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Kam džiaugsmas, o kam nuliūdimas.
Su džiaugsmu pastebime, 

jog mūsų broliai amerikiečiai 
tolyn vis labyn sukrunta į dar
bą savo Tėvynės Lietuvos la
bui. Vėlgi visiems metasi. į 
akis tas faktas, jog visur pir
moje eilėje darbuojasi lietuvių 
katalikų visuomenė. Aiškiau
siai tai apsireiškė mūši) fondų 
lenktyniavime. Pereitame 
“Darbininko” numeryje Tau
tos Fondo raštininkas paskel
bė, jog jau arti $42.000.00 in- 
plaukė į Tautos Fondą. Pa
lyginę Tautos Fondą su visais 
kitais fondais, matome, jog 
lietuviai katalikai į savo fon
dą suaukojo lygiai du kart 
tiek, kiek visos kitos srovės 
krūvon paimtos į savo fondus. 
Ir taip: socijalistai į savo 
Šelpimo Fondą surinko apie 
$12.000.00; tautiečiai į L. Gel
bėjimo fondą apie $8.000.00 ir 
į Autonomijos Fondą apie $1. 

apie 
pusė 
Fon- 
kiek

išeina

di-
Tuo

000.00. Išviso 
$21.000.00; L y. lygiai 
to, ką surinko Tautos 
das. Bet atsiminkime , 
katalikiški) draugijų išsiuntė
savo aukas kitais keliais, ne 
per Tautos Fondą, kiek jų te
belaiko pinigus pas save kažin 
ko laukdamos. Jeigu visi lie
tuviai katalikai būtų parodę 
susipratimą ir laikęsis vieny
bės, tai jau šiandien Tautos 
Fonde būtų buvę mažiausiai 
$100.000.00. Ko nepadarėme 
ligšiol, bent dabar, surėmę 
petys į petį padarykime.

Juk, tiesą pasakius, 
džiuoties neturime kuo.
pačiu laiku juk lietuviai nu
nešė į saliūnus keletą desėtkų 
milijonų dolerių. Šitie pini
gai — tai į pragaro nasrus su
kišti, kad tamsybės ir ištvir
kimo viešpatiją sustiprinus. 
Anie $42.000. ($21.000.00 kitų 
srovių) — tai tarsi tik pir
mieji saulutės spinduliai, ku
rie ištryško iš krikščioniškos 
širdies ir atbudusios sąmonės 
mūši) brolių ir seserų. Tie 
spinduliai jau ima kaitinti šal
tas žmonių širdis. Prakilnus
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Vėl vokiečiai atmuštidarbas jau ima įsibėgėti. Ga
lima tat lengvai permatyti, 
jog ir Tautos Fondas toliau 
vis sparčiau augs.

Mato tai tautos ir tikybos 
priešininkai, mūsų socijalis
tai ir liūsta jų širdelė. Sun
ku jiems besvajoti apie viešpa
tavimą Lietuvoje po karės I 
taip, kaip tai jiems pavyko 
11 metų atgal. Todėl įširdę 
ima plūsti, lyg agonijos kan
čių varginami. Štai imame 
paskutinį numerį socijalistų 
Sąjungos organo “Kovos.” 
Peržiūrėkime tik antgalvius 
straipsnių ir išsyk apima mus 
pasigailėjimo jausmas tų mūsų 
brolių, kuriuos apjakino ne
apykanta. Tik paklausyki
me, kokių perlų jie tan vie- 
nan numerin indėjo:

Juodašimtiškas prisipažini
mas.

“Darbininkas” mobilizuo
ja vaikus prieš tėvus.

Talkininkai sustiprino ryšius tarp savęs. Vokiečiai susistipri- 
no Lietuvoj Amerikonai nepagauna Vilios.

NEGALI PAGAUTI VILLOS.

EI Paso, Texas. — Suvieny
tų Valstijų raitarija neįsten
gia pavyti Vilios. Amerikos 
raiteliai yra apie 50 mylių nuo 
Vilios. Šiuo kartu Vilią būk 
nešinusi San Andrės linkui, 
kur jis seniau daugiausiai lai
kydavosi. Paskui Vilią pasi- 
leisiąs į Painiai distriktą, kur 
bandos jo šalininkų skraido. 
Tos bandos turi sau vadu C’a- 
nuto Reyes. Jei Vilią susi- 

, jungs su Reyes. tai bus sunku 
Juodosios armijos pasikėsi- Pabnti \ ilki ir išblaškyti jo 

nimas ant moterų proto.
Klerikalai atkando dantis į

S. L. A.
Judošgrašiai.
“V. L.” kaipo laikraštinis

razbaininkas.
Vyliugingai išgautos- aukos 

eina “Draugo” dienraščiui.
“Vilties” pinigais ' pris

maugia ‘ ‘ Kataliko ’ ’ dienraš
ti-

Tai vien vardai straipsne-Į 
lių, tilpusių viename tik nu
meryje. 0 jie pilni šmeižtų, 
prasimanymų ir keiksmų.

Tai “Kova,” skaitoma pa
čių socijalistų rimčiausiu neva 
darbininkų laikraščiu. O ką 

' jau kalbėsime apie kitus jų 
i laikraščius. Gaila mums mūs 
paklydusių brolių. Bet turi
me viltį, kad augimas mūsų 
visuomeniškų darbų atves juos 
į tvarką privers labiau gerb
ti tuos, kuriuos jie paniekino, 
ir kurių taip nekenčia. Pa
tys plūdimai ir keiksmai jiems 
galės atsibosti ir jie dar galės 
surimtėti.

Nenustokime vilties.

IŠ LIETUVOS.

Radviliškiuose vokiečiai į- 
sitaisė didžiausią aerodromą. 
Tame Lietuvos mieste yra 
didžiausia orlaivių stovykla 
viso Rygos — Dvinsko fronto. 
Čia oreivystės reikalai nuola- 
tai stiprinami. Sugabenta čia 
labai daug tokių bombų, ku
rios metamos iš aeroplanų.

Liepojoj ir Kaune zeppeli- 
nų stotys ir-gi žymiai padidy- 
tos. Suvalkijoj vokiečiai daro 
bandymus su bombomis, kurio
mis iš aeroplanų padegama 
miestai.

Apskritai po visą Lietuvą 
vokiečiai sustiprino ir padidi
no orinį laivyną

Vokiečių kareiviams nuola- 
tai šnekama, jog pavasariui 
auštant Vokietijos oro ir jū
rės laivynas ims smarkiai veik
ti prieš rusus. Be to, esą veiks 
ir armija. Tai tuomet rusų 
sutvarkytosios jėgos bus su
tremtos.

KAUNE, anot “Gaz. Pols- 
ka,” gyventojų mažai belikę, 
rusams pasitraukus, pirmieji 
pradėjo veikti Kaune lietuviai, 
turėdami truputi skatiko, gau
to dar iš Tatjanos Komiteto, 
jau spalių mėnesį jie atidarė 
Kaune 5 klasių gimnaziją. Pe
dagogijos mokytojai atsiųsti iš 
Tilžės. Be tilžiečių veikia 
taip-pat ir vietiniai. Vyriau-

į šia kalba priimta lietuvių; lai
kinai tečiaus, delei stokos 
rankvedžių, mokyklose leista 
mokyties iš rusiškų rankved
žių. Be to ne visi mokiniai 
gali lietuviškai mokyties.

Lenkų kalba išpradžių buvo 
ne priverstinu reikalu žemes
nėse mokyklose, gi vėliau vi- 

I sai pašalinta iš mokyklų, te- 
paliekant ją tiktai gimnazijo
se.

Paėmus vokiečių kariuome
nei Vilnių, iš ten atsikraustė 
Kaunan pabėgę lenkų inteli
gentai, kurie ir pradėjo steig- 

Į ti Kaune lenkiškas mokyklas.
Valdžios pranešimai spauz- 

dinama lietuvių ir vokiečių 
kalbomis.

Valdžios laikraštis Kauno 
apskričiui spauzdinamas dve
jomis kalbomis — lietuviškai 
ir vokiškai.

Pranešimai vienam tik Kau
no miestui be šitų dviejų spau- 
zdinama ir lenkų kalba.

Valdžios laikraščio redak
torium paskirta lietuvis iš Prū
sų (Steputaitis).

R. G.

MAŠINISTAI LAIMĖJO.
Pereitą savaitę So. Bostono 

mašinistai buvo sustreikavę. 
Macallen kompanija, kuriai 
mašinistai dirbo, nusileido ir 
susitaikė. Abi pusi patenky- 
tos.

VOKIEČIŲ SOCIJALIS- 
TAI SUSKILO.

Kopenhagen, — Atsibuvo 
Vokietijos Reichstage labai 
smarkus sumišimas. Tas su
mišimas kilo svarstant finansi
nius Vokietijos reikalus. Ra- 
radikališkųjų socijalistų atsto
vas Haase ėmė šaukti, jog 
Vokietija nelaimės karės. Jam 
bešūkaujant kiti atstovai aps
tojo jį ir bandė nutildyti. Ta
me sumišime kitas socijalistų 
atstovas Scheidemann ėmė už- 
stavoti valdžią ir užreiškė, jog 
vokiečių socijalistai nesiliaus 
rėmę valdžią. Tuomet Haa
se norėjo atsakyti, bet kiti 
atstovai sušuko jam nuštilti, 
o jei ne tai gaus kumščių. Ki- 
lus tokiam sumišimui pirmi
ninkas uždarė posėdį.

Po to 18 socijalistų atsto
vų atskilo ir sutvėrė naują so- 
cijalistišką partiją, o vadu-iš—1 
rinko Haase.

Kopenhagen,—Norvegija ka
rei siaučiant neteko 96 garlai
vių. Jie buvo arba sutorpe- 
duoti arba užėjo ant minų ir 

, žuvo. Su jais prigėrė 707 žmo
nės. Vokietija atlygino gar
laivių savininkams tik už ke
turis garlaivius.

Švedija dėl karės neteko 40 
garlaivių ir prigėrė 28 žmonės.

FRANCUZAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIUS.

Londonas. — Po ilgo bom
bardavimo francuzų pozicijų 
vokiečiai intempė savo jėgas 
ir užatakavo francūzus Verdu- 
no fronte. Vokiečių bangos 
viena paskui kitą ūžė ant fran- 
cūzų pozicijų. Bet francuzai 
buvo prisirengę pasitikti vo
kiečius ir visur pasekmingai 
atmušinėjo jų atakas.

Vokiečiai bombardavo fran- 
cūzų pozicijas per keletą die
nų. Jie buvo jau 6 mylių nuo 
Verduno-Paryžiaus geležinke
lio ir už 9 mylių nuo Verduno. 
Rūpėjo vokiečiams bent gele
žinkelį išardyti šiose atakose.

Dabar francuzai Verduno 
fronte apsčiai turi amunicijos 
ir geri) apsigynimo ginklų. 
Vokiečiams užpuolant, tai vi
suomet jų didžiausias daugy- 

I bes iškloja.

bandas. Kalnuotose vietose 
su atskiromis bandomis reikė- 

, tų grumties ilgą laiką, nes tos 
; bandos užpuldinės iš pasali) ir 
į regulerį mūšį nestos.

Dabar Suv. Valstijų raitari- 
jai kelionė vis sunkėja, vietos 
labiau kalnuotos, maisto ga
benimas sunkėja, jau automo
biliais negalima vežti, o tik 
nugarų arklių ir mulų. Tai 
raitarija negali taip sparčiai 
vyties.

Meksikos parubežiuose vis
kas dabar aptilo, aprimo. Jo
kių užpuldinėjimųdš Meksikos 
pusės nėra.

Suvienytų Valstijų kongre
sas paskyrė $8.611.502 paden
gimui iškaščių gaudymo Vi
lios. Taip-gi Suv. Valstijų 
valdžia rūpinasi išgauti iš 
Carranzos leidimą naudoti 
Meksiko geležinkelius, kad 
greičiau būtų galima banditą 
pagauti.

DIDŽIAUSIAS ŽYDŲ 
KONGRESAS.

žydai
turės

Philadel- 
kurs atsi- 
d. ir kur 
žydų vei-

SUTARĖ KARTU KIBTI Į 
VOKIEČIUS.

Paryžius. — Talkininkų 
kongregacija tęsėsi kovo 27 ir 
28 d. š. m. Ne visa tai paleista 
viešumon, kas buvo nutarta. 
Bet iš paslaptingesniųjų nuta
rimų sužinota tas, jog dabar 
talkininkai nutarė kartu kibti 
į vokiečius įvairiuose frontuo
se. Tai vokiečiai neturės pro
gos sutraukti savo jėgas vie
nąjį kokin frontan ir tame 
fronte atlikti sau reikalingus 
ir patogius nuoveikalius. Lig
šiol vokiečiai įstengdavo su
traukti jėgas prieš vieną kokią 
valstybę ir ją gerai apmardyti. 
O tuo tarpu kitos valstybės 
nieko nedarydavo. Taip an
tai kuomet vokiečiai sutraukę 
baisiausias jėgas prieš rusus, 
vijo juosius iš Galicijos, užė
mė Lenkiją, Lietuvą ir Kur
šą tai kiti talkininkai nieko 
nedarė. Dabar būk didžiųjų 
valstybių — Anglijos, Franci- 
jos ir Rusijos vadų nutarta 
visiems kartu visuose frontuo-

i se smogti į vokiečius. Tuomet 
vokiečių jėgos visur turės būt 
išsklaidytos ir negalės gerai 
laikyties.

Gale konferencijos priimta 
sekanti rezoliucija:

Atstovai talkininkų valsty
bių Paryžiaus konferencijoj, 
laikytoj kovo 27 ir 28 d. 1916 
m. patvirtina pilną vienybę ir 
solidariškumą talkininkų tar
pe. Jie patvirtina visus bū
dus įgyvendinimui tos vieny
bės veikime ir karės lauke.”

Toliau rezoliucijoj kalbama 
apie visokias kitokias vieny
bes: bus vienybėj diplomati
niuose klausimuose, ekonomi
niuose ir finansiniuose reika
luose, tvirtame pasiryžime tę
sti kovą iki karės laimėjimo, 
pasiryžime neleisti Vokietijon 
jokių valgomųjų daiktų.

Tatai matosi jog talkinin
kai tikisi ir ryžtasi būtinai 
parklupdyti Vokietiją

sušaukti

Suvienytų Valstijų 
prieš pabaigą šių meti) 
milžinišką kongresą Washing- 
tone. Sušaukti žydų kongre
są buvo nuspręsta 
phijos suvažiavime, 
buvo kovo 26 ir 27 
dalyvavo žymesnieji 
kėjai.

Kongresą nutarė
sekančiu "būdu: nuo 10.000 žy
dų vienas delegatas, gi iš ko
lonijų, kur yra mažiau kaip 
10.000 žydų, tai visvien bus 
galima siųsti vieną delegatą. 
Tai delegatų galės būti keletas 
tūkstančių. Leista balsuoti ir 
vyrams ir moterims.

Tame kongrese bus apkal
bami gyviausieji žydų tautos 
gyvenime klausimai.

Bus svarstoma apie išgavi
mą lygių politiškų civilių ir ti
kybinių teisių tose šalyse, kur 
tokių teisių žydams dar nesu
tekta. Apie išgavimą. Pa
lestinos žydų apsigyvenimui. 
Bus išrinkta komisija, kuri in- 
teiks busimam taikos kongre
sui žydų reikalavimus. Bus 
svarstoma žydų šelpimo reika
las karės nuteriotose šalyse. 
Bus svarstoma emigracijos 
klausimai.

Šio didžio kongreso sušau
kimu ir programo apdirbimu 
rūpysis komisija iš 70 žydų.

Nutarta kongreso reikalams 
surinkti $100.000. Čia pat buvo 
suaukuota $20.000.

I

SUJUDIMAS CHINIJOJ.
Apsireiškė smarkus suju

dimas Gilini jo j prieš monarchi
ją, kurios galva buvo apsis
kelbęs Yuan-Shi-Kai. Prieš 
jį sukilo daug provincijų ir še
šios sukilusios provincijos at
siuntė per savo gubernatorius 
imperatoriui ultimatumą.

Pirmas reikalavimas tai, 
kad Yuan-Shi-Kai atsistatytų 
ir išsineštų iš Cliinijos, kad 
12 jo ministerių būtų teisti ir 
jei bus rasti kalti, tai nuga
labyti. Valdovo ir tų 12 mi
nisterių turtai turi būti sukon- 
fiskuoti. Yuan-Shi-Kajaus ai
niai per tris gentkartes nega
lės būti Cliinijos piliečiais, kad 
kiekvienai provincijai būtų 
duota sudarinėti ir tvarkyti 
savo armiją ir ginklus.

RUSŲ FRONTE.
Berlinas. — Vokiečių pra

nešimas: “Šviežios rusų karei
vių masos atakavo mūsų fron
tą ties Postaviais. Bet did
vyriškas Saarbruecko korpu
sų pasistatymas atlaikė tose 
vietose rusų atakas.

Šie korpusai iš šonų palai
komi brandenburgiečių, hano-, 
veriečių ir halliečių korpusų 
sulaikė atkartotinas atakas 
dviejų rusi) divizijų. Di
džiausius nuostolius priešas 
turėjo.”

Rusų pranešimas: “Rygos 
fronte buvo artilerijos veiki
mas ir susišaulymai iš šautu
vų. Mūsų artilerija gerai vei
kė į priešo drutvietes ir bata- 
rejas ties Ukskull.

Jakobstadto fronte po bom
bardavimo vokiečiai prie so- 
džiaus.Vorzunek darė atakas, 
bet buvo atmušti.

Į šiaurės vakarus nuo Pos- 
tayių priešas labai laikosi ir 
darė atkaklias kontratakas.

Į vakarus nuo ežero Naroče 
priešas užėmė mišką ties Mok- 
rzyco sodžium, bet mūsiškiai 
padarė ataką savo keliu ir iš
vijo vokiečius iš šiaurinės da
lies. Beto paėmė nelaisvėn 
keletą kareivių ir du kulkos
vaidžiu.

Londonas. — Nuskendo An-' 
glijos garlaivis Empress of i 
Midland. Jis buvo išplaukęs iš 
New Yorko sausio 5 d.

UŽ MEDINĘ KOJĄ GAVO 
$329.

Brooklyn, N. Y. — Keletą 
metų atgal Sterbert Allen ne
laimėje ant geležinkelio neteko 
kojos. Tai jis tuomet nesirū
pino gauti atlyginimo. Pe
reitais metais nelaimėje ant 
geležinkelio neteko medinės 
kojos. Tuomet tai jau pa
traukė kompaniją teisman. 
Teismas dabar pripažino, kad 
kompanija turi užmokėti me- 
dinkojui $329.

SVARSTĖ SANTIKIUS.
Washington, D. C. — Su

vienytų Valstijų sekretoriai 
turėjo posėdį ir svarstė santy
kius su Vokietija dėl nuskan- 
dinimo garlaivių, ant kurių 
žuvo amerikonų.

Ką daryti galutinai nenus
prendė, bet darys du dalyku: 
arba tuoj pertrauks diplomati
nius ryšius arba persergės Vo
kietiją paskutiniu kartu.

Dabar valstybinis sekreto
rius Lausing tiesiog paklausė 
ar Vokietijos valdžios paliepi
mu buvo nuskandinti Sussex 
ir Englishmen.

SUJUDO ANGLAI.
Londonas. — Francijoj pra

dėjo judėti anglai. Darė ata
kas ir laimėjo keletą pozicijų. 
Pasisekimus turėjo prie St. 
Eloi. Beto anglai paėmė ne
laisvėn 195 žmonės ir 5 vokie
čių oficierius.

Berlinas. — Dr. Haase, so
cialistas, kurs buvo sutvėręs 
naują socialistišką partiją su 
pagelba 18 atstovų, dabar at
sisakė būti vadu tai naujai 
partijai. Jį draugai už tai 
pasmerkė.

Dalias, Tex. — Priemiestyje 
rasta pasmaugta ligonių pri
žiūrėtoja Z. Cramer.

Paterson, N. J. — šilko dir
btuvėj įvesta pagerinimai. 
Kompanija išpildė darbininkų 
reikalavimą įvesti 9 vai. die
nos darbą. Ligšiol dirbo 10 
vai.

Boston, Mass. — Massachu
setts Valstija turi 7.200 milici- 
antų, gatavų keliauti Meksi- 
kon, jei bus reikalas.

Boston, Mass. — Per vasa
rio mėnesį iš Bostono išgaben
tą prekių už $40 milijonų. 
Pernai per tą pat mėnesį per
pus to tebuvo išgabenta.

Norwood, Mass — Miesto 
valdžia ėmėsi darbo, kad su
stabdyti plėtojimąsi skarlati
nos ir difterito.

*

Aubum, N. Y. — Pastorius-- 
W. E. Vanderbielt atsiuntė iš 
Meksikos laišką, kuriame pra
neša, jog muilo šmotelis ten 
kainuoja 60c.

—
Columbia, S. C. — Netoli 

esantis nuo čia miestelis Le- 
xington su 1.800 gyventojų iš
degė veik iki paskutinio namo.

TK KĄ ATSPAUSTA

DARBININKO LEIDINYS No. 4

Teisybės Vardan
JONAS HUSS'AS, JO HEREZIJA IR MIRTIS.

Parašė F. V. ir Uosis
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LIETUVOS ATSTATYMAS 
IR MŪSŲ FEDERACIJA
31-ame “Darbininko” nu

meryje padavėme savo nuomo
nes apie ekonominį Lietuvos 
atstatymą. Čia jas trumpai 
pakartojame.

Lietuvoje (ar dabar Rusijo
je, dar prieš pasibaigsiant 
karei) turėtų užsimegsti di
džiulė ekonominė organizacija, 
kurios tikslas būtų supirki
mas ir išpardavinėjimas lietu- 
-viams Lietuvos žemių, taisy
tinas ūkių, statymas triobėsių, 
^kėlimas pramonės ir prekybos. 
' Tą organizaciją su jos visais 
skyriais turėtų remti kapita
lais vienas milžiniškas Liettu- 
vos Bankas.

Mūsų, amerikiečių lietu
vių, istoriška priedermė yra1 
tame, 
Lietuvai tinkamų žmonių ir pi- 
-nigų. Jr žmonės ir pinigai 
■grįž į Lietuvą tik tuomet, jei
gu ir tiems žmonėms ir pini
gams bus darbo ir uždarbio. 
O kad to darbo ir uždarbio bū- 
±ų, reikia geros organizaci- 

jjos. Lietuvos atstatymo mes 
neturėtume pavesti vien ki
tiems, bet reikėtų mums steng
sies paimti tą visą darbą į 
•savo rankas. Įvairūs amat- 
n inkai, mechanikai, pirk
liai, ūkininkai, darbininkai 
turėtų grįžti su savo pinigais 
į Lietuvą Anoji didžiulė or
ganizaciją kurios buveinė po 
karės turėtų būti Vilniuje, 
čia Amerikoje turėtų įsteigti 
savo skyrius—agentūras kiek
vienoje mūsų parapijoje ir 
šiaip jau kolonijoje. Visas 
tas Amerikos agentūras turė
tų vienyti Centralis Komite
tas, kurį turėtų išrinkti in- 
tekmingiausia ir didžiausia 
amerikiečių organizacija L. R. 
K. Federacija.

Mūsų vietinės agentūros 
rinkti] žinias apie galinčius 
grįžti žmones, priiminėtų iš 
jų pinigus, visa tai siųstų į 
centrai į komitetą kurs savo 
keliu viską siųstų į Lietuvą iš 
ten gi gautų žinių, kokie kur 
yra ar bus darbai ir kokių a- 
matninkų ar darbininkų rei- 
Aalaujama.

Tos žinios paskui būtų 
Skelbiamos amerikiečių laik
raščiuose.

Toks tai buvo, aplamai i- 
mant, mūsų sumanymas.

Amerikiečių lietuvių spau
da šitą sumanymą paminėjo. 
Bet, kaip galima buvo ir ti- 
kėties, katalikų priešininkai 
tuoj sušuko: Žiūrėkite, visi 
keliai veda į Rymą Klerika
lai. sako, ir čia savo leteną no
ri uždėti.

Mes manome, kad visiems, 
kuriems rūpi Lietuvos ateitis, 
pirmoje vietoje turi stovėti 
ne savo partijos, ar srovės 
reikalai, bet Tėvynės Lietu
vos reikalai. Jeigu ekonomi
nis Lietuvos atstatymas yra 
šiandien svarbių svarbiausis 

reikalas, tai mes turime 
i patogiausio būdo, kaip 
kalą išpildžius. Kas gi 
>, kad mūsų parapijos 
ai svarbiausios ir intek-

mingiausios mūsų išeivių įs
taigos ir organizacijos. Net 
ir jų principijaliniai priešinin
kai tą faktą turėtų pripažinti. 
Jokis, sakysime garsinimas 
per laikraščius, ar plakatus 
niekuomet nepadaro tiek in- 
tekmės, ne pasiekia tiek žmo
nių, kiek pagarsinimas iš sa
kyklos bažnyčioje. Gerbiamie
ji gi mūsų kunigai, nors ir 
taip baisiai ujami ir persekio
jami priešingosios spaudos, vis 
dar juk tebėra intekmingiau- 
siais žmonėmis mūsų plačiosios 

i visuomenės tarpe.
Federacija gi vienija mūsų 

parapijas. Be to prie Fede
racijos priklauso visos didžio
sios lietuvių katalikų organi
zacijos ir nemaža mažųjų. Ką 
nutars Federacijos kongresas 

kad po karės duotume1 tą rems visos prigulinčios prie 
Federacijos organizacijos.

Jeigu kas žino geresnį ke
lią tiems sumanymams įvykin
ti — lai pasako.

Tiesa, “Tėvynės” redakto
rius sako, kad “tautiškas” 
Susivienijimas geriaus tą dar
bą galėtų atlikti. Bet vargiai 
ar sulauks p. Račkauskas tų 
laikų, kada S. L. A. kuopos 
daugiau turės intekmės į žmo
nes, kaip mūsų parapijos. 
Mums rodos, jog to niekuo
met nebus. Kad jų Susivie
nijimas galėtų svarbiais tautiš
kais reikalais užsiimti, visų- 
pirma reikėtų, kad to Susiv. 
visiems nariams tautos reika
lai bent šiek tiek rūpėtų. Mes 
gi žinome, kad socijalistai, 
kurie susivienijime turi dide
lę intekmę, yra priešininkai 
visokių tautiškų sumanymų. 
Ne kiek tautos reikalai rūpi ir 
laisvamaniams tautininkams. 
Pašnekėt, parašyt jie moka 
Bet kai prieina prie darbų, tai 
ir nebėra jų.

Bet ir prie Federacijos 
pradėjus tą darbą, juk nebus 
atstumiamas nei vienas žmo
gus. Nei vienas juk, kurs 
kreipsis į agentūrą grįžimo 
reikalu, ar dėl pinigų išsiun
timo, nebus klaustas, kaip jis 
tiki ir kokie jo tie pinigai.

Čia tik svarbu, kad visas 
darbas turėtų pasitikėjimą 
bent didžiausios dalies lietu
vių išeivių, kurie ir yra, be 
abejonės, lietuviai katalikai. 
Jie, rodos, labiau myli Lie
tuvą, ir daugiau galėtų jai 
suteikti paramos pinigais ir 
žmonėmis.

katalikiškus laik- 
doras
Bet tuo

sunku dar

naudingas 
tik tesi- 
šiandien 

O val-

musų
ieškot'
A *1tą reuy
XIOŽU1C

ti

“D >/

tų būti, kad psunkintų ir 
nenubaidytų, if

2) Ar visi L. D. S. nariai 
priverstinai turėtų į tą fondą 
prigulėti ir šitą mokesnį mo
kėti, ar palikti tai kiekvieno 
nario liuosai valiai.

Apie tai ir pasvarstykime.

NENUSEKLUMAI.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
blaivininkų judėjimą, nandin- 
gumą blaivininkų organizaci
jos, taip pat prirodė labai ge
rų pavyzdžių dėl blaivininkų 
ir t.t.

Po kalbos p-lė Veniukė la
bai gražiai padeklemavo apie 
blaivvstę. Toliaus ponas Vil
kausimas, pirm, mūsų kuopos, 
nors trumpai, bet labai pa
vyzdingai išreiškė savo prak
tikuotą gyvenimą. Toliaus 
gerb. kun. Jakaitis savo labai 
gražia kalba užbaigė vakarą 
ragindamas visus rašyties prie 
Blaivybės. Taip-pat patarda
mas sumest aukų dėl karės nu
kentėjusių. Kur tuojaus su
metė $15.35.

Taip pat buvo linksma pri- 
rašytie net 33 naujus narius.

Būtų labai geistina, kad 
daugiau Worcesteriečių prisi
rašytų. Nors Worcesterio kuo
pa yra didžiausia iš -viso susi
vienijimo, bet visgi tarp mū
sų kuopos neatsiranda labai 
daug čia gimusių ir augusių 
vaikinų, kuriem yra labiausia 
reikalinga panaši draugija, 
nors juos girdėti sakant: “Mes 
galime negert be Blaivybės.”

Bet ne, visai neapsvarstę 
kalba mūsų jauni vaikinai gali 
taip kalbėti; bet žinoma dėl 
tokio fakto, kad jeigu jis pri
gulės prie blaivybės, tai jo 
draugai neprivers jo gert.

Todėl visi jauni, čia augu- 
sieji ir ateiviai, ir seni visi 
ir kiekvienas rašykimės prie 
blaivybės.

Amerikos Lietuvaitė.

zulok; smuikininkas airis M. 
Dolin; pianistė Bulotienė.

Žmonių visai nedaug, daug 
mažiau negu kad buvo ant 
Tautos Fonde vakaro 4 d. ko
vo. Aukų irgi nesurinko nei 
šimto dolerių, kad užbaigę 
rinklevą gedėsi pasakyti kiek, 
o tik ištarė, kad arti šimto.

Pas mūs socijalistus buvo į- 
ėję į madą rengti koncertus 
su šokiais. Būdavo išgarsina, 
kad bus didelis koncertas! 
Žmonės suseina ir pamato 
“Džian Bamba,” arba kitokį 
nieką ant scenos ir tuom žodį 
koncertas, šiandieną žmonės 
supranta, kaipo kokį “show” 
su visokiais nešvariais trik- 
sais.” Tam posidėkavojant 
ir šiame koncerte socijalistai 
turėjo tuščią salę, nors ir bu
vo ištikrųjų koncertas.

LDS. 23 KUOPOS TARIMAS.
Rockford, HL

Paskutiniame savo susirin
kime vėl buvome sugrįžę prie 
streikierių fondo, ir po ilgų 
diskusijų buvo tik paremti 
pirmesni tarimai.

1) Didesnį mokesnį neuž
dėti ant narių, nes ir dabar 
mokesnis nėra žemas. Bet kad 
palaikius regulerišką inplau- 
kimą reikia skirti iš tos pa
čios mokesties. Nežinodami 
tikro dalykų stovio su tais 5c. 
kurie lieka nuo organo, jų ne
galime nei judinti, bet užtai 
žinodami apie organo kainą 
vienbalsiai nutarėm, kad: Jei
gu draugijos imdamos “Dar
bininką” organu gauna už 
vieną dolerį metams, o LDS. 
nariai mokėdami po 10c. su
moka $1.20 per metus, tad 
“Darb.” turėtų būti jei ne pi
giau, tai nors tokia pat kaina 
t. y. vienas doleris metams, o 
likusius 20c. skirti į streikierių 
fondą nuo kiekvieno nario.

2) Pašalpos neduoti be 2
mėnesių; tai paremiama tuo, , , ..v -,»•i j v -i Y • i • x ’ kad rodėsi iš pradžių, kad visą kad beveik kiekvienas turi .. v, , *v , X;, -x • x i • pasaulį apvers augstyn ko-siek, tiek susitaupęs ir toki t rr • • •. j r •»t.-x- , joms. Kur nenueisi visur ap-laiką dauguma gali išbūti be id . . • -r, , , & ■v i ° ® garsinimai: Bulota, Žemai-

vr i -+• ’ * i x-i t tac! tč, Bulotienė, tai vėl Žemaitė,3) Mokėti paselpą tik LDS. -r,.. - t> , x t». _ Bulotiene, Bulota. nrod-zirinariams, nes iš tikro juk bu- j . ’
tų didžiausia skriauda LDS. 
nariams, kad iš jų sudėtų pi- , , ■ 
nigų galėtų kiti naudoties. i

Varde LDS. 23 kuopos vai-1 n?d™'zla,į.t0^ 
dyba: S11511:
Už pirm. J. J. Andriuškevičius -.T” •”
Už sekretorių V. Gremba.

Labai keisti apsireiškimai 
mūsų amžiuje dedasi kad ne
matydamas savo kontradikcijų 
stengiasi būti vadovu kitų ar
ba laikraščio leidėju.

Žiūrėkite, malonūs “Dar
bininko” skaitytojai, kokias 
čia jums parodysiu “Katali
ko” kontradikcijas, štai kaip 
skamba jos:

“Laikraštis eis tautiškai- 
knkščioniškoje pakraipoje, 
kaip ir ėjęs. Būnant laikra
ščiui katalikišku, aš tečiaus 
griežtai tvirtinu, kad jisai jo
du būdu nebus klerikališku....
Apgindamas katalikybę nuo 
visokių užpuolimų, “Katali
kas” bus griežtai priešingas 
visoms pastangoms politiką 
sujungti su tikyba.”

Pirmu pirmiausia, ką reiš
kia ta tautiškai krikščioniško
ji pakraipa? Jau tik negali 
reikšti ko kito, kaip tik Ne- 
prigulmių Lenkų Hoduro sek
tą, arba Kozlavitų sektą, ar 
senovės Liuterio ir kitų. Jei 
gu “Kataliko” leidėjas mums 
aiškiai pasakytų, kad jis sten
giasi sutverti kokią naują ka
talikų sektą, tai žinoma būtų 
galima aiškinti be -kontradikci- 
jos; tur-būt užtai ir neparašė 
Rymo Katalikų laikraštis. Nes 
mes bent tiek jau tik gerai ži
nome, kad Rymo Katalikai 
niekad negali būti be dva
siški jos, kurios ‘ ‘ Katalikas ’ * 
žada griežtai vengti. Ža
da būti “griežtai priešingas 
visoms pastangoms politiką 
sujungti su tikyba,” o patsai 
yra aršiausias jungėjas politi
kos su tikyba. Pavyzdin, ar
gi nejungimas politikos su ti
kyba girties apgynėju tikėji
mo, vardintis Kataliku, ir 
skelbti savo laikraštyje proto
kolus aršiausių Katalikų Ba
žnyčios priešų. Giriasi apgi
nąs “katalikybę,” o pats užsi
puola ant katalikų dvasiški- 
jos. užmeta jiems politiką, 
kurią patsai Bažnyčios Galva 
Rymo Popiežius rekomenduoja 
ir ragina, ypač leidimą Kata
likams laikraščių, apie ką tū
las vienuolis teisingai išsirei
škė sakydamas: “Jei Šventas 
Povilas šiandien gyventų, tai 
tikrai būtų leidėju Katalikų 
laikraščio.”

Klerikalas.

ištikrųjų koncertas.

Apie garsųjį trio.

Prie progos reikia čia pri
minti ir apie p. Bulotą. At
važiavimas Bulotos ir jo kom
panijos į Brooklyną mūsų so- 
cijalistus ant tiek sujudino,

Iš pradžių 
kad jie dainuoja 

,” arba kalba “terce- 
bet proga pasitaikė ir 

' > “terceto” už- 
I girsti. Pirmučiausia kalba 
Žemaitė atsisėdus už stalo. Pa
sakojo kaip Vilniuje su bobo- 

; mis bardavosi. Kalbą su 
tuom pradeda ir baigia. An
tra iš eilės kalba Bulotienė;

1 xoxvcxl, 
tai nieko nepasako, tiktai 

' jį mylinti Lietuvos
kraštą.

Trečias iš eilės tai jau tū
zas Bulota. Tas pasisako per 
pusę valandos laiko kaip ji
sai kalbės, kad jisai advoka
tas, o prie to, kad jisai va
dinasi Bulota. Pagaliaus pra
deda kalbėti apie karę ir priei
na prie šelpimo Lietuvos.

• Išpeikia Lietuvių Draugiją la- 
| biausia žinoma už tai, kam 
į • ___ • —_— •___ 1 1 t _ _  _

sai esąs advokatas Bulotą o 
kur žinoma Bulotos nėrą ne
galį būti teisybės, nes jisai e- 

Lietuvi, Dienos ^“8“ lr vlsados
■ skleidziąs.

Tikėjausi “terceto” užgir
dau “solo” ir dar netikusio. 
Po pirmųjų prakalbų Bulota 
nukrito pusę mylios žemiau, 

■ ; nes publika pamatė, kad žmo- 
• gus nemoka savęs sutvarkyti. 

~ Iškalbos neturi, tad vienval 
pakartoją kad jisai savo kai- 
bos negrąžinsiąs poetiškais 
žiedais, o tik sakysiąs faktus 
ir dar šaltus. Nu ir kurgi ne, 
juk ką nors pagražinti, rei
kia įmokėti kaip tą atlikti, bet 
Bulota netiktai kad nemoka 
pagražinti, bet neturėdamas 
iškalbos, o norėdamas mela- 
gysių prisakyti, nemoka pub
likos užinteresuoti. Tas jojo 
vardas Bulota ir taškas (jisai 
taip sako) nukrito ant tiek, 
kad kitose prakalbose pradėjo 
žmonių mažai rinktis, o aukų 
dar mažiau duoti. Dabar jau 
rodos, kad tas garsusis Bulo
ta su tašku, išvažiuos iš 
Brooklyno su “štempeliu” ne
gabaus kalbėtojo ir netaktiško 
žmogaus.

Brooklyno koresp.

10 centų atiduoda laikraščio 
administracijai už nario laik
raštį; 5 gi centai lieka Cent
ro kasoje kitiems organizaci
jos reikalams. Tarp kitų da
lykų iš tų 5 centų bus užmoka
ma už L. D. S. išleistas knygu
tes, kurios nutarta duoti na
riams už dyką.

Be to iš tų 5 centų būtų la
bai pravartu bent du centu pa
skirti į agitacijos fondą. 
Konstitucijoje yra paminėta a- 
pie tą agitacijos fondą. Lig
šiol jo nebuvo prie L. D. S. 
Bet pats gyvenimas priveda 
prie to fondo steigimo. Štai, 
sakysime, “Darbininkui” bū
tinai reikalingi keliaujantieji 
agentai (arba bent vienas toks 
agentas). Ligšiol jau du mė
gino šitos duonos, bet vienas 
ir kitas metė. Kodėl? Gi to
dėl, kad negalima išsiversti. 
Čia pas mus išsidirbo typas 
agento monelninko, kurs drau
ge su laikraščių siulijimu su
ka žmonėms galvas įvairiais 
monais: vieni mokina visokių 
magijos štukų, kiti įvairius 
vaistus pardavinėja, treti 
auksus nešioja, kiti dar kaš 
ką kitą prasimano. Visuome
nė ėmė į juos žiūrėti, kaipo 
vien į monelninkus ir nebeuž- 
sitikėti jais. Mes, rodos, ne
turėtume sekti tų pirmtakū- 
nų keliais. Mūsų agentai 
turėtų tik rimtą dvasiai mais
tą teikti: 
raščius ir 
knygutes, 
verčiant,
gerą biznį padaryti, 
gyti juk reikia, ir už nakvynę 
ir kelionę apmokėti reikia. Tad 
ir prieiname prie to, kad mū
sų keliaujantis agentas turė
tų kiek paramos iš šalies.

Kai mūsų visuomenė pri
pras skirti savo prietelius — 
rimtus platintojus doros spau
dos — nuo visokių monelnin- 
kų, tuomet gal jų darbas 
geriau apsimokės. Dabar gi 
tai dar naujas dalykas ir ims 
kiek laiko, kol plačioji visuo
menė pagerbs ir ims remti do
ros spaudos apaštalus.

Tai-gi ir prieiname prie to, 
kad iš tų penktukų, kurie lie
ka centrui nuo kiekvieno na
rio, šiaip ar taip, nebebus ga
lima nei kiek skirti į streiki
ninkų fondą.

Bet gal pasisektų nu
kirsti kiek nou tų $1.20 
centų, kuriuos gauna laikraš
čio administracija už kiekvie
ną narį.

Mums rodos, jog kol kas 
nei manyti apie tą negalima. 
Juk pats laikraštis tai svar
biausias organizacijos nuveik
tas darbas. Jeigu laikraštis 
neišsiverstų, žlugtų — tada ir 
visa organizacija nebegalėtų 
gerai gyvuoti. Tiesa, savait
raščiai, imami į organus, ei
na už $1.00 metams. Bet at
siminkime, kad tų savaitraš
čių leidėjai, be laikraščio tu
ri dar ir kitokius biznius, ku
riuos perša savo skaitytojams: 
siūlo jiems savo bankus, lotus, 
laivakortes, gramafonus, o y- 
pač knygas. Ko neuždirbs 
su laikraščiu, tą gaus kitokiu 
būdu. Patys laikrašiai dar 
negreitai mums apsimokės. 
Juk tiek nedaug lietuviški 
laikraščiai teturi skaitytojų. 
“Darbininkas” gi dar tik da
bar pradeda organizuoti savo 
knygyną, apie kitus biznius 
nei nesvajoja. Be to dar, kol 
naujukas, stinga prityrusių 
žmonių savo administracijoj; 
dėlto ir viso biznio vedime pa
sitaiko klaidų, net ir geriau
sius norus visiems darbinin
kams turint. Norint užtikrin
ti laikraščio gyvavimą, reikia 
nustatyti įmanomą kainą, kad 
nenubankrutytų. O $1.20 cen
tų metams, tai anaiptol neper- 
daug. Jeigu kada visas biz
nis sustiprės, tuomet galima 
bus kitokias kombinacijas da
ryti. Kol kas gi apie tai ne
reikėtų nei manyti. Vėl-gi 
kas kita samdyti, kas kita sa
vo leisti. Kai samdai, . tai 
tik žiūri, kad pigiau gavus 
Gi leisdamas savo laikraštį, tu- 

; ri apsižiūrėti, kad negautų 
džiovos, kad užtektų jam 
maisto. • Taigi ir prieiname 
prie to, kad į streikininkų 
fondą reikėtų naujų mokesnių. 
Tik čia du klausimu.

1) Koks tas mokesnis turė-

DAR APIE STREIKININKŲ 
FONDĄ

Šio numerio korespondenci
jų skyriuje skaitytojai ras iš- 
spaudintą nuomonę L. D. S. 
23-ios kuopos, Rockford, UI. 
kaip reikėtų sutvarkyti prie 
L. D. S. sterikininkų fondą. 
Rockfordiečiai mano, jog 
streikininkų fondas turėtų su
sidaryti iš tų 15 centų mėnesi
nių mokesnių, kuriuos kuo
pos atsiunčia už savo narius į 
centrą.

Mes čia paaiškinsime, kas 
daroma su tais 15 centų. Cen
tro iždininkas iš tų 15 centų —

KINGSTON. PA.

Aš myliu.
Aš myliu matutę 
Ir seną tėvelį, 
Godoju ir gerbiu 
Gimtinį kaimelį.

Meili ta šalelė, 
Kur gimtinė miela;
Kur kvietkeliai žydi 
Ir paukšteliai gieda.

Aš myliu seseles 
Ir brolį kiekvieną; 
Ir tą žalią lanką, 
Kur piovėme šieną.

Malonūs laukeliai, 
Kur javais apsėti; 
Kur vanduo upelais 
Gal liuosai tekėti.

Ant kalną kalnelių, 
Malonu žiūrėti; 
Ežerų ir upių, 
Šniokštimą girdėti.

Myliu aš tą viską, 
Kas tik Dievo yra;
Kas gyvybę turi 
Ir kas yr negyva.

Myliu ir mylėti
Patol nepaliausiu;
Pakol aš ant amžių
Akių neužmerksiu.

A Grigaliūnas.

PHILADELPHIA. PA.
Philadelphieėiai vis darbui J0? ne“oka «erai 

jasi, ir gavėnios laiku pamis- . ,. 
liną apie mūsų Tėvynę, kuri 
daug kenčia ir lieja ašaras u- 
peliais. Tai-gi sumanė šito
kiu būdu parinkti aukų dėl nu
kentėjusių dėl karės.

T. Fondo skyriaus komite
tas daro kas mėnuo susirinki
mus, ir kalbina kuodaugiau- 
siai prisidėti aukomis.

Ant susirinkimo paaukavo 
šios ypatos: Po $1.00 vargoni
ninkas Jonas Hodelis, Jonas . . ,, ,
Rutkauskas,. Ona švaigšaitė, 
Juzefą Šefeldaitė. Taip-gi 
pridavė Magdalena Valašiu- 
niutė surinktų blankų $2.50, į- 
plaukė nuo 
Šv. Kazimiero $73.50. Taip-gi 
Vyčių 3 kuopa turėjo paren
gusi teatrą kurio įplaukos 
buvo $40.11. Sukolektuota 
blankomis dviejų mėnesių 
$87.05 per storonę vietinio kle
bono J. J. Kaulakio ir taip-gi 
T. F. komitetui paaukavo 
sprekele. Cukernės vvriausis i 
supertendentas, p. Paterson 
$50.00. Taip-gi dienoje Šv. 
Juozupo vyčių 3-čia kuopa tu
rėjo surengusi vakarą kuris 
atsibuvo 19 d. kovo. Tai bu-1 
vo puikus koncertas pavinče- 
vojimui vietinio klebono J. 
Juozapo Kaulakio. Minėtoj 
dienoj surinkta $30.00 ir vy
čiai pridavė minėtą sumą T. 
F. Komitetui. Taip-gi Jonas 
Guokas paaukavo $3.00

Tai-gi pasirodė visos sumos 
$290.91, kurie tuojaus pasiųsta 
į Centrą 5 d. kovo $150.00; 14 
d. kovo pasiųsta į Centrą $80.- 
00; 22 d. kovo pasiųsta $30.00

Tai-gi per kovo mėnesį pa
siųsta į Centrą tai yra į Chica
go išviso $260.00.

T. F. Skyr. rašt. K. Driža.
I

WORCESTER, MASS. 

Blaivininkų prakalbos.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių šv. Kazimiero bažny

čioje nuo 2 iki 9 baL, bus 
MISIJOS.

Jas ves gerb. kun. F. Kudirka,

Viešas aukų rinkimas.

Kovo 17 d. surengta “Tag 
Day” dėl aukų rinkimo ba
daujančiai tėvynei Lietuvai. 
Tautos Fondo pirmininkas bu
vo susirūpinęs kas tą darbą tą 
dieną atliks. Bet ačiū Vieš
pačiui Dievui ir geroms moti
noms, katros turi išauginę 
geras dukteris, tai kaip tik 
išgirdo, kad mūsų klebonas 
kun. Kudirka pagarsino baž
nyčioj, kad Tautos Fondas no
ri surengti dieną aukų rinki
mui tai išgirdę gražiai išau- 
gytos motinų dukrelės čia gi
mę ir augę tuojaus atbėgo į 
salę ir sako: ‘vyrai mes pir
mutinės stojame į darbą.” O 
tų geros širdies panelių vardai 
ir pravardės tokios:

Mariutė Obraičiutė, Anelija 
Obraičiutė, Magd. Vyšniau- 
skiutė ir Ona Labanauskiutė, 
M. Gegužiutė, M. Ivanauskiu- 
tė, Ona Ranaikiutė, M. Ja- 
nulavičiutė, Ona Janulavičiu- 
tė, Ona Odukutė. Julė Pet- 
rauskutė, L. Bužu te, Veroni
ka Ivašauskiutė. Iš vyrų 
Jurgis Juonavičius, Andrius 
Cesnavičius, pranas Burba Su
sivienijimo kasierius, ponia 
Burbienė. Garbė jums geros 
širdies motinos, katros turite 
išauginę geras dukreles; džiau- 
gkitės ir linksminkitės mus 
motinos, kad jums Viešpats 
Dievas pagelbėjo taip gerai iš
auginti, kad ne tik jūs naudą 
iš jų turite, ale ir visa lietu
vių tauta turi.

J. J. Juonavičius.

BROOKLYN, N. Y.

Socijalistų koncertas.

Kovo 26 d. Mecaddin salėje 
mūsų socijalistai bene pirmu 
kartu, buvo suruošę rimtą 
koncertą. Ikšiol jie ruošda
vo koncertus su “Bambos spy- 
čiais,” tai šiap jau kokiais 
nešvariais dalykais sceniškai 
nedaleidžiamais, o labiausia, 
tai gerdavo ir vokiečių dainas, 
arba net ir bažnytines vokie
čių giesmes dainuodavo priker
gę lietuviškus “pirmeiviškus” 
žodžius. Šiame koncerte jau 
buvo kas kita; rimti muzi
kos išpildytojai ir rimtas mu
zikos programas. Daninin-___r-----------------------------r
kais buvo: Petrauckas ir Za-, Ramanauskas kalbėjo apie

Kovo 26 d. buvo laikytos 
blaivininkų prakalbos Lietu
vių Svetainėj.

Pasirodė pirmiausia ant es
trados mūsų blaivininkų dva
siškas vadovas gerb. kun. J. J. 
Jakaitis atidarydamas vaka
rą su gražia kalba, taip-pat 
paaiškino tikslą viso vakaro 
ir tuomi perstatė p-lę Čepuliu- 
tę, kuri labai gražiai padekle- 
mavo apie blaivybę.

Toliaus kalbėjo p. J. J. Ra
manauskas. Buvo labai inte
resinga kalba, kuri be abejo
nės patenkino kiekvieną. P.

WILKES-BARRE, PA.

Trečioji Lietuvių Diena.

Pitstono, Scrantono, King- 
stono irWilkes-Barre jaunimas 
jau subruzdo rengtis prie tre
čiosios iš eilės Lietuvių Die
nos. O pirmosios dvi dienos 
buvo surengtos rūpestingai ir 
kiekvienas buvo užganėdintas, 
ba dienos programas buvo il
gas ir užimantis ir taip-gi per
nai metą netoli tūkstanties do
lerių nuplaukė į Tautos Fon
dą šelpti karės nukentėjusiems 
lietuviams.

Šiuos met rengiamasi juo 
iškilmingiau apvaikščiot, nes 
išgauta iš kompanijos parkas, 
patogiausioje dienoje 4 d. Lie
pos, todėl apart apylinkės lie
tuvių tikimasi, kad ir šimtai 
svetimtaučių atsilankys pasi
žiūrėt lietuviškų žaidimų.

Kongresas.

Vyčių 15 kuopa jau darbuo
jasi prirengimu Vyčių kongre
so, kuris šįmet atsibus Wilkes 
Bariuose. Išrinkta komisija, 
kuri sutaiys programą vakarų 
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“DARBININKAS” 3
ir kongreso ir praneš ant atei
nančio susi rinki mn kuopai. 
Vietinė blaivininkų kuopa ir 
Kingstono Vyčių kuopa pasi
žadėjo pagelbėt šiame darbe. 
Geistina, kad Vyčių kongre
sas būt laikomas prieš ar po 
Lietuviškai Dienai, Vyčių de
legatai galėtų daug ko įvai
raus pamatyti.

Bolininkai organizuojasi.
Lietuvių (legue) lyga 

jau pradėjo rūpintis ateinan
čios vasaros žeidimais. Ši- 
met manoma turėti 6 ar 8 ra
telius ir visi stengiasi turėt 
'smarkiausius lošėjus, kad ne
būt kitų užpakalyje.

Kooperacijos įstatai ap
dirbami

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos ir L. Vyčių kuopos komi
sijos apdirba įstatus lietuvių 
kooperativiškai dr-jai, darbas 
jau baigiamas paduota advo
katui peržiūrėt ar sutiks su 
Valstiją įstatymais. Mano
ma uždėti krautuvę Valgomų 
daiktą.

Pavasaris neaiškus, kasdien 
sniegą, šąla.

tėvynainių duosnumo, ir šį 
kartą Šio miesto lietuviai ka
talikai pasirodė tikrai mylin
čiais savo tėvynę sudedami 
ant jos aukuro didelę auką.

Lietuvos Sūnus.

D—us.

SHENANDOAH, PA.

Cionais šv. Jurgio lietuvių 
bažnyčioje kovo 19, 20, 21 bu
vo 40 valandų atlaidai. Ne
dėlios vakare pamokslą pasa
kė kun. P. Gudaitis iš Tamo- 
qua. Panedėlio vakare kun.
K. Strimaitis iš Hazleton, u- 
tarninko gi vakare ant užbai
gimo kun. P. K. Čėsna iš Ta- 
maqua. Apart viršminėtų, 
dar sekantieji kunigai atvyko 
į pagelbą kun. S. Pautieniui. 
Kun. V. Matulaitis iš New- 
Philadelphia, kun. M. Durickas 
iš St. Clair, kun. T. Crenbow- 
ski iš Mahanov Citv ir kun.
L. Stachovicz vietinis lenkų 
kunigas. Daug žmonių priėjo 
Velykinės.

Prutenis.

ROCHESTER, N. Y.

Lietuvių Diena.

Kovo 5 d. vietos lietuviai 
iškilmingai apvaikščiojo Lie
tuvių Dieną. Iš ryto šv. Jur
gio bažnyčioje dalyvaujant vi
soms dr-joms atsibuvo pamal
dos už brolius žuvusius karėje; 
vietos klebonas, kun. Kasa- 
kaitis pasakė gražų pritaikin
tą iškilmei pamokslą. Vaka
re pobažnytinėje svetainėje 
buvo prakalbos, dainos, eilės 
ir auką rinkimas. Pirmas 
kalbėjo kun. Kasakaitis. Kal
bėtojas jautriais žodžiais nu
piešė reikšmę šios tautiškos 
šventės mums lietuviams, pas
kui kalbėjo apie tėvynės meilę, 
priminė, jog reikia mylėti tė
vynę ne pačiais žodžiais ir jau
smais, bet rimtais darbais ir 
pasiaukojimu; galutinai, pas
tatęs liūdną dabartinį mūsą 
tėvynės stovį, paskendusios 
kraujuose ir ašarose, karštai 
žadino visus aukoti kiek kas 
išsigali. Po tam sekė auką 
rinkimas, laike kurio kalbėjo 
p. J. Rickis. Kalbėtojas pa
sakojo apie baisybes, kokios 
dabar dedasi Lietuvoje, pa- 
vyždžiais nurodė, kaip kitą 
tautų žmonės čion gyvenantie
ji rūpinasi apie savo tėvynę, 
kaip visi išvien deda didžiau
sias aukas savo tautos pakėli
mui; tokios vienybės ir pasi
šventimo reikia ir lietuviams, 
ypač dabartiniais laikais. De- 
klemavo: p-lė L. Jančaičiutė 
4‘Varginga Tėvynė” ir p. K. 
Gaubis — “Daina.” Pertrau
kose šv. Cecilijos choras, visos 
merginos buvo tautiškai pasi
puošę, sudainavo keletą dai
nelių, o Kanklių Benas su
griežė keletą jautrių šmotelių. 
Žmonės buvo didžiai užganė
dinti iš šio vakaro, kekvienas 
atsilankęs jautė,-jog čia ištik- 
rąją apvaikščiojama mūs 
brangioji tautiškoji šventė.

Prakilnus ūpas tą dieną, 
prakilni ir auka tėvynei, nes 
sudėta net $151.27,

Garbė Rochesteriečiams už 
taip gražią auką savo suvar
gintai tėvynei! Nors labai 
trumpas laikas praslinko, kaip 
lankėsi pas mus p. S. Šimkus 
ir išsivežė $215.15, bet tas 
nesumažino ir šioje tautiškoje 
šventėje Bochesterio prakilnių
K . ■

Tautos Fondo Skyrius.

Kovo 5 d. įsisteigė pas mus 
T. Fondo skyrius pagal reika
lavimą T. Fondo konstitucijos. 
Ligšiol čion darbavosi T. Fon
do komitetas susidedantis iš 
narių išrinktų iš katalikišką 
draugiją. Per prakalbas kun. 
Kasakaitis paaiškino, jog 
platesniam ir pasekminges- 
niam veikimui tėvynės labui 
reikalinga yra sutverti sky
rius, kurio nariu gali tapti 
kiekvienas užsimokėjęs į me
tus laiko nemažiau kaip 1 dol. 
Atsirado būrys prakilnesnių 
tėvynainių, kurie nepabūgo 
tos mokesties savo suvargintai 
tėvynei, ir prisirašė prie sky
riaus net 95 asmenis užsimokė
dami po 1 dol. Kovo 9 d. at
sibuvo susirinkimas, kur kle
bonas perskaitė T. Fondo kon
stituciją. Pajudinta daug ki
tą naudingą užmanymą tėvy
nės labui, taipgi tapo išrink
ta vieniems metams valdyba, 
į kurią įėjo sekantieji: pirm.— 
Vyt. Danilevičius; rašt. — 
p-lė L. Jančaičiutė; ižd. — K. 
Andriuškevičius; kasos glo
bėjai: Ant. Baranauskas ir 
Mik. Ventis. Senasis Tautos 
Fondo komitetas išdavė savo 
pasidarbavimo atskaitą, vis
kas pasirodė vedama geroje 
tvarkoje ir paaiškėjo, jog 
Rochestervje lyg šiam laikui 
nukentėjusiems nuo karės su
rinkta $1052.27 ir išsiųsta 5 
didelės skrvnės drabužių. Nu
tarta 700 dol. tuoj nusiųsti 
T. Fondan, kuriuos pinigus 
išsiuntė kun. Kasakaitis kovo 
21 d. T. Fondo ižnininkui p. B. 
Vaišnorai. Reikia pažymėti, 
jog tai šis pasidarbavimas 
savo tėvynei yra vien tik lie
tuvią katalikų, nes šio mies
to laisvamanėliai su savo kuo
pelėms ir “progresyviniais” 
rateliais tame dalyke yra vi
siškai apsileidę, ir nieko arba 
labai maža ką teveikia. Ne
jaugi jiems Lietuva jau ne tė
vynė. Bet prie šią paskuti- 
nąjų priklauso taipgi ir taip 
save vadinamoji “tautiško
ji,” net Lietuvos Didžiojo ku
nigaikščio draugija. Ką ji 
tautiško yra nuveikus ? Kiek 
auką yra surinkus taip svar
biam dalykui, kaip yra šelpi
mas savo brolių ir seserų? 
Nejaugi ir jijė susideda iš to
kią užaušėlią, kuriems Lietu
va jau ne tėvynė? Tiesa, gal 
mūsų ‘ ‘ tautiškoji ’ ’ draugija 
neturi laiko užsiimti tokiais 
niekniekiais, kaip yra rūpini
masis atgaivinti savo tėvynę, 
nes visą laiką užima uolus dar
bavimasis pardavinėjime ru
džio ir “tautiškos” Didžiojo 
Kunigaikščio degtinės palaiky
mui savo “tautiškos” svetai
nės. Gėda tokiems “tautie
čiams” už tokius “tautiškus” 
darbus. Toji gausi auka su
dėta Rochesterio lietuvią-kata- 
liką ant savo tėvynės aukuro 
patvirtina ir sustiprina faktą, 
jog tik žmonės sveiko proto, 
o neapsvaiginto “tautiškąja” 
degtine, tik tikri katalikai, 
nors nenešiojantieji Didžiojo 
Kunigaikščio Vardo, yra tik
rais tautiečiais, karštai atjau
čiančiais savo tautos reikalus, 
mylinčiais savo tėvynę ne žod
žiais ir riksmais, bet rimtais 
darbais ir pasiaukojimu. Gar
bė tad didi Rochesteriečiams 
katalikams už tą prakilnų nu
veiktą darbą; tikimasi, jog 
šits naujas skyrius susidedan
tis iš kelių desėtkų asmenų dar 
uoliau darbuosis savo suvar
gintos tėvynės labui. Taigi 
kuriam tėvynė Lietuva yra 
didžiausia pasaulyje brange
nybė, spieskimės prie vietinio 
T. Fondo skyriaus atmindami, 
jog Tautos Fondas su šiandie
niniu jau dideliu surinktu ka
pitalu, 
sų

pamokslai. Pirmą vakarą sa
kė apie Dievo esybę ir sutvė
rimą pasaulio ir žmogaus ir 
kad niekas pats per save ne
galėjo susitverti. Labai ge
rai išguldinėjo. Antrą vaka
rą sakė apie pragarą. Trečią 
vakarą buvo sakyta apie dan
gaus karalystę, ką Dievas pa
gamino dėl žmonių, kurie pil
do Jo valią. Išpažintį atliko 
apie du šimtu lietuvių. Ge
rai lankėsi ant pamaldų ir 
klausė pamokslų atydžiai.

Laiškas iš Vabalninku par.

Rašyta N. Petrauskienės sa
vo vyrui Juozapui Petrauskui. 
Laiškas rašytas 1916 m. 28 va
sario m. iš Vabalninku para
pijos, Upeliškių sodžiaus. 
Laiškas rašytas vokiškai. Ra
šo: Duodu žinoti, kad esu gy
va ir sveika ir taip-gi ir jūsų 
motina ir sesuo yra sveiki, 
gyvi, o brolis Kasparas apsi- 
ženijo su Emilija Aukštikal- 
naiia. Sudievu. Duokit grei
tą atsakymą.

Tai viskas, kas tam laiške 
rašyta.

Garnio mokinys.

BROOKLYN, N. Y.

Aš norėčiau atkreipti aty- 
dą gerbiamąją skaitytojų, o 
ypač brooklyniečią apie nami
nes blankas. Kaikurios kolo
nijos moka sunaudoti tokį pra
kilnų sumanymą surinkdamos 
šimtus dolerių į T. Fondą. O 
milžiniška kolonija Brooklyno 
surinko naminėms 8-ms blan- 
koms $6.60. Aukotojams a- 
čiū. Šitos šeimininkės turi 
blankas: O. Butkevičienė, V. 
Raubienė, O. Stašauskienė, A. 
Cemerkienė, M. Vaitkuvienė. 
Čia nekalta Brooklyno visuo
menė, lietuvių katalikų dva
sia neyra nupuolus. Man ren
kant išpildytas blankas prašė 
palikt naujas. Todėl šaukit 
T. Fondo skyrių susirinkimus, 
vykdinkit šitą sumanymą. Vai
siai bus geri. Lietuvių patar
lė sako: kol medžio žievė lupa
si tai lupk o kaip pridžius ne
nulupsi. Dabar yra laikas 
paduoti broliškos meilės ran
ką, o jeigu dabar negelbėsim 
po laikui gailėsimės, bet bus 
pervėlu. Sako: alkaną pape
nėk, trokštantį pagirdyk. Da
bar mūsą broliai ir seselės se
ni tėveliai šaukia ištiesę ran
kas į mumis amerikiečius. Iš
girskime ją balsą.

Brooklynietis.

yra tai vienatinė mū- 
tautos viltis.

Jautraširdis.

GARDNER, MASS.

Čia pas mus atsibuvo reko
lekcijos, parengtos gerb. kle
bono kun. Fr. Meškausko iš 
Atholio. Prasidėjo kovo 19 
ir užsibaigė 21 d. Buvo sakomi

PAINSDALE, MICH.

Uždarbiauja vario kasyklose.

Oras čia šaltas. Jau pa
baiga kovo mėn. atėjo, o snie
go apie 5 pėdas gilumo yra. 
Darbai čia vario kasyklose. 
Dirba 8 vai. į dieną. Mokestis 
už 8 vai. $2.75, o mainieriam 
$3.30. Naujai pribuvusiam 
darbą galima gauti.

Lietuvią gyvena apie 30 šei
myną ir suvirš pusantro šimto 
pavienią, merginą nėra, o. 
kandidatą ženybon yra daug. 
Draugija yra viena Aušros 
Vartą ir SLA. kuopa. Vienas 
lietuvis yra bosu ir vienas dir
ba už klerką kompanijos krau
tuvėj. Yra viena katalikiška 
bažnyčia maišytą tautą. Kuni
gas yra J. Jakštys lietuvis, 
yra klebonu. Gan veiklus 
žmogus. Su visais gerai su
gyvena.

Gražiai paminėjo Lietuvią
Dieną.

Lietuvią draugija iškilmin
gai apvaikščiojo tautišką šven
tę Šv. Kazimiero, kovo 5 d. Iš 
ryto in conpore susirinko ant 
šv. mišią, vakare buvo pra
kalbos. Kalbėjo kun. Jak
štys, L. Tvarkunas sakė ei
les. Surinkta auką nuo ka
rės nukentėjusiems virš 60 dol. 
Pinigus aukautojai nutarė tie
siai siųsti Šveicarijos komite
tui, o kitą dalį Švedijon. Į 
amerikiečią fondus nesiuntė 
dėlto, kad jie visi beveik pini
gus laiko pas save kuomet lie
tuviams pagelba yra tuoj rei
kalinga. (Tik socialistų fondas 
telaiko čia pinigus. Tautos 
Fondas nuolatai išsiuntinėja. 
Todėl painsdaliečiai verčiaus 
būt pasiuntę savo auką į Tau
tos Fondą. Red.)

Laikraščių pareina visokių.

Dabar labui prasiplatino“ Dar
bininkas” ir “Draugas.” 

Maudupiaunis.

N0RW00D, MASS.

Ir vėl p. Sąjugietis “Dar
bininko” No. 31 tvirtina savo 
melus, kuriuos parašė “Dar
bininko’ No. 23 būk Vitaitis 
T. M. D. kp. prakalbose kata
likus vadinęs bepročiais ir ku
rie aukauja $1.00 T. Fondą, 
tai tegu žino, kad 30c. eina 
nukentėjusiems nuo karės o 
likusieji kišenėn. Jeigu p. 
Sąjungietis auras 10 liudinin
kų, kad Vitaitis minėtus žo
džius sakė, tai aš duosiu 15 
dol. į streikierių fondą (pini
gus nusiųsiu “Darbininko” 
red.) o tą rodos p. Sąjungie- 
čiui būt lengva padaryti, nes 
prakalbose žmonių buvo virš 
80, o Norvood’e tiek bedievių 
nėra. Taigi aišku, kad ten 
buvo daug katalikų ir jie 
(tik 10) patvirtina per “Dar
bininką” pasirašę vardus ir 
pavardes, kad Vitaitis viršmi- 
nėtus žodžius sakė, o jeigu 
bėgyje dviejų savaičių nepasi
rodys “Darbininke” minėtas 
skaičius asmenų,. tai p. Sąjun
gietis pasirodys visuomenės a- 
kyse šmeižikas bei fanatikas.

Jonas Pėža.

dėjo tą darbą varyti toliaus. 
Šią savaitę pasiskirstė sau po 
kolonijos dalį ir pradės rinkti 
įvairius dalykus, kas bus tin
kantis dėl bazaro. Pirmiau
sia rinks iš amerikoną krautu
vių ir šeip šeimyną. Paskiaus 
po lietuvių krautuvių ir abel
nai po visas stubas.

Barbora Morkievičiutė tu
rėjo išlaidų per surengimą va
karo Lietuvių Dienoje $1.60 ir 
visus paaukavo dėl T. F. sky
riaus kaipo savo dienos uždar
bį.

Per Jurgio Visockio krikš
tynas aukų surinkta $4.55. Ne
daug svečių tebuvo, bet ne po 
mažai aukavo. Svečias iš So. 
Bostono St. Gabrišunas $2.00 
kaipo kūmas, po 50c. P. Ta
mušunas, Ig. Tamušunas; po 
25c. J. Braskas, K. Mūrelis, 
J. Janulonis, J. Latvenas, A. 
Tamošiūnienė, M. Mozelnikas 
20c. P. Tamušunas 10c.

Šv. Pranciškaus bažnyioj 
prasidėjo rekolekcijos nuo 25 
d. ir trauksis visą savaitę. 
Atvažius sveių kunigų, ge
riausia proga vietos lietuviams 
atlikti tą šventą priderystę ir 
sustiprinti dūšios jėgas.

Gailiunas.

SĄJUNGIEČIO PAS
KUTINIS ŽODIS.

Pagal p. Pėžos reikalavimo, 
liudininkų nestatysiu, kadan
gi jisai priskaldė iš adatos ve
žimą. Būtent sudaro 80 y- 
patą minėtose prakalbose, ku
riose buvo vos apie 40, kaip 
ir pirmiaus minėjau.

Prirodymas lengvas, jeigu 
tame pat laike atsibuvo pra
kalbos, Moterų N. P. M. Šv. 
dr-jos pobažnytinėj svetainėj, 
kur kalbėjo P. Gudas “Darb.” 
Red. ir p-lė Kašėtaitė publi
kos buvo nuo 2 iki 3 šimtų, 
ką tvirtino “Draugo” ko
respondentas.

Ir iš kur Pėža surado tuos 
dešimts kataliką. Tai ir pats 
nežinau, ar ir save priskaito 
prie katalikų; bet aš tokią 
katalikų kaip Pėža nepripažįs
tu, todėl kad aš nepripažįstu 
jų pagal avies kailio, kuria
me slepiasi vilkas. Aš pripa
žįstu kataliką pagal jų darbų. 
Aišku, kodėl p. Pėža nekim- 
ba prie manęs už jo paties y- 
patos palietimą, kaip kad aš 
primečiau jam nekatalikystę. 
Štai kodėl. Tuose susirinki
muose kur p. Pėža viešai pats 
save apsiskelbė ne katalikų, 
girdėjo apie porą šimtų žmo
nių todėl prikibti būtų tuščias 
darbas. O ant T. M. D. 36 kp. 
prakalbą buvo vieni geltonieji, 
išėmus pora pseudokatalikų. 
Todėl ir paliko savo vardo ap
gynimą į šalį.

Štai Vitaičio žodžiai:
‘ ‘ Klerikalą fondo komite

tai renka pinigus ir žmonėms 
nepaaiškina, kur tie pinigai 
eina. Nežinau, kibą bepro
čiai kas duoda ir nežino ant 
ko.” O kas link kešenės 
Tamsta' insitėmijai gerai.

Taigi būk vyras paliauk 
dirbęs kerštus, paaukuok 
tuos pinigus streikierių fondan 
ir paklausk savo sąžinės ar 
pagirs tave už melagystę.

Tad paskutinis žodis šiame 
atvėjuje kadangi su tokios rū
šies gaivalais nei pats Saliamo
nas nesusikalbės. Sakyk bal
ta, tai jis tvirtys, kad juoda.

Sąjungietis.

WATERBURY, CONN.
Kovo 19 d. nedėlioj po pietą 

dvi merginos pasisamdžiusios 
arklį pasivažinėjimui. Beva
žiuojant East farm arklys pa
sibaidė, užpuolė ant šalygat- 
vio ir smarkiai sutrenkė. Vie
na ko tik akį neišsimušė, ant
ra taipgi labai buvo sumušta.

Viena mergina patikus vai
kiną gatvėj nutraukė jam nuo 
galvos skrybėlę o tas vaiki
nas jos visai nepažinojo. Tai 
dabar katras vaikinas turi ge
rą skrybėlę, tai negali nei gat
vėn išeiti, nes merginos atima.

Darbininkas.

ATHOL, MASS.
Tautos Fondo skyrius 

gia didelį bazarą (fėrus) 
karės nukentėjus 
Čia gimusios merga

P.
Ste-
Mi-

A Ginkutis,
J. Brazaus-

P. Jaš-

V. Sli-

$12.00

$3.58

• $9.85

$5.10

$531.77.

SO. MANCHESTER, CONN.
Vyčiai užmigo.

Mūsą vyčiai nustojo veikę. 
Jau metai, kaip šitam mieste
lyj vyčiai gyvuoja. Teisybę 
pasakius nieko gero nenuvei
kė. Per visus metus gal su
rengė porą prakalbą ir porą 
šokių. Atėjo laikas rinkimo 
valdybos. Buvo išrinktas nau
jas pirmininkas ir visa valdy
ba. Žinoma, pirmininkas no
rėjo užvesti tvarką ir vesti 
kuopą rimtai. Tuomi dviem 
nariam nepatiko, kitaip sa
kant senai valdybai. Ant 
pirmo susirinkimo ėmė štur
muoti naują pirmininką pri
kaišiodamas visokius užmėti- 
nėjimus. Žinoma, pirmininkas 
nenorėdamas ergelio daryt pa
prašė, kad apsirinktą kitą ir 
tuoj buvo aprinktas kitas ži
noma tas jau varė po ją noro.

Tai-gi ant praeito susirin
kimo suėję nariai svetainėn, 

į ant nelaimės nepribuvo nei 
vienas iš valdybos. Taip gi 
buvo ir naują narių atėję, bet 
be valdybos nieko neveikė. 
Priežastis buvo ta, kad pir
mininkas vedė pačią — vytę; 
vestuvės buvo labai dailios. 
Tai reikia palinkėti laimingo 
ir meilingo sugyvenimo jau
navedžiams.

Nepasisekė laisvamaniams.

12 d. kovo š. m. cicilikai su
kvietė šio miestelio žmones, 
nes būsią girdi, prakalbos. Gir
di kalbės geras kalbėtojas. 
Tai-gi ir'susirinko keletas į 
svetainę, ne ne vieni cicili
kai pribuvo buvo ir kataliką. 
Vargšai prasėdėję apie trejatą 
valandą ir išvaikščiojo nosis 
nuleidę. Mat kalbėtojo nesu
laukė.

D. Galevičius, M. Alkevičienė,
J. Zubriutė, M. Litvaičiutė, A 

į Purvinskas, J. Cižauskas,
Venis, V. Jaremičius, P. 
ponkius, M. Pinkuvienė, V.
levičius, S. Stasevičius, T. Tapi- 
kiutė, A Sabaliauskas, J. Da
binas, J. Zuzinskas, J. Černius, 
A Jablonskis, P. Morkūnas, A. 
Pranckevičius, K. Ališauskas, J. 
Stanaitis, P. Jakaitis, J. Naujo
kas, J. Zalauckas, 
Zigmas Kautakis,
kas, D. Rupkevičiutė, 
činskas, A. Salasevičius, J. Mar
cinkus, A Bačkiuniutė, 
jus, K. Baliuniutė, J. Bacvin-
kius, S. Purvinokas, A Šukienė, 
A. Mankauskiutė, J. Vaitiekai
tis, B. Stoekiutė, P. Marcinko
nis, P. Mareinkonienė, M. Aliu- 
kevičius, J. Mitrikevičius, P. 
Zansaitė, M. Zubrinas, K. Tam- 
kus, P. Stanselaitė, po $1.00 A. 
Svenčiunas, O. Malaičiutė, V. 
Kereišis, J. Prankiutė, M. Lie- 
tuvnykiutė, M. Snarskienė, M.

; Karaliūnienė, P. Basnis, J. Šu
kys, J. Aleksa, E. Kupstienė, 
P. Stočkienė, J. Vieraitis, V. 
Vilkauskas, T. Urbanavičiūtė, J. 
Steponkaitė, O. Latkevičienė, K, 
Kulišauskas, R. Balčiūnaitė, A. 
Jankauskas, A. Židanavičiutė, A. 

j Baublienė, J. Stenevičius, M.
Jankauskienė, S. Saimaniutė, A. 
Garmukė, M. Veniukė, J. Ge- 
nažius, J. Mažeika, < 
tis, K. Klinkevičius, 
liūs, K. Kirmilaitis, 
nė, T. Dambrauskas, 
ckiutė, B. Visbariutė, 
cienė, J. Ambrazevičius, 
Driskiutė, M. Cvekliukė, 
Beržiuke, M. Grigaitienė, O. Ri- 
dikevičienė, U. Laskveičienė, 
Luterskiutė, P. Buividas, 
Janeauskas, E. Prekaipiutė, 
Bakšiutė, A. Barisas, J. Rauk- 
lis, U. Zagaitis, B. Badvidaitis, 
T. Dominaitis, A. Bartkus, A. 
Grigonis, B. Mačiulaitis, A. Ju- 
raieiutė, J. Ulevičius, M. And- 
riuškaitė, M. Čepulienė, K. Ma
žeika, V. Ivaškevičius,. V. Mar
cinkus, J. Liberis, J. Mickevi
čius, V. Gibavičius, J. Šlora, K. 
Jančius, P. Ciplijauskas, J. Uli- 
da, M. Šimankauskiutė, P. Lu
biną, P. Navickas, A. Bartuška,
A. Grinevičienė, E. Šimkiutė,
B. Čemiutė, M. Kučinskaitė, A. 
Paulavičiūtė, R. Blargiutė, M. 
Rainis, A. Keršis, A. Virbaliu- 
nas, R. Glavickas, K. Mikelio- 
nis, M. Maknišiunienė, O. Pau- 
liukonienė, J. Štaraitis. J. Ja- 
sušauskas, J. Adomaitis, J. Kli- 
vikaičiutė, O. Zinkiutė, J. Do- 
mijonaičiutė, A. Lipnickas, S. 
Šimkus, B. Marcinkaitė, M. Pa- 
rulienė, K. Šlalis, B. Juknienė,
K. Pupka, J. Švenčiunas, J. 
Baltrušaitienė, 
Naterskiutė, A.

Smulkiomis 
su aukavo

Įžangos ineigą 
Išlaidos surengimui

Tos dienos iš įžangos at
lieka

Viso labo tos dienos 
lieka į T. F. $478.14.

Aukos surinktos šiaip 
choro baliuje • $23.00

Vestuvėse P. Sidarb- 
ros su O. Vaitkevičiūte

Vestuvėse A. Lide- 
kausko su P. Bernota- 
niute

Šv. Onos dr-jos už 
tautiškus kaspinus

Moksleivių 14 kp. už 
tautiškus kaspinus

Viso labo į Tautos 
Fondą

Čia priskaityta auka p. J. Li
sausko iš Cleveland, Ohio. Šiuo 
būdu yra paaukuota. P. J. Lišaus- 
kas dalyvaudamas L. Vyčių pir
moje parodoje prisiuntė savo iš
dirbinį, kuriame buvo viens dol. 
ir parašas kas atidarys į 5 minu- 
tas tai lai tą dolerį atiduoda ma
no vardu į Tautos Fondą. Ati- 
darė-gi į paskirtą laiką mūs kle
bonas kun. J. J. Jakaitis.

P. Zataveckas.
Rašt.

Pikčiurna.

WORCESTER, MASS.

Surinktos aukos apvaikščio
jant šv. Kazimiero dieną ir au
kautoją vardai. Kun. J. J. Ja
kaitis $20, Blaivininką dr-ja $15. 
00, kun. J. Raštutis $10.00, kun. 
A. Petraitis iš Girbeltville, Mass. 
$10.'30, p. Jonas Vaitkus $10.00, 
V. Vitkauskas $5 00, J. Šneide
ris $4.50, J. Pranckevičia $4.00, 
A. Ciginskas $3.00; po $2.50 K. 
ka, Baravikas, po $2.00 P. Za- 
Zataveckas, A. Račkauskas, S. 
Mancevičius, J. Jankauskas, j. 
Palubeckis, J. Glavickas. J. Pa- 

A. Mazulena, V Ma- 
J. Jankauskas, S. Ku- 

A.

lubeckis, 
zu.'ena, 
lis, K. Senkus, K. Tirliks, 
Žalauskas, J. Buinikis, Ą. Pa- 
lubeckis, B. Vaitiekaitis, J. A. 
Šukys, A. Rimšaitė, M. Bendi- 
kaitč, J. Pigaga, A. Valatka, 
A. Barkauskas, T. Galeckiutė, U. 
Urbanavičienė, J. Urbanavičius, 
T. Kratkauskas, po $1.50 V. Ke- 
reišis, B. Juknienė, po $1.00 
M. Barauckas, J. Salauskas, R. 
Migauskis, J. Zenkis, K. Šau-' 
ris, M. Pajaujis, A Berževičia,; 
J. Žemaitis, S. Lenauskas, J. į 
Ribinskas, J. Latvis, S. Vikai-i 
nis, A Gurevičienė, V. Bugie-, 
nis, M. Lozaravičiutė, A Bas- j 
tis, P. Lubinas, A Kuliešiukė, .

J. Kvedai-
J. Preku- 

M. Orinie- 
J. Račkau- 

, V. Švar-
J. 

M.

M.
S.

M.

K. Šlalis,
J. Švenčiunas,

A. Čepulienė, O. 
Venclauskiutė 
aukomis

$121.64 
$62.00 
$21.00

$41.00

JAU IŠĖJO “MUZIKOS”
NO. 2.

Straipsniai:
Įžengiamasis
A. A. Česlovas Sosnauskas 
šis tas apie Dailę.
Apie kelionę-kelionėlę 

(beletristika)
Muzikos teorija (tąsa)
Apie mūsą chorus
Žinios iš visur

Gaidos:
šėriau žirgeli (mišr. chorui) 
Ant tėvelio dvaro (mišr. 

chorui)
Per girią girelę (vaiką cho
rui)
Šviesi naktis mėnesiena, 
(duetas)
Aguonėlė (daina-žaislas) 
Po dvareli vaikščiojau (pia
nui)
Thema ir Ivarijacijos (pia
nui)
Šventas Dieve
Kurs kentėjai
Kaina metams $3.00, pusei 

metą $1.50 atskiras numeris 
40c.
Adresuokite:

“MUZIKA,” ______
P. O. Box 172 Brooklyn, N. Y.

Ant kvailo klausimo, nėra 
atsakymo.

Vienas kala, kitas zalati- 
ja-

Inleisk velnią į bažnyčią, jis 
užlips ir ant altoriaus.

Durnas, kaip vokietys po 
pietą.

Ant palinkusio karklo vi
sos ožkos lipa.

Katę glostyk, katė uode
gą pučia.

SKAITYKITE IR PLATYKITE ŠIĄ 
KNYGELĘ.

KOMEDIJELES
ČIGONES ATSILANKYMAS, 

DVI KŪMUTES, 
DVI SESUTES 

IR GIRTUOKLE 
SU BLAIVININKU.

Parašė 
Uršule Gurkliutė

KAINA 10 CENTŲ.

T k ik <A
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CAMBRIDGE, MASS.
Svarbus susirin

kimas.
Šv.' Jono Krikštytoj aus 

draugijos mėnesinis susirinki
mas bus pėtnyčioje Kovo 31 d. 
š. m. 7 vai. vakare. Svetainėje 
po No. 789 MAIN ST., CAM- 
BRIDGEPORT, MASS..

Tame šnarinkime bus 
svarstoma kaip genaus prisi
rengus prie rinkimo aukų 
“TAG DAY” Balandžio 15 š. 
m. ir rinkimas kolektorių ant 
tos dienos. Atsišaukus Tau
tos Fondui turime prisidėti 
prie taip prakilnaus darbo.

Draugijos valdyba kviečia 
visus būtinai susirinkti ant to 
susirinkimo.

Taip-gi tame susirinkime 
galėsite užsiprenumeruoti or
ganą mūsų draugijos “DAR
BININKĄ,” kuris nariams su
teikiamas labai pigiai. Norin
tieji gauti vien tik subatos 
$1.00. Visus tris sykius $2.25 
į metus.

širdingai kviečiu Prot. Rašt. 
K. A. GALINAUSKAS.

Auksas už Sidabrą.
PIRKITE PANELES U. GURKLIUTES 

NAUJAI IŠLEISTAS 
KOMEDIJĖLES.

Mokėsite 10c., o gausite knygelę su auksiniais viršeliais, o vi
duje rasite perlus ir deimantus.

Komedijėlės talpina: “Čigonės Atsilankymą,” “Dvi 
Kūmutes,” “Dvi Sesutes” ir “Girtuoklę su Blaivininku.”

Visi sceniški veikalėliai. Bile kurio pastatymas scenoj pri- 
juokis, palinksmys, pamokys susirinkusią publiką.

Visi yra neilgi vekalėliai, tinka lošti šalę stambių veikalų ir 
labai tinka “įvairumų,” “margumynų” programams.

P-lės Gurklutės komedijėlės labai tinka vaidinti tose kolonijose, 
kur neįstengiama statyti scenon stambesnių veikalų.

Lietuvių kalboje nėra sceniškų veikalų pigesnės knygelės, kaip 
“Komedijėlės.” 36 pusi, o tik 10c.

Išleista taip, kad gražu pažiūrėti, malonu skaityti. Viršeliai 
aukso spalvos.

Pigi todėl, kad tikimės greito išpardavimo.
Ypač moters ir merginos skaitykite, kas išsilieja iš po plunks- 
jūsų talentingos sesytės.

Užsakymus siųskite “Darbininkui” adresu: 
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, ::: ::: ::: So. Boston, Mass.

nos

fa

Kur yra dabar mano dėdės j 
Povilas, Antanas ir Jonas Pe- 
trušauskai iš Suvalkų gub., 
Prienų parapijos. Meldžiu at- ( 
siliepti šiuo antrašu:

Russia: Voronež Ugol B. 
Moskovskoj i Nikimunskoj No. 
40 kv. 2 Josifu Petruševskomu 
učen. VI klassa

P. S. Adresą rašykite rusiš- i 
komis raidėmis.

Pajieškau savo vaikų Pra
no ir Viktoro po tėvu Jurgeliu- 
kai, kuriuos patėvis išvarė iš 
namų, labai norėtau, kad jie 
sugrįžtų pas mane ir norėtau 
žinoti kur jie gyvena.

Jie patys ar kas kitas 
neškite šiuo adresu:

M. Silavičienė, 
41 Spring Street,

So. AVilkes-Barre, Pa.

pra-

PRAKALBŲ NEBUS.
Balandžio 2 d. š. m. prakal

bų nebus, kadangi toje dieno 
je rengia kita draugija. -

j į

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų 
su budinkais, Sodais, apsėtais 
SąUIOZ SOJOS SO|qjĮpSĮOU JĮ SĮBJĮUBĮ 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė
to jai ir apgvvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum-. 
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų lauki} 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių 
venimo.

Adresuokite.
A. KIEDIS & CO. 

Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich

gy

Pajieškau draugo Jono Ke
ro, paeina iš Kauno gub. Šiau
lių pav., Kuršėnų valse., Žigai
čių kaimo. Pirma gyveno Chi
cagoje, III. Meldžiu atsišaukti, 
jis pats ar kas kitas šiuo adre
su:

Juozupas Strazdauskas, 
2 Chadwick Street,

Roxbury, Mass.

Pajieškau Prano Petrausko 
ir Jono Razmo, paeina iš Kau
no gub., Telšių pav., Salantų 
par., Rerkšių kaimo. Turiu 
svarbų reikalų, jie patys ar 
kas kitas malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

P. Rudavičia,
39 TIunter Street,

Montreal Canada.
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KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIEDELIAMS.

“DARBININKAS”

C. & P. t’hone St. Paul 5947 
GRABINI N* K A S 

IR
BALZAMUOTOJ AS.

Pagrabus atlieku pigiai ir gra
žiai Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

Tai-gi, vientaučiai, laidojimo 
reikale visuomet kreipkitės pas 
mane.

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS,

500 So. Paca Street, 
Baltimore, M. D.

*
BEDARBIAMS 

PROGA.
Šiais laikais reikalinga daug 

merginų ir vyrų čeverykų dir
btuvėse. Mokanti ir nemo
kanti gali darbą gauti. Gera 
proga, gerą darbą išsimokinti. 

Adresuokite:
Montello Employment office

(J. Mickevičius savininkas) 
146 Ames Street,

Montello, Mass. 
Telefonas Brockton 1562-M

1 
Pajieškau Antano Vaičaičio ir i 

Jeronimo Mikutaičio; Skirsnemu
nės par. Rasienių pav. Kauno gub.

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

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

(28-29-30)

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udynoe Gydovisokias’ ligas
1-8 P. M. 7-9 P.M. PriskirialAkinlus.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Sss=
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PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRASAI:

Dvasiškas Direktorius.
Kunigas F. Kemėšis, 

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

Pirmininkas.
Motiejus Žioba,

438 W. 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,

28 Story St
So. Boston, Masa. 

Globėjai. _
Jonas Petrauskas, 

66 W. Fifth St
So. Boston, Mass. 

Vincas Kudirka, 
37 Franklin St., 

Pranas Kuras,
457 Pleasant St.,

Norwood, Mass.
Literatiška Komisija.

Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass. 
Pr. Gudas,

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass. 

F. Viraks,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

Braškantysis braška, tylin- 
tysis lūžta.

Iš ubagystės ir senatvės ne 
sijuok.

Geriau su mažu, ne kaip su
—

Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių 
leidėjų pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys per 
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vieną laik
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau' 
užsisakys laikraščių,
1) “Draugas” — $2.00,

Užsakant abudu -----
2) “Draugas”— $2.00,
3) “žvaigždė”
4) “Draugas,”

Visi kartu .................. —........................—--- -------- --$5.25
5) “žvaigždė'’— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) “Draugas”— $2.00 ir “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
7) “Tikyba ir Dora”—75c. ir“Darbininkas’’—$3.00. Abu $3.00
8) “Draugas,” “žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba ir

Dora.’’ — Visi ............................................... $5.75
9) “Draugas” — $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu _ ____$2.75
10) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis” •
• — $1.50. Visi ___________ __ _________ __________ $4.00
11) “Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.”

Visi__ _ ___________________________________ $4.50
12) “Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu---------------------- $3.75
13) “Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu....................... $1.75
14) “Draugas,” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”

ir “Darbininkas”______________________________ $6.50
15r -‘Draugas” $2.00, (arba “Žvaigždė”) ir “Žvirblis”

— $1.00. Abudu_ ____   $2.50
“Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu-------------- $1.50
“Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu-------------------------$2.00
“Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu.................. $3.25

i “Draugas,” “Vytis,” “žvirblis.” Visi_________$3.50
“Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir

‘ ‘ Žvirblis. ’ ’ Visi ______________________________ $4.25
21) “Drauges,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi _______
22) “Dranga",” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas.” “Vytis” ir “Žvirblis.” Vist___ _ $7.25
Pasarga: Čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $1.00, 

kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais eina; “Tautos Rvtas” 
taip baisiai p;gus, ir “Pažanga,” 
rios leidimas dar nėra pilnai paaiškėjęs.

iv- 
kas 

tuo didesnė bus padaroma nuolaida, 
“žvaigždė” — $2.00.

_______________________ $3.25 
“Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00 

— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00 
“žvaigždė” ir “Darbininkas” —

Įl
l.

REIKALAUJAME
AGENTŲ!

Po visus miestus ir apielinkes 
lietuvių apgyventas

Po visus miestus ir apielinkes 
lietuvių apgyventas.

Turėdami liuosą laiką, galite 
dėl mūši} agentauti suradimui 
farmų, pirkėjų ir užsidirbsite ne
mažai pinigų, taip-gi patarnausi
te savo broliams, prirodydami 
jiems gerų farmų apsigyventi ap
linkui miestą SCOTTVILLE, 
MICH., didžiausioje lietuvių far
merių kolonijoje, kur randasi 360 
lietuvių farmerių, turi savo drau
gijas ir rengiasi išleisti Ūkinin
kams laikraštį.

Turi išsistoroję expertą ūki
ninkystės, kuris dykai duoda pa
mokinimus delei geresnio ūkinin
kavimo. 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.
UD (37)JT;

J 6)
17)
1S)
19)
20)

$3.25

— 50c., kurs ir
— $3.00, ku-

r

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 

“DARBININKAS” 
“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su 

batomis.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau- 
apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingi}

darbininkams pasiskaitymų,
“DARBININKAS”

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

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

C

ninkui svarbu,
s u

ko,

rašytų pačių darbininkų.

į
?
Į

'•
iį

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

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

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

*♦* Vienatine Lietuviška^*!*
r©

X1 Krautuvė
ttt
X*t*ĮMir<ersville. - - Pa.

f

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

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

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

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

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

paduoda svarbiausius nuotikius

gražių eilių,
i

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

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvi išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus 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. » I 1 ? I

Vienatine Lietuviška

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriair.s.

Tel. Oxford 4900.
J. P. TUINYLA

V. LUKOSEVICIA,

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

ros sekančios gyduoles/ ‘ — —— —

I
Įr.

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

P. MIK0LALNI3,
R. F. D. — Route 2,

Hudson, N. Y.

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 

j žiedų, siutus ir overkotus, duo- j 
i dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su 

' vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują katalogą 

'siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

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

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00

75c.

1.00
1.00 
50c.
1.00
1.00
25c.
25c.

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
(corn’s) 15, 20 ir

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

1.00

50c.

1.00

25c.

75c. ?B

Visokie kvepianti 
muilai 10,

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

R

R

B

15 ir 25c. ? 
gėlių 25, S

svei- 
bus

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių 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,
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

Gy-

Sn]

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir 

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

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

(Iš Rusijos)

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

"I
visuomet turi viso to, kas darbi- 
audinga, indomu ir
visuomet turi viso to,
a u d i n g a,

kas darbi-
indomu i r

rios 
sija

nuolatai išleidinėja knygelių, 
turiningumu, pigumu

ku- 
vir-

? iIĮ

“DARBININKAS”
n

p r a n t a m a.
“DARBININKAS”

dailumu, gražumu,
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 pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adresas:

u

Dr. Paul J. J akinau h
(Jakimavičius)

Priėmimo valandoe: I ;
Nuo2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare j 

509 EKOALM AY Cor. G ST. SO. BOSTON. Į 
Tel 502 S. B.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

LIETUVIAI REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DARBININKE.”

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

DARBININKO DOVANELE 
•Darbininkams 

kaina tik 5c.
Šioje knygelėje randasi straipsniai, 

ke” skyriuje: “Iš po darbininko plunksnos.’ 
ie yra gausybės sveiko, darbininkiško, 
Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, 
mokinanti, perspėjanti, paakstinanti.

Verta didžiausio išplatinimo.

kurie buvo “Darbinin- 
.” Tuose straipsniuo- 

praktiško proto minčių 
simpatiški meilūs, ps Pasiuvnm drapanas sulig

lengvutė, o ne kokia dirbtinė.

nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro. 

JONAS BERZELONIS & CO.
28 Chandler Str., Boston, Mass. 

(Castle Sųuare’s Block’e.)

1

Geriausias Siuvėjas.
Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00 

ir aukščiau.
Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią 

kainą.

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

i kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVT0IUS, 

(Arti lietuvių bažnyčios) 
105 So. Meade Str., 

Wilkes-Barre, Pa.

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

(Priešais Custom House.)

Visi skaitykit ir platinkite
“Darbininką”




