,bet savo 
prakilniais darbais užsipelno
te to, kad esate verti teisingai 
ir vertai nešiot tą brangų ir 
garbingą vardą — Lietuvis, 
Lietuvos pilietis.

Delto-gi visi iš dūmų, kas 
gyvas, kas jaučia tėvynės mei
lę, kas jaučia saviškių var
gus ir nelaimes, iš kieno šir
dies dar neišgaravo meilės ir 
pasišventimo jausmai — visi 
stokime į darbą Lietuvių Die
noje — o parodysime, ką lie
tuviai gali visi išvieno veikda
mi.

Mūsų, darbininkų, yra dau
giausia. Mes turime daugiau 
ir pasidarbuoti, juk ir tėvynėje 
darbininkai labiau už kitus 
luomus nukentėjo, jei jau ir 
nelabiau, tai bent jie labiau 
tai atjautė. Dėlto padirbėki
me visi toje dienoje taip, kaip 
dirba geri darbininkai, norė
dami dirbt, kaip dirba darbi
ninkai lietuviai — padirbėki
me tikrai ljetuviškai. \

VYSKUPO LAIŠKAS.

Chancellors Office
315 Wyoming Avė., 

Scranton, Pa.
Oct. 224, 1916.

Re v Dear Sir: —
The President of the United 

States, in compliance with 
the reųuest of the House of 
Representatives, having ap- 
pointed Wednesdav, Nov. lst, 
1916, as a day upon which 
the people may make contri- 
bution for the aid of the stric- 
keh Lithuanian people, I 
would ask you to urge the 
membe'rs of vour congregation 
to contrihute generouslv to the 
eollectors who may be appoin- 
ted to solieit monev for this so- 
rely afflicted people on that 
day. Botli the German and 
Russian armies have crossed 
and reerossed the fertile fields 
of that long suffering country, 
where nov ruin, want and mi- 
serv reign amid the uncertain- 
ties of war.

The Lithuanians deserve 
our sympathies not only becau- 
se of their present hardships 
and vretchedness, būt also 
because of their heroic strug- 
gles in defense of their Catho- 
lic Faith and for the preserva- 
tion of their nationality. May 
God blesš them and revard 
theam.
Faithufullev yours in Clirist. 

M. J. Hoban,
Bishop of Scranton.

Šis laiškas buvo išsiuntinė
tas po visus kunigus Scranto- 
no deocezijos.

Če, E. Suraila, J. Trečiokas, 
J. Peleskis, J. Kavaliauskaes, 
J. Tumaviče, M. Bulkšas, Jad- 
Jurenienė, F. Mučenas, J. Val- 
ma, A. K. Neveckas, S. Sima- 
navičia, O. Neveckienė, J. Kal
vaitis, G. Pazniokas, U. Paz- 
niokienė. Smulkių $6.31. Vi
so $17.81.

J. Pėža.

GRAND RAPIDS, MICH.

22 d. spal. įvyko taikos kon
ferencija. Susirinko komite
tai katalikų, tautininkų ir so
cijalistų. Besikalbant visiems 
pasirodė, kad visi lietuviai no
ri veikti išvien. Tad visos 
srovės susitaikė dirbti išvien. 
Nutarė visus surinktus pini
gus siųsti į AVashington. D. C. 
Raudonujui Kryžiui ir priduo
ti antrašą Vilniaus Komiteto. 
Vald-ybon tapo išrinktos • se
kančios ypatos: A. Bernotas — 
pirm, pagelb. — K. Gervilis, 
ižd. — J. Barštis, ižd. pagelb. 
— Lumas, iždo globėjai — 
kun. J. Gervickas, V. Kriš
čiūnas ir V. Juškaitis, turtų 
raštininkas — J. Besasparis, 
susinešimų rašt. — D. Grečai- 
tis, O. Kizlaitienė, generališ- 
kas manadžieris p-lė M. Slapin- 
skaitė, presos komisija: V. 
Stasevičia, M. Slapikauskiutė, 
M- Šukienė.

Taip-gi vietinis komitetas 
surengė prakalbas 25 d. Žmo
nių prakalbų pasiklausyti su
sirinko skaitlingai. Kalbėjo 
p. Mol, šio miesto aldermonas; 
linkėjo lietuviams gero pasi
sekimo surinkti daug aukų. 
Paskui kalbėjo p-nas Gloczev- 
ski adv. ir kalbėjo kun. J. Ger
vickas. Deki. p. Pašluosta. J. 
Besasparis kalbėjo apie pa
siuntimą pinigų į Lietuvą, p. 
Kaušas apie karę, p. Jakima- 
vičia apie aukų rinkimą, «F. Be
sasparis deklemavo, p. Lumas 
kalbėdamas ragino visus lietu 
vius išvien dirbt. P. Szilins- 
kas kalbėjo apie taiką. Per- 
traukimuosfe lietuvių socijalis
tų choras padainavo tris dai
nas. Aukų surinkta laike pra
kalbų 33 dol. 35c. Rinkėjų j 
užsirašė 123. Reikalinga 200. 
Tai-gi kviesim svetimtaučių. 
Tikimės kad su Dievo padėji
mu viskas bus kogeriausiai.

Marijona Šukienė
Presos Komisijos narė.

tos tam, tai veikiančio komi-
teto pirm, advokatas G. Matu
levičius užleido ofisą Tag Day 
reikalams ir nusamdyta rašt. 
p-lė J. Daukšiutė.

Čia išsiuntinėjama daug 
laiškų į visokius biznierius ir 
visokias firmas su prašymu au
kauti lietuviams.

Newarkiečiai tikisi pastaty
ti apie 3000 aukų rinkėjų.

F. M. Petrulionis.
E. CAMBRIDGE, MASS.

Spalių 24 d. Šv. Juozapo 
dr-jos sušauktas extra susirin
kimas Lietuvių Dienos reika
le. Susirinkimą atiradė dr- 
jos pirm. p. M. A. Venslaus- 
kas. Šv. Juozapo dr-ja yra 
viena iš progresyviausių viso
je apielinkėj. Ji atsižymi su 
savo gausiomis aukomis, taip 
pat ir ant šio susirinkimo vien
balsiai nutarė aukoti $300.00 
Lietuvių Dienoje. Paeitais 
metais ir-gi paaukavo $100.00 
dėl to pat tikslo sykiu jau 
$400.00. Toliaus buvo verčia
mi dr-jos nariai, kadkožnasį 
bei vienas išeitų aukų rinkti, 
o kuris kartais negalėtų iš 
darbo išlikti, tai kad tos die
nos uždarbį atiduoti! tam la
bui. Šį sumanymą visi na
riai dr-jos su malonumu prie-, 
mė ir kuris negalės tą dieną 
eiti kolektuoti, atiduos dienos 
uždarbį. Įspūdingą pavyzdį 
padarė p. A. Kasparavičius, 
paaukavo dienos uždarbį -5.00, 
(kuris dirba Fordo dirbtuvėj) 
ir kitus ragino to pavyzdžio 
laikytis.

Taipgi pažymėsiu, kad vie
tos ir kitos dr-jos laikosi pa
vyzdžio dr-jos Šv. Juozapo, 
nes jau Lietuvos Sūnų dr-ja 
paskyrė -200.00 dėl virš minė
to tikslo ir tą patį nutarusi 
veikti Žodžiu sakant, Cam
bridge’us visos dr-jos, visi lie
tuviai rengiasi prie Liet. Die
nos susilieję į vieną kūną ne
žiūrint kokių būtų pažiūrų 
žmonės.

J. K. Naujalis.

ORANGE, MASS.
Kaip kituose Lietuvių ap

gyventuose miestuose žmonės 
rūpinasi ir storavojas dėl tėvy
nės Lietuvos, taip ir pas mus. 
12 spalio atvažiavo iš Athol, 
Mass. -Jonas Gailiūnas ir D. 
Karoblis. Pagelbėjo mums 
sutverti Lietuvių Dienos Ko
mitetą. Ir padėjo darbuotis to
ji komisija.

Darbai šiuo tarpu eina ge
rai. Bedarbių nėra. Visi 
dirba, kruta. 15 d. spalio 
pas J. Devaftį buvo krikštynos. 
Suprašyti jo kaimynai ir gimi
nės linksmai šnekučiavo. Ka
zimieras Alekna patarė paau
koti vargstantiems dėl karės 
tėvynėj. Visi pritarė. Ka- 
lektoriai buvo K. Alekna ir A- 
Miniukas. Surinkta $7.75.

Po $1.00 aukavo: K. Alekna, 
Mikolas Sroga. Po 50c.: Jonas 
Devaitis, Kaz. Rudis, A. Ru
dienė, Br. Šimonis. Po 25c.: 
A. Miniukas, K. Minikienė, W. 
Krikščeliunas, B. Krikščeliu- 
nienė, A. Čiaponienė, P. Bico- 
nas, A. Grinskis, G- Navakas, 
K. Navakienė, B. Aleknienė, E. 
Srogienė, A. Bikonaitė. A. Du
binąs 20e. ir N. Dumbrovas 10c.

Pinigai pasiųsti Tautos Fon
dui.

A. B. Miniukas.

N0RW00D, MASS.
22 d. spalio Liet Dienos ko

miteto prakalbose Liet. Lab
darystės svetainėje rinkta au
kų dėl padengimo Liet. Dienos 
išlaidų. t Aukavdpo $1.00: J. 
Brazdūnas, D. Povilionis. Po 
50c.: K. Spiridavyče, D. Val-i

AKRON, OHIO.

Čia susitaikė katalikai su 
soči jai istais rinkti aukas iš
vien ir pasiųsti per Raudoną
jį Kryžių. Padarė pagal Bos
toniečių nutarimą. Visgi y- 
ra pagirtinas pasielgimas, jau 
nesiėmė kožnas už savo gink
lo kad peštis ir trukdyti dar
bą, bet ėmėsi už bendro veiki
mo.
Posėdžius laikome kas subata, 
6:30 vakarais No. 30 So. Ho- 
vard. St.

Nutarta kreiptis į Y. W. C. 
A. ir taip-gi jaun. mergaičių 
High scliool lankančias. Dė
žutės ir tags yra užsakyti, ga
vome atsakymą iš centro raš
tinės, kad yra išsiųsti, val
dyboje randasi sekanti asme
nys: tvarkos vedėjas K. Štau- 
pas, rašt. S. Balevičius ir pa
gelb. K. Morkūnas ir R. Griga
liūnas.

K. Staupas.

HARTFORD, CONN.
L. Dienos reikalai rodos jau 

gerai yra sutvarkyti. Kolekto
rių susirašė arti 300. Tik ne
linksma, kad du iš komisijos 
narių susirgo, būtent gerb. 
klebonas kun. Ambotas, kuris 
daugiausiai darbavosi, dabar 
serga. Pamaldas atlaiko sve
timtautis kunigas.

P-nia M. Kelenienė L. Die
nos komisijos narė, taip-gi 
daug darbavosi ir dabar serga 
ir guli Hartfordo ligonbutyj.

A.I. P.

NEWARK, N. J.
Lietuvių apielinkės L. Die

nos reikale veikia neatsižvel
giant į partijas. Newarkie- 
čiai stengiasi organizuoti apie
linkėj kiek galint ir, norintiem 
mielu noru pagelbsti.

Esant gana daug darbo ir

KRUTANTIEJI PAVEIKS
LAI.

Mums praneša, jog netru
kus pasirodys po lietuivų kolo
nijas du keliaujančiu lietuviu 
vaikinu, A. Kižys ir V. Kvie- 
tkauskas, su indomiais kru
tančiais paveikslaįs. Jų pa
veikslai parodo tikrus šios bai
sios karės paveikslus. Rei
kia žinoti, kad labai daug y- 
ra rodomų karės paveikslų su
loštų, bet-gi paveikslai, ku- 
rius važinėsis šie lietuviai yra 
gvarantuoti tikrais. Tokių 
karės paveikslų net tris role- 
lius rodys.

Taip-gi rodys veikalą “Mei
lė ir Turtas,” lietuvio (Ka
dugio) parašytą ir lietuvių 
artistų-mėgėjų suloštą. Tai v- 
ra pirmas panašus lietuvių 
žingsnis toje šakoje.

Lošimas puikiai pasisekė ir 
ištikro verta pamatyti ką ir 
lietuviai gali tame dalyke nu
veikti. Veikalas yra labai 
juokingas ir užimantis, pa
imtas iš lietuvių gyvenimo A- 
merikoje.

Rodoma bus taip-gi “Lie
tuvių Diena” laikyta šiais me
tais Inkerman, Pa., Vyčių 
Kongresas Wilkes-Barre, Pa., 
ir šis-tas apie anglių kasyklas.

Bus gera proga pamatyti 
gražių paveikslų.

MARYTĖS VARDUVĖS.
Linksma yra laukti vakaro, 

jei žinai, kad jo sulaukęs pa
matysi ką tokio naujo, links- 
maus ir gražaus.

Šio vakaro aš ir laukiau ne
kantraudamas.
Kelios dienos atgal gavau nuo 

Marytės užkvietimą ant jos 
vardadienio. Galiu pridurti, 
kad tokį užkvietimą nuo Mary
tės gavau ne aš vienas, bet ir 
visi kiti mano draugai ir drau
gės, kurių ačiū Visagaliui tu
riu nemažai. O kaip yra gra
žu, kada tokio prakilnaus jau
nimo būrelis susirenka ir visi 
sutartinai žaidžia, linksminas, 
šneka. O čia kaip tik ir ži
nau, kad viri mano drangai ir

si pas Marytę ant vardadienio. 
Susirenkame visi: ir Jonulis, 
ir Juozelis ir Kaziukas su Kat
riute ir Onytė ir visi kiti, ku
rių ir vardus sunku beišrokuo- 
ti. Visi tokie linksmi, pilni 
gyvumo ir mandagumo.

Marytės motina ir Marytė 
visus svečius priųna, kalbina 
ir prašo sėsties.

Susirinkus geram jaunimo 
būreliui, Marytė sėdasi prie 
pijano ir savo mikliais pirštu
kais pradėjo bėgioti po klavi- 
šius, pindama žavėjančią, 
skambią meliodiją.

Rodosi, jau nieko daugiaus 
nebetrūksta, tik gerėties rei
kia. Bet tas, Aors malonus, 
skambėsis kaž-kodel nelinks
mina, nedžiugina svečių. Mer
gaitės užsimąstę. Vaikinai 
susirūpinę. Gal jie neturi to
kios jautrios sielos, kad galė
tų skambios muzikos grožę su
prasti. Gal jie muzika nesi- 
interesuoja, gal.........

O ne! Jie atjaučia skam
bią melodiją, myli grožę ir 
dailę, bet jiems Čia viskas sve
tima. Svetima melodija, sve
timas mergaičių niunavimas. 
Negali jie jų suprasti ir atjaus
ti. Pasitraukė Marytė nuo pi
jano, nutilo muzikos balsai, 
vėl prasidėjo nauji juokavimai, 
žaislai.

Vaikinai, kurie beveik vi
si ateiviai, tarpu savęs kalba 
lietuviškai, tik retkarčiais už
klausus kam, pasako kokį an
glišką, truputį kraipytą, žodį 
ir vėl lietuviškai tęsia toliaus.

Mergaitės, čia gimusios ar 
atkeliavusios, visos tarpu sa
vęs ir su vaikinais kalba angliš
kai.

— Ar jos nemoka lietuviškai, 
o gal randasi čia jų tarpe ko
kios anglikutės, kad jos visa
da kalba tarpu savęs angliškai ?
— užklausė patyloms šalę ma
nęs sėdžiantis svečias, atvažia
vęs ant Marytės vardadienio 
iš kito miesto.

Moka visos lietuviškai kuo- 
gražiausiai, priguli prie choro, 
labai gražiai moka lietuviškai 
padainuoti. Gabios lošikės, 
daugelis iš jųjų, dažnai pasi
rodo lietuviškoje scenoje, pri
guli prie daugelio visokių dr- 
jų, darbuojasi jose ir beveik 
visos yra Vytės, — paaiškinau 
svečiui.

— Tai kodėl jos nekalba lie- 
lietuviškai ? — toliaus klausia 
svečias.

— Kad nekalba, tai tam 
yra daug kliūčių, kurios truk
do ar sulaiko jas nuo lietuviš
kos kalbos,— pateisinau mergi
nas.
— Kokios-gi priežastys sulai

ko čia gimusias mergaites nbo 
vartojimo lietuvių kalbos? — 
klausia toliaus svečias.

— Jų yra daug. Viena bene 
didžiausia kliūtis — ta, kad 
jos beveik visos yra čia gimu
sios. Iš mažens anglų kalbą 
pripratusios vartoti, lankė a- 
merikoniškas mokyklas. Joms 
anglų kalba atrodo ir gra
žesnė ir meilesnė.

— Sveikas, sakai, gražesnė 
ir meilesnė, bet juk už lietu
vių kalbą nėra gražesnės nei 
meilesnės. Lietuvių kalba y- 
ra seniausia iš visų šiandien 
vartojamų kalbų, — garsiau 
pradėjo kalbėti svečias, per
traukdamas mano kalbą. Ma
tyt, mano paaiškinimas jam 
nepatiko, nes ir jo veidas ne
pasitenkinimą išreiškė.

— Kad lietuvių kalba už vi
sas kitas gražesnė, tas tiesa,
— patėmijau svečiui, — bet jau 
tamstai minėjau, kad kiekvie
nam atrodo gražiausia ta kal
ba, kurią jis geriausia, pažįs
ta, kurią geriausia moka ir ku
rioje gražiausia gali išreikšti 
savo mintis.. Čia gimusios mer
gaitės lietuvių kalbą mažai pa
žįsta, už tai jos ir negali su
prasti tos kalbos gražumo.

— Tai kodėl jos nesimokina?
— žingeidauja svečias.
- — Nėra kam tinkamai paaiš

kinti apie lietuvių kalbą.
— Ogi lietuvių laikraščiai 

ir knygos! Juk ten dažnai ra
šoma apie lietuvius, jųjų kal
bą ir t.t

— Rašo, tai rašo, bet 'iš 
čia gimusių mažai kuri tuos 
lietuviškus raštus skaito.

tamsta sakei, kad šiame bū
relyje yra ir iš Lietuvos atva
žiavusių.
— Pamėgdžioja anas, — trum
pai atsakiau,—mat bijosi “grL 
norkų” vardo.

Svečias atidarė plačiai bur
ną ir norėjo ką tokio svarbaus 
pasakyti, bet tuo tarpu pribė
go prie mūsų Marytė ir per
traukė mūsų pasikalbėjimą. 
“Vat ju tu felas tokin obaut”
— linksmai šuktelėjo Marytė.•

Pradėjome kitokią linksmes
nę kalbą.

“Sei, gels, sing som- 
ting” — pasigirdo Katriutės 
balsas.

‘‘ Sing”, Jieva, — atsiliepė 
Onytė. “No, ai dont laik,”— 
pasipurtė Jieva.

— “Lietuviais mes esa
me gimę” — uždainuokim.— 

ikaž-kas patarė. “Orait. sing 
j lietuviais,” — pritarė didžiu- 
| ma. Užtraukė visi sykiu. 
Dainos aidas taip gražiai, 
sutartinai skamba, užgauda- 
mos širdies stygas, kad ma
lonu ir linksma darosi beklau
sant ir matant tokį gražų jau
nimo būrelį, kurie taip pat- 
rijotiškai šaukia: “Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais ir 
turime būt, tą vardą gavome 
užgimę jam ir neturim leist 
pražūt.” Bet ši daina kaiku- 
rioms greit nusibosta ir jau 
traukia: “Kas subatos vaka
rėlį,” “Lietuvą tėvynę mū
sų,” “Einu per dvarelį” ir tt.

Paskiaus dainos nutilsta, 
nutilsta sykiu ir lietuvių kalba. 
Gaila buvo, bet ką-gi daryti.

Marytės motina prašo sve
čius prie stalo, grynai lietu
viškai prašo. Svečiai maloniai 
užkvetimą priima ir eina už
kąsti. Sykiu su jais ir aš. 
Tik niekaip negaliu iš savo 
"aivos išmušti vieno klausinio. 
Kodėl taip yra?

Striukis.

Užkvietimas.
DETROIT, MICH. .

Visi lietuviai yra užkviesti 
į talkininkų mitingą. Turbūt 
jau visi žino, jog lietuviai da
lyvaus ir darys bazarą su 13 
įvairių tautų. Visas pelnas 
eis nukentėjusiems dėl karės.

Bazaras bus atidalytas 15 
A. Ar. ir kožna tauta turės sa
vo būdelę, kur pardavinės sa
vo tautiškus daiktus. Nepa- 
siduokim svetimtaučiams, pa
rodykim, jog ir mes gvvuo- 
išdirbinius.
jam ir turim savo originališkus

Iš lietuvių buvo išrinktas ge- 
neral iškas rašt. p. B. M. Mos- 
tauskis. Išrinko jį 14 įvairių 
tautų vienbalsiai, bet jis kai
po teisėjas, turėdamas labai 
daug darbų, rezignavo.

Mitingai būna kožną pane- 
dėlį 8 vai. vakare po Nr. 111 E. 
Congress str. St. Andrew sve
tainėje.

Komitetas.

Pranešimas

— Gerai, čia gimusių mer-
Dažistami‘tarne vakarthri hm*. negalima, mi tai markti

L. D. S. kuopų raštininkams, 
nariams ir visiems “Dar

bininko” rėmėjams.

Teiksitės atleisti man, jei
gu kuriems nebuvo išpildyta 
ant laiko visokie reikalavimai.

Spauzdinant L. D. S. kalen
dorių ir visokių pašalinių dar
bų prieš Lietuvių dieną ir 
Spaudos Savaitę, prisieina net 
ir naktimis dirbti, taip, kad 
visus kitus darbus turėjau su
mažinti.

Šią savaitę užbaigsime ka
lendoriaus spauzdinimą ir ta
da visiems kiek tik bus visokių 
reikalavimų, pasirūpinsiu at
sakyti laiku.

Tikras esu, kad visi atjaus 
tą ir kaip ligšiol, taip ir ant 
toliaus pasiliks mūsų priete- 
liais ir rėmėjais.

L. D. S. Fin. Rašt ir “Dar
bininko” Administratorius
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Kas girdėti lietuvių kolonijose.

ST. LOUIS, MO.

Teatras ir balius.

A. 
S.

• Spalių 15 d. “Žiburio“ 
dram. ir dainorių dr-ja paren
gė teatrą ir balių, kuris įvy
ko. Serbų svetainėj. Balids 
prasidėjo antrą valandą po 
pietų. Apie septintą valandą 
vakare ant estrados pasirodė 
gabūs artistai.

Buvo sulošta labai juokinga 
vieno akto komedija “Paliepus 
knarkia.“ Oficierio rolėj bu- 
yo p. P. Ražaitis, oficierio pa
ti p-nia E. Živaitienė, karei
viai p. J. Švedas ir J. Simana- 
viče. ATisi savo roles gerai 
išpildė, prijuokino publiką. 
Po perstatymo, “Žiburio” 
dram. choras po vadovyste p. 
A. Živaičio sudainavo “Ne
daugei mūsų“ (muz. St. Šim
kaus) ir “Linelius roviau.” 
Dainos nusisekė labai gerai. 
Taipgi buvo ir deklemacijų. 
Deklemavo p-lė M. Stankevi
čiūtė, p-lė P. Linkmoniutė ir 
p-lė O. Zebeliutė. Po progra
mo vėl užgriežė muzika ir pra
sidėjo šokiai. Buvo čia atsi
lankę ir keletas ištvirkėlių, 
prisikimšę pilnus kišenius“ša- 
kių-Kardo.“ Manė apgaulio
ti žmones, bet čia nesurado 
durnų, nes čia buvo platina
ma katalikiška literatūra.

Publikos atsilankė pusėtinas 
būrelis. Visi buvo užganėdill- 
di. Patarnautojai labai gerai 
atliko savo užduotis, už ką 
draugija visiems dėkinga. Gry
no pelno liko 20 ddl 50c.

Kadugėlis.

Neškiauskiutėtė, S. Globius, 
Berakauskis, J. Gruzdis, 
Švągždis, Mozūras, P. šlapius, 
A. Talaška, T. Aaraška, S. Na
vickaitė, J. Knezelis, K. Plun- 
gis, K. Driža, J. Jozaitis, K. 
Bablaitė, M. Bablaitė, M. Šefel- 
dienė, J. Poškienė, J. Šefeltai- 
tė, J. Zikevičia, M. Juška, J. 
Vadeikis, P. Poškiutė, J. Ale
kna, A. Andriškevičius, J. Jas- 
kunas, U. Šinkaitė, M. Žemai
tis, V. Ciuckis, J. Stačis, J. 
Guraučis, M. Rimkienė, A. Mi- 
škauskieikenė, B. Damonas, J. 
Žitkus, K. Malukas, J. Namekas, 
A. Bobausis, J. Normantas, P. 
Trakimas, T. Martinkunas, M. 
Valis. U. Varnaitį L. Mačiuniu- 
tė, V. Varnaitis, O. Vaišnienė, 
M. Galinaitienė, V. Dravickiutč, 
J. Simonaituks, A. Braze, J. Za- 
bleckis, B. Janušaitis, J. Švedas, 
J.
L.

Lukoševičius, J. Rutkauskas, 
MetaŠiunas U. Stepšiu+ė. 
Viro labo /nėjo $255.00.
Kolektoriai buvo šie:
Al f. Barisas, 

Jonas Grigaitis, 
Kazys Driža, 
Sukis,
kavačiutė, 
Mangaila, 
Petr.
tė.

(

Jonas Bačiulis, 
Klem. Bredis, 

Ant. Sutkus, Ant. 
Kaz. Butkiutė, Ona Sa-

Juz. Butkiutė, Jedv. 
Mon. Tamošaičiutė, 

Buržiutė, Mag. Grigaičiu-

€
Jonas Grigaitis.

DETROIT, MICH.

Paraginimas prie skaitymo.

kui vesti programą. Pirmiau
sia jauna p-lė J. Levanavieiu- 
tė dailiai paskambino pianu. 
Paskui kalbėjo p. P. Gudas a- 
piė spaudą, skaitymą katali
kiški} laikraščių ir gerų kny
gų. Galop aiškino apie ats
kirus katalikiškus laikraščius 
ir aiškino turinį čia pat turi
mų knygų. Po to prasidėjo 
knygų pardavinėjimas. Bu
vo parduota už arti $10.00 kny
gų. Knygos buvo sukrautos 
ant stalų ir susirinkusieji ėjo 
prie stalų ir pirko, o kitiems 
buvo nešiojama ir pardavinė
jama. Daugiausia parduota 
‘ ‘Lietuvos Istorija’ ’ /Prano ir 
•‘ Darbininko ’ ’ leidinių. Pas- 
kui vėl tęsėsi programas. P-nas 
P. Zataveckas deklemavo Vai
čaičio eiles ir p-lė J. Levana- 
vičiutė paskambino pianu. Po 
to p. P. Gudas kalbėjo apie or
ganizacijas, apie apsidraudi
mą, apie kat. susivienijimą, 
apie Lietuvių Dieną ir išrodė, 
kur visos srovės gali ir privalo 
veikti išvien.

\*o programo atsirado soci- 
jalistėlių su klausimais. Vie
nas panorėjo paaiškinimo apie 
Abraomą. Kalbėtojas klaustoją 
susarmatino pasakęs, jog apie 
tai jau žino ir maži vaikai. 
Antras sicijalištėlis kvietė kal
bėtoją i diskusijas. Kalbėto
jas patarė jam pasėdėti dešimt 
metų mokyklose ir paskui drįs
ti ji kivesti į diskusijas.

Tuo pat laiku ir socijalistai 
turėjo prakalbas ir todėl dali 
nesusipratėlių atitraukė nuo 
šių prakalbų.

Ten buvęs. ’

LLETVOS ATBUDAVOJIMO SUSIVAŽIAVIMO,

ĮVYKUSIO BROOKLYN, N. Y. 28 ir 29 RUG
SĖJO 1916 m.

PROTOKOLAS.

HARTFORD, CONN. -

Pavyzdingos krikštynos.

pa-
T. 

Eli- 
Pa-

Spalių 22 d. laike krikštynų 
(kieno? Red.) buvo užsiminta 
apie nuvargintą Lietuvą, 
aukota kiek kas išgalėjo. 
Špelis $1.00, P. ir V. 
jošiai $1-00, po 50c: J.
leliunas, M. Pateliunienė, E. 
Tamošaitis. O. Tamošaitienė. 
A. Jasmantas, M. Jasmantie- 
nė, M. Sajatienė, A. Mešlaš- 
kis, po 25c.: A. Jasmanta, V. 
Mošlaškienė, 20c. M. Jas- 
mantienė 15 ir P. Jasmantas 
10c. Viso labo surinkta aukų 
$6.70, kurios yra paduotos T. 
Fondo išdininkui km. J. Am- 
botui.

Reporteris.

Pranešu visiems, jog mes 
turim daug knygų dėl pasis
kaitymo. Turim daug Įvairių 
knygučių,- teatrališkų, histo- 
riškų, moksliškų ir 1.1. Kož
nas gali gaut už dyką įvairių 
Įvairiausių knygų. Šiemet tu
rim labai daug lietuvių katrie 
dirba tik po 8 vai., dirba len
gvai ir uždirba po $5.00 ir 
daugiau. Tai-gi matote tu
rit laiko praleist knygyne ar
ba imt knygas į savo namą. 

: Toliau Detroite yra pusėtinai 
! draugijų, kurios turi savo 
knygynus, bet labai apdulkė
ję. Stengkitės visi skaityt 

• daugiausia.
•Jeigu kas nenori gaut iš 

draugijų, tai lengvai gali gaut 
Detroit Public Library. O jei- 

t gu nežinote kaip gaut, tai 
; malonėkite kreiptis pas p. 
i Čiurlionį, 1097 Chene St., tai 
jis visiems patarnaus uždyką.

~ Drevė.

W. FITCHBURG, MASS.

Prakalbos ir knygų platinimas.

PHILADELPHIA, PA.
Buvo prakalbos pietinėj 

miesto dalyj Lietuviškoj nau
joj Salėj ant'Aloyamensig avė. 
nedėlioj 15 d. spalių. Kalbė
tojai buvo p. M. Yčas ir kun. 
J. Žilinskas, žmonių buvo pil
na svetainė, kad jau daugiau 
ir vietos negalėjo būt.

Per prakalbas aukojo šitaip:
N. N. $35.00, V. Daidomavi- 

čia $5.00, V. Rimgaila $3.00, po 
$2.00: A. Guodonis, J. Špokas,
J. Gricius, J. Rutkauskas, J. 
Astrauskas, M. Kutris, A. Zig- 
monta, A. Maželis, J. Beržaitis,
K. Paliulis $1.50, U. Kajunienė 
$1.50.

Po $1.00: 
Dromantas, 
piutė,
zauskienė, 
ras, 
Putrienė, 
virius, 
kas, 
nas, 
nė, 
Andriuševičia, 
Ciuckis, J. Stačius, J. Guraučia, 
M. Rimkunienė, A. Miskauskas. 
B. Domas, K. Maliukas, J. Nau- 
kas, A. Baliausis, K. Balnisienė, 
W. Thompson, B. Imbrauskis, A 
Beniušis, K. Uršulis, P. Dami- 
navičiutė, S. Kvietkus, P. Mon
tvilas, J. Jurėnas, P. Žukauskas, 
P. Daukas, A. Norkevičia, 
Batulevičiutė, V. Stankaitė, 
Gurkliutė, A. Paplauskiutė, 
Paulauskiutė, J. Baltoms, 
Čelpa, T. Bemačiunas, M.

-deluče, L. Zuranas, Z. Misiūnas, 
B. Taraškaitė, V. Tila, S. Pus- 
kiapalis, J. Miliušaitis, J. Kuo
dis, A. Silevičius, M. Aličiutė, 
B. Ruumbakevičia, A. Stulas, S.

A. Ausauskas, J. 
R. Aluzas, A Sec- 

R. Masevičiutė, O. Slu- 
V. Zalneraitis, P. Pe-

Makolavičius, A. Peras, M. 
A. Agentas, S. Bane- 

A. Astikas, S. Maraus- 
M. Valašiniutė, R. Misiu-
O. Ungti raitė, M. Šefarlie- 

J. Petkus, M. Žvirblis, A.
J. Jackūnas, V.

AVorcesterio Spaudos komi
sijos dėka Įvyko šiame mieste 
L’nity salėj spalio 29 d. prakal
bos, kur buvo taip-gi knygos 
pardavinėjama. Kalbėtojas bu
vo p. P. Gudas iš So. Bostono. 
Tš AVorcester’io atvyko AVor- 
cesterio apskričio viršininkas 
p. Vincas Vilkauskas ir Spau
dos komisijos nariai pp. P. Za- 
taveckas, A. Buivida ir p-lės 
Juzvtė Tjevanavičiutė, Jieva 
Račkauskaitė ir K. Močiukai- 
tė.

Vietinis p. Antanas Stepo
navičius atidarė prakalbas ir 
pavedė p-nui Vincui Vilkaus-

L. D. S. CENTRO VALDY
BOS ANTRAŠAI.

Dvasiškas Direktorius:
Kun. F. Kemėšis,

50. W. Sixth St., 
So. Boston, Mass. 

Pirmininkai:
Motiejus Žioba,' 

29 AVebster St., 
Molden, Mass.

Vice-Pirmininkas: 
J. B. Šaliunas, 

866 Bank St., 
AVaterbury, Conn.

Sekretorius:
J. E. Karosas,

242 AV. Broadivay, 
So. Boston, Mass. 

Finansų Sekretorius:
A. F. Kneižis,

242 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas:
Mikolas Venis,

28 Story St., 
So. Boston, Mass.

Globėjai:
Jonas Petrauskas, 

66 AV. Fifth St., 
So. Boston, Mass.

Vincas Kudirka,
37 Franklin St., 

Nonvood, Mass.
M. Abračinskas, 

187 Ames St., 
Montello, Mass.

Literatiška Komisija: 
Kun. F. Kemėšis, 

242 AV. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Pranas Gudas,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
J. E. Karosas,

242 AV. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Šv. Panelės Apsireiškimo parapijinėje svetai
nėje (kampas Ilavemeyer'ir No. 5-th gt.). Progra
mą sustatė susivažiavimo rengimo komitetas, kurin 
įėjo: Kun. N. Petkus, kun. J. Dobužinskas, J. 
Staknevičius, M. J. Vinikaitis, K. Krušinskas, J. 
O. Sirvydas, P. S. Vilmontas, A. Aleksandrvačius.

Susivažiavimas prasidėjo 28 rugsėjo, 10:30 
vai. A. M, Susivažiavimą atidarė Tautos Tarybos 
sekretorius, kun. F. Kemėšis trumpa prakalbėle 
ir pakvietė vietinį renginio komitetą priiminėti man
datus. Toliau užkvietė R. Karužą, kad šį bei tą 
pakalbėti}.

Kalba: R. Karuža, kun. Dr. V. Bartuška, Dr.
J. šliupas, Dr. F. B. Puskunigis. Laike šios pri
siruošimo sesijos apsilanko svečiai iš Europos, kun. 
Jonas Žilinskas ir p. Martynas Yčas, kuriuos de
legatai sveikina gausiu delnų plojimu ir pagerbia 
atsistojimu. Gerbiamieji svečiai atsiliepia malo
niai Į susivažiavimą. Toliau susivažiavimas eina 
prie posėdžių vedėjų rinkimo.

Vienbalsiai atvirai išrinkti šie asmenys: pir
mininku Dr. F. B. Puskunigis, vice-pirm. M. J. Vi
nikaitis, raštininkai pirmuoju kun J. Vyšniauskas, 
antruoju K. Strumskis. Išrinktieji sutinka ir užima 
savo vietas.

Kįla klausimas, kas turės sprendžiamąjį balsą? 
Susivažiavimas vienbalsiai priima, kad jį turės, ne
tik įgalioti organizacijų delegatai, bet ir šiaip tau
tos veikėjai, kurie čia užsiregistruos. Susivažiavu- 
siųjų pasirodė viso aštuonlosdešims trys asmens.

Iš jų septyni — reporteriai lietuvių laikraščių, 
trisdešimts šeši — delegatai, šeši kaip ir delegatai, 
trisdešimt keturi — veikėjai. K

Delegatai:
Nuo Susivienijimo Lietuvių Rymo Kat. Ameri

koje. x
1) J. S. Vasiliauskas nuo 13-tos kuopos, Bal

timore, Md.,
2) Antanas Radzevičius nuo 36-tos kuopos Ne- 

wark, N. J.
3) Antanina Krušinskienė, 42-tos kuop. Brook

lyn, N. Y.
4) F. Povilonis,

- nuo 134-tos kuopos.
5) A. Dymta
6) Antanas Sodeika nuo 30-tos kuopos, Scran

ton, Pa., tas pats atstovavo dar iš ten pat S. L. R.
K. M. S., Šv. Juozapo Darbininkų Sąjungą, Šv. 
Vincento Blaivininkų Draugiją ir Dr-jas šv. Petro 
ir Povilo, šv. Antano, šv. Pranciškaus, šv. Jono 
ir šv. Jurgio.

7) Kun. J. Vyšniauskas nuo 152-tos kuopos S.
L. R. K. A. Montreal Canada, kuris nuo savęs ats
tovavo iš ten jau taipgi šv. Kazimiero lietuvių pa
rapiją ir dr-ją, šv. Onos moterų dr-j ivininkų
dr-ją.

8) Petras Medonis iš Homestead, Pa. delegatu 
buvo šv. Petro ir Povylo’parapijos, Lietuvos Vyčių 
14-tos kuopos ir dr-jų iš ten lygiai: šv. Juozapo, 
šv. Kazimiero, šv. Uršulės Moterų ir Merginų dr- 
jos, šv. Vardo Jėzaus, ir Garbinimo Viešpaties Jė
zaus Altoriuje Moterų Dr-jos.

9) Vytautas Taraškevičia, atstovavo: Švenč. 
širdies parapiją iš Painesdale, Mich., ir iš ten Lie
tuvos Sūnų Motinos šv Aušros Vartų Dr-ją.

10) Jonas E. Karosas
Lietuvos Vyčių organizaciją.

’ll) Kažys Pakštas
12) M. Milukas 41 kuopą Lietuvos Vyčių, Bro

oklyn, N. Y.
13) Emilija Pavilonienė 44 kp. Lietuvos Vyčių, 

Brooklyn, N. Y.
Atstovavo Šv. Panelės Apreiškimo parapiją:

14) Pranciškus Korbetas
15) Simonas Paciunas,
16) Aleksandra Aleksandravičius.

Atstovai Lietuvių Darbininkų Sąjungos: 
Kun. F. Kemėšis,
A. Abromavičius,

7 t

K. Strumskis.
K. J. Krušinskas 12-tos kp. Liet. Darbinin-

40) Martynas Yčasų Lietuvių atstovas V. Du
rnoje, Centralinio Komiteto Lietuvių Draugijos pir
mininkas.

41) Mykolas Lazeckas, pats pasirašė: nuo 52 
kp. Vyčių.

Pavieni asmens kaipo lietuvių veikėjai pasidavė:
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48) Kun. Tarnas Žilinskas, Boston, Mass.
49) Dr. F. B. Puskunigis, AVorcester, Mass. 

Kun. Pr. Augustaitis, Ph. Dr., Girardville,
Pa.

Kun. Dr. V. Bartuška, Mt. Cannei, Pa. 
Dr. Julius Bielskis, Hartford, Conn. 
Kun. Jonas Anibotas, Hartford, Conn. 
Dr. J. Šliupas, Scranton, Pa. 
Hypatia Šliupiutė, Scranton, Pa.
F. Živatkauskas, Scranton, Pa.

50)

Kun. J. Dobužinskas, Neivark, N. J.
A. Radzevičius, Nevvark, X. J. 

Newark, N. J.
Newark, N. J.

J. Rasmen, Maspeth, N. J. 
Aleksandra Navickas, Maspeth, N. J. 
Povilas Kulis, Maspeth, X. J.
M. J. Vinikaitis, New York, N. Y. 
Vincas Vaitkus, New York, N. Y. 
Romanas Karuža, Philadelphia, Pa.

Ne\y Philadelphia, Pa. 
Paterson, N. J.

Bloomfield, N. J. 
Elizabeth, N. Y.
Elizabeth, N. Y.

63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)

*

A.
T.
B.
J.

De-

LIETUVIŲ DARBININKŲ

KALENDORIUS

1917
Kaina 25 centai

lileido Lietuvių Darbininkų Sąjunga

m.
J. 

že-

PILNŲJŲ BLAIVININKŲ 
VALDYBOS ANTRASAI:

Pirmininkas: —

Kun. F. Kemėšis,
242 AV. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Dvasiškas vadovas: —

Kun. P. Saurusaitis,
45 Congress Avė., 

AVaterbury, Conn.
Pirm, pagelbininkė: —

V. Liutkevičienė,
21 Acton St., 

AVorcester, Mass.
1- as Raštininkas: —

J. M. Navickas, 
La Salette Seminary, 

Hartford, Conn.
2- as Raštininkas; —

P. J. Jakaitis, 
Holy Cross College, 

Worcester, Mass.
Iždininkas: —

J. Vaitkus,
19 Hanover St., 

AVorcester, Mass.
i globėjai: —
J. Bakšys, 

St. Bernard’s Seminary, 
Rochester, N. Y.

Kun. J. J. Jakaitis, 
41 Providence St., 

Worcester, Mass.
P. Stočkienė, 

25 Suffield St., 
AVorcester, Mass.

“Tautos Ryto” redaktorius: — 
Kun. J. J. Jakaitis,

41 Providence St.,
AVorcester, Mass. 

“Tautos Rytas“ išeis rugsėjo 
mėnesį. Norintieji teužsisako.

Iždo

NAUJOJI A. L. R. K. MOTE
RŲ SĄJUNGOS VAL

DYBA.
Dvasiškas Vadovas:

17)
18)
19)
20)

kų Sąjungos, Brooklyn, N. Y.
21) Dr. A. Bacevičia 49-tos kp. Tėvynės Mylė

tojų Dr-jos, Elizabeth, N. Y.
22) Mykolas Kerbelis 144 kp. Tėvynės Mylėto

jų Dr-jos, Amsterdam, N. Y.
Nuo Liet. Ę.-Kat. Moterų Sąjungos:

23) Ona Bendaravičienė,
24) Ona Daubarienė.
25) B. J. Ščigauskas nuo Didžiojo New Yorko 

Komiteto rengimui Lietuvių Dienos.
Nuo Tautos Fondo 13-to skyriaus:

26) Konstancija Dumblienė,
27) Juzefą Kirdeikienė.
28) Leonas Švagždis, Šv. Jono Blaivininkų dr-

jos, So. Boston, Mass. •
29) J. B. Valukonis, nuo Lietuvių Katalikų šv. 

Kazimiero dr-jos So. Boston, Mass.
30) Paulius Mikalauskas, nuo Saldžiausios Šir

dies V. Jėzaus Dr-jos, So. Boston, Mass.
31) Simanas Ambrasas, nuo Šv. Juozapo Dr- 

jos, Amsterdam, N. Y.
32) Petras Lalas, nuo Šv. Kazimiero dr-jos, 

Amsterdam, N. Y.
33) J. J. Urbelis, nuo šv. Juozapo dr-jos, Ams

terdam, N. Y. -
34) Mykolas Kerbelis nuo Lietuvių Ukėsų Kliu

bo, Amsterdam, N. Y.
Nuo šv. Jurgio lietuviškos pagelbinės dr-jos, 

Newark, N. J. *
35) K. Vaškevičius,
36) A. Masandukas.

51)
52)
53) Andrius Šiugžda,
54) Vincas Ambrazevičius,
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61) Kun. V. Matulaitis,
62) Kun. Jonas Švagždys,

A. J, Staknevičius, 
Mykolas Lazickas, 
Jonas Staknevičius,
J. Stulgaitis, AVilkes-Barre, Pa. 
Antanas Jakinevičius, Harrison, N. J. 
Vincas J. Lukoševičius, Alinersville,’ Pa. 
Jonas Paroševičius, Nonvood, Mass.
M. AV. Bush (Bučinskas), Brooklyn, N. Y. 
P. S. Vilmontas, Brooklyn, N. Y'. 
Ant. Staniškis, Brooklyn, X. Y.
Mot. Ambrazevičius, Brooklyn, N. Y. 
F. Pavilonis, Brooklyn, N. Y. 
Petras Lenkauskai, Brooklyn, N, Y. 
Jonas Adomavičius, nuo Šv. Kazimiero dr-

jos, iš So Boston, Mass.
Laikraščių reporteriai užsiregistravo V. K. 

Račkauskas, “Tėvynės“ redakcijos, Jonas E. Ka
rosas, “Darbininko“ redakcijos, P. Norkus “Vie
nybės Lietuvninkų” redakcijos, kun. Pr. Augustai
tis “Pažangos” redakcijos, A. Rimka, “Ateities” 
redakcijos, L. Pruseika, “Laisvės” redakcijos, V. 
Kapsukas “Kovos” redakcijos šiuodu paskutiniai 
pradėjus tvertis, Lietuvos atstatymo Bendrovei, pa
liko savo vietas tuščias. Gauta du pasveikinimu su 
linkėjimais ir patarimais. I Centralio Amerikos 
Lietuvių Komiteto nukentėjusiems nuo karės šelp
ti; pasirašę prezident. Jonas S. Lopatto, sekre
torius Matas šalčius.

II. Maironio literatiško ratelio, AVorcester, 
Mass.; pirm. J. Aleksa, rašt. S. Mingilas. Visus 
posėdžius pradeda ir užbaigia pirmininkas, Dr. F. 
B. Puskunigis, tik trečiame, ketvirtame ir penk
tame posėdyje nekuriuo protarpiu pavaduoja jį 
gelbininkas M. J. Vinikaitis.

Posėdis pirmas atidarytas, vai. 12:20 p. 
Žemės klausimas ir suradimas Kapitalo. Dr. 
Šliupas savo kalboje praneša, kad du trečdaliai
mes Kauno guber. randasi dvarponių rankose ir tik 
vienas trečdalis valstiečių. Dvarponių žemė, tai 
caro dovanota urėdninkams. Prūsuose gi dvarų 
žemės, tai kaizerio ir vokiečių dvarponių rankose. 
Dar sako, kad vokiečių dvarponių rankose. Dabar 
sako, kad pereitą žiemą prūsų lantagas paskyrė 
50 milijonų markių išpirkimui lietuvių žemės. Prieš 
karę buvo susitvėrę lietuvių bendrijos, paveizdan 
Br. Vailokaičių lietuviams žemę parceliuoti. Ir 
ištiesų amerikiečiai Lietuvos žemės parceliuoti ne
gali, vien Lietuvos lietuviai. Kad būtų Lietuvos 
seimas, sako, tai dvarininkų žemes turėtų teisę 
išparceliuoti saviškiems, nes Lietuvoje daug prole
tariato. Čia reikės taip-pat konkuruoti su lenkais, 
dėlto būtų geriausiai, kad lietuviai, kurie rengėsi 
grįžti Lietuvon sudėtų pinigus ir paskui pirktų že
me#. Tikrina, kad Lietuvoje sektųsi pienininkys
tė, ir prekyba javais. Visgi pripažįsta, kad ge
rai turėti dvarus dėl platesnės ūkės.

A. Rimka mano, kad žemės klausime nutarimo 
išnešti negalima. Trumpam laike gal tas paaiškės 
geriau. Dar nurodo, kad geresnes Lietuvos že
mes, Rusijos valdžia išrėžė ruožais, pavesdama jas 
rusams, šie gi jas išnuomuodavo. Nes dvarų že
mės buvo perdaug praskolintos. Lietuviai tuom 
tarpu neturi tiek žemės, kad išmistų, nes perdaug 
jas pasmulkino bedalydami vaikams.

R. Karuža, aiškina, kad laike karės, dvarai 
daugiau nukentėjo, negu mažažemiai, nes pirmiems 
daug reikės finansų atstatymui Karė permainys 
Europos sutvarkymą. Didžioji nuosavybė žlugs, 
kaip tai buvo Francijoj, Vokietijoj ir iš dalies An
glijoj. Lenkai, rusai, žydai stengsis išpirkti lie
tuvių žemes. Prieš kapitalą, reikia pastatyti ka
pitalas, ir didžioji nuosavybė išpirkti. Tam nereik 
didelio kapitalo. Briderman Austrijoj su keliais 
100 marku} užkirto vokiečiams kolonizaciją ir po 30 
metų neikiek vokiečiai daugiau žemės neišpirko. 
Amerika, sako žemės klausimo neišriš. Po karei 
tam reikalui Lietuvoj žmonės turės įstaigas. Mes 
amerikiečiai privalom pagelbėt tik pinigiškai ir sis- 
tematiškai organizuoti grįžimą žmonių Lietuvon.

Kun. F. Kemėšio ineštas apribuotas 10 minučių 
kalbėjimas, priimtas balsų dauguma. Toliau jis 
kalba, kad reikia žmonių ūpą sukelti grįžimui Lie
tuvon. O dabar, jo numone, ‘reiktų mums suda
ryti statistiką žmonių ir kapitalų, kurie grįštų iLetu- 
von. Po karei gi Lietuvoj susitvers 2 Bankai že
mės ir prekybos.

Kun. J. Dobužinskas, varosi, kad žemės klausi
mas privalo būti išrištas, nes tuomet tik sutrauks 
Lietuvon žmones. Tas ir buvo sunkiausia Bankams 
Lietuvos, kad kada jie pirko dvarus, neturėjo pi-

37) J .K. Miliauskas (pats pasirašė:) nuo 14- —
tos kuopos Lietuvių Darbininkų Sąjungos. ’

Kun. F. S. Kemėšis, 
50 W. 6-th Str., 

So. Boston, Mass.
Pirmininkė-

U. Gudienė,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Pagelbininkė:

M. L. Gurinskaitė. 
3347 Aubum Avė., 

Chicago, III.
II Pagelbininkė: •

O. Migauskaitė.
50 W. 6 th St., 

So. Boston, Mass.
Raštininkė:

Ona M. Stalionaitė, 
26 S. Leonard Str., 

AVaterbury, Conn.
Iždininkė:

Antanina H Nausiedienė, 
917-919 AV. 33rd Str., 

Chicago, III.
Iždo globėjos:

Marijona Juškienė,
129 Melrose Str., 

Montello, Mass.
Uršulė Jokubauskaitė, 

14 Commonivealth Avė, 
AVorcester, Mass.

Redaktorė: —
U. Jokubauskaitė,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

z

Tautos Fondo
valdyba.

Pirmininkas:
Kun. J. J. Jakaitis, 

41 Providence St.,. 
AVorcester, Mass.

1- mas vice-pirm.:

Adv. A A. Šlakis, 
3255 So. Halsted St., 

Chicago, Hl.
2- ras vice-pirm.:

Kun. P. Serafinas,
2327 AV. 23-rd PL, 

Chicago, DL 
Sekretorius:

K Pakštas,
917 W. 33-rd St, 

Chicago, DL
Tždininkas: ,

B. Vaišnoras, 
1514 Carson St, 

S. S.,Pittsburgh,Pa.
Iždo globėjai

A. Nansi*
■



Vietines Žinios

NUSIŽUDĖ ARTISTAS

NUBALSAVO STREIKUOTI

LENGVAI LAIMĖJO
Audimij

PROGA LAVINTIES

Lapkričio

662-672 Washington St.

Savas Pas Savą Remkit Savu ošiu si

okam

ood Rubber Co

Akių Specijaiistas. 
Prirenka akinius

PanedėlĮ po pietų atsibuvo 
pietūs Boston Citv Club pa
gerbimui p. Martyno Yčo. Da
lyvavo daugelis amerikonų in
teligentų, o tarpe jų ir mūsų 
miesto lietuviai veikėjai.

811-812 01d South Bnilding 
Boston, Mass.

VViliiam F. J. Houuard 
Lietuviška pavarde buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston

Tel. Orford 4900.

J. P. TUINYLA

Westbrook? JJe. — Dana 
Warp ir Haskell’ šilko dirbtu
vėse įvesta 54 darbo valandos

.feUVl'J >
savaitėje ir algos liko senos.

RINKĖJAI ORGANIZUO 
JAMI.

................. Forest City, Pa. 
Scranton (Providence), Pa. 
Scranton (Hyde Park), Pa. 
..........................Dūryea, Pa. 
...’....... Miners Mills, Pa.
...............Sugar Notch, Pa. 
........................ Pittston,.Pa. 
.................... Kingston, Pa. 
.................... Plymouth, Pa. 
........... Wilkes - Barre, Pa. 
Wanamie ir Hanover, Pa. 
........................Freeland, Pa. 
.......................Hazleton,.Pa.

"Geriausi* žemlapis lietu
vių kalboj. — Persistato 
labai puikiai.”—Taip atsi
liepė apie jj visi laikraš
čiai.

Peabody, Mass.
baltymo dirbtuvėj darbininkai 
sutarė pareikalauti algų pakė
limo. Gaudavo po $12 savai
tėje, pareikalavo po $14. Tai 
bosas išgirdęs reikalavimų sa
kė: “ Tai kodėl nereikalauja
te po $16.” Ir be jokių toli
mesnių derybų bosas prižadė
jo mokėti po $14.00.

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

Advokatas

DIDELIS
SUVALKUOS 
ŽEMLAPIS 

(M«pa) 
Sutaisė B. K. Balutis
Didumas 28 per 22 coliu. 
Penkiose spalvose (kolio- 
ruose). Parodo lietuvių 
kalboje visus miestus, 
bažnytkaimius, kaimus, 
počtas. telegrafus, mokyk
las, kelius, geležinkelius, 
ežerus, upes, rubežių tarp 
lenkų ir lietuvių ir dauge
lį kitų dalykų.

Net kompanijos ragina žmo
nes eiti aukų rinkti. Kelio
se fabrikose teko girdėti, kad 
patys kompanai ėjo per dirb
tuves ir klausinėjo katrie eis 
aukų rinkti, kaip visuomet y- 
ra žinoma -daugelis mūsų bro
lių ir sesyčių sarmatinasi ei
ti rinkti. Tai-gi tai kompanai 
kitus ir pašiepdavo ir net kitų 
išbarė.

Pirmas rinkėjų vakaras ne
dėlios vakarų šv. Petro salėje 
atsibuvo paskyrimo rinkėjų 
vietų. Buvo apie 1.000 ir vie
tos jiem likosi paskirtos.

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

Fall RIVER, Mass. — Au- 
diminių darbininkai pareikala
vo algų pakėlimo ant 10 nuo
šimčių. Kompanija atsisakė 
tai padaryti. Tai darbininkai 
nubalsavo sustreikiuoti lapkri
čio 1 d.

TEISINGIAUSIA IR GE- 
RIAUSIA LIETUVIŠKA 

APTIEKA.

? Sutaisau receptus su didžiau
sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos' 
?Tel So. Boston 21014 ir 21013. 
daktarų. Tai vienatinė lietu
viška aptieka Bostone ir Massa-' 
fchusetts valstijoj. Gyduolių ga-; 
lit gaut, kokios tik pasaulyj y-, 
j -a vartojamos. • Galit reikalaut] 
įper laiškus; i® aš prisiųsiu per; 
tespresą.

K. ŠIDLAUSKAS

* Aptiekorius ir Savininkas ] 
•226 Broadway, kampas C Street* 
> SOUTH BOSTON, MASS. <

nuolatai išleidinėja knygelių, ku- 
turiningumu, pigumu vir-

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbi ją iių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ee- 
luloidu. Išdirbu tarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbas atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom.

So. Bostono Bigelow vaka
rinėj mokykloj galima pasi
mokinti naudingų ir reikalingų 
dalykų. Patartina jų lankyti. 
Plačiai išguldinėjama Suvieny
tų Valstijų istorija. Vartoja
mi žemlapiai ir paveikslai. Mo
kinantis to dalyko labai gerai 
galima prasimokinti angliškos 
kalbos. Angliškoj kalboj pri- 
seina apsakinėti ir aprašinėti 
istoriškus nuotikius. Tų pa
mokų vedėja yra Miss Agnės 
Barry, gabi mokytoja.

Vienatinė didžiausia lie- 
jtuviška krautuvė, kurioje 
’galima gauti visokių vyrų, 
^moterų ir vaikų drabužių, 

čeverykų, robų, aukso ir 
^deimanto.
52 MILLBURY STR.,
i WORCESTER, MASS.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo v&l&ndoet
Nuo2 iki S popiet. Nuo 7 ild 8 vakare 

609 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON, 
Tol 502 S. B.

1'elepnone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS 

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

Nedėlioj po pietų antrų va
landų žmonių prisirinko su- 
virš 5.000. Kalbėjo kun. J. 
Žilinskas, Martynas Yčas, P. 
McNau majoro Curly rašti
ninkas, advokatas Shields, kun. 
T. Žilinskas ir Dr. F. Matulai
tis. Aukų surinkta $436.82. 
Buvo visi) Bostono laikraščitj 
reporteriai. Apie tai ant ry
tojaus visi laikraščiai plačiai 
paminėjo.

Tklkfhonk So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

DR. F. MATULAITIS
Ofiso odynoc 3 do visokias ligas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St Boston, Mass.

LIUDVIKAS
WINTHORST’AS

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

Siutų ir Overkotų kainos nuo $9.75 iki $30.00 
Mes taipgi užlaikome visų eilę vyrų papuošalų,

Skrybėlių ir Čeverykų.
Čeverykų kainos nuo $3.00 iki $7.00.

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

S. H. HARR1S0N CO.

Chicagoj gazu nusinuodijo 
artistas Koppel. Jis 50 metų 
buvo artistu - komedijantu. 
Savo draugams jis guosdavosi, 
jog jis pasenęs ir negalįs būti 
juokingu. Jis buvo 79 metų 
amžiaus.

PAKVIETIMAS
Šiuomi aš Juozas Zupkauskas užkviečiu savo 

tautiečius ir draugus ateiti pamatyt mane, kuomet 
jums reikės Siuto, Overkoto, Aprėdalų ar Čevery
kų. Aš pats jums visuomet patarnausiu koatsa- 
kančiausiai. Aš širdingai dėkavoju Jums už jūsų 
paramų praeityj, kartu tikėdamas paramos ir atei
tyj-

MŪSŲ RUDENINIAI IR ŽIEMINIAI NAUJOS 
MADOS SIUTAI IR OVERKOTAI

GEBA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

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

Naujas Badas mokyt.
rašyti .be mokytojo.., ..^.ICc 
Aritmetika mokinime i- 

si rokundų', su pave r- 
slais (apdaryta) ..... ...35c.

Vi o $1.60 
Kas atsiųs iškirpę? "/-lą ap

garsinimą iš “Dar’ įlinko” 
ir $1.00 per mone' orderį, 
tai gaus visas 4 knygom 60c. 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

Tel. So. Boston 270

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

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Skaitykite ir Platinkite 
“Darbininką”

Tel. So. Boston 294

DR. JOHN P. JONĖS
ClMi s Ii rc<f

nuo 2 iki 4. nuo7 iki 9 po piet.
PHYZIKAS ir SURGIJUS 

Speiališkai atlieka visokius blogiausius 
gydymus. ypatingai su alcstromis. 

392 Btocd u cj, us f t i . >r 1 g < i 
f O. 1 Ci(h b/.

3 Dantis ištraukiami ir pripil- 
r domi visai be skausmo, su 
| geriausiais prietaisais, su 

nauju išra- imu.
| Visą darbą gvarantuojame. 
į DR. W. T. REILLY 

H 469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.

•
Valandos V Nedaliomis

' nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai, ryta
iki 8 vai. vakare. iki 4 vaL vakare.

r..;

H. S. Stone, Oph. D.
399a BROADVVAY. •©. »c»tcp

PIRMO KtESOŠ

DANTISTAS

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
“DARBININKAS” 

“DARBININKAS” eina utaminkais, ketvergais ir su 
batomis.

“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.

“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių.

< “DARBININKAS”
ninkui svarbu, n 
suprantam a.

“DARBININKAS”
rios dailumu, gražuma, 
Sija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje 'metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pust numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adresas:

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.




