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Svarbus susirinkimas.
NEWARK’O SUSIRIN

KIMAS.

Ikolonioje turėtų būti įsteigta 
I agentūra. Į vyriausius vedė
jus ar užveizdas tų agentūrų 
reikėtų būtinai inprašyti gerb. 
kun. klebonus. Taip-pat rei
kėtų pritraukti ir kitus koloni
jos intekmingus žmones. Vi- j 
sas tas Amerikos agentūras tu-; 
retų vienyti ir kontroliuoti 
vienas centralis komitetas įs- veikiamas, 
teigtas visai Amerikai. Agen
tūra renka savo apylinkėje pi
nigus ir siunčia tuojaus į cen
trai) komitetą. Taip-pat ren
ka žinias, kokie* žmonės iš jų 
kolonijos (kokio mokslo, ama
to, amžiaus ir tt.) nori ir žada 
grįžti į Lietuvą. Tas žinias 
ir-gi kuogreičiausiai pristato į 
centralį komitetą. Pav. koks 
nors mašinistas, ar dailydė, 
ar kitokis amatninkas netik in- 
gijo čia pažinimą amato, bet 
ir susitaupė“ kiek pinigų. .Jisai 
norėtų grįžti į Lietuvą su sa
vo sutaupytai.- centais. lie
čiamas i !.ieiii\< > Lanką savo 
pinigus jisai m.ičtų. kad ano
ji centram ergam;-,a< ija parū
pintų ja.m specijaiiškume
muilo. Būt.: g.:i dar goriau, 

■ eigų pm-isekių tiems amatnin- 
kams telkties į būrelius koope- 
r.'.i,<o- pnmamis ir patiems 
spręsti apie* savo sudėtų pini
gų sunaudojimą. r

Centralis Amerikos komiteT i?.
tas visas žinias ir pinigus kuo-i 
greičiausiai siunčią k Lietuvą. 
Visas gi žinias, gautas iš Lie
tuvos ir-gi pasirūpina paskelb
ti amerikiečių visuomenei.

Agentūros turi visą savo 
veikimą vesti tvarkiai ir vie
nodai pagal sudaryto pieno; 
bent kartą į metus centralio 
komiteto ingaliotinis turėtų 
aplankyti visas agentūras ir 
perkontroliuoti knygas.

Centralio komiteto išlaikv-
I mm, padengiami lėšų agentū
rų reikėtų imti iš visų sudeda
mų pinigų bent 1 arba 2 nuo
šimčiu.

Centralį komitetą Ameriko
je turėtų įsteigti kongresas di
džiausios ir intekniingiausios 
mūsų organizacijos. 
ganizacija be abejonės vra

VĖL VOKIEČIAI ATMUŠTI.
Londonas. — Nuo pereitos 

i subatos vokiečiai smarkiai 
bombardavo francūzų pozici
jas aplink Verduną. Po to 

i darė atkakliausias atakas. Tai 
i jau trečiu kartu vokiečiai da
rė neišpasakytai smarkias ata- 

Į kas.
Atakos buvo atmuštos, bet 

dviejose pozicijose vis-gi vo- 
I kiečiai užsiliko. Dabartinių a- į 
takų tikslas buvo paimti pozi
cijas į šiaurės vakarus nuo 
Verduno. Vokiečiai norėjo 
labiau apgaubti Verduną. Tai 
tris ištisas dienas ir naktis 

■ bombardavo ir galop ėjo ata
kon. Vokiečiai, kaip visada 
ėjo tirštomis masomis ir todėl 
francūzai išklojo jų dideles, 
daugybes.

Francūzų vadai 
manė, jog vokiečiai darys 
šturmą ir todėl susitvarkė taip, 

; pasi
tikti. Susistatė į patogias 

ku 190.000 kareivių. DaJ vietas armotas ir kulkosvai- 
reikalaujant karės sekre- dzius ir paskui vokiečiams at- 
li ir prezidentui, kongre- 
perleidžia rezoliuciją ku- 
pavelijama sumobilizuo- 

kareivių. 1.__

gaudyti Vilią. Laikinoji Car
ranzos valdžia bijo amerikonų 
įsibriovimo.

Parubežin pribuvo gen. Ob- 
regon, nesenai Carranzos pas
kirtas karės ministeriu.

Gen Obregon yra aršus 
Vilios priešas. Obregon pir
mas parodė, jog Vilią yra į- 

. Obregon buvo pir
mas, kurs parodė, jog Vilią 
sumušamas, nes jo didžias 
gaujas išblaškė ties Celalo, 
Leon ir Ilermosillo.

Tai dabar Meksikos valdžia 
padarė paskutinį žingsnį. Jei 
gen. Obregon nesugaus Vilios, į 
tai Dėdės Šamo kareiviai ūž
telės per rubežių.

Tuo tarpu Suv. Valstijų 
valdžia kaip niekada rengia ir 
tvarko savo karines spėkas. 
Didina savo armiją iki tokio 
skaičiaus. koks reikalingas 
karei ištikus. ...

Pagal įstatymus AVashing- ^ad kuogeriausia juos 
tono valdžia gali turėti taikos 
lai 

toli
< <

ria
t i dar 19.947

met atstovų rūme buvo balsa
vimai. tai tik vienas socialis
tų atstovas London balsavo 

ieš rezoliuciją.
Cenzūruoja žisias.

Visų Suv. Valstijų karinių 
jėgų Meksikos parubežyje vy
riausiu vadu yra gen. Funs- 
ton. Jis užvedė didžią cenzū
rą žinių apie Suv. Valstijų ar
mijos 
mus. Tš Columbus. N. M. ne
išleidžiama jokių karinių ži
nių. Tame tai mieste randasi 
gen. Pershing su smarkiąja ar
mija ir tai jis pirmas, jei rei
kės, ūžtelės per rubežių. Gen. 
Funston paliepė generolui 
Pershing užgriebti mieste te
legrafo ir telefono stotis ir ne- j išvažiavo į Columbus. 
leisti svietai! jokių žinių. Taip- Eskadrą komandavoja kapito- 
gi saugojami plentai, kurie nas Toulois.
veda į miestus, kur yra tele
grafas ir telefonai, 
kad automobiliais 
dentai nenupyškėtų ir nepas- 
kleistų karines žinias.

Kas
dasi.

Gen.
pradės 
tik tuomet, 
kariuomenė pereis 
ims veikti Meksikoj.

Bet dabar žinoma, jog pa- 
Į rubežyje Suv. Valstijų armija 
, apsčiai turi amunicijos, gink
lų ir visokių karės vedimui 
reikalingų daiktų. Ligoninės 

i priruoštos, lakūnai gatavi, 
vežimai, automobiliai tvarko
je — iki smulkmenų viskas 
sutvarkyta ir bile valandą gali

pirkimas ir atgabenimas gyvu
lių, pristatymas įvairių ūkio 
mašinų ir tt.); 3) triobų staty
mo skyrius (medžio apdirbi
mas, plytų išdirbimas, ce
mento išdirbiniai ir tt.); 4) 
pramonės skyrius, 5) pirkly- 
bos skyrius.

Tiems ir kitiems, pagal 
reikalo atsirandantiems sky
riams, turėtų duoti pinigų 
‘ ‘ Centralinis Lietuvos Ban
kas,” kurio buveinė būtų Vil
niuje, ar Kaune.

MŪSŲ PRIEDERMĖS.
Žinomaą, neturime preten- 

sijos pačiuoti Lietuvai ir jos 
veikėjams gatavo pieno pana
šiam milžiniškam darbui. Ne
sijaučiame esą kompetentiški 
tame dalyke. Lietuva turi 
jau šiandien savų gerų ekono
mistų, technikų,' biznierių, 
pramonininkų ir pirklių, 
tai ir galės sudaryti 
visą reikalingą pieną, 
liaus tai ir neineina 
priedermių tarpų, 
vių priedermės 6 
srityje ir jos yra lygiai 
bios,

12 kovo, Newarke pas kun. 
J. Dobužinską buvo susirinki
mas įsteigėjų “Lietuvių Pra
monės bei pirklybos Bendro
vės.” Tautininkai, su tokiu, 
rodos, entuzijazmu išpradžių 
griebęsis to sumanymo, grei
tai atšalo prie jo ir į tą susi
rinkimą, kurs buvo šauktas 
kaip ir įsteigiamuoju atsilankė 
vos keli žmonės. Be to pasi
rodė nuomonių skirtingumas 
pačiuose pamatiniuose daly
kuose. Tai-gi nieko ir nebu
vo užmegsta. Sumanytojų 
visa svarba tos bendrovės buvo 
matyta vien tarme, kad ji sko- į 
lins pinigus įvairioms biznio į- 
staigoms Lietuvoje, visą 
pelną pasilaikys sau, čia, 
merikoje; jų buvo manyta pa
remti viską vien ant biznio pa
matų; taip-pat jų buvo many
ta sprendžiamąjį balsą toj ben
drovėj duoti ne visiems, kurie 
jon dės pinigus, bet tik tiems, 
kurie pirks t. v. “conimon1 
stoeks” ir tai ne lygiai vi-Į 
siems, bet pagal įmokėtų Še
rų: kiekviena $10.00 duotų
teisę vieno balso. Tai-gi pa- i 
si rodytų, jog tokioje bendro
vėje visą reikalą nusvertų 
kaip tik tokie žmonės, ku- į 
riems rūpės gal tik savo biz- j 
nis, gi lietuvių tautos reikalai 
kuomažiausiai.

P. A. Staknevieius gi ir ki
ti nurodinėjo, jog ne* vien ka
pitalas Lietuvai reikalingas 
(ir ištikrųjų, dar prieš karę I kų 
anglų kapitalistu agentai siū
lė lietuvių parcelecijos draugi
joms kelius milijonus pasko
los visai mažu nuošimčiu), bet 
reikalingi taip-pat ir gyvi 
žmonės 
ūkininkai, 
Reikia, 
nigus 
grįžę, 
voje. 
turėtų būti Lietuvoje, 
rikiečių ir bus uždavinys, kad lė; 
po ■karės Lietuvai duoti kuo- gi bent savo pinigais prisidėti 
daugiausiai tinkamų žmonių ir prie Lietuvos atstatymo. Tai- 
pinigų. Tam tikslui reikia j/ 
geros ir plačios organizacijos, ir 
kuriai šviestų patrijotiška idė- ■ vai kuodaugiausiai gyvų sta- 
ja.
BENDRIEJI RUOŽAI MŪSŲ

PROJEKTO.
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LIETUVIŲ FONDO SUSI
RINKIMAS.

Iš žymių amerikonų susi
tvėrė Bostone -komitetas, kurs 
prigelbės lietuviams viešame 
rinkime aukų bal. 15 d.

Kovo 13 d. tasai komitetas 
South Buildinge laike“ posėdį. 
Pirmininkavo p. George H. 
Shields, Frank J. Cavens pa
tapo iždininku ir Frank 
lagher, sekretorium.

Sutartis padaryta su 
South Trust kompanija,
kompanijos bankan bus pade
dami surinktieji pinigai ir vi
sokios aukos.

Kovo 23 d. Bellvue hotelyj 
bus didis susirinkimas sutvar
kymui Tag Day. Į tą susi
rinkimą nutarta pakviesti gub. 
McCall. majorą Curley ir at- 
sto'-us nuo visokių labdaringų 
organizacijų. Pakviesta ir 
prez. Bostono kolegijos Lyons, 
prez. Harvardo universiteto 
l^oįvell. kardinolas O'Connell 
ponia Curtis Guild, ponia Mar- 
tha Moore* Avery, p-le“ Board- 
man. Raudonojo Kryžiaus sek
retorius ir daugybės kitų.

Šitie asmenys yra be abts 
jonės žymiausieji Bostone ir 
žinomi plačiojoj Amerikoj. Tai 
lietuvių Tag Day galės turėti 
didį pasisekimą.

Svarbiausias dabar daiktas 
tai kuodaugiausiai suiihobili- 
zuoti aukų rinkėjų, kad bal. aJ 
15 d. visas Bostonas smarkiau
siai būtų užatakuotas.

KAS GIRDĖT ŽEMAI
ČIUOSE.

Korespondentas laikraščio 
Berliner Tageblatt Paul Mcha- 
elis sausio mėn. apvažiavo di
desnę Žemaičių dalį. Apra
šo. kų ten matė.

Tauragė tai vien griu
vėsių milžiniška krūva ir veik 
jokių gyventojų nėra.
Skaidvilėj ir Kel

mėj kas kita. Čia yra gy
vas karinis gyvenimas, bet žy
mus veikimas apsireiškia ir 
tarp vietinių gyventojų. Žmo
nės ima nubusti.

Plentu iš Tauragės per Šiau
lius į Mintaują nedaug tesima
to transportacijos ir kareivių. 
Galima daug sutikti nelaisvių, 
kurie pristatyti taisyti plentą, 
nukasinėti sniegų, ir kirsti miš-

gerai nu- kus.
Michaelis buvo keletą kar

tų Šiauliuose. Buvo dar lie
pos mėn., kuomet Šiauliai dar 
tepdegė, visur buvo griuvė
siai, skeveldai, bombų skevel- 
dai. Dabar Šiauliuose kas ki
ta. Vokiečiai pasidarė juos žy
miu punktu. Miestas išvaly
tas, gatvės sutaisytos, šaly- 
gatviai nutiesti. Likusieji įm
anai sutaisyti. Išmuštieji lan
gai sudėti. Moterų apgriu
vusi gimnazija atstatyta, ir per
daryta į ligoninę.

Geležinkelio stotis nekiek 
nenukentėjo. Per Šiaulius 
tankiai bėginėja traukiniai.

Gyventojų Šiauliuose* da
bar esą apie 5.000. (4 pirma
buvo apie 30.000. Dabar gy
ventojų skaičius sparčiai au
ga. Daug šiauliečių, kurie* 
buvo išvažiavę į Vilnių, bet 
nesuspėję toliau išvažiuoti, 
dabar grįžta į Šiaulius.

Šiauliuose* atsidarė“ kaiku- 
rios krautuvės. Įsisteigė ka
vinės ir arbatinės.

Rinkon pribūvą iš apylin
kės ūkininkai, atveža sviesto, 
kiaušinių, bulvių, sūrių. Kai
nos augštesnės, negu buvo 
rudenyje.

Šiauliuose daug pristatyta 
i karinių ligoninių. Buvusi 
miesto ligoninė dabar paversta 
į karinę ligoninę.

Teatre įsteigta judomieji 
! paveikslai dėl kareiviui ir kliu- 
bas dėl ofieierių.

Michaelis tvirtina, jog Že
maičiuose nesą didelio truku
mo valgomų daiktų.—

Jie 
bendrai 

Paga- 
i mūsų 

Mūsų išei- 
trludi kitoje 

ar- 
jei dar ne svarbesnės, 

negu tų, kurie ten arčiau tė
vynės.

Ateina laikas,* kada Lietu
vos išeivija turės atlikti savo 
istoriškųjų rolę tėvynės liki
me. Per kelias dešimtis metų 
tarp svetimųjų bedirbdami lie
tuviai išeiviai daug naudingo 
pramoko. Turime čia nema
ža gerų amatninkų, technikų, 
ūkininkų, pirklių, darbinin- 

kv.rie savo amato pažini
mą galėtų lengvai pritaikinti 
ir Lietuvoje, jei tik tenai su
sidarytų tinkamos sąlygos. Tas 
gi sąlygas sudaryti žymiai pri
gulės ir nuo mūsų pačių, 
tik nors pusė tų visų 
grįžta — jau Lietuva 
gelbėta nuo pražūties.

Bet grįžti jie turėtų

taip-pat ir
amatninkai, pirkliai, 

darbininkai ir tt. 
sako, organizuoti pi- 

ir žmones, kad jie. su
turėti! ką veikti Lietu-, čioenis rankom! 
Organizacijos centras pinigų. Be to ir tie, kurie 

Ame-I dėl kokių nors priežasčių nega- 
■s grįžti Į Lietuvą, turėtų ir-

Lai 
žmonių 
bus iš-

I

v
banguojant vertė į juos praga
rinę ugnį.

Verduno apylinkėse buvo 
Kuo- ■ snsirčmimų ir ore. Francū- 

zams pavyko nušauti keturis 
vokiečių orlaivius.

I
i LATVIAI PASIŽYMĖJO.

Petrogradas. — Rusijos o- 
ficialiame pranešime skelbia
ma apie vokiečių pulko pasižy
mėjimų Rygos fronte. Skel
biama: “Į pietus nuo ežero 
Babit Gename sektore to fron
to vienas latvių pulkas, persi- 

žingsnius ir prisirengi-* laužęs per dygliuotas tvoras, 
įsibriovė į priešo drutvietes iš
badė priešus ir be nuostolių 
sugrįžo atgal.”

EL PASO, TEN A S. — IŠ 
San Antonio pribuvo Suv. Val
stijų orinė eskadra iš septynių 
aeroplanu. Neilgai čia trukę 

N. M.

NFAV YORK. — Battery 
Parke anksti iš ryto policmo- 
nas F. Dougherty užtiko dre
bančia moterį besėdint ant suo
lo.

"Ar turi pištalieta, polic- 
paklausė moteris.

Turiu.” atsakė policmo-
moliai

ne tuš-
Reikės ir Tokia or-

gi mūsų, amerikiečių lietuvių, 
• bus priedermė duoti Lietu-

mūsų A. L. R. K. Federacija. 
Šių nietų Federacijos kongre
sas ir galėtų tą klausima išriš
ti ir viską tinkamai nustatyti.

Štai abelni apmatai mūsų 
projekto. Lai mū^ų visuome
nė prideda... ataudus, lai pa
gvildena visas smulkmenas.

Į tą miestų pribuvo iš Mek-
Saugoja, sikos 50 amerikonui, 

korespon- --------------
COLUMBUS. OHIO. — Gub. 

Willis gavo laiškų nuo pulk, 
nors svarbaus ten <le-Į Y’arnell. Laiške rašo, jog

l.(X)0 mechanikų iš Ohio val- 
Funston apreiškė, jog sti.jos gatavi važiuoti Meksikos 
leisti žinias pasaulin parubežin.

kai Suv. Valstijų 
rubežių ir

nas.
“Na, tai nušauk mane, tai 

aš duosiu tau ŠI.00').” tarė ra- ( 
miai moteris. “Man šalta ir ne * 
turiu jokių prietelių.”

Policmonas nuvedė moterj 
ligoninėn. Ten rasta pas ją 
bankinė knygelė, kurioj rodo
ma. jog jos depozitas yra 
$990.00.

PARYŽIUS.— Gen. Grflieni. 
Francijos karinis mi/iSteris, 
apsirgo ir daktarai liepė gulti. 

LONDONAS. — Karės ži
nyba liepė prieš šėriau t raite
liui arklius avižomis iš Suv. 
Valstijų pirma tas avižas ge
rai peržiūrėti, nes buvę susek
ta, jog jose* būna plieninių vi
nučių. Jei tokią vinutę ar
klys prarija, tai jam galas 
būna.
IčjycJUčĮL'EĮUčž] 
j p i,

EL PASO, TEKĄS. — Ne
ištrukęs 

pasakoja, 
Suvie-

gras vardu Spencer, 
iš Vilios nelaisvės, , 
jog prieš įsibraujant į 
nytas Valstijas Vilią laikęs to
kių prakalbų savo pasekėjams, 
jog tie verkė ir parpuolę ant 
žemės kumštimis mušė žemę.

BERLINAS. — Iš Turkijos 
atėjo žinia, kad anglai Meso
potamijoj neteko 5.000 karei
vių bebandant paliuosuoti ap
suptus anglus Kut-El-Amare.

BAISI NELAIMĖ MAINOJE. |
Wilkes-Barre, Pa. — Kovo j 

9 d. mainoje ištiko labai smar
ki ekspliozija. Žuvo šeši žmo
nės. Jų vardai: G. Harney, 
Leo Kazenski, Gabriel Kamin- 
ski, B.oleslaw Korzynski, E. 
Jonės ir John Miskin.

Nežinia dar kas do priežas-į 
tis buvo kad ištiko ekspliozi
ja. Eksplioziją sekė baisus 
gaisras.

Žuvusiųjų šeimynos bus su
šelptos, nes to įstatymas rei
kalauja. Korzynski paliko 
pačią ir keturis vaikus, vy
riausias kurių yra 5 metų. Na
šlei bus mokama per 300 sa
vaičių 60 nuoš. vyro algos. 
Po tiek savaičių algos nuoš. 
bus duodamas kol jauniausysis 
vaikas sulauks 16 metų.

visuomenės i 
' Aišku, kad į 

nein- 
kad jie 

grįžtų ir kad pinigus dėtų į I 
Lietuvos Banką. Reikia pir-1 
ma aiškiai intikinti, kad su- 
grįžusiems bus daug gražaus Į 
darbo ir uždarbio ir kad indė- 

pasikalbėję su“ ti pinigai neš pelną. Žmonės 
įsitikins lengviau, jeigu ma
tys, kad visas veikimas tuo 
tikslu yra gerai, rimtai ir pie
ningai suorganizuotas.

Organizuoties gi mes gale-1 
tume kad ir štai kaip.

Užsimezgusi Petrograde, ar

ūCi

JAU SPAUDOJE

Carranza tuo tarpu sutrau
kė parubežin jau apie 10.000 
kareivių.

LONDONASį — Oficialia
me buletene paskelbta, jog 
Anglijos premieras Asquin ap- 

| sirgęs.

Paneles Uršulės Gurkiu sies

tytojų ir statymui galingiausio 
įrankio — pinigų.

Bet kaip visą veikimą su
tvarkius, kad jis išjudintų

Kadangi ekonominis Lietu- plačiausią mūsų visuomenę ir 
vos atstatymas šiandien yra ingytų išsyk tos 
svarbių svarbiausis reikalas, pasitikėjimą,
kurs turi gyvai rūpėti kiek- vien tuščiais šauksmais 
vienam lietuviui, tad mes ir tikrinsime žmonių, 
atidarome plačiai savo laikraš
čio skiltis to klausimo gvilde
nimui.

Pradžiai paduodame ben- 
rais ruožais savo projektėlį, 
kurį sudarėme,
p. A. Staknevicium.

Dar nelaukiant karės galo 
Rusijoj esantieji mūsų inteli
gentai, pramonininkai, pirk-! 
liai — turėtų uždėti pamatus1 
milžiniškai ekonomiškai orga
nizacijai, kurios tikslą* būtų
Lietuvos ekonominis atstaty- kur kitur ana ekonominė orga- 
mas po karės. Ta organiza- i nizacija galėtų atsiųsti dar šie- 
cija savo platų veikimą turėtų met į Ameriką savo ingalioti- 
pa*kirstyti į tam tikra* sekei- nius, kurie pervažiuotų per 
jas arba skvrius, kurie veik- visas kolonijas ir užinteresuo- 
tų savarankiškai, tečiau vieny- tų plačiausia* minia* reikalu 
bėję, susižinodami su visa or- grįžti į Lietuvą ir dėti pinigus 
ganizacija Pramatoma kad į Lietuvos Banką. Be to jie, 
jau iš pradžių bent svarbiau- važinėdami, steigtų mūsų ko- 
sieji skyriai turėtų būti šie: 1) lonijose savo organizacijos ir 
žemės supirkimo ir išpardavi- banko agentūras. Kiekvieno- 
nėjimo, 2) ūkių tvarkymo (su- je mūsų parapijoje ir šiaip jau 
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veikalėlis, kuriame tilps puikios komedijėlės: “Čigonės Atsilanky
mas,” kurs jau buvo “Darb.,” “Dvi Kūmutės,” “Dvi Sesutės” ir 
“Girtuoklė su Blaivininku.” Trys pastarosios pirmu kartu pasi
rodys spaudoje.

Panaitės Gurkliutės rašteliai nereikalauja daug rekomendacijos. 
Jcs aoenišku3 veikalėlius skaitant, tai tik juokis ir kvatok.

Vakarų rengėjai, jei norite gražiai pabovyti publikų, jei no
rite, kad atsilankiusieji prisijuoktų ir pamėgtų jūsų rengiamus va
karus, būtinai pagražinkite programų p-lės Gurkliutės veikalėliais. 

Tuoj užsisakinėkite jos komedijėles ir mokykitės per gavėnią 
lošti.

Kų žino meksikonai.
Viename nedėliniagne laik

raštyje, kurs išeina Meksikoj, 
Durango mieste buvo indėta 

t___________ _____ . ^„..naujiena, jog Vilią užėmė Te-
Servail $1.250.000, kaipo atlv- j xas ir N. M. valstijų, o prez. 
ginimo už nuostolius padary- ■ Wilson išbėgęs su šeimyna Ko
tus vokiečių zeppelinais. Gen. nadon.
Serrail pasakė pasiųsti bilų į! ----------------
Berlynu. j MONTPELIER, VT. — P.

------------- Chenette ir mirs neužmirš kaip 
LONDONAS. — Norvegijos jis pakliuvo į skiepų, kur gu- 

valdžia užklausė Vokietijos ar 
jos submarinas nuskandino 
Norvegijos barkątilius.

GENEVA. — Tš Atėnų atė- > 
jo žinia, kad Graikijos valdžia 
pareikalavo iš francūzų gen.

Kuomet

LONDONAS. — Iš Bucha-

CARRANZA APSIDIRBSIĄS
SU VILLA

EI Paso, Texas.
Dėdė Šamas ne juokais pagrū
mojo Meksikai vėzdu, kuomet 
ėmė koncetruoti savo jėgas pa- ręsto atėjo žinia, jog Vokieti- 
rubežyj, tai Carranzos vai- jos ambasadorius 
džia ir-gi ne juokai* subruzdo Berlynan iš Rumunijos.

išvažiavo

I

Įėjo šeši numirėliai, tarp ku
rių buvo jo pati. Jis buvo 
pasamdytas sutaisyti užraktą 
skiepo ant kapinių. Įėjęs skle- 
pan užsidarė duris ir jbs užsi
rakino. Veik penkiąs valan
das barazdijosi a^>ie duris, kol 
jas išmušė ir išėjo lauk.

VeikalelA išeis ūmai, šių savaitę. ___
Atspausdinta bus daug tūkstančių.

Moters ir merginos, skaitykite, kų parašo jūsų talentingoji sesytė 
Knygelės kaina 10c.

(Pereitame No. buvo paskelbta, jog kainuos 5c. Bet nutarta išleis
ti didesnę ir kainą reikėjo pakelti.

Dailiai atspaus “D arbininka s.” 
Užsakymus siusk’13 “Darbininkui” adresu: 

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadwav, ::: ::: x: So. Boston, Mass.

f
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KATALIKŲ DRAUGIJOMS.

Iš veiklesniųjų įvairių pa- 
šelpinių dr-jų narių mažai tė
ra tokių, kurie nebūtų apsipa- 
žinę su pamatais milžiniško
sios organizacijos — A. L. R. 
K. Federacijos ir Tautos Iždo. 
Federacijos tikslu yra sumobi
lizuoti kuodidžiausią lietuvių 
skaičių, suorganizuoti Ameri- 
-kos lietuvius katalikus ir taip' 
sudarius galingą ir didžią or
ganizaciją rūpinties visokia- 
riopais lietuvių kultūriniais 
reikalais — kėlimu apšvietos, 
medžiaginio stovio, blaivybės, 
tautiško susipratimo.

Prie jos priguli visos di
džiosios centralinės organizaci
jos ir keletas desėtkų parapi
jų ir pašelpinių dr-jų.

Dar neprisidėjusio<ms prie 
-šios organizacijos dr-joms pa
kariame tai padaryti.

Jau prigulinčioms dr-joms 
' - primename pasirūpyti įmokė- 
r jnnais metinių mokesčių už 

šiuos metus.
Jau užsimokėjo šios dr-jos: 
•Šv. Elzbietos dr-ja iš Hart- 

ford, Conn., Šv. Mikolo dr-ja iš 
Rockford, III., Šv. Stepono J. 
K. P. dr-ja iš Cambridge, 
Mass.

Mokesčius reikia siųsti ši
taip:

Mokesčiai į Federaciją yra 
2c. nuo nario, išrašyti čekį ant 
vardo kun. M. Pankausko, Fe
deracijos ižd. Mokesčiai į 
Tautos Iždą po 10c. nuo nario, 
išrašyti čekį ant vardo B. 
Vaišnoros, Tautos Ižd. Abu į 
čekiu atsiųsti Centro rašt. Pr. 
Gudui, 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Mokesčių prisiuntimas yra 
dr-jų iždininkų dalykas. Dr- 
jos, prigulinčios prie Federa-1 
cijos ir Tautos Iždo, iždinin
kas, nesiklausęs dr-jos gali 
siųsti įmokėjimus.

Dėkimės, stiprinkime, rem
kime tas dr-jas, kurios prigu
li prie Federacijos ir Tautos 
Iždo, nes tokios dr-jos yra: 
prakilnios, susipratusios, re
miančios kulturinius ir tauti
nius lietuvių reikalus.

STOKIME PILIEČIAIS.

L. D. S. tarp kitų svarbių 
ir naudingų tikslų ir veikimų 
«tato sau daryti darbininkus 
pilnateisiais ir naudingais šio 
krašto piliečiais.

Ateiviams šioje šalyje rei
kalinga ir naudinga pastoti 
šios šalies piliečiais.

Reikalinga jau iš politiško 
atžvilgio. Pergyvename ga
dynę baisiausių pasaulyje per- 
versmių. Europoje siaučian
čios audros bangos atsimuša ir 
į šią šalį. Nežinia, ką ryto
jus žada^ir šitam ramiam kol 
kas kraštui. Gi ištikus ko
kiai katastrofai, nepiliečiams 
būtų blogiau, negu piliečiams- 
Kas žino, tokiame atsitikime 
■nepiliečiams gali būti visokių 
nemalonumų, persekiojimų.

Nepiliečiams su darbais 
blogiau. Kaikurios kompani
jos nepiliečiams neteikia aug- 
štesnių vietų savo dirbtuvėse. 

Nepiliečiai negali užimti

jokios valdiškos vietos, ne
gauna miestų darbų. O to
kiose vietose darbai geresni ir 
geriau apmokami, negu dirb
tuvėse, skerdyklose, mamo
se.

L. D. S. kuopa Hartforde 
rūpinasi, kad visi jos nariai 
pataptų piliečiais. Tuomi klau
simu užsiimama ir svarstoma 
kuopos susirinkimuose. Patar
tina tai visoms L. D. S. kuo
pinis, tegu naturalizuojasi vi
si sąjungiečiai.

Daugelis atidėlioja pastoji
mą piliečiu, nes tikisi tėvy
nėn grįžti. Kas gal žinoti, 
kuriam iš mūs teks sugrįžti, 
kuriam ne, bet juk ir pastoju
siems piliečiais grįžimas tėvy
nėn nebus užgintas.

SPAUDOS KLAIDŲ ATI
TAISYMAS.

30-ame “‘Darbininko” nu
meryje „buvo padarytos šios 
klaidos.

1) Pastaboje: “Lietuvos 
laisvamanių šulai jau Ameri
koje” išspauzdinta:..“negalin
čią atsiversti ir bendrai padir
bėti ant vieno suolo su kuni
gu,” — turėjo gi būti: nega
linčių atsisėsti ir bendrai...

2) Pastaboje “Mūsų jau
nuomenei maistas” išspauz
dinta: “Amerikoje kun. J. D. 
lietuviai turi savo Foersterį,” 
turėjo gi būti: asmenvje kun. 
J. D.....

z

“DARBININKAS’

VOVERYTE IR VILKAS.
Vieną gražią dieną,
Kada Saulutė skaisčiai žibėjo. 
Miškas ošė, gaudė, 
Paukšteliai garsiai čiulbėjo.

Voverytė linksmai 
Po medį striksėjo; 
0 vilkas nuo žemės, 
Į jąją žiūrėjo.

Bet štai voverytę 
Nelaimė patiko.
Šakelė nulūžo, 
Ji žemėn nukrito.

t
Vilkas tuoj pastvėrė, 
Nes po juo pakliuvo, 
Dabar voverytė 
Manė, kad pražuvo.

Vilkas ją suspaudęs, 
Naguose turėjo
Ir į voverytę 
Šitaipos kalbėjo:

Kodėl tu vis linksmi, 
Kasdien šokinėji;
0 man’ spaudžia liudnum’s 
Ir ėda neramum’s...

Aš tau tikrą tiesą 
Tada pasakysiu, 
Kada man’ paleisi, 
Glėbyj nelaikysi.

Vilkas tuoj sutiko, 
Voverį paleido;
O ji tuoj į medį 
Augštai įsibeldė.

Dabar klausyk, vilke, 
Ko tu manęs klausei, 
Tuoj tau pasakysiu, 
Tik tu nesirauki.

Aš linksma visados,
Kad nieko neskriaudžiu, 
Niekam blogo nedarau 
Dėlto ir ramumą jaučiu.

O tavi neramumas graužia, 
Dėlto, kad nedoras;
Draskai nekaltus žvėrelius
Skriaudi gerus žmones...

A. Grigaliūnas.

— ....... -----------=
čius, Pr. Rymša, Kaz. Ga- 
tautis, Ant. Dargelis, Mat. 
Gudinąs, Ą. Nevedonskis, P. 
Markunaitė, Ona Budrinytė, 
Vai. Pugžlytė, Ver. Šimaitė, 
Morta Braškaitė, Brb. Morke- 
vičiutė, Jonas Vaičelenas, J. 
Rastauskas, Jonas Belskis, P. 
Ludvulis, Aug. Sklemis, K. 
Monstavičia, Jonas Vasiliaus
kas, J. Glebavičius, Kaz. Pi- 
nigis, Ant. Vinčiųas, Petras 
Puščius, Elzb. Braškvtė, D. 
Karoblis, A. Lasačiutė, Alp. 
Petrulis, Kot. Aksimatauskiu- 
tė, Ap. Lekaitė, Magd. Le- 
kaitė, M. Mauričiutė, T. Tru- 
činskaitė, Gr. Lekaitė, P. Pi- 
nigaitė, Kotr. Gričiunaitė, O. 
Baltrešiunienė, L. Bagdonie
nė, A. Murelaitė, S. Kvedera- 
vičiutė, J. Šleivis, Z. Stangir- 
lene, J. Piragene, S. Tala- 
kauskaitė. Kiti smulkesnes 
aukas sudėjo.

Po pertraukos dar kalbėjo, 
kaip reikia visiems lietuviams 
prisidėti prie išpirkimo žemės 
Lietuvoje, kada pasibaigs ka
rė, ir grįžti į Lietuvą kuo 
daugiausiai; nes kitaip arba 
vokiečiai , arba tie patis len
kai mūsų žemes išpirks ir tuo
kart būtų galas Lietuvai.

Po prakalbos žmonės ilgu 
rankų plojimu padėkavojo 
gerb. kalbėtojui.

si. Žinias apie Lietuvą ką 
turį, tai visos imtos tik iš ru
są laikraščių, kitokią ar laiš
kais gauti negalima.

Užklaustas kokį komit. Lie
tuvos Bulota atstovauja, Bu
lota pasakė, kad atstovauja 
Lietuvos Šelpimo Fondą. Pas
kum prisipažino, kad iš Lie
tuvos jokio komiteto įgalioji
mo neturįs. Abelnai ant už
klausimą Bulota nieko aiškaus 
atsakyti nenorėjo. Labai daug 
aiškino aplink tą klausimą, pa 
siteisindamas tuom, kad tei
singai tą dalyką jis negalįs pa
sakyti dėlto, kad jo kalba ga- 
Ii papulti į spaudą, o spauda 
dasiektą Rusiją i rtokiuo būdu 
dažinotų ir Rusijos činaunin- 
kai. Jis to nenorįs, nes ma
nąs dar grįžti atgal į Lietuvą.

Ant daugelio tokią Bulotos 
pasiaiškinimą atrodė keistai.. 
Juk į Lietuvą grįžo Yčas, kun. 
Olšauskas, Tumas ir Basana
vičiuj bet jie nei vienas to
kios didelės baimės neturėjo 
kaip Bulota.

Bulotienė turinti įgaliojimą 
nuo “Žiburėlio” dr-jos ir per
skaitė tos dr-jos atsišaukimą. 

Abelnai nors svečius savi
nas! socijalistai, bet iš ją kal
bą išskiriant minėjimą kleri
kalai, atrodo kaip tikri inte
ligentai. Nieko panašaus to
kio nepliauškia, kaip Ameri
kos socijalistu patauškos. Gal 
tas trio ir apcivilizuos cicili- 
kus.

Lietuvoje susitvėrusius komi
tetus išreiškė dvejopą nuomo
nę. Pasakė, kad jų darbą su
skaldę klerikalai, bet svar
biausiu dalyku kodėl Lietuvoje 
daugelis atsirado komitetų, o 
ne vienas, tai Bulota tvirtina, 
kad vienam komitetui jokiuo 
būdu nebuvo galima užsiimti 
pilnu pabėgėlių aprūpinimu 
dėl daugelio kliūčių. Užtai ir 
turėję prie centralinio komite
to dar ir daugiaus.

Apie Lietuvos dr-ją dėl ka
ro nukentėjusiems šelpti Bulo
ta pasakė, kad jam ta dr-ja 
nepatinka dėl šių dalyką.

1) Kad dr-ja užsiima aprū
pinimu pabėgėlių ne vien jų 
kūno, bet ir dvasios reikalais 
rūpinas.

2) Kad draugija įsteigė 2 
gimnazijas Yčo vardu, (Apie į- 
steigimą tų gimnazijų p. Bulo
ta nepaaiškino, publikoje di-

i džiumoje kaip ir girdėjau kal- 
i bant pasiliko tokia nuomonė, 
kad Liet, dr-ja nupirko tas 2 

i gimnazijas ir užrašė Yčo var- 
j du, kurių atsiimti niekados 
| nebegalės.)

3. Kad dr-ja nupirkus sana- 
toriją ir užmokėjus 10.000 rub. 
Sanatorija būsianti mokslei- 
viams gydyti.

4. Kad Voroneže mokiniams 
i liepia kalbėti po 8 poterius 
' kasdien.

Kitokių blogumų ar jam ne
patikimų neprisiminė. Žinių 
apie Lietuvą visai sakė, kad 
neturį ir nežiną kas ten deda-

tai didžiausias kraujo pralieji
mas būtų, įvyktų viešoji pa
leistuvystė ir t.t. Ir ištikrų- 
jų. Juk norint, kad nieks 
savo nuosavybės neturėtų, o 
visi turtai, dirbtuvės ir lau
kai prigulėtų valtijai, kurią 
žinoma valdytų socijalistai, tai 
tam įvykdinti reikėtų visųpir- 
mu atimti visus turtus nuo sa
vininkų, nes nieks geruoju ne
duotų; taip-gi čia ir kiltų di
džiausios muštynės ir kraujo 
praliejimas. Bet duokime, 
kad šiokiu, ar tokiu būdu jie 
atimtų turtus, dirbtuves, lau
kus irt.t. ir valdytų tam išrink
tieji socijalistu valdininkai, 
tai kaip būtų su darbu? Nes 
jei prievarta varytų, tai bū
tų tokia baudžiava, kokios dar 
pasaulyje nebuvo, o jei duos 
kiekvienam išsirinkti, tai vi
si griebtųsi prie lengvesno dar
bo, o sunkaus darbo nieks ne
norėtų dirbti. Jeigu varytų 
paeiliui prie visokių darbų, 
tai kas tada ir mokytus, jei 
užbaigus muokslus, reiktų 
dar gatves šluoti ir t.t. Taigi 

Į tokiu būdu sustotų visokia pa- 
i žanga ir mokslas.

Socijalistu valdžioje nebūtų 
i moterystės, bet būtų laisvoji 
'meilė; tai yra galėtų su viena 
! gyventi, paskui su kita ir taip 
i toliaus, žodžiu sakant, būtų 
; viešoji palestuvystė, kuri ve
da prie visokių biaurių ligų 
ir prie degeracijos. Aš nuo 
savęs pridėsiu. Tai iki būtų 

Į jaunos merginos, tai gal 
daug jaunikaičių kibtų, o ka- 

i da pasentų, tai kur jas dėtų?
Rasit ant laužo degintų, kaip 

! darydavo Azijos Indijoje. Kas 
■ link vaikų auklėjimo tai nei 
i kiek nebūtų geriaus: nes būtų 
tai priešinga pačiai prigim
čiai. Matome, kad net žvė- 
rįs, gyvuliai ir paukščiai my
li savo vaikus ir juos augina, 
maitina, o tuotarpu žmonėms 
būtų užginta- net savo vaikus 
auklėti.

Taigi iš to aišku, kad soci- 
jalistų mokslas yra neįvykdo
mas, todėl laikas jau mesti 
tas K. Markso svajones, o im
ties kooperacijos darbo, kur
sai ir nuo kapitalistų paliuo- 
suos ir darbininkų gerovę pa
didins.

Ilgu delnų plojimu publika 
padėkojo gerb. kalbėtojui ir 
prašė, kad kitą kartą apsilan
kytų.

GANDNER, MASS.

Ant rytojaus su kalbėtoju 
nuvažiavome į Gardnerį, kur 
buvo užsakytos prakalbos ko- į 
vo 9 d. Buvo pranešta, kad 
prakalbos atsiliks lietuvių tau
tiškame kliube, bet nepasaky-1 
ta kur jis yra, todėl reikėjo 
truputį klaidžioti. Sutikome 
ant galo lietuvį, kuris mumis 
nuvedė be maž-ko iki pat to i 
kliubo, už ką jam sakome:; 
ačiū. Įeiname salėn: žmonių 
nors nepilna, bet vis dar rin
kosi. Prieš aštuntą buvo | 
perstatytas gerb. kun. A. Ma- 
liauskas, kaipo svečias, at
vykęs iš Lietuvos, kursai 
kitur, taip ir čia papasakos 
apie tėvynės vargus.

Ne aprašinėsiu čia apie tai, 
nes tą patį ką pasakojo Athol, 
Mass. tąi ir čia su mažomis 
atmainomis, pasakė. Išgyrė 
Tautos Fondo veikimą ir ragi
no dėti aukas ir siųsti per jį į į 
Lietuvą.

Per pertrauką buvo renka
mos aukos “Vilčiai.” Surin
kta $21.65. Po vieną dolerį 
aukavo šie asmenys: Adomas 
Padolevičius, Dom. Krišiunas, 
Marijona Urbonytė, Petronė- ; Bulotos, Žemaitės ir Bulotie- 
lė Ambraziutė, Jurgis Ladu-1 nes prakalbos,
kevičius, Ona Pilkauskiutė, į Kovo 12 d. š. m. buvo su- 
Cecilija Pilkauskienė, uozas į rengtos prakalbos, kuriose 
Petraskis, S. Jonaitis, J. Sa- kalbėjo tik ką iš Lietuvos at- 
bulis, Jurgis Darasevičius ir važiavę svečiai.
Antanas Žilis. Kiti mažiau 
aukavo.

Sakė apie socijalizmą.
Pasibaigus aukų rinkimui P‘žiburėlio” dr-jai aukų surin- 

ant mano propozicijos, ar ne Į ko $63.93. 
panorėtų gerb. kalbėtojas pa- I 
sakyti apie socijalizmą, ka
dangi tą mokslo šaką gerai yra 
ištyręs ir gavo socijologijos 
daktaratą? gerb. kun. Ma- 
liauskas sutiko, jei žmonės 
sutiks paklausyti. Žmonės 
noriai sutiko. Tada pradėjo 
aiškinti, kad socijalizmo mok
slas ne naujiena ir siekia gi
lios senovės, nes jau Platonas, 
graikų galvočius, maž-daug 
tokias pat teorijas platino. 
Paskui prisiminė apie krikš
čioniškas darbininkų dr-jas vi
durinių amžių ir kaip joms 
žlugus, atsiradus visokioms 
dirbtuvėms, darbininkai atsi
rado didžiausiame varge ir 
skurde; todėl visupirmiausiai 
Vokietijoje pradėjo tokie, kaip 
Vyskupas Ketteleris, grafas de 
Mun, Voglsang, Dekurtius 
ir kiti rūpinties apie darbinin
kų organizacijas, kad apgy
nus juos nuo išnaudojimo. Ta
me pačiame laike atsirado ir 
K. Marksas, kursai išgalvojo 
dabartinio socijalizmo mokslą, 
kursai remiasi ant materiališ- 
kumo arba bedievybės ir nori 
įvesti tarp žmonių bendrą tur
tų valdymą, laisvąją meilę ir 
bendrą vaikų auklėjimą. Čia 
gerb. kalbėtojas labai aiškiai ir 
tvirčiausiais priparodymais 
pertikrino klausytojus, kad 
toksai mokslas žmonių gyveni- 
man neįvykdomas, nes prie
šingas yra žmonių prigimčiai, 
o antra, jei mėginti įvykdinti,

Volungėlis.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

Vyčių prakalbos.

Kovo 6 d. Vyčiai surengė 
vakarą su prakalba ir dekleina- 
cijoms. Kalbėjo p. Al. M. 
Račkus. Vakaro vedėjas p. 
J. Sakalauskas. Pirmoj kal
boj gražiai papasakojo apie 
jaunimą prirodydamas L. Vy- 
čią organizacijos svarbumą. 
Paskiaus padeklemavo jauna 
mergaitė Vytė V. Žvingiliutė 
“Ilgu, ilgu.” Toliau vėl kal
bėjo p. Račkus apie iškrypė
lius. Dar deklemavo p-lė J. 
Skripkauskaitė “Iš kur ka
rė.” Paskiaus buvo surinkta 
klausimų, į kuriuos kalbėtojas 
lengvai atsakinėjo. Publikos 
buvo apie 300. Visi rimtai už
silaikė. Kaip matyti buvo vi
si labai užganėdinti šio vaka
ro programų.

Vyčių šeiminiškas va
karėlis.

Užgavėnių vakare Vyčiai 
turėjo šeiminišką vakarėlį. Vi
sas jaunimas gražiai pažeidė, 
pasilinksmino ir pasidalino 
saldainiais. Tarpe Vyičą pir
mininkė p-lė O. Žvingiliutė 
pratarė keletą žodžių į susirin
kusius, kviesdama visus lai
kytis broliškos vienybės ir ne- 
palauti darbuotis dėl Vyčių ge
rovės; P. M. Šimonis trum
pai prakalbėjo ir perstatė p. 
Račkų, kuris savo vyčiams 
liepė turėtis broliškoj meilėj. 
Galop buvo pašokta ir 11 va
landą visi linksmai išsiskirstė 
namon.

Atsiminė sergančius.
Artinantis Lietuvią Dienai, 

vyčiai, turėdami tris draugus, 
kurie sirgo ligonbutyj, suma
nė nupirkti gėlių, idant juos 
atminus ir palinksminus, už
tai, kad jie negali dalyvauti 
drauge su jais toj iškilmingoj 
dienoj. Buvo surinkta $6.00 
ir nupirkta kožnam rožių. Gar
bė L. Vyičą kuopai.

Ten buvusi.

KUN. MALIAUSKO 
PRAKALBOS.

Kovo 8 d. pribuvo į Atholį 
Mass. gerb. kun. Dr. A. Ma- 
liauskas ir apsakė pobažnytinė- 
je salėje mylimosios mūsą tė
vynės vargus ir nelaimingą pa
dėjimą. Taip vaizdžiai ir su
judinančiai kalbėjo, kad žmo
nės pradėjo balsiai verkti. A- 
pipasakojo, kaip pradžioje 
rusą valdžia šaukė vyrus į ka
rę ir kaip graudingai skyrė
si vaikai nuo tėvą, broliai nuo 
seserų, vyrai nuo moterių. 
Kalboje perbėgo Lietuvos užė
mimą vokiečiais dvejais atve
jais ir kaip valdžia grūdo lie
tuvius į Rusiją su pagelba ka
zoką nagaiką ir visokiais grū
mojimais ir tokiu būdu Rusi
ja paplūdo pabėgėliais: lietu
vių apie pusę milijono, latvių 
keletą desėtką tūkstančių ir 
baltrusių ir lenką keletą mili
jonų. Laimingesnė yra Že
maitija, per kurią vokiečiai 
greitai perbėgo ir žmonės ne
paspėjo išsprūsti. Vis-gi pa
gal kalbėtojaus žodžius, kaip 
yra iš tikrą žinią surinkta, 
kad daug gerinus tiems, kurie 
pasiliko ant vietos, negu ku
rie pabėgo: nes daugeliui pa
bėgėlią Rusijoje reikėjo lapais 
ir žolėmis maitintis, daug 
vietose rusai nenorėjo priimti 
į savo miestus ir sodžius ir su
tiko pabėgėlius su šluotomis 
keiksmais: nes pasidauginus 
gyventoją skaitliui visur kįla 
namą ir maisto kaina. Pri
minė ant galo, kad lietuviai 
Amerikoje gyvenantieji gerai 
daro, kad deda aukas ir per- 
Tautos Fondą, kurią gerb. 
kalbėtojas išgyrė, siunčia į 
Draugiją, kuri rūpinasi šelpi
mu nukentėjusią nuo karės ir 
čia vardan visą sušelptų pabė
gėlių tarė ačiū. Buvo pada
ryta pertrauka ir rinkta aukų 
dienraščiui “Vilčiai,” kurią, 
Vilniuje redagavo pats kalbė
tojas ir kuri, pinigą pritrū
kus, nustojo eiti.

Atholiečiai sumetė “Vil
ties” palaikymui $163.70.

Paaukavo Salomija Želvytė 
$6.00, o po vieną dolerį šie as
menys: A. Vaičekauskas, K. 
Vasiliauskas, M. Andriliuny- 
tė, Juozapata Laščinskienė, P. 
Jasinskiutė, Alb. Armakevi-

Kun. Pr. Meškauskas.

BROOKLYN, N. Y.

Pas- 
choras

p. L. 
“Sve-

Žmonių prakalbų pasiklau
syti prisirinko apie 1.000. Au- 

t kų surinko $370.00 su centais.

GERB. “DARBININKO” 
REDAKCIJA:—

Leiskite mums Jūsų ger
biamo laikraščio skyltyse tarti 
į “Muzikos” skaitytojus šiuos

I kelis žodžius.
Mums labai nemalonu, jog 

iki šiol “Muzikos” negalėjome 
išleist savo laiku — punktua
liai. Mat, iš priežasties ka
ro (Vokietijos spaustuvėms 
sustojus), Amerikos Gaidų 
spaustuvės begalo užverstos 
darbais ir nei mažiausio užsa- 
kyrųp neatlieka savame laike. 
Ateityje stengsimės tam pagel
bėti, o dabar savo gerbiamus 
skaitytojus tiktai maloniai at
siprašome. Antras “Muzi
kos” numeris išeis apie 25 d. 
kovo. Tuo pačiu laiku išeis 
ir dainos, kurias “Muzikos” 
Redakcija ant pareikalavimų 
neišsiuntė “Plaukia sau laive
lis” ir “Šią nedėlvlią.”

Su pagarba “Muzikos” Re
dakcija ir Administracija. 

Žinomas Blaivininkas.

Oi bėdos bėdos, kol ateis 
kalėdos. Ateis kalėdos, vėl 
tos pačios bėdos.

Neverksi mirusio, 
supuvusio.

verksi

• • •
Kur niešti ten rankos, 

miela ten akys.
• • •

Sėbras sėbrą ir už piktą pa
girs.

Pirma kalbėjo arba papasa
kojo apie karės pradžią Že
maitė. Žemaitė pasakojo at
sisėdus prie stalo. Iškalbos 
kaipo kalbėtojos Žemaitė netu
ri. —

Žemaitė yra rašėja, bet iš
kalboje atrodo kaip teisingai 
prasta kaimietė senutė. Pa
sakodama dažnai kreipės į Bu
lotą, kad tas patvirtintą, jog 
taip ištikrąją buvo, kaip ji 
pasakoja.

Kalbėdama apie pradžią šel
pimo nuo karės pabėgėlią kaip 
jas prasidėjo ir priėjus prie to 
iš kur pradėjo gauti aukas pa
bėgėlią šelpimui, Žemaitė pa
sakė šitaip: “Kaip jie pradėjo 
gauti pinigus šelpimui ir iš kur 
apie tai jums papasakos Bulo
ta. Aš apie tai nežinau. Aš 
tik buvau prie valgią gamini
mo.”

Bulotienė beveik nekalbėjo. 
Iš pasveikinimo matyt labai 
silpną iškalbą turi. Bulotie
nė pasveikino šitaip: “Sveiki
nu laisvus lietuvius.” Ką po
nia Bulotienė taip sveikinda
ma manė, tai negalima sup
rasti t. y. ar Bulotienė tarda
ma “laisvus lietuvius” turėjo 
mintyje ir sveikino tik laisva
manius ar ką kitą. Bulota 
taip-gi iškalba sulyginus su 
buvusią svečią turi nekokią. 
Prieš apkalbėsiant kokį daly
ką labai daug kalba apie tai, 
kokį dalyką jis dabar pradės 
pasakoti. Kalbėdamas apie

CLEVELAND, OHIO. 
Lietuvių Diena.

Kovo 5 d. Clevelando Lie- 
' tuvių Draugijų Centro Komite- 
į tai buvo surengę iškilmingą 
\ Lietuvių Dienos apvaikščioji- 
| mą su plačiu programų. Kal- 
i bėjo du žymūs kalbėtojai. Pp. 
P. J. Purvis iš Berea, O. ir 
Al. M. Račkus ir Chicago, III. 
Dainavo du chorai L. Vyčių 
25-tos kp. ir C. L. T. choras. 
Buvo taipogi solo ir deklema- 
cijų. Visų pirmiausia p. A. 
Stasulunas programo vedėjas 

; po ižangos žodžių perstatė L. | 
i Vyčių 25-tos kuopos chorą, 
vedamą p. V. Greičiaus. Su
dainavo dvi dainas, “Tegv- 

■ vuoja mūs Tauta” ir “Karė po 
Žalgiriu.” Paskiaus kalbėjo- 

: p. Purvis, matematikos stu- 
! dentas, temoje karė. Kalba 
buvo puiki, nes kalbėtojas 

| gražiai apipasakojo apie šian- Į 
dieninę karę. P-lė B. Skrip
kauskaitė padeklemavo eiles 
“Tėvynės Šauksmas.” 
kiaus dainavo C- L. T. 
po vadovyste lenko, 
Kromp’o. Sudainavo
čių Giesmę.” Sekė vėl dek- 
lemacija. P-lė O. Žvingiliutė 
padeklemavo “Esu Lietuvai
tė.” Paskui kalbėjo p. Al M. 
Račkus, sociologijos studen
tas, temoje Lietuvių Diena. 
Kalba buvo labai užimanti, 
nes kalbėtojas tartum kokį pa
veikslą atidengęs rodė mūsų 
brolių lietuvių vargus. Ra
gindamas, kad šelptų juos. 
Aukos buvo renkamos Tautos 
Fonduni, Tautininkų Šelpimo 
ir Autonomijos Fondo. Su
rinkta išviso apie $500-00 Tau
tos Fondas apturėjo daugiau
sia aukų. C. L. Benas pasky
rė savo vakaro pelną dėl Tau
tos Fondo. $20.00. Visas tos 
dienos pelno gal bus arti $1, 
000.00.

Ponia S. Greičienė padaina
vo solo “Vieną Rytelį” (Cho- 
pino) ir “Ach, skausmai mei
lės.” Savo puikiu balsu la
bai žmones patenkino, buvo 
vėl iššaukta. Sudainavo “Oi 
noriu, noriu saldaus miege
lio.” Paskiaus vėl dainavo 
C. L. T- choras, “Raseinių 
dainą” ir ‘Tu esi kaip kvietke 
lė.” Publikai dainos labai 
patiko. Trumpai kalbėjo p. 
J. Šalčius apie salės Bendroves, 
vėl sekė dainos L. Vyčių 25-tos 
kuopos choras dainavo “Kur 
girios žaliuoja.” Daina pub
liką užžavėjo ir buvo iššaukta 
antru kartu. Galop sudaina
vo “Tautišką Himną” ir prog
ramas užsibaigė, žmonių buvo 
virš 1,000.

KINGSTON, PA.

Susitvėrė T. F. skyrius.

Luzerne ir Kingston’e su
sitvėrė Tautos Fondo skyrius 
gerb. kun. J. V. Kudirkos dėka 
ir jau surinkom arti šimto do
lerių, kuriuos tuojau išsiųsi
me Tautos Fondo Kasieriui B. 
Vaišnorai. Taiposgi rengiam 
Tag Day ant 17-tos d. kovo, 
bus viešai renkamos aukos. 
Meldžiame nepamiršti brolių 
lietuvių nukentėjusią nuo ka
rės ir paaukoti nors kelis cen
tus, prisidėkite prie Tautos 
Fondą

J. v.
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HARRISON, N. J.
Puiki vakarienė.

Kovo 5 d. Birutės bažnyti
nis choras turėjo parengęs 
draugišką, vakarėlį ir vakarie
nę. Minėtam vakarėlyj daly
vavo daug žymių apielinkės 
svečių. P-nas St. Šimkus at
silankė. Birutės choristai la
bai linksmi ir dėkingi svečiam. 
Čia pasilinksmvta, pašokta ir 
tautiškų žaislų žaista invalias. 
Vakaro vedėju buvo F. M. Pe- 
trulionis. Po vakarienei per
statinėjo daug svečių. Tūli 
prisiminė daug indomių ir jau
smingų dalykų kaip tai L. Dr- 
jos atstovas p. Šimkus, vieti
nis kun. Pr. Jakštys, mokyto
ja p-lė Glemžiutė nesenai atke
liavus iš Lietuvos, dabar apsi
gyvenus Newark N. J. pp. 
Kvederas iš Brooklyn N. Y. A. 
Radzevičius iš Newark N. J., 
V. Deščinskas iš Newark N. J. 
J. Kralikauskas iš Newark, N. 
J. Milinauskas iš Keamy N- J. 
J. O. Sirvydas, “V. L.” red. 
iš Brooklyn N. Y., kuris pri
siminė ir apie aukas nuo ka
rės nukentėjusiems P-nas 
Šimkus apie tai karštai prisi
minė. Ir p-lės Agota ir Ur
šulė Šalaševičiutės ir mok. p- 
lė Glemžiutė perėjo per sve
čius. Šie aukavo po $2.00 
kun. P. Jakštys, Jurg. Švetu- 
levičius; po $1.00 Pr. M. Pet- 
rulionis, P. Gasiunas, V- Deš
činskas, A. Milinavičius, M. 
Goberiutė, J. Kralikauskas, 
A. Gerulaitis, A. Masandukas, 
A- Dumšiutė, V. Staniulionis, 
D. Simonavičius, p. Kvederas, 
po $1.00 paminėtų aukų $16.00 
Smulkių aukų $5.70 viso suau- 
kauta $21.70c.

Surinktos aukos perduotos 
p. Šimkui. Po vakarienės ir 
aukų rinkimo p. Striupas nu
traukė photografijas visiems 
sėdint prie stalo. Toliaus pa
šoko, pažeidė ir Birutės cho
ras padainavo tris daineles, 
vedė p. A. Kaminskis. Taip
gi svečiai iš Brooklyno p-nas 
Butėnas dainavo Solo tris dai
neles p-nas Kvedaras piano 
akomponavo ir p-nas Kvedera 
solo dainavo, o p-nas Šimkus 
piano akomponavo. Ir taip 
užsibaigė linksmai vakarėlis.

Vietinis Draugas.

d. lapkričio. Garbė ir padė
ka aukautojams ir vakaro rė
mėjams už taip tinkamą ir pla
tų programo dapildymą. O 
didi garbė priguli ir dėkingu
mas vietinėms choristėms, ku
rios nenuilsta ir drįsta melsti 
svečių kaip pardavinėdamos 
tikėtus laimėjimų ir liet, kny
gučių, kad tik būtų daugiau 
pelno. Kiti-gi vėl išlaimėję 
atgalios gražina, kad antru sy
kiu išleisti, kad tik daugiau 
pelno būtų dėl tėvynės vargs
tančių. Tik gaila, kad pub
likos mažai tebuvo. Gal prie
žastis ta, kad be šokių ir be 
svaigalų buvo parengę, visgi 
vakaras davė gryno pelno $19. 
55c.

Sykiu Veikiantis.

KEARNY IR HARRISON, 
N. J.

Darbuojasi.

Susivieniję organizacijos 
nuo senai veikia. Šv. Kazi
miero dienoje 4 kovo turėjo 
parengę vakarą, kuriame bu
vo perstatyta dviejų veiksmų 
drama “Kastutė.” Perstatė 
nenuilstanti veikėjai iš nuolati
nio komiteto Suv. Org. Te
atras sulošta gana gerai. “Kas
tutės” rolę atliko p-nia Kat. 
Juodkojis labai guviai ir gra
žiai dainavo. Kastutės nu
mylėtinis Petras buvo Kaz. 
Mockus, kuris taip-pat labai 
gražiai mokėjo mylėti Kas
tutės motiną. Brokiene buvo 
p-nia Pr Kazokienė. Rašt. J. 
Kubilius Viršaitis (vaitas) 
buvo Ez. Atkocaitis. Kastu
tės giminaitis Jonas atliko M. 
Pilipavičius visi labai gerai 
atliko. Ir vietinis bažnytinis 
Birutės choras vedamas p. A- 
Kaminsko padainavo “Vil
niaus Rūta,” “Kur bėga 
Šešupė,” “Meilė” ir “Sudie 
Lietuva”. Čia labai žavėjo 
publką nelabai senai apsigy
venęs p. Sadauskas, visaip 
grodamas ant smuikos ir p. 
Masalskis ant piano iš Brook
lyn K. Y. O jau apie gabu
mą vaikučių ir mergaičių, tai 
jau ir aprašyti bėda- Padek- 
lemavo kiti ir po kelias dekle- 
macijas ir trejetas dainavo 
mažų mergaičių p-lės Marijo
na, Ona, Julijona Juknevi
čiūtės, motinos išmokytos 
dainuoti taip gražiai, tai vis 
dėklėm a toriai dainoriai Jukne- 
lukai. Čia nemažai reik pa
dėkoti ir tėvam už taip prakil
niai vakaro rėmimą, tėvų 
laikymosi į vaikučių vakarą. 
Ir p-lė Ona Milinavičiutė dek- 
lemavo “Aš paimčiau kank
les,” kuri taip pat nei vieną 
rengimą neapleidžia nepadek- 
liamavus naujos deklemacijos, 
o taip jaunutė būdama, 
sykiu ir tėvam padėka.

Čia buvo iš išlaimėjimų 5 ki 
daiktai, užsilikę nuo rėrų 25

HOMESTEAD, PA

Apvaikščiojimas Lietu
vių Dienos.

L. Vyčių 11 kuopa šv. Ka
zimiero dienoje, 4-tą kovo bu
vo surengus vakarėlį, o vieti
nis Tautos Fondo skyrius pri
sidėjo su prakalbomis. Taigi 
tas viskas ir atsibuvo minėtoje 
dienoje. Pradžia buvo P vai. 
vakare. Pirmiausia jaunutis 
choras sudainavo. Po dainų 
vietinis kun. Čiapanonis sakė 
prakalbą kas link tėvynės 
vargu. Baigdamas savo pra
kalbą supažindino kalbėtoją J. 
Kaupą “Draugo” redaktorių. 
Tada vėl mažutis choras sudai
navo “Rūtų vainikėlis,” 
“Saulelė leidos.” Po šių dai
nų J. Bulevičia padeklemavo 
‘ ‘ Tėvynės Sapnas. ’ ’ Paskiau 
vyčių choras sudainavo “Ka
da noriu verkiu”. Po šių 
dainų buvo prakalba. Taip- 
pat kas link tėvynės vargų ir t. 
t. Kada gerb. kalbėtojas J. 
Kaupas pabaigė savo prakal
bą, tai vyčių choras padaina
vo Vyčių Himną ir tada A. Au- 
čiutė padeklemavo eiles “Var
ginga tėvynė.” Minėtoji mer
gelė A. Aučiutė ne vieną iš su
sirinkusių sugraudino širdis 
savo ispudingu balseliu. Iš 
tokios mergaitės galima tikė
tis geros darbininkės tautos 
labui ateityj. Paskiaus vėl 
vyčių choras padainavo “Per 
girią girelę,” “Tekėjo saule
lė. ’ ’ Ir tada buvo vaidinimas 
“Kūmučių.” Artistai taip- 
pat ir artistės atliko savo už
duotis gerai. Tada vyčių cho
ras padainavo Tautos Himną.

Rinko aukas nukentėju
siai Lietuvai. O. Pikučiutė, 
E. Blaževičiutė ir O. Barčiaus- 
kiutė ir kitos mažesnės mer
gaitės paskiau vėl aukas rin
ko vietinio Tautos Fondo 
riai. Kiek aukų surinko 
teko sužinoti, toliau bus 
garsinta.

Vyčių susirinkimas.

Augščiau minėta kuopa 5 d. 
kovo š. m. laikė mėnesinį su
sirinkimą. Susirinkimas at
sibuvo pobažnytinėj svetainėj. 
Pirmiausia prisirašė 4 nauji 
nariai. Paskiau sekė šauki
mas mėnesinių mokesčių po 
šių minėtų dalykų atsilankė 
gerb. svečias J. Kaupas, ku
ris prieš tą dieną vakare sakė 
prakalbą. Kutarta sulošti 
kokį veikalėlį. Tą dieną ma
žai laiko buvo, tai tapo ati
dėta ant 8 d. kovo vakare. Tą 
vakarą susirinko skaitlingas 
būrelis vyčių taip-pat pribuvo 
dvasiškas vadovas kun. Čiapa
nonis. Taip-gi suėjus visiem 
tapo išrinkta lošt šie veikalai: 
“Audra giedroje” ir “Gaila 
ūsų”. Taip-pat mano imt 
trečią “Trys mylimos.” Nu
tarė tuojaus darit repeticijas 
ir tuoj po Velykų lošt.

Vytis Jonas.

na- 
ne- 
pa-

Linkėtina Spaudos Dr-jos 
kuopai kuogeriausios kloties 
skleisti debesiuotoj Baltimo
rės padangėj mokslą, dorą ir 
apšvietą brolių tarpe.

Žinomas Blaivininkas.
PHILADELPHIA, PA.

Lietuvių diena.

T. Fondo skyriaus valdyba 
surengė apvaikščiojimą Lietu
vių Dienos, Šv. Kazimiero d.' 
Viskas nusisekė kuopuikiau- 
siai, nesitikėta, kad tas taip 
puikiai mūsų veikimas būtų 
atliktas. Buvo užkviestas kal
bėtojas, Pennsylvanijos Uni
versiteto profesorius M. M. Šil
kas. M. M. Šlikas kalbėjo a- 
pie dieną lietuvių, Šv. Kazi
mierą, kuris buvo lietuvių ka
ralaitis. Žmonėms labai pati
ko.

Toliau kalbėjo vietinis kle
bonas J. J. Kaulakis. Aiškino 
Lietuvos padėjimą, kuris taip 
graudžiai kalbėjo apie lietuvių 
vargus ir ašaras, kad ne vie
nas iš publikos liejo graudžias 
ašaras.

Toliaus sekė puikus teatras 
“Kastutė.” Ir taip-gi galima 
sakyti, kad buvo ant tiek iš
silavinę lošėjai, kad atliko 
kuopuikiausiai. Ona Linktaitė 
atliko rolę Kastutės Motinos, 
Juozas Jakštis atliko rolę Se
nio, Kastutės tėvo, Petras Ma
čiūnas Jono rolę, Stasys Driža 
atliko Petro, Julija Linktaitė 
buvo Kastutės rolėje.

Po to, buvo sudainuota ke
letas lietuviškų tautiškų daine
lių, kurių buvo net keletas 
verstų iš anglų kalbos, ir taip
gi publikai labai patiko.

Tą visą atliko mūsų Phila- 
delphijos II-čia Vyčių kp. po 
vadovyste mūsų gabių vedėjų 
ir mokytojų, pp. S. Kvietkus 
ir vietinio varg. Jono Hodelio.

Toliaus ėjo aukų rinkimas 
dėl karės nukentėjusių, kurių 
telpa vardai ir pavardės. Au
kojo: kun. Ig. Zimblys $5 00, 
Ona Palionienė $2.00; Po $1.00 
aukojo: A. Beniušis, B. Beniu
šienė. O. Svažaitė, Ant Šiloniu- 
kė, E. Žitkuvienė, O. Staniu- 
kienė, Kl. Viršauckas, M. Že
maitis, Br. Janušaitis, J. Gabš- 
tis, Kaz. Mačiūnas, Ant. Gar- 
tickis, Gert. Želmukė, J. Zig- 
montas, K. Senulis. Jonas Kar- 
muntas 75c.

Aukavusieji po 50c.:
Ad. Grigaitis, M. M. Šlikas, 

J. Grekauckas, P. Pelevičius, 
R. Petrauskas, J. Žickas, K. 
Grigaitienė, Ant- Karvelis, 
O. Auguraitis EI. Valaitiniu- 
kė, Ant. Žvirblis, Anelė Jasiuc- 
kiutė, O. Petrauskiutė, B. Stu- 
kel, Ant. Vaišnora, M. Žvirb
lis, EI. Varanauckaitė.

Smulkių aukų surinkta $31.- 
75. Sykiu per Lietuvių Die
ną pribuvo aukų $73.50 per pa
sidarbavimą komiteto T. F. 
Sk. ir vietinio klebono kun. J. 
J. Kaulakio.

Buvo vienas cukernės kom- 
panas. Jis aukojo 50 dol. 
Tai-gi sudėjus visą sumą, kuri 
įplaukė per apvaikščiojimą 
Lietuvių dienos 4-tos kovo sy
kiu $123.50.

P. S- Pas kasierių buvo li
kę nuo pereito susirinkimo, 
$26.50. Tai-gi likos sutraukta 
visa suma ir pasiųsta į Tautos 
Fondą sykiu $150.00.

“Darb.” Reporteris.

ir paleistuvystė privedė prie 
to.

B. Paukštis.

N0RW00D, MASS.

Darbuosimės namie ir apy
linkėse.

L. D. S. UI kuopa per savo 
pusmėnesinį susirinkimą apta
rė daug naudingų dalykų: 
Kaip tai surengti prakalbas 
namie ir apielinkėse. Nutar
ta laikyti kovo 11, š. m. Hyde 
Park, Mas 7 vai. vak. o su lai
ku ir kitose vietose.

Skundėsi nekurie nariai ne
gauną organo ant laiko, nu
tarta parašyt laišką pas Post- 
master vietinio skyriaus ir pa
reikalaut geresnės tvarkos 
aikraščio išnešiojime.

Sekantis susirinkimas atsi
bus kovo 21, 1916 pobažnyti- 
nėje Šv. Jurgio svetainėje 7 v. 
vakare.

Visa valdyba apsiėmė dar- 
buoties ir ant toliaus, o nariai 
vienbalsiai užtvirtino. Valdy
ba susideda iš šių ypatų: Pirm. 
J. Jaruševiče, vice-pirm. —V. 
Kudirka, rašt. — J. Červokas, 
ižd. — P. Kuras, maršalka — 
?. Kalvaitis kasos globėjai — 

Jonas Kavaliauskas ir St. Ver
seckas.

ra rimtumo! o gal ir šitus žo
džius p. J. Peža užginčys!

2) Per diskusijas S. D. L. R. 
p. J. Peža gynė Rimką iš visų 
keturių, kuriuo katalikų vi
suomenė baisiai pasibiaurėjo 
už rašymą nelabo laiško kun. 
F. Kemešiui.

3) Sykį laisvamaniams pak
vietus katalikus ant diskusijų, 
p. Peža viešai susirinkusiems 
pasisakė, kad ne esąs nei so- 
cijalistas, nei katalikas ir ne
žinąs kuo toliaus būsiąs. Ma
žu ir šiuos mano prirodymus 
užgins! O tą gali paliudyti 
keliolika tuzinų ypatų.

Nenoriu be reikalo vargint 
skaitytojų. Baigdamas pasa
kysiu tik kad visokie p. J. Pe- 
žos vingiojimai tai apgynime 
Vitaičio, tai savęs pasistaty
mas neva geriausiu kataliku, 
turi tiek tiesos, kiek kaizerio 
pasiteisinimas bažnyčių griovi
me. Tai-gi tegul p. J. Peža 
bunie vyras ir prisipažįsta, jog 
meluoja.

nijos. Labai patiko kun. F. 
Kemėšio kalba. Tik buvo ke
li cicilikai tai išėjo per duris, 
nes jie atėjo paklausyti kaipo 
cicilikai, kurie papratę bur
noti kunigus ir tikėjimą. Tai 
jiems nepatinka kas yra dora. 
Kalbėjo apie naudingas orga
nizacijas kaipo Blaivininkų 
Susivienijimas, nurodė kaipo 
žmonės kurie neima svaiginan
čių gėrimų pastoja turtingais. 
Kaipo keli darbininkai Angli
joj negėrė tik per vienus me
tus ir uždėjo visi sau valgo
mų daiktų krautuvę, o dabar 
verti kelių milijonų dolerių. 
Man rodos ir čia atsirastų to
kių kaipo anie darbininkai. 
Tik savo laiką praleidžia kar- 
čiamose, nes čia karčiamų 
nestokuoja, viena prie kitos 
ir gerus biznius padirba, nes 
ir girtuoklių nestokuoja.

Čia kaip Luzemės žmonės

žino vienas kitą apkalbėti ir 
karčiamas, o daugiaus nežino 
nieko. Yra gerų žmonių, bet 
nedaug. Tai man rodos reik
tų jau suprastie ir tuos niekus 
pamesti. Tai visi pagirtų.

Taipos-gi čia dirba kas die
ną visos mainos tik didelių 
karų kaikada negauna, nes 
turbūt kitur daug sniego pris- 
nigta, kaip laikraščiai rašo 
ir žmonės važiuoja kitur dar
bų ieškoti. Tai užtat žmonių 
jau yra brokas, ypač leiberių 
tai kitur visai neturi.

J. V.

Tu jam širdį rodyk, jis 
sakys kad plaučiai.

• • •

Puola, kaip musės ant me
daus.

• • •

Paprotys-pikčiau prigimi
mo.

Raštininkas.

NORWOOD, MASS.

Be reikalo aiškinimas.

Tilpusi mano žinutė “Dar
bininko” 23-čiame numeryje a- 
pie T. M. D. 36-tos kp. pra
kalbas labai suerzino p. J. Pe- 
žą. Todėl gal kad aš neslė
giau, bet viešai parašiau pra
kalbų turinį.

Bando užginti nekuriuos 
kalbėtojaus išsitarimus. Bū
tent kad Vitaitis nevadinęs ka
talikų bepročiais, ir nesakęs, 
<ad eina 30c. nukentėjusiems, 
o likusieji kišenėn. Ką kal
bėtojas manė pasakyt, tai aš 
nežinau, bet sakė. O norė
damas užginti juk galimas by 
tik ant to palinkimas traukia.

Nors vardo ir neminėjau, 
bet vagis už kepurės nusitve
ria.

O kas p. J. Pežos katali
kystės, tai prirodymas aiškus 
taip diena. 1) Jis sako, kad 
katalikų nepagiręs už protestų 
rašymą. Štai kaip sakė: ‘ ‘ Ku-. 
nigams dar vis rūpi inkvizici
ja. Jie su savo protestų ra
šytojais sudegintų Ripnką ant 
aužo, kad galėtų. ’ ’ Ar čia v-

Sąjungietis.

ĘARTFORD, CONN.

Iš Vyčių veikimo.

Nesmagu man buvo Hart- 
ford’e gyventi, kol nebuvau 
susipažinęs su vyčiais. Kar
tą turėjau progą dalyvauti vy
čių susirinkime. Ir net nusis
tebėjau išgirdęs svarstant ne
paprastus ir naudingus suma
nymus. Kas svarbiausia, tai 
Hartford’o vyčiai paėmė į savo 
rankas labai svarbų ir prakil
nų darbą. Tai yra organi
zuoti vaikus ir pratinti juos 
prie savo tautos įkvėpti į jų 
širdis tėvynės meilę ir tokiu 
būdu sulaikyti nuo ištautėji- 
mo. Toliau beesant susirinki
me gavau progą, susipažinti su 
minėtos kuopos veikėjais, ku
rie yra išrinkti ant visų me
tų mokinti vyčius lošti visokių 
veikalų arba teatrų. Nebus 
pro šalį paminėjus tuos veika
lus, kuriuos trumpam laike 
žada vaidinti. Tai dramatiš
kas veikalas “Našlaitė,” 
ras “Dėdė atvažiavo.”

Jaunikaitis.

i

ant-

I

KINGSTON, PA
L. D. S. 27-ta kuopa turėjo 

prakalbas bažnyčios skiepe, 
kur buvo kalbėtojas kun. F. 
Kemėšis. Kalbėjo apie dar
bininkų padėjimą ir kaip turi 
darbininkas prigulėti i nau
dingas unijas, kaipo A. Fede- 
ration of Labor ir mainierių u-

“DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS
KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.

agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti 
kas mėnuo. Todėl atspausdinome įvairių 

varsų ir pardavinėjame tuzinais. 

Tuzinas 5 centai.
Imant nemažiaus, kaip 100 tuzinų, atiduodame 

po 4 centus.
Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “Darbininko” 
Spaustuvės tiek tuzinų, kiek šeimynų jų ko lonijoj 

intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.

Su naujais 1916 metais pradėjo eiti toliau regule- 
riai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, 
suomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —

M Pažanga”
vi-

Čia

BALTIMORE, MD.
Spaudos Dr-jos kuopa lai

kytame susirinkime 5 d. kovo 
tarėsi apie įsteigimą knygynė
lio prie parapijos ir taip-gi a- 
pie užmezgimą — kaip tai ten 
užvadins — scenos mylėtojų 
ratelį, kurio tikslas — lošti 
teatrus, rengti prakalbas, pa
skaitas ir panašius dorus pa
mokinančius pasilinksmini
mus. To dalyko sutvarkymui 
išrinkta komisija, kurią įeina 
pp. Pr. M. Juras, J. Karalius, 
J. Pautienius, A. Bajoriutė, 
A. Mandravickas ir J. Gence- 
vičius.

CHESTER, PA.
4 d. kovo atsitiko nepapras

tas atsitikimas. Vienas vy
ras, apie 40 m. amžiaus, Šv. 
Kazimiero d. išvažiavo į Phila- 
delpią su tokia pasileidusią 
mergina. Toji mergina ko
kius keturis kartus areštavos 
su vaikinu. Gyveno be šliūbo 
ir du vaiku turėjo. Dar tas 
paleistuvis vėl pabėgo šalyn. 
Tai su ta moterim anas vyras 
išvažiavo. Važiuojant už ne
mandagų pasielgimą buvo iš
mestas iš karo. Antras karas 
trumpu laiku ėjo paskui ir 
karo langus paleido kas su ply 
ta ir išmušė karo langą. Tai 
kunduktoriai sustoję žiūrėti 
kas ten paleido tą plytą ir at
rado jį visą kruviną, sudau
žytą; o daugiau nieko nerado. 
Kai atvežė į Chester’io ligon- 
butį, tai dar vieną valandą 
buvo gyvas ale nieko nekalbė
jo. Daktarai pripažino, kac 
yra žmogaus sudaužytas, ne 
karų, o kas tą padarė, tai dar 
niekas nežino. Girtuoklystė
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“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu
siems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbininkams.

“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos 
ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, origina- 
liais raštais.

“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tautos 
klausimai.

“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben
dradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos literatai.

“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus. 
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausi

mus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir X 

mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir juos lavinti. X 
Metinė prenumerata $3.00, pusmetinė $1.50, atskiras X 

numeris 25c. Agentams duodamas didelis nuošimtis. X
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluose kreip- X 

kitės šiuo adresu:

“PAŽANGA”
P. O BOK 204, (HRARDVILLE, PA.

a 
s

Didesne!

Tikyba ir Dora”
Nuo Naujų Metų eina padidinta. Įvairaus skaitymo 

tikčjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek, kiek 
pirma buvo. (Kiekvienas tą laikraštį skaitydamas atras 
nemaža savo dvasiai paguodos; atras taip-pat išaiškini
mą visokių abejojimų ir užmStinfijimų tikėjimo dalykuo
se.).

Laikraštis eina du kartu į menesį. Kaina liko ta 
pati: 75c. metams. Kas atsiųs už lc. krasos ženklelį 
(štampą), gaus vieną numerį pasižiūrėti.

Prenumeratą galima siųsti ir krasos ženkleliais.
Adresas:
“TIKYBA IR DORA,”

A’.-

Jau išėjo pirmas numeris
“MUZIKA

ĮTALPA: 
NUO REDAKCIJOS. 
ŠIS-TAS APIE DAILŲ. 
MŪSŲ CHORAI. 
DAINA IR GYVENIMAS. 
MUZIKOS TEORIJA. 
APIE VEDIMĄ CHORO. 
MŪSŲ BAŽNYTINE MUZIKA.

DAINOS: IM 4 mišr. balsams.
MUS PADAINUOS 
BEAUŠTANTI AUŠRELE 4 mišr. baL 
VAI BROLI, BROLI vyrų chorui. 
OI MOČIUT MOTINĖLĖ duetas.

GIESMES: 
PULKIM ANT KELTŲ ir 
DIEVAS MŪSŲ APGYNĖJAS.
PIRMOJI NELAIME pianui solo.

Atskiras numeris 40c. Metams $3.00; pusei m. 
Adresuokite:

“MUZIKA,”
P. O. BOK 172, BROOKLYN, N. Y.

“MUZIKOS” Redakcijos adresas:
3214 CEDAR STR., PHILADELPHIA, PA.

Didesnė! 
U

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje

—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie žios 

organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei, 
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.

Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės 

$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė 

po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir 

dalina nariams dovanai.
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody

mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautas reikalais, remia pi- 

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt.

Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informa
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
venę, arba stačiai paą Centro Raštininką, šiuo ad
resu: —



4 "DARBININKAS”

NE W AR K, N. J.

Susirinkimas Dr-jos šv. 
Juozapo.

Šv. Juozapo dr-ja yra vie
na iš prakilnesniųjų Newarko 
katalikiškų pašelpinių dr-jų, 
nes toji dr-ja šv. Juozapo bran
gina idėjos darbus, ir juos re
mia kaip patarimais taip ir 
■medžiagiškai; gyvuoja jau! 
vienuolikti metai, narių turi 
apie 200. Bankoj turi netoli 
penkiolikos šimtų.

Pereitame susirinkime tarp 
kitko, buvusis atstovas iš dr-' 
jos šv. J. į Tautos Fondo sky
rių pranešė savo dr-jai, kad 
T. F. pagal savo nutarimus 
prašo draugijų ir kuopų, kad į 
siųsdamos iš savo tarpo atsto
vus į T. F. skyrių paskirtų 
šiokį-tpkį mokesnį į T. F. pa
gal savo išgalę apmokėjimui i 
siunčiamo atstovo.

NEW BRITAIN, CONN.
Štai ir pas mus lietuviai ka

talikai subruzdo darbuotis 
kultūroje kaip tai platinti ka
talikiškų laikraščių ir suren
gime prakalbų ar šiaip pasilik- 
sminimo vakarėlių, nors jau 
gavėnia, gal taip tankiai tas 
neatsikartos, ale vis nereikia 
miegoti ir neleisti taip bran
gaus laiko. Šiokie-tokie tu
ru būti susirinkimai arba pra
kalbos. Reikia pasidarbuoti 
dėl nukentėjusios Lietuvos. 
Šv. Jurgio kankintinio dr-ja 
rodos pirmiausia atsižymėjo 
sušelpime vargstančių mūsų 
brolių ir sesučių. Per savo su
sirinkimą laikytame 9 d. vasa
rio

ir deklemacijos. Kviečiame 
visus kuoskaitlingiaus atsilan
kyti į puikų vakarą.

Magdalena.

WATERBURY, CONN.

Padekonė.

i

Ai-
Ačiū vietiniui 
Kovui, kuris

š. m. paskyrė $10.00. 
Prigulintis prie Dr-jos.

7
SCRANTON, PA.

d. kovo šių metų

Ant pardavimo forničiai (ra
kandai) dėl keturiu kambarių. 
Visi rakandai mažai vartoti. Prie
žastis pardavimo išvažiuojame į 
kitą miestą. Parsiduos pigiai, 
nes norime greitu laiku parduoti. 

J. Klinza,
14 City Point Sq. So. Boston, Mass 
______ _ (29-30)

Nespiauk j vandenį, reiks 
išgerti.

Pajieškau Antano Vaičaičio ir 
Jeronimo Mikutaičio; Skirsnemu
nės par. Rasienių pav. Kauno gub.

Taipgi Marijonos ir Juzės Tau- 
tkitės: Seredžių parapijos, Kauno 
gub. Girdėjau, kad gyvena šioje 
šalyje. Jie patis ar kas kitas 
praneškite šiuo adresu:

Jonas Vaičaitis,
494 Sixth St., Donorą, Pa.

(28-29-30)

TEL. EACK BAY 4200

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRASAI:

Dr-ja Šv. Juozapo tą viską! 
atmetė ir neišrinko atstovo į 
T- F. skyrių, užtai, kad mi
nėtos dr- jos narys ponas P. 
B-as buvo priešingas paskyri
mui, kad ir mažiausio mokes
čio į Tautos Fondo skyri;ų, ir 
begėdiškai tam užprotestavo. 
Atsistojęs susirinkime -pradėjo 
rėkt, girdi sako, vyrai, jau 
čia nuo vieno jaučio norima 
dvi skuras lupt.

Neįstabu. kad atsiranda 
tokių, bet stebėtina, kad šv. 
Juozapo dr-ja pasidavė p. P. 
Bko intekmei ir nepermato, 
kad p. P. B-as yra vilkas pri
sidengęs avies kailiu ir nori 
užkenkt mūsų prakilniems dar
bams ir sumanymams.

Kudlius.

mūsų 
bambizo choras laikė savo kon
certą, ar teatrą ar geriau pa
sakius marinai ienę. Nes iš tei
sybės ir jokis žmogus negalėtų 
pažinti matydamas girtą per
statymą.

Bambizėlis nurodė labai už
ganėdintu, matydamas savo 
suklaidintą jaunuomenę dar- 
buojanties ant girtybės dirvos. 
Senis Šliupas nurodė tokiu la
bai pavargusių, turbūt nela
bai patinka darbas, prie kurio 
pristatė “Žvirblis.”

Pradedant jiems statyti sa
vo “bažnyčią” neturėdami 
nieko savo, 
tiek, kad 
neišmoka, 
ma, dabar j 
bažnyčia.

Nedovanai jie savo parapi- valdyba, 
jai ir vardą davė tokį: Dievo 
apleista parapija. Gal juos ir 
Dievas jau apleido. Naba
gai nežino, kur dabar dėties. 
Gavo pas Irškę št ei bei į pamal
doms. Bet nedrįsta į šį mufy- 
tis. Neužteksi;} vietos, nors 
parapijonų tėra tik 31.

Pašvilpsparnis.

Liet. R. K. Moksleivių 10 
kuopa ištaria širdingą ačiū už 
prirėmimą scenoje: šv. Juoza
po chorui, Vyčiams ir “ 
do” dr-jai. 
varg. p. J. V-
viso vakaro scenos papuošimą 
surengė ir režisieriavo. Ačiū 
vietiniui klebonui kun. P. Sau- 
rusaičiui už suteikimą svetai- 

i nės. Taipgi ačiū gerb. kun. 
J. Valantiejui, kuris daug 
prisidėjo prie vakaro įvykdini- 
mo.

Ačiū širdingai visiems atsi
lankiusiems į mūsų parengtąjį 
vakarą.

Juožas Tamošaitis 
Juozas Baltrušis 
Juozas Dvileckis.

AVaterbury, Conn.

MASS. VALSTIJOS BASE- 
BALININKU SUVA

ŽIAVIMAS.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE. :

DR. F. MATULAITIS
Ofiso u.dynos Gydo visokias^ligas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria^Akinlus.

419 Boylston St, Boston, Mass.
£| Knygų ir visokią reli

giškų daiktą.
| Kas prisius 10c. krasos
S ženkleliais, gaus kataliogą. 
a Turiu daugybę visokių -r
| maldaknygių lietuviškų ir 5 
| lenkiškų. «
| P. MIKALAUSKAS, ( 
I 248 W. Fourth Street, ■

South Boston, Mass. |

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

su

, užsitraukė skolos 
dabar nei procento 

Skolintojas, žino- 
pasiinia vietą su jų

A. Aliakna, K. Rude
li. Galiu-, vos
K. Miko- turėjo > 

A. Šiitulis, 
K. Stonis,

J. Ba-
A. Sainulionis. .J. Zopu-

M. Bogdauavičius,

A. Dubinąs,
T. Grigaliūnas
A. Juškaitis,

S.

A. Vaitekpnas,
V. Simonaitis, 
G. Niaviakas,

ORANGE, MASS.
Per mėnesinį susirinkimą 

dr-tė šv. Petro nutarė, kad 
reikia parinkti dėl nukentė
jusių nuo karės lietuvių aukų 
ir iš dr-jos iždo paskyrė 10 dol. 
ir daugiau aukavo šios ypatos: 

Po $2.00 P- Karoblius, O. 
Karoblienė, po $1.50 A. Čia- 
ponis, 
lis, 
na s, 
nis,
B. Varabauskiutė, 
.v>Miniukas. T". Baris, 
eis, A. Sainulionis. .1 
t p
Budriunas, 
i ’ievait is, 
Sironaitis, 
Biulriiiiraite 
po $1.00 J. Barakaucius 
Pieleckis, 
Biliūną, 
snaustinas, K. I’erekš 
Šri’- >ga, P. Bagaišis, 
nur is. J. Ulijonaitis. 
dai'.is, 
Šatas.
smalkių 
A'ise labo 
Persiuntimas 
šieji $41. 40c. pasiųsta per sek
retorių adv. Šlakį iždininkui 
B. Vaišnorai Tautos Fondo.

Kolektorius.

V.
J.

p. 
j.
A. 
O.

Skripkaitė. 
•J.
•I. 
K.
M. 

B. Sa
lk. Sža-

V. Krikščialiunas, P. 
T. Berneckis, po 50c. 
aukų surinkta $3.(i0r. 

surinkta $41.60c.
20 centų. Likn- 

i.
i\ -

EASTON, PA.
Klūpo kitose lietuvių kolio- 

ni josi
E'-sbuie nesnaudžia. Štai 
vos vra 150 narių parapijos ir 
drista pirkti bažnyčią vertės 
$’S.().’'(), bet tam pirkiniui yra 
renkamos aukos ir nemažai au- 
kmii;', be to dar surengė “fė- 
rr.s” leido ant išlaimėjimo 
3 daiktus laikrodėlį, aukso 
sa.T 't'' ir smuiką. Išlaimėjo 
smuiką B. (fabaliutė, sagutę 
J. Žausitys, lakrodėlį J. Jau
kus. Prie to dar aukavo K. 
Mazru įas $1.00 A. Fabijonas 
75'*. ' un. P. Gudaitis $1.50c.

Po 50c. J. Ubavičius, 
b:-’ s, P. Kuklis, 
nanskis, J. Jorgaitis, 
lo^a A. Lunokiutė, 
gaite. S. Juškienė, 
tė, c. Adomaitis, 
TP.r.i-''::-. P. A. Mečius, 
vv ’ , P. Zadeikis,
šulienė, D. Vašnilas, 
kariška s, K. Striaukas, B.
Ali’ V. Rauklys, V. Kon- 
drot-': 1", P. Navikus, P. My- 
lus. P. Budrys, F. Gustis, 
P. Ebiris, A. Gailius 5 c.

Gramo pelno atnešė parapi
jai $32.75.

CHICAGO, ILL.
(Brighton park.) Lietu- 
vyčių 36 kuopa kovo 9 d 

-avo susirinkitmą ir nu
tarė surengti vakarėlį 19 d. 
kovo. Pelnas bus skirtas nu- 
kentėjusiems dėl karės. Va
karėlis bus lagai gražus, bus 
puikus perstatymas. kalbos

Nedėlioj kovo 12 d. atsibu
vo So. Bostone suvažiavimas 
delegatų Mass. Valstijos. Vy
čių kuopų tikslas šo suvažiavi
mo buvo sutverti Baseball j 
League. Delegatų pribuvo 4 
iš Montello, 5 iš So. Bostono, 
3 iš Cambridge, 2 iš Noravoo- 
d’o, 1 iš AVorcester. Suva
žiavimą atidarė Jonas Rama
nauskas, kuris plačai paaiški
no suvažiavimą. Išrinkta 

T pirm. Jonas J. 
Ramanauskas, prot. rašt. P. V. 
Strakauskas, fin. rašt. Jonas 
Mešlis, kasierius P. Buslevi- 
čius. Direktoriai kuopų liko 
17 kuopos So. Boston Jonas 
Šaulis, 1 kuopos Montello P. 
Kubilius AVorcester Stanislo
vas č'emauskas, 27 kuopos 
Norwood Pranas Kamila, 18 
kuopos Cambridge Vincas 
guti s.

A’ėliau bus pagarsinti 
nutarimai ir visos dienos, 
katros kuopos turės lošti.

P. V. Strakauskas.

De-

visi
kur

Sakysiu . kišk pirštą į ug- 
ar kiši. ( sakoma į paklau-m.

siusi blogo patarimo)

ail savo brolio Juoz 
io paeina iš Kauno 

Kaulių pav., Kražių 
rupijos. Kapelių kaimo. 2 m 
ataviI gyvono Pittsburgh, Pa., 
ū.-.r nežinau' kur, jis pats ar 
kitas praneškite šiuo adresų :

Feliksas Staradamskis,
133 N. 9-tii St.. Philadelphia, 
: d;

i

Pa.

Ant pardavimo forničia: (ra
kandai). Priežastis pardavimo 
savininkas išvažiuoja į kitą mies
tą. Parsiduoda pigiai.

J. Bartosevičia
274 G Str., So. Boston, Mass.

(28-29-30)

Dvasiškas Direktorius.
Kunigas F. Kemėšis, 

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

Pirmininkas
Motiejus Žioba,

438 AV. Fourth St., 
So. Boston, Mass.

Pagelbininkė.
Marijona Juškienė, 

129 Melrose St., 
Montello, Mass. 

Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas.
Mikolas Venys, 1

28 Story St.
So. Boston, Mass.

Globėjai. _
Jonas Petrauskas,

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

Vincas Kudirka,
37 Franklin St.,

' Pranas Kuras,
457 Pleasant St., 

Norsvood, Mass.
Literatiška Komisija.

Kun. F. Kemėšis, 
242 W. Broadvvay, 

So. Boston, Mass.
Pr. Gudas,

242 AV. Broadvray, 
So. Boston, Mass.

F. Viraks,
242 AV. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

REIKALAUJAME
AGENTŲ!

Po visus miestus ir apielinkės 
lietuvių apgyventas

Po visus miestus ir apielinkės 
lietuvių apgyventas.

Turėdami liuosą laiką, galite 
dėl mūsų agentauti suradimui 
farnių, pirkėjų ir užsidirbsite ne
mažai pinigų, taip-gi patarnausi- 

I te savo broliams, prirodvdami 
I jiems gerų farmų apsigyventi ap- 
i linkui miestą SCOTTA7TLLE, 
MICH., didžiausioje lietuvių far- 
merių kolonijoje, kur randasi 360 

■ lietuvių farmerių, turi savo drau
gijas ir rengiasi išleisti Ūkinin
kams laikrašti.

Turi išsistoroję expertą ūki- 
ninkystės, kuris dykai duoda pa
mokinimus delei geresnio ūkinin- 

I kavinio. Kurie norite pasidar
buoti dėl lietuvių gerovės ir dėl 
savo pelno, kreipkitės į mūsų 
kolonizatorius lietuvius ant gerų 
ūkių. Adresuokite:

A. Kiedis & Co.
Peoples Statė Bank Building 

SCOTTVILLE, MICH.

KAM DIRBTI PAS KITUS?
Geriausia pasipirkti savo biznį, 

kurioje galėsi lengvinus gyventi 
ir dauginus pinigui uždirbti.

Dabar gerą progą pasipirkti 
restoraciją su gerais įtaisymais. 
Biznis gerai išdirbtas, geroje ■ 
vietoje ant didžiausios gatvės.

Prie restoracijos 3 kambariai 
sykių, romios tik $25.00 ant mė-1 
uosio.

Forničiai dėl vieno kambario Į 
sykių parsiduoda. -

A’isai pigiai parsiduoda, atei- ■ 
kitę ir parsitikrinkite po adresu: j 
204 Broadway, So. Boston, Mass 

(28-29-30)

.Jūs imate savaitinį laikraštį ir mokate už jį $2.00 į me- 
Tai brangu. Aš patariu imti laikraštį “Darbininką,”lietuviai kruta, taip ir tus.

kuris eina tris sykius į savaitę ir kainuoja tik $3.00 į metus. 
“Darbininkas” eina utarninkais, ketvergais ir subato- 

“Darbininkas” paduoda daug žinių iš darbo lauko ir 
Talpina daug straipsnių pačių darbininkų ra 

A'isuomet turi smagių eilių ir gražių pasiskaitymų 
” visuomet turi viso to, kas darbininkui svar- 

naudinga, indomu ir suprantama.
Prenumeratos kaina tris kartus vavaitėje metams $3.00. 

Pusmečiui $1.50 vieną kartą savaitėje, užsisakant tik su- 
batinus 8 puslapių numerius, metams $1.50, pusmečiui 75c. 

Kas užširašis “Darbininką” per kovo mėnesį mano 
knygyne, tas gaus didelę 500 puslapių su dauginus kaip 
100 paveikslų knygą — Metrašti veltui.

Metraštyje rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos, 
kiek kurioj yra bajorų, sodiečių,' žydų, lietuvių katalikų, 
stačiatikių, kiek Amerikoje nigerių. įdomu žinoti apie 7 
brolius miegančius, , kaip atsirado kortos, visų žemės val
stybių, didžiųjų miestų. Bet visako nesurašyti, kas yra 
neišpasakytame Metraštyj.

Apie ką tik įdomauji, apie tą rasi Metraštyje. Kaina 
tos milžiniškos knygos tiktai 75c. O kas užsirašis “Darbi
ninką” sau, arba kitam vienas ar susidėję — gaus veltui! 

Neatidėliodamas ateik ir neškis, nes gailėsis netekęs. 
Dar galima gauti Suvalkijos Žemlapį. Kaina $1.00. 
pirks šią savaitę žemlapį — gaus pigiau.

Pasižiūrėjimui pora numerių “Darbininko"’ veltui 
narna knygyne.

A. Ramoškos Knygyną: 514 AV. Saratoga st. 
3altimore, Md.

mis.
apie unijas . 
šytų.
“Darbininkas
bu,

Vienatine Lietuviška

V. LUKOSEVICIA, 
Minersviile. - - Pa.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta)  ŠI.00

Vaiku Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo....... 15e

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo.......10c
Aritmetika mokiniui ei

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

Viso $1.60 
Kas atsius iškirpęs šitą a p 

garsinimą iš ‘‘Darbininko-’ 
ir $1.00 per money orderį, 
tai gaus visas 4 knygas 60c 
pigiau

P.
n. f.

MIKOLAI.NIS,
D. — Route 2.
Jludson, N. Y
ESEEasEsr:

H
Į

———

DR. W. T. REILLY
469 Brcadway,So. Bcston.Mass.

PRIE DORC1IESTER ST.

: Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8. vai. vakare.

Nedėliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. vakare.

Į Telephone So. Boston 605.
ANTANAS 8APALIS

meistras
i indeda telephonus. dengia šio 
į gus, ir atlieka visus staliorvs 

tės- darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS.

Ofisas Gyvenimas
315 AV. Broadvrav, 133 Bowen St 

SO BOSTON, MASS.

_  Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

g Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję šių 
| dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku-
| kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
| Juloidu. Išdirbu šarp?.s, vėliavas, karūnas ir tam pana- 
| sius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
g kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
| prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
| mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo
g rankom. ptS -'..J j ; ę

I M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS.

iiininiiii SS

D. U-
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B. Rui-

S. Arai- 
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J. Bru- 
M. Va- 
,J. Meš-

K. B.
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Kas

gan-

i

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

Krautuve

Vienatine Lietuviška

!
Bostone ir visoje Massaehusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.

• 1

I 'žlaikom didžiausia kraut u vt, 
deimantų, laikrodžių ir visokį, 
žiedų, siutus ir overkotus, duo 
Jam ant bargo ir ant išmokosčių. 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
me agentų kiekvienam mieste Sn 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
<lelį nuošimti duodam perkup 
čianis, didelį, naują katalogą 

j siunčiame ant pareikalavimo u; 
i 25 centus štampų.

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

I

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukui

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo

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

suaugusiems
Nuo viduriavime 

mažiems
Gydanti mestis

nuo purkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mestis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00

75c.

1 00
1.00 
50c.
1.00
1.00 
25c.
25 e

25c.

50c.
25c.

1.00

LIETUVIAI PAS SAVUS

Pasiuvant drapanas sulig 
.ausies mados ir pagal Jūsų 

JONAS BERZELONTS 4 00 
28 Cbandler Str., BosUa, Mass.

(Ostle Sųuare’s Blocke.)

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo
v idu rių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
■.eorn’s) 15. 20 

I’ilės dėl Kepenų
ir Inkstui

I’roškos nuo nerviško
vos skaudėjimo 10

Gumas nuo dantų gilinu1 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

1.00

50c.

1.00

ir 25c.

15c.
gal- 
ir 25c.

15 ir 25c.
gėlių 25.

Taip-gi turiu g1, duolių vėliausio išradimo, mm visokią paslap
tingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums 
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų 
duobų galite reikalaut ir per laiškius, o męs prisiusime 

expresii. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

svei-
bus

K. SIDLAUSKAS

(b- 
jums

226 Ercadway,kerte C St., So. Eoston,Mass.

LIETUVIAI REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DARBININKE.”

Dr. Paul J. Jaktnauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo va lando*: 
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare 
HCALH/Y Cor.G S7. SG. 1CS3CN. ! 

Tel 502 S. B.

Lietuvis Daktaras

Geriausias Siuvėjas

L* i

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir 

amerikoniškus šokius moki
na po No. 1140 Columbus 
Avė., Room 44 Roxbury 
Crossing.

Pamokos atsibūna utar- 
ninko ir ketvergo vakarais 
Conon Hali 20 Conont str. 
Mokytojas E BR0WNING 

(Iš Rusijos)

nau- 
noro.

I

LIETUVIS KRIAUČTUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVIČIUS, 

(Arti lietuvių bažnyčios) 
165 Se. Meade Str.

Wilka«-Barr«, Pk
M

I

Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00 
ir aukščiau.

| Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią 
I kainą.

S. C. LILIENSTERN,
172 Statė St., Boston, Mass.

(Priešais Custom H«use.)B
Visi skaitykit ir platinkite

“Darbininką”
J i.




