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Reikalauja Lietuvai

Francuziškas laikraštis Ga- 
zette de Lausannne, leidžia
mas Lausanne’oj, Šveicarijoj, 
kovo 9 d. indėjo lietuvių rezo
liucijas, priimtas suvažiavime, 
atsibuvusiame Šveicarijos sos
tinėj Berne.

Štai iš francuziško vertimas 
tos rezoliucijos:

Šiame istoriškame momente 
lietuviai, negalėdami išreikšti 
savo troškimų savo krašte, 
priversti juos išreikšti per savo 
delegatus, susirinkusius iš Lie
tuvos, Amerikos ir kitų kraš
tų. Šie delegatai susirinkę 
Berne nuo vas. 28 iki kovo 3 
d., po apsavrstymo nuotikiu, 
kurių Lietuva yra auka — ka
rės nuteriota ir faktiškai vo
kiečių užimta tarp kitų rezo-

- liucijų priėmė sekančias:
1.1. Kadangi Lietuva per am

žius buvo neprigubninga vals
tybė;

2. Kadangi lietuvių tauta 
niekuomet neatsižadėjo atgau
ti savo neprigulmybę;

3. Kadangi ji turi savo et
nišką individualybę ir ypatin
gą savotišką civilizaciją;

4. Kadangi lietuvių kraštas 
visas kares nuteriotas, negali- 
atsigauti kitaip kaip tik gau
nant pilnos laisvės rėžimą, ku
riame Lietuva būtų neprigul- 
minga ir savistovi;

5. Kadangi neprigulmingos 
Lietuvos įsteigimas prigelbės 
užlaikyti ilgai tveriančios tai
kos Europoje;

6. Kadangi visi talkininkai 
iš pat pradžios apreiškė, jog 
ši karė yra tai paliuosavimo 
karė prispaustųjų tautų ir jog 
ji bus vedama tol, kol gaus 
pilną viršų tautij principas;

7. Kadangi net Vokietijos 
imperatoriškasis kanclierius 
Reichstage apreiškė, jog Lie
tuva bus paliuosuota nuo vo
kiečių armijų; Nutaria:

Valstybių taikos konferen
cijoj reikalauti pilno paliuosa- 
vimo Lietuvos ir suteikimo jai 
neprigulmybės.

H. 1. Kadagni nekurie len
kai nurodo, jog Lietuva ka
daise buvo ir dabar tebesanti 
Lenkijos provincija;

2. Kadangi tuo budu jie u- 
zurpuoja lietuvių teises;

3. Ir kadangi stato save tei
sėtais Lietuvos reprezentan
tais;

Užreiškiame:
Suvienijimas Lietuvos ir 

Lenkijos yra sugriautas pabai
goj 18-to amžiaus, kada kai
myniškos valstybės pasidalino 
lituvių ir lenkų žeme, ir to
dėl tasai susivienijimas faktiš
kai ir teisiškai perstojo būti.

Lietuvių tauta, geisdama 
lenkų tautai atgauti savo ne- 
prigulmvbę savo etniškose ri
bose, trokšta pasilikti valdo
vu savo žemėj ir protestuoja 
prieš visokius lenkų bandymus 
uzurpuoti lietuvių teises Lie- 
tuoje.

III. Kadangi tie pasikėsini
mai priimti programon neku
riu lenkų frakcijų arba vėl 
jų pasikėsinimas uždėti savo 
ranką ant senovės universiteto 
Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tijos Vilniuje,

lietuviai, pilnai pripažyda- 
mi visiems piliečiams Lietuvo
je lygias teises, protestuoja 
prieš panaširts pasikėsinimus 
ir išreiškia troškimą atstatyti 
tą šlovingą įstaigą ant naudos 
visų Lietuvos gyventojų.

iREIKALAUJA LIETUVIŲ 
DIENOS.

Waterbury, Conn.
Vietinė TAUTOS FONDO 

kuopa turėjo susirinkimą ko
vo 26 d. šių metų, ir apart ki
tų dalykų bei svarstymų du 
dalyku yra verti pažymėjimo; 
būtent:

Vardu Tautiškos (šv. Ka
zimiero) dienos, įvairiais bū
dais tapo surinkta ir į Tautos 
Fondą pasiųsta $700.000. Apie 
ką buvo paduotos visos smulk
menos kitoje vietoje.

O antra, buvo įnešta ir įne
šimas paremtas, kad kreiptis 
reikia prie šios valstijos Ats
tovų ir Senatorių dėl išgavimo 
Lietuvių Dienos. Tuo tikslu 
Tautos Fondo komitetas krei
pėsi prie atstovo James P. 
Glynn ir prie senatorių Fran
cis B. Brandegee ir George P. 
McLean. Gi pastarasis štai 
kokį duoda atsakymą Water- 
bury’io T. F. Komitetui:

“Priėmiau tamstų s pečiai 
delivery laišką, rašytą 29 ko
vo, kurį perskaičiau su dide
liu žingeidumu ir atsakyda
mas ant jo. pranešu jog man 
bus malonu pasidarbuoti viso
mis pajėgomis, kad įtikrinus 
KONGRESĄ, idant išgavus 
taip vadinamą Lietuvių Die
ną, ir būtų malonu sužinoti 
kuri diena būtų jums geriau 
si, patogiausi ir labiausiai pa
geidaujama. Kaip jau yra jums 
Žinoma, dabartinė valdžia 
stvertas tokių priemonių, kad 
atlikus tokius darbus pirma ki
tų, nors tas būtų sunku tai pa-

daryti delei įvairių priežasčių. 
Tečiaus, aš tikiu kad nesu ap
viltas tame dalyke. Su gerais 
linkėjimais, Aš

Lieku su pagarba,
Geo. B. P. McLean.“

Didis Zeppelinų užpuoli- j
mas ant Anglijos

Vokiečiai pasivarė pirmyn Verduno fronte
“ y /

Rusai apsimalšino. Anglijos premieras pas popežių. --------- ------
ATSILANKĖ PAS 

POPIEŽIŲ.
Rymas. — Po karinės kon

ferencijos Paryžiuje Anglijos 
i premieras Asquith atvažiavo 
Ryman ir atsilankė pas popie
žių. Šventasis tėvas kalbėjo 
su premieru vienudu apie pus
valandį.

Laikraštis Tribūna spėlioja, 
I ’og Anglijos premieras kalbė
jo su popiežium apie airių da
lykus ir airių dalyvavimą ka
rėje. Spėja tas laikraštis, kad 
premieras užsiminė ir apie A- 
merikos airius, daugelis kurių 
čia rodo prielankumą teuto
nams. . ■

Kiti laikraščiai rašo kad po
piežius pasinaudojo premiero 

i atsilankymu Ryme, kad pa
šnekėjus su juo apie taiką.

BAISI VIESULĄ 
ANGLIJOJ.

Londonas. — Angliją aplan
kė tokia baisi viesulą, kokios 
nei seniausieji žmonės neatme
na.

Londone ypatingiausias ap
sireiškimas buvo toks, kad o- 
ro atmaina buvo labai nepap
rasta: tai-gi—čia šviečia skai
sti saulė, čia suspaudžia bai
sus speigas užūžia smarkus 
vėjas, krinta ledai, paskui 
sniegas ir čia tuoj užtelėja 
smarkus lietus. Po viso šturmo 
Londono gatvėse buvo nepap
rastas purvas.

Geležinkelių komunikacija 
buo visai sutrukdyta. Trau
kiniai susivėlvdavo net po 20 
valandų.

SUAREŠTAVO 
SOCIALISTUS

Glasgow, Škotija. — Du so
cialistų vadu Maxton ir Dou- 
gol buvo suareštuoti. Buvo 
kaltinami kurstyme amunici
jos dirbtuvės darbininkų prie 
streiko. Jie laikomi kalėji- 

Toks policijos pasielgi
mas sukiršino darbininkus. 
Buvo daromi mitingai ir iš
nešti protestai.

me.

ZEPPELINŲ UŽPUOLIMAS 
ANT ANGLIJOS.

Londonas. — Per tris pa- 
gretom naktis vokiečiai ataka
vo Angliją savo garsiais zep- 
pelinais. Vienoje atakoje an
glams pasisekė nušauti zeppe- 
liną L—15. Zeppelinas nu- 

1 krito į Temzos upę. Tuoj 
laiveliai paskubo gelbėti skęs
tančius vokiečius ir visus iš
gelbėjo. Paėmė taip-gi ma
šiną.

Trečiuoju kartu vokiečiai da
rydami ataką pasiekė ir Ško
tijos pakraščius. Spėjama, 
kad vokiečiai nori sužinoti, 
kur slapstosi Anglijos didysis 
•laivynas. \ ‘

Atakose Anglijoj užmuštų 
buvo keletas desėtkų ir sužei- 

į stų keletas šimtų.

VOKIEČIAI VEIKIA VER
DUNO FRONTE.

Paryžius. — Nežiūrint į tai. 
kad daug kartų vokiečiai bu
vo atmušti Verduno fronte, 
bet jie nesiliauja darę antpuo
lius'. Ir kartais pasiseka pa
sivaryti pirmyn.

Paskutinėj atakoj vokiečiai 
pasivarė pirmyn į rytus nuo 
Verduno.

Vokiečiai pilnai apvaldė so
džių Vaux.

Verduno fronte taip-gi 
smarkiai veikia vokiečių or- 
laįvai. Fraicuzams pasise
kė nušauti tris vokiečių orines 

■' Sodžių' Taūx - paimdami 

vokiečiai paėmė 731 francūzų 
nelaisvėn.

PRIEŠ BIRŽELIO 
PABAIGĄ.

Londonas. — Anglijos sos
tinėj šnekama , kad prieš bir
želio m. pabaigą visos talki
ninkų armijos kartu ims tvai- 
tyti į kaizerio armijų šonus, 
parklupdys tuomet Vokietiją 
ir karė pasibaigsianti prieš Ka
lėdas. Būk talkininkų vadai 
taip nutarę padaryti karinėj 
konferencijoj Paryžiuje atsi- 
buvusioj.

Didelį ofensyvą. talkininkai 
pradės vokiečiams besipešant 
ties Verdunu.

Šiaip jokių kitokių šnektų 
neina apie buvusią konferenci
ją

Netolimoj ateityje busianti 
Paryžiuje komercialė konfe
rencija ir busią išdirbti pienai 
ekonominei kovai prieš Vokie
tiją. Talkininkai tikis tuomi 
ypač pabaugyti vokiečius.

Petrogradas. — Rusijos ka
rinis ministeris Polivanof po 9 
mėnesių tarnavimo atsistatydi
no.

Boston, Mass. — Moteris L. 
Clapp reikalaudama persisky
rimo nuo savo vyro pasakė 
teisėjui, jog kartą jos vyras 
beplusdamas ant jos pavarto
jo 130 keiksmažodžių. Sako 
ji skaičiusi keiksmažodžius, 
kuomet tas pludęs.

SOCIALISTAI SUSKILO.
Schenectady, N. Y. — So

cialistai išmetė iš savo partijos 
majorą George R. Lunn. Luim 
buvo antru kartu išrinktas ma
joru. Dabar Lunn sutversiąs 
social-demokratų kliubą ir ko
vosiąs prieš socialistų šeimi
ninkavimą tame mieste.

Liverpool, Anglija. — Iš 
10.000 sustreikavusių 
darbininkų_. 300 jau* 
darban. Darbdaviai 
jog ūmai visi sugrįš.

dokinių 
sugrįžo 

tikisi,

Detroit, Mieli. — Vokiškos 
kilmės Michigano valstijos pi
liečiai karštai paremia Henry 

: Fordo kandidatūrą į Suvieny
tų Valstijų prezidentus.

1 -----------
Paryžius. — Gen. A. E. 

į Dubail paskirtas militariniu 
{Paryžiaus gubernatoriumi.

Boston, Mass. — Į Charles 
upę buvo įkritęs Samuel No- 
vick. Bet buvo išgelbėtas. 
Buvo taip persigandęs, jog. Re- 
lief ligoninėj negalėjo pasaky
ti nei savo vardo nei pavardės. 
Paskui policija susekė jo tėvus 
ir tie pasiėmė namo.

San. Francisco. — Paskelb- 
Ita kiek buvo ineigų Panama- 
-Pacific parodoj. Išviso in- 

I eigų buvo $12.524.090.

Liverpool, Anglija. — Dėl 
dokinių darbininkų streiko a- 
municijos gabenimas karės 
laukan susitrukdė.

Glasgow, Škotija. — 22 agi
tatoriai ir streikininkai Clvde 
dirbtuvės buvo nubausti po 
$25.00. Tose dirbtuvėse lieja
ma didžiosios armotos armijai 
ir laivynui.

X ________________________

Londonas. — Iš Milano atė
jo žinia, jog Nedo Korovicz 
vienas iš nuteistųjų užmušėjų 
Austrijos sosto įpėdinio Prano 
Ferdinando mirė kalėjime. 
Buvo džiovos paplautas.

Bem. — Du aeroplanu ne
žinia kokios valstybės pralėkė 
per Šveicarios pakraštį ir nu
metė penkias dideles bombas 
Į sodžių ties Francijos rube- 
žium. Truputį blėdies pada
ryta.

New York. — Stanley Hu- 
bert pribuvęs iš Francijos pa
sakoja, jog francūzų chirurgai 
daro ypatingas opracijas. Ka
reiviams su suardytais 
kauliais padaro naujų, 
vę kaulo iš blauzdos, 
indeda dirbtinius.

žandi- 
išpio- 

Dantis

ŽUVO 26 ZEPPELINAI.
Londonas. — Nuo karės pra

džios pagal talkininkų apskai- 
tliavimą vokiečiai neteko 26 
zeppelinų.

RUSŲ NELAIMĖ JUODOSE 
JURESE.

Petrogradas. — Juodose jū
rėse ties Shatie priešo subma- 
rinas nuskandino didelį Rusi
jos hospitalinį garlaivį Porin
gai.

Ant garlaivio buvo išviso 
273 žmonės. Išsigelbėjo tik 
158.

Tarp žuvusiųjų yra grafas 
Tatiscev, baronesa Meyerdorf, 
14 ligonių slaugytojų, 50 vy
rų medikalio korpuso ir 29 
francūzai jurininkai. ,

RUSŲ FRONTE.
Vokiečiai praneša, jog a- 

belnas padėjimas rusų fronte 
'‘y'rabe atmainos. " Tikį rytus 
nuo Baranovičių einą didesni 
susirėmimai. Šiaip niekur 
rusų fronte nieko svarbaus ne
sideda.

Londonas. — Ledas Balto- 
jos jurėj ima tirpti. Nuo vi
durio balandžio mėnesio pra
dėsią plaukti garlaiviai iš Ar-1 
changelsko.

Boston, Mass. Gub. Mc-

Londonas. — Nuskandyta 
garlaivis Norvegijos Norne ir 
Anglijos garlaivis John Prit- 
chard.

i Londonas. — Per kovo mė-
Call pasiuntė į valstijinę legis-, nesį nuskandyta 30 Anglijos 
laturą laišką, kuriame prašo garlaivių. Šu jais žuvo 43 

žmonės. ’
Londonas. — Anglijos ka7 

ralius Jurgis paaukojo kari
niams reikalams $500.00.

panaikyti mirties bausmę už 
žmogžudystę. Laiškas sena
te jau buvo skaitytas.

NAUJA REVOLIUCIJA 
MEKSIKOJ.

Washington. — Gen. Felix. 
Diaz pradėjo veikti Meksikoj 
ir kelia revoliuciją prieš Car- 
ranzą. Yra ingijęs sau šali
ninkų ir jis randasi su savo ša
lininkais tarp valstijų Tobas- 
co ir Campeche.

“Pažangos” Skaitytojams

Londonas. — Kaizerio ket
virtasis sūnus princas Augus
tas Vilius atvažiuosiąs Bruse- 
lin ir busiąs iš pradžios pa- 
gelb. dabartiniam Belgijos 
gen.-gub. von Bissing, o pas
kui princas busiąs gen.-gub. 
Kitas kaizerio sūnūs princas 
Eitel Friedrich busiąs kaize
rio delegatu į Konstantinopolį 
ir inteiksiąs sultanui garbės 
kardą. Paskui princas Ma
žojoj Azijoj ir aplankys ten ka
rinius frontus.

Londonas. — David Lloyd- 
-George amunicijos ministeris 
skubiai pribuvo iš Francijos 
dėl didelių neramumų tarp 
Clvde dirbtuvių darbininkų.

Framingham, Mass.
phia Fairbanks, 72 metų am
žiaus turėjo paprotį rukvti. 
Užsirūkant prieš 
sidegė marškiniu 
taip, kad ant vi

Berlinas. -
Į rokuoja, jog
i subluzdimo
į 140.000 karei’ 
i ko vas. 28 iki kovo

PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTĮ _^NGLIŠKOJE KALBOJE 

A PLEA FOR THE LITHUANIANS
10 c. numeris.

Tasai laikraštis leidžiamas tam, kad supažindinti sve
timtaučius su mūsų tauta, jos istorija, jos vargais-nelai- 
mėmis ir jos troškimais.

Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietuvius. Todėl 
skleiskime žinias apie savo tautą, platindami minėtą laik
raštį. /
Adr.: REV. J. J. KAULAKIS,

324 Wharton Street, ::i ::: ::: Philadelphia, Pa.• • 4 • •

Šios “Pažangos“ No. 1 (1916) daug numerių buvo iš
siųsta visai neužsisakiusiems. Kaip kuriems žinomiems ka
talikiškosios laikraštijos rėmėjams pasiuntėme po keletą 
“Pažangos“ kopijų, pasitikėdami pilnai jog jie pasirūpįs 
juos praplatinti savo apylinkėse ir už parduotus numerius 
mums grąžįs pinigus agentams leidžiant, kaina.

“Pažangos“ gi No. 2 (1916), buvo išsiųsta tiktai 
jau užsimokėjusiems prenumeratoriams ir atsišaukusiems a- 
gentams pardavinėti ir platinti “Pažangą.“

Norintieji gauti “Pažangą“ reguleriai malonėkite tuo- 
tsiųšti prenumeratą žemiau paduotu adresu.
“Pažangos“ rėmėjai ir agentai kurioms “Pažangos“ 

No. 1 buvo išsiųsta po keletą kopijų, neparduotus numerius 
meldžiami grąžinkite tuojaus administracijom Redakcijos 

eikaluose krepkitės šiuo adresu:

Pažanga”
P. 0. Bex 204 Girardville, Pa.
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jsisreigu- 
pasirūpina 

nt iki $200.00 pri- 
gaiėtų bent vieną 

šrinkti į komisiją. 
Vieni to padaryti nepajėgda
mi, lai susideda su kitais, 
kaimyniškais skyriais. Iš T. 
Fondo raštininko atsiliepimo 
matome, kad tik du skyriai 
ligšiol (Bostono ir Clevelan- 
do) padavė žinias Centro Val
dybai, ką jie šių metų pra
džioje išrinkę į Tautos Fondo 
Komisiją. r Lai pasirūpina 
netrukus pranešti apie tai ir 
kiti skyriai.

Mes mielu noru dėsime į 
laikraštį visas apyskaitas ir 
atsiliepimus, prisiunčiamus T. 
Fondo Valdybos, su ta vilti
mi, kad gal tai paragins ir 
visas mūsų kolonijas susiorga
nizuoti Lietuvos šelpimo rei
kalais.

■SEIMAMS BESIARTINANT.
Kiekvienas žymesnės orga

nizacijos Seimas įneša mūsų 
gyveniman daug naujos gyvy
bės. Organizacijoms bevei
kiant atsiranda daugelis klau
simų, iškįla nauji sumanymai, 
reikalaujantieji platesnės vi
suomenės apsvarstymo. Pa
aiškėja organizacijos nedatek- 
liai ir reikalas geresnio susi- j 
tvarkymo. Ir štai nekantriai 
laukiama metinio seimo, kurs, 
kaipo viršiausia instancija tu
ri ir visus pastebėtus blogu
mus prašalinti, ir nedateklius 
.papildyti, ir naujus takus pra
skinti.

Vasaros laiku ypač užimta 
katalikų visuomenė, nes tai 
taip sakant, seimų sezo
nas. Kai kas raukosi, kad, 
girdi, tų seimų esą per daug. 
Vien kelionėms kiek delegatai 
pinigų išleidžią. Tečiau mes 
-drattffl^^kHokios-muomenės.. 
Yra vertybių, kurias sunku 
inkainoti pinigais. Kaip ap- 
’verfjsime pinigais kad ir tą 
naudą kurią ingija delegatas, 

* dalyvavęs seime, arba kurią 
iingįja organizacija iš savo sei
mo. O tuo tarpu visi nu
manome, jog ta nauda esti 
milžiniška- Seimas — tai ge
riausia visuomeniška mokykla 
-delegatams. Sugrįžę iš seimo 
jie parsiveža daug prityrimo, 
grįžta su praturtėjusiu smege- 
Mynu ir prakilnesnia širdimi. 
Tri-gi ir visuomenės dirvoje 
jie paskui daug pasekmingiau 
darbuojasi.

Pačios organizacijos per 
seimus žymiai susitvarko, at- 
gija, pažengia pirmyn. Štai, 
pavyzdžiui, du paskutiniu sei
mu mūsų Susivienijimo, pas
tatė organizaciją ant tvirtų pa
matų, sutvarkė ir žymiai pa
stūmėjo pirmyn visą Susivieni
jimo veikimą. Tas pats buvo 
ir su visais pernykščių metų 
seimais.

Iš šių metų seimų mes ypa
tingai daug gero laukiame. 
Viena, kad vidujis gyveni
mas, ypač tekniškoji tvarka 
beveik visų mūsų organizacijų 
neikalauja daug pagerinimo ir 
iprfobulinimo. Dar ir šiandien 
anee kai-kurių organizacijų ne- 
žinoi»e tikro skaičiaus narių. 
Antra, reikėtų daug atsižiū
rėti ir į idėjinį organizacijų tu
rinį, į auklėjimą organizaci
jos dvasios. Pagaliaus visoms 
mūsų organizacijoms reikėtų 
Atsiminti momento svarbą, 
tėvynės kritišką padėjimą, at
gaminti savo priedermes, kuo 
galint einant į pagelbą ir y- 
pač einat talkon mūsų dviem 
fondam: Tautos Fondui, kai
po labdarybės ir politikos fon
du i ir Tautos Iždui, esančiam 
prie Federacijos, kaipo kul
tūros fondui. Ligšiol mes 
auginome vien Tautos Fondą. 
Bet jau laikas bus pradėti rfi- 
pinties ir tėvynės kultūros rei
kalais, kadangi po karės tai 
bus pirmutinis dienos klausi
mas. Karė-gi galės pasibaig
ti ir netrukus. Čia dar pami- 
~ sime, kokių seimų šiemet

mes lauksime (toje eilėje, ku
rioje jie bus):

1) Susivienijimo Liet. R. K. 
Am.— pradžioje birž. Philadel- 
phijoje.

2) Tautos Fondo — tuoj po 
Susiv. Seimo, Philad. (tuo pa
čiu laiku ir Tautos Tarybos su- 
važiav.)

3) Lietuvių Darbininkų Są
jungos — liepos pradž. Bosto
ne.

4) Lietuvių R. K. Moterų Są
jungos — liepos mėn. Bostone.

5) L. Vyčių — liepos mėn. 
Wilkes-Barre.

6) Lietuvių Blaivininkų Su
siv. Brocktone.

7) Lietuvių R. K. Mokslei
vių Susiv. — Chicagoje.

8) A. L. R. K. Federa
cijos Kongresas rugsėjo mėn. 
— Bostone.

Be to dar neturime 
žinių, kada ir kur bus sei
mas L. Kat. Spaudos Drau
gijos; Pasistengsime “Dar
bininke” plačiau parašyti apie 
kiekvienos organizacijos seimą 
ir šiek tiek pagvildenti tų or
ganizacijų reikalus. Niekam, 
gink Dieve, nieko nemanome 
diktuoti. Norėtume tik šiek 
tiek prisidėti prie kai-kurių 
klausimų iškėlimo ir jų geres
nio apsvarstymo per spaudą, 
kad geriau galėtume prisiruoš
ti prie savo seimų, kad tie 
seimai praeitų mūsų visuome
nei ir mūsų organizacijoms su 
didžiausia nauda.

pastaboje 
juo dides- 
skaitome

TAUTOS FONDO REI
KALAI.-

• Skaitytojų prašytume įsidė
mėti spausdinamon šiame nu
meryje Tautos Fondo skyr. a- 
pyskaiton, kurią mums at
siuntė gerb. Tautos Fondo raš
tininkas A. A. Šlakis. Tau
tos Fondas šiandien veikia be
veik visose mūsų kolonijose 
Bet legališkai susitvarkė lig
šiol tik 24 vietose. Tuo tar
pu reikalas to susitvarkymo y- 

, ra aiškus. Tautos Fondas tik 
tuomet ingys pilną pasitikėji
mą mūsų visuomenės ir kita
taučių, tik tuomet galės pa
sekmingai išplėsti savo veiki
mą, kuomet veiks legališkai, 
tvarkiai, pagal savo konstitu
cijos ir čarterio. Legalizuoti 
gi skyriaus savo veikimą — 
taip yra lengva. Reikia tik 
susirašyti visiems, kurie au
kojo nemažiau kaip po 1 dole
rį, (kad būtų nemažiau, kaip 
5) išrinkti kelis į skyriaus 
valdybą, narių vardus ir pa
vardes nusiųsti Centro . rašti
ninkui ir viskas pabaigta. 
Ateis čarteris ir veik nors išsi
juosęs.

Čia primename dar vieną 
reikalą Visi legališkieji sky
riai turi neatdėliodami išrink
ti savo atstovus į komisiją 
taip, kaip nurodo konstituci
ja ir kaip šiame numeryje iš
dėstė gerb. A. A. Šlakis. Juk 
tik iš tų komisijos narių ir 
susidarys šių metų Tautos 
Fondo seimas, iki kurio beli
ko tik pora mėnesių. Kiek- 

i vienas skyrius juk žino, kiek 
i pereitais metais jisai atsiuntė

i

“Lietuvos” 13-ame nume
ryje redakcijos 
“Juo toliau girion, 
uis tankumynas ’ ’ 
šiuos žodžius:

Bostone socijalistai sutve
ria iš amerikonų komitetą 
Lietuvos šelpimui. Už kelių 
dienų klerikalai ten pat pa
daro tą patį. Du komitetu 
tam pačiam mieste. Dabar 
lietuviai vieni kitus kolioja. 
Amerikonai turės išversti a- 
kis ir turės nusispiauti ant 
lietuvių kvailos idijotiškos 
partijinės politikos, kuri ne 
tik saviems žaizdas daro, bet 
tas savo locnas žaizdas dar 
ir svetimiems rodo.

Ką žaizdos, tai žaizdos. Ir 
mums ištikrųjų gėda dėl tų' 
žaizdų prieš kitataučius. Bet 
“Lietuvos’ redakciją paprašy
sime atitaisyti klaidą. Žaiz
dą turi ir ją apreiškė Bostono 
socijalistai su F. Bagočium 
priešakyje. Bostone pįrini pra
dėjo organizuoti /Amerikonų 
komitetą lietuviai katalikai 
(pasidarbavimu p. M. Venio). 
Dar nuo pradžios šių metų 
Tautos Fondo skyrius nutarė 
4 d. kovo mėn. daryti Bosto
ne Tag Day (paskui buvo nu
tarta nukelti ant 15 bal.) ir in- 
prašyti prie to darbo ir ameri
konų visuomenę. 20 vasario 
lietuvių svetainėje buvo dide
lis T. Fondo mitingas, kuria
me be lietuvių kalbėjo dar ir 3 
amerikonai, kurie jau tuomet 
buvo pakviesti į komitetą ir 
pakvietimą priėmė. Ir tik po 
to, ligšiol nieko neveikęs Bos
tone socijalistų Fondas sukru
to. F. Bagočius sudarė kitą 
komitetą, neva su kitu tiks
lu — išreikalauti iš Amerikos 
valdžios įsikišimo dėl likimo 
lietuvių Amerikos piliečių, e- 
sančių Lietuvoje po vokie
čių valdžia.

Ar-gi dėlto, kad F. Bago
čius suorganizavo amerikonų 
komitetą — mes, katalikai, 
turėjome paliauti savo pradė
tą darbą? Kas to galėtų rei
kalauti? Tai-gi ir buvo pa
daryta konferencija, komite
tas papildytas, padidintas ir 
dabar uoliai ruošiamasi prie 
Tag Day 15 bal. Prieš tą žy
gį lietuvių katalikų neprotes
tuoja net Bostono socijalistai, 
nes ir negali protestuoti. Tik 
čia šmakšt, kaip Pilypas iš 
kanapių, įsikiša su savo ne
prašytu dvylekiu “Lietuvos” 
redaktorius. Mes, rodos, tu
rime teisę reikalauti iš jo, kad 
jisai tą klaidą atitaisytų.

Prie tos progos dar sykį 
priminsime, kad mes nieko ne
esame girdėję apie Bostono 
klerikalus. Čia tokių, rodos, 
ir nėra. Čia yra ir veikia lie
tuviai katalikai.

Kur gyvenu čia namai, kur 
numirsiu ten kapai.

• • •
Arti bažnyčia, bet 

toli.
Dievas

suvalgius kitur.
--------- -—

SURADO NAUJĄ “ROJŲ.”
Naujosios Anglijos A L T. 

Sandaros Apskričio pirminin
kas, p. K urgeliūnas, išve
džiodamas “Ateities” 38 num. 
Sandaros atsiradimo prežastis, 
džiaugiasi suradęs naują “ro
jų,” į kurį, pasak p. Jurgeliū- 
no, turės sueiti žmonės vadi
nami tautininkais.

”. ..ikišiol mes tik klau
sėm tų — rašo p. Jurgeliu- 
nas, — kurie mums skelbė a- 
pie rojus, — vieni apie dan
gišką, kiti — žemišką...... 
Pažangesni žmonės niekur 
nepriklausė, stovėjo vidu
ryj ir veikė sulig savo išga
lėjime tarpe vietos gyvento- 
tojų... Prie klerikalų neno
rėjo eiti, prie socijalistų ir
gi nepritiko ir tas privertė 
mus sutverti A L. T. S.
Tokiu būdu tarp dangiško 

ir žemiško rojaus atsiranda da 
trečias, vidurinis rojus — A 
L. T. S. Kur tą rojų p. Jur- 
geliunas mano apgyvendinti 
sunku atspėti. Su dangumi 
N. A A. L. T. S. Apskričio pir
mininkas nieko bendro nenori 
turėti; žeme jam per daug 
pilka atrodo. Pasilieka oro 
erdvių beribė. Jei Naujosios 
Anglijos A. L. T. S. Apskričio 
pirmininkas su savo apskričiu 
ar net visa Sandara mano ten 
keliauti, lai nepamiršta už ke
lionės draugą pasiimti “Atei
ties” redaktorių, p. A. Rim
ką, kurs, ištikus su oriniu 
“rojum” kokiai nelaimei, ga
lėtų parašyti “istorišką doku
mentą” apie netikėtai žuvusį 
rojų.

Žingeidu būtų šinoti ar visi 
tautininkai sutinka su p. p. 
K. Jurgeliūno ir A. Rimkos iš
dirbtu kelionės maršrutu į pa
danges?

Gal “Kova” teiksis pasa
kyti, kokiems-gi tikslams so
cijalistai pinigus renka?

“Kovos” šauksmai ir prasi- 
vadžiavimas neišgązdys kata
likų; jie kaip dirbo ir dirbs 
Tėvynės labui. Katalikams 
Lietuvos likimas daugiaus a- 
peiną kaip nutautusiems so
cijalistams, kurie rimto dar
bo nenori ir nemoka varyti. O 
savo šukavimu parodo tik ne
subrendimą.

Ant visų “Kovos” riksmų 
tegalima tik pasakyti: patys 
muša-patys rėkia.

bešališkas

KOVA” KELIA BAISŲ 
ERMYDERĮ.

‘“Trach-tara-rach.” — šau
kia “Kovos” redakcija 13 
num... Visos dešiniųjų 
jų tautininkų ir klerika
lų kanuolės atkreiptos į 
Balotus ir Žemaitę... Kuni
gų “Darbininkas” — gi sta
to Bulotai už piktą ir tai, 
kad jis Durnoje kovojo prieš 
juodašimčių vadą Puriskevi- 
čių. Kunigų papratimu 
“Darbininkas” kliudo ir p. 
Bulotienės tautybę, kad ji
nai yra rusė-sibiriokė”... 
Socijalistų Sąjungos “rim

tasis” organas prapliupo ne- 
daauglio vaikezo šauksmu. 
“Kovos” redaktorius visai pa
miršo, kad daromi kam nors 
užmetimai, ne švilpavimais ir 
riksmais atšaukiami, bet pa
matuotais faktais. Tuo “Ko
vos” redakcijos straipsnelyje 
negalima surasti ir dar galima 
pasakyti, jog ‘Kovos” pasta
ruoju laiku išėjusiems nume
riams trūksta logikos ir senso. 
Tautininkai ir katalikai ne ka- 
nuoles kreipia prieš Bulotus ir 
Žemaitę, bet faktiškai nuro
do, kame tos ypatos klaidino 
ir dabar klaidina žmones. Apie 
p. Bulotienės tautybę pirmoji 
prašneko “Laisvė,” paskiaus 
tą pakartojo ir kiti socijalistų 
laikraščiai. Jei tą pažymėjo 
“Darbininkas,” tai tiktai fak
tą konstatavo.

Jau ne kartą buvo nurodyta 
socijalistams, jog katalikai 
nėra priešingi, kad socijalis
tai rinktų aukas nuo karės nu
kentėjusiems Lietuvoje. Į so
cijalistų fondą teaukoja kuo- 
daugiausia socijalistai, bet 
lietuvių visuomenės pridermė 
yra jiems priminti, kad susin- 
ktos aukos būtų tuojaus siun
čiamos Lietuvon. Kol socija
listai to nedaro, niekas nega
li jais pasitikėti. Mums, ka
talikams, artimiausiu yra Tau
tos Fondas, kurs atstovauja 
Amerikoje didžiausią lietuvių 
organizaciją Lietuvių Draugi
ją. Į tą draugiją pasiųsti pi
nigai eina Lietuvos badaujan
čių didžiulės armijos sušelpi- 
mui.

Vargas nuo karės nukentė
jusių taip didelis, kad tuojaus 
reikalinga pašelpą o mūsų so- 
eijalistai su p. Bulotu prieša- 

į kyj tvirtina, kad su aukų pa- 
reikia palaukti.

n

GERAS SUMANYMAS.
“Draugas” num. 13, pažy

mėdamas “Darbininke” tilpu
sią žinią apie amerikonų ir lie
tuvių konferenciją So. Bosto
no Tautos Fondo skyriaus rū
pesniu surengtą, pataria kitų 
kolonijų lietuviams veikėjams 
į panašų pasidarbavimu, taip
pat atkreipti domą. “Drau
gas” nurodo, kad lietuvių pa
sistengimas supažindinti ame
rikonus su dabartinėmis lietu
vių tautos nelaimėmis per 
spaudą ir atsišaukimus ne iš
šaukė ligšiol iš amerikonų pu
sės nei aukų, nei didesnės sūri-' 
patijos lietuviams.

Kad taip yra, apie tai ir 
abejoti nereikia. Per spaudą 
ir atsišaukimus nedaug laimė
ta. Atsišaukimais per daug 
nesujudinta amerikonų, prie 
kurių bemaž kasdieną šaukiasi 
pagelbos įvairių tautų žmo
nės. Nuo nuolatinio šauksmo 
amerikonų ir ausys galėjo ap
kursti. Daug geriau būtų, jei 
visi Amerikos lietuviškųjų ko
lonijų veiklesnieji lietuviai pa
sistengtų lietuviams simpati
zuojančius amerikonus intrau- 
kti Lietuvos šelpimo darban. 
Su jų pagelbą pasidarbavimu 
galima būtų daug daugiaus ir 
aukų surinkti nukentėjusiai 
Lietuvai. Reikia žymesnius 
amerikonus intraukti į Tautos 
Fondo komitetus, “Tag Day” 
rengimo komisijas, — užinte- 
suoti juos gyvu žodžiu Lietu
vos nelaimingu likimu. Kad 
tai galima atsiekti, aiškiai 
matome iš bostoniečių lietuvių 
veikimo. Keletas žymių ame
rikonų ne tik žodžiu, 
darbu padeda Bostono 
viams aukų rinkime.

Kaip teko girdėti,
augštųjų mokyklų studentės 
Bostono lietuvių rengiamoj 
“Tag Day” rinks aukas gat
vėse. Didesnės Hetuvių kolo
nijos, kaip va, Chicago ir ki
tos galėtų dar geriaus tuomi 
reikalu pasirūpinti. Ten ir 
veiklesnių žmonių daugiau ir 
viskas lengviau galima suda
ryti.

“Draugo” patarimais turė
tų pasinaudoti visi lietuviai, 
žinoma, nereikėtų užmiršti ir 
spaudos. Nedaug tai nedaug 
per spaudą pas amerikonus in- 
gytą bet kaip lietuviams, vi
sų užmirštiems, ir tas begalo 
svarbu.

ne bešališkas dairosi į savo 
bendraminčių pastangas iškel
ti augštuosius krikščionybės i- 
dealus aikštėn.

Nors ir labai norėtųsi tikė
ti “Kataliko” gražiems pasi
žadėjimams, bet vis-gi jo be
šališkumo dar negalima pripa
žinti už katalikišką. “Katali
kas” juk senai galėjo suprasti, 
kad neužtenka žmogaus papuo
šimui, išsilavinimui ir subren
dimui drapanų ir žybių bliz
gučių, bet reikia dar turėti ir 
prakilnią širdį ir proto.

Pas “Kataliką” kol kas ne
galima pastebėti katalikiškais 
jausmais plakančios širdies.

bėgta lietuvių spaudos, poli- 
tikos ir visuomenės reikalai. 
Jei prie to viso dar pridėsime 
įvairių žinučių, informacijų 
gerą žiupsnelį tai, ištikro, ga
lime tik pasidžiaugti katali
kiškos lietuvių moksleivijos 
augančiu subrendimu ir min
ties lankstumu. Galima tvir
tai tikėties, kad “Mokslei
vis” išauklės mums ne vieną 
gerą tautiškoje dirvoje darbi
ninką.

bet ir 
lietu-

tai net

MŪSŲ MOKSLEIVIAI.
Neretai tenka dagirsti ru- 

gojimų ant lietuvių moksleivių 
nerangumo ir nieko neveikimo. 
Tai, sako tūli, visai užsnū
dęs elementas. Panašiai ga
li kalbėti tas, kurs visai ne
pažįsta lietuvių moksleivių ju* 
dėjimo ir darbų.

Prie S. L. R. K. A., kaip 
kiekvienam gerai žinomą su
simetė prakilnesnioji mūsų 
moksleivijos dalis. Apie ka
talikų moksleivių veikimą ge
riausiai galima patirti iš jų or
gano “Moksleivio,” kuriame 
aiškiai atspindi jos siekiai ir 
idealai.

Paskutiniame “Moksleivio’ 
numervj (No 40 ir 41 už vasa
rio ir kovo mėnesius) tikrai 
gražiai mūsų moksleivija pasi
rodo. Be eilių tilpsta tame 
numeryj gan rimtai apdirbtas 
straipsnis “Katalikų Bažnyčia 
ir Socijalis veikimas,” recenzi
ja profesoriaus A. Ryano kny
gutės “A Liwing Wage, Its 
Ethical and Economical As- 
sperts,” . gvildenama alumnų 
klausimas, randasi vienas ki
tas gražus vaizdelis. Redak- 
cijos-gi pastabose sumaniai ir 
sugebiai trumpais ruožais api-

DAR VIENAS LIETUVIŲ 
LEIDŽIAMAS LAIKRA

ŠTUKAS.
Netikėtai į mūsų rankas pa

teko Maskvos Šv. Petro ir Po
vilo lietuvių parapijos leidžia
mas laikraštukas. Laikraštu
ko antgalvyje stovi gana ilgas 
užvardijimas: “Šv. Petro ir 
Povilo Parapija Maskvoje,” iš 
kurio galima suprasti, kad 
tas laikraštukas leidžiamas ne 
plačiajai lietuvių visuomenei, 
bet lietuviams maskviečiams, 
nuo karės audrų pabėgusiems 
iš Lietuvos į Maskvą. Redak
cijos įženginiame straipsnyje 
sakoma, kad laikraštuko už
daviniu bus palaikyti Šv. tikė
jimo ugnį, — tikslu — žadini
mas tikėjimo ir tėvynės meilės 
jausmų. Tiems brangiems 
kiekvieno lietuvio idealams ir 
leidžiamas šis laikraštukas. Y- 
pač šiuo suirutės laiku bus 
stengiamosi išsiblaškiusius lie
tuvius sutraukti į vieną dide
lę šeimyną, nors ir po sveti
ma padange.

Laikraštukyj tilpsta keletas 
gražių vaizdelių, Mogilevo Ar- 
civyskupijos Kapitulos Vikaro 
kun. Vyskupo Jono Ciepliako 
išeivhj reikalais aplinkraštis ir 
nemažai žinių iš lietuvių pabė
gėlių gyvenmo.

Kaip teko girdėti, tas laik
raštukas ir po šiai dienai te
beina.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose
LUZERNE, PA.

Naujienos pas mus šitokios.
Darbai pas mus eina gerai. 

Dirba dieną ir naktį visos mai
nos ir dirbs po 1 d. balandžio 
už tą pačią mokestį, pakol 
darbininkai su kompanijoms 
susitaikys. Tai kaip gaus pa
kelti mokestį, tai kompani
ja turės užmokėti ir už tai, ką 
dirbs ir po pirmo balandžio pa
kol susitaikys. Ba dabar mies
te New Yorke kasdien bū
na mainierių ir kompanijų 
mitingai. Mes manome, kad 
streikų nebus, kaip girdėt tai 
kompanijos duoda 10c. ant do
lerio ir 8 valandas darbo. Tik 
nesutinka su nauju kontraktu 
kompanijos. Nori ant 6 metų, 
o mainieriai ant 2 metų ir uni
jos pripažinimo.

nė, Magd. Norkus Konst. Je- 
sevičiukė.

NETIK DRAPANOS ŽMOGŲ 
PUOŠIA.

“Kataliko” 3-čiame nume
ryje (savaitraščio) redakcijos 
straipsniuose iškilmingai ap
reiškiama, kad ‘ ‘ Katalikas ’ ’ 
yra vienintelis Amerikos lietu
vių katalikiškos visuomenės 
laikraščiu. Ten pat pataria
mą kiekvienam katalikui lie
tuviui tą laikraštį skaityti*ir 
platinti. Nerodoma ir delko 
lietuviai katalikai turėtų “Ka
taliką ’ ’ skaityti, būtent, ‘ ‘ Ka
talikas” kiekvienam savo nu
meryj daug vietos paves i- 
šimtinai katalikų gyvenimui.

Labai malonu išgirsti, kad 
“Katalikas” pradeda rūpin- 
ties katalikų reikalais, tik ne
galima suprasti, kaip jis tą 
galės įvykdinti, nes po visų 
gražių pasižadėjimų dar iškil
mingiau užeiškią kad bus be
šališku ir nei vienos politiškos 
srovės ir partijos neužgaus ir 
negins.

Šiandieną kuomet lietu
vių gyvenimas virte verda ir 
katalikiškoji visuomenė sten
giasi iškovoti visuomenėje jei 
prigulinčią vietą “bešališku 
kataliku” nebegalima palik
ti. Kas gerbia katalikystės 
idealuą prisilaiko krikščiony
bės principą stoja darban, o

Po $1.00.
Konst. Žilaitė, Jer. Titėnas, 

Ant Verdukas, Aug. Karpavi
čius. Vin. gnotavičius, Mar. 
Dzikienė, N. Pocius, K Auske- 
lis, S. Daukša, J. Striaukas, 
J. Petrutis, M. Petrauskas, J. 
Naginevičius, Kaz. Celedinas. 
J. Augštakalnis, B. Naginevi
čius, Ant. Jocis, St J. Simo
navičius, Juoz. Venckaitis, 
Pov. Leikis, V. Liaudinckis, 
Kaz. Kausis, Jon. Gubistą J. 
Songaila, And. Kaulius, J. 
Urbonas, V. Didelą Ona Skre
bytė, P. Puodžiūnas, O. Rim- 
kiutė, Ona Milašauskiutė, P. 
Balsaičiutė, O. Umaičiutė, EI. 
Sescilienė, O. Mingeliutė, P. 
Zuikiutė.

Po 50c.
Pranas Basciulis, Jon. Pa

kalniškis, P. Milašauskiutė.
Smulkiu aukų $2.15
Viso labo $64.65.
Pastaba: Ant prakalbų bu

vo pranešta,. kad surinkom 
$62.65; po prakalbų keletas vėl 

Kftlbė- aukavo, tai-gi pasididino su-

J. V. V.

NEW YORK CITY.
Prakalbos.

SLRKA. 106 kuopa rengė 
prakalbos 26 d. kovo, pobaž- 
nytinėje svetainėje, Aušros 
Var. P. Šv. parapijos, 
tojai buvo vietinis klebonos, 
kun. J. šeštokas, p. K. Kru
šinskas, SLRKA. pirminin
kas, ir p. Kralikauskas, žy
mus Newarko veikėjas.

Gerb. klebonas perstatė kal
bėtojus ir ragino žmones klau
syt su atyda. Kalbėjo keletą 
žodžių apie reikalingumą Susi
vienijimo. P. Kralikauskas 
kalbėjo temoj “Susiv. ir Biz
nis.” Labai užinteresavo pu
bliką savo aiškiais argumen
tais. P. Krušinskas kalbėjo 
apie nuvargintą Lietuvą ir rei
kalingumą jai aukų bei pašel- 
pos. Kuomet rinko aukas, p. 
Krušinskas aiškino Susiv. da
lykus. Ne kartą prajuokino 
su pasakomis apie nesusipran- 
tančius kas link Susiv. žmones.

Aukos: 
Po $5.00.

Kazimiera Kausiutė, Ona 
Šarkaitė, Domicėlė Normon
taitė.

Po $2.00.
Kun. J. Šeštokas, Ona Je- 

nuškiutė, Petronėlė Rimkunie-

ma..
Kolektą rinko vietinės S. L. 

R. K. A. kuopos 
J. Simonavičius, 
D. Normontaitė..

Kadangi lijo,

pirmininkas 
ir raštininkė

tai pribuvo 
biskį daugiaus, kaip 50 žmo- 
nių; o surinko net $64.00 Y- 
ra iš ko New Yorkiečiams gin
ties, kad atjaučia vargus ba
daujančios Tėvynės.

Ašarutis.

SĄJUNGIETEI DOVANA.
Per apskričio susirinkimą 

laikytą Apveizdos Dievo pa
rap., kovo 17 d., tapo inteiktas . 
Sąjungos žiedas p-lei F. Maci
jauskaitei, kuri yra sutvėru
si 3 kuopas. P-lė Macijaus
kaitė yra Centro Valdybos na
rė ir yra daug pasidarbavus 
Moterų Sąjungai.

Šis turėtų būti paskatinimu 
visoms kitoms narėms kad Pa
šalpos skyrius pasididintų, nes' 
juo daugiaus narių mes turė
sime juo geriau bus. Tai-gi 
sukruskime prie darbo visos.



po darbininko plunksnos.
Visi geri.

TRIJŲ AKTŲ SCENIŠKAS VAIZDELIS. 
Parašė F. V.

VEIKIANČIOS YPATOS:
Juozas, amerikonas, kurio pati Lietuvoje. 
Juozienė, jo pati.
Jų vaikas (gal būti ir mergaitė). • 
Ona, Juozo suvedžiotoja.
Baltrus, Juozo draugas. 
Elzė, Baltraus draugė. 
Vėjavaikienė, Juozo šeimininkė. 
Varpotas Simas, Onos suvedžiojimo auka. 
Viršaitis
Jonienė, pinigų skolintoja. 
Agota su žentu ir duktė.
Du girtuokliu.
-Jaunimas: vaikinai ir merginos.

Pirmu du aktu įvyksta Amerikoje. 
Trečias aktas Lietuvoje.

AKTAS I.
Scena I.

Amerikos lietuvių gyvenamos stubos 
kambarys. Priesieniais paprasti rakandai: 
ant kamodės veidrodys; viduryje kambario 
staliukas. Viskas betvarkėje, be skonio 
sustatyta. Lova sujaukta.

Ona. (Stovėdama prieš veidrodį.) Jau tas ma
no gražumėlis — nesvietiškas; liemuo 
kaip liepas, kaklas ilgas, baltas, gal
velė kaip obuolys, akys kaip žvakės, 
lūputės kaip kraujas!.. Neveltui tie 
vyrai taip ir limpa prie manęs, kaip 
musės prie medaus.

Pasitraukia nuo veidrodžio ir išleng- 
va vaikščiodama po sceną kalba: 

Ona. Onyte, Onyt, į kų-gi tu pavirtai? Buvai 
motinėlės paguoda... buvai... buvai 
nekalta, kaip lelija balčiausia... o 
dabar? viskas dingo! (susijudinus) 
Tai vis padarė girtuoklystė. Kas iš 
mano jaunystėlės, iš mano gražumėlio 
— kad nebėra razumėlio. (Atsisėda 
prie stalelio ir juokiasi) Cha, cha, cha! 
(ironiškai) Neturiu razumėlio! (su
duoda kumščiu į stalų) Aš ir už vel
nių gudresnė. Kurį vyrų panorėsiu, 
tų psisiviluosiu... (rodo pirštu į kak
tų) dėlto, kad čia pilna smegenų... (į 
pirščiukus sau pasibučiuoja) Kad šios 
lūpelės sukrinės, (prispaudžia rankų 
prie širdies) Karšta širdelė...... (Ap-

, sistojus sušunka) O! dega liepsnoja
. mano krūtinėj, kaip pragaro katile.

(viduryje aslos sustojus ramiai kal- 
. ba) Kad ir toks gražuolis Juozas. Ro

dos, jis gano gudrus ir doras, o kaip 
tik pradėjau savo pinkles jam statyt, 
tai, brakšt, ir susigavau nabagėlį. 

. • Mat, kų tai reiškia moteriškos gudru
mas, o dar tokios gražios, kaip aš...
(smarkiau) Patį Saliamonų iš kelio iš
vesčiau, (ironiškai) tik, žinoma, jei 
jisai mėgtų stikliukų išsimaukt.

H SCENA.
Baltrus ir Elzė. (įeidami) Labas vakaras!
Ona. Labas, labas. Meldžiu sėsties, (-visi sė

dasi) gerai kad atėjote, man vienai 
taip ilgu, taip neramu, kad nei ne
išmanau, kaip pasakyt. Tarytum ko
kia baisi nelaimė man gręsia. Taip 
širdį skaudžia, taip sųžinė nerami, 
kad net baisu.

Elzė. Gal dabar ir Juozas neateina nuraminti; 
girdėjau prie parapijos prisirašė?

Ona. Tai-gi, tai-gi, EI zyt, kad tu žinotumei, 
x kaip aš jį labai myliu! Aš be jo gy

venti negaliu. Iš viso būrio vyrų, ku
riuos nuo moterų paviliojau, jis man 
už visus meilesnis.

Baltrus. Moteriške, ar pasiutai! ar tau negėda 
tokiuos žodžius pliaukšti? Jeigu tas 
teisybė kų dabar pasakei, tai ar tu 
Dievo nesibijai, juk Jis tave gal nu
bausti (pasikeldamas nuo sėdynės, 
Elzei) Elzyte, eiva namo Aš bijausi 
ir po šiuo stogu būtu

Elzė, (raminančiai) Baltruti, nebijok. Ona 
tik tyčia taip šneka. Neklausyk jos.
Ateis tuojaus vaikinai su merginomis, 
tai pasisiausime. Dabar mūsų jaunos 
dienos. Kaip apsivesime — kiti daly
kai rūpės. Sėskis, Baltruti, sėskis, 
nusiramink!

SCENA m.
Sueina kambarin jaunimo būrys. Visi svei

kinasi, kalbasi. Paskui susikimba rankomis 
ir pradeda žaisti aguonėlę. Porą kartų jau
niesiems apsisukus už durių pasigirsta bal

simas. Čia... čia!.. tos karštos lūpos, kurios 
nuodus leilžia! (smarkiai) Čia driež- 
las lelijų krūme. (Įeina į vidurį, vien
marškinis, be kepurės, su pasišiau- 
šiusiais plaukais. (Jaunimas nusi
gąsta ir traukiasi į šalį.)

Simas. (Stovėdamas prie durių) AŠ apjakėlis, 
geidulių vergas, sulaužiau moterystės 

šventumą (pirštu rodydamas į Oną) 
tu, mano puolimo priežastis! Tavo 
žibančios akys mano dorybę pakirto.: 
Per jas mano žmona nusižudė... vai
ką papiovė ir pati, pasikorė... (Jau
nimo būrelis dar labiau susiglaudžia.) 
(Staiga Simas išsitraukia iš kišenės 
revolvėrį ir paleidžia vieną šūvį į Oną, 
o antrą sau į kaktą ir šaukia.) Pra
pulk, paleistuve! — pragare pasima
tysime (Abudu sukniumba ant žemės). 

Nusigandęs jaunimas bėga prie jų, kelia juos 
nuo žemės.

Tuom tarpu uždanga nusileidžia. 
Pirmo akto galas.

AKTAS n.
Scena I.

Paprastas Amerikos lietuvių gyvenamos stu
bos kambarys. Prie sienos staliukas, ant ku
rio padėta vakarienė. Kambario viduryj antras 
stalas ant kurio stovi lempa. Durys į bile ku
rią pusę. Juozas valgo vakarienę. Šalę stale
lio minkštoje kedėje supasi Juozo jauna 
šeimininkė — Vėjavaikienė.

Vėjavaikienė. Kad tu, Juozai, nedrąsus, kaip 
15 metų mergelė; valgai sau užsi
kniaubęs, o į mano naują šilkinę šle- 
bę ir į mane, tai nei žvilgt. Tary
tum čia šalę tavęs sėdi kokia sena 
boba — pakulų kuodas... (truputį pa
lūkėjus) Juk aš nei kiek nebjauresnė 
už Oną. O parėdnių turiu dar gražes
nių ir daugiau. Kad ir šita, žūirėk, 
šlebė, vienų šilkų... Būtumei mikles
nis mudu susikalbėtova ir jau kad pa- 
ūžtūva, tai paūžtūva... (Susiduoda 
sau per kišenes.) Pas mane dar žvan
ga, o juk ir tu nepilkas. Su tokia, 
kaip aš, tai nesarmata būtų ir tarp 
žmonių pasirodyti. Tik dirstelėk nors 
viena akimi, o persitikrinsi, kad šalę 
tavęs sėdi rožė ir skaisti pinavija. 
(Juozas pasižiūri į Vėjavaikienę ir vėl 
tylėdamas valgo.) Turbūt dar Onos 
tesigaili. Nusiramink, kas žuvo ne
gailėk, kuri bučiuoja — mylėk.

Juozas. (Šluostydamas skepetaite ūsus.) Ačiū, 
gaspadin, už gardžių vakarienę. Da
bar būsiu sotus iki rytojui.

Vėjavaikienė. Ir nieko daugiau nenorėsi?
Juozas. Visas mano troškimas, tai kad mano 

pačiutė su kūdikiu kuogreičiausiai at
važiuotų.

Vėjavaikienė. Žinau, žinau...jums vis labiau 
žmonos rūpi... Bet kol susilauksi... 
dabar... galiva mudu ir pasiausti, 
(lipšniai) kad tu, Juozai, vis toks 
nedrąsus, vis nusiminęs... būk vy
ras; parnešk porų bonkų raudonos 
ar geltonos, tik žiūrėk, kad būtų sal
di ir stipra, gero alaus porų tuzinų. 
Besivaišindami susieisime į artimesnę 
pažintį, gal ir širdelę viens kitam nu
raminsime. Oną užmirši, kaip prie 
meilesnės prisipirši. Kaip bus puiku! 
Na, kų tu sakai ant šito?

Scena n.

Vėjavaikienė. (užgirdus bildesį prie durių) 
Meldžiame į vidų. Įeina girtuoklis su 
Stepu.

Girtuoklis. La-a-a-bas va-a-a-kars visiems... 
att-t-t-ėjom a-n-n-t inkurtuvių (Stepas 
sveikinasi su Vėjavaikienė ir Juozu.) 

Vėjavaikienė. Meldžiu sėties, sveteliai, mel
džiu. Sakot atėjote ant inkurtuvių. 
Labai gerai. Tiesa pasakius, būtų 
gerai išsigertu Tik Juozas kas-žin 
kol taip nusiminęs, o juk jam išpultų 
pradžių padaryti.

Vėjavaikienė. Tik, žinoma, pas tokių jaunų ga- 
spadinę persikraustęs, tai ir pasiro
dyt turi. Mes prastos negersime.

Girtuoklis. Žinoma, kad ne.
Juozas. Jeigu jau jūs taip norite, galiu duo

ti kokį dolerį inkurtuvėms — galite 
sau išsigerti, bet aš tai negersiu.

Vėjavaikienė. (išdidžiai) Tai kaip-gi jau tu 
sau manai? Ar tai mes kokie grino- 
riai, ar kų? Turime dar savo dolerių 
(išsiima mašnų ir rodo). Mes tik nori
me tamstos širdies, tamstos meilės, 
pažinties, prietelystės... na.... na, o 
gal dar ir daugiau ko norime. Tik 
parnešk geros, saldžios, gardžios, tai 
mes pamatysime, kaip tamsta savo 
gaspadinę myli ir savo kaimynus ger
bi, (rankomis rodydama) Tuoj čia 
bus pilni kampai butelių, rojaus kva
pu viskas pakvips. Taip bus gera 

» kaip saliūne.

SCENA m.
Tie patys ir Agota su dukterimi ir žentu.

Vėjavaikienė: (Įėjus mabarin Agotai jos 
dukterei ir žentui) Meldžiu, meldžiu 
arčiau prie stalo (svečiai sėdasi).

Agota: -Miela gaspadinėlė ir sveteliai, atleis
kit, kad mes pertraukėme tamstų pa
sikalbėjimą. Mes turime svarbų rei
kalą prie Juozo ir norime jį vesties 
pas savą. ’ • _ «

Girtuoklis: O ka... a... aip bu. .A. .s su in- 
kur. r. r. tuvėms?

Stepas. Ar tai mes už dyką čia atėjome?

(Toliaus bus.)

Tautos Fondo Skyriai.
Tautos Fondo Seimas, kuris atsibuvo 

j Scranton, Pa., 1915 m., priėmė ir užtvirtino 
konstituciją geresniam Tautos Fondo organiza
cijos susitvarkymui. Pagal minėtų konstįtuci- 
ją Tautos Fondo skyriai gali būti įsteigti iš ne
mažiau kaip penkių (5) “Tautos Fondo” narių, 
su sanlyga, kad vienoje parapijoje negali bū
ti daugiau kaip vienas (1) skyrius; kiekvie
nas narys, norintis turėti sprendžiamąjį balsų, 
turi paaukoti bėnt vienų sykį metuose į “Tau
tos Fondų” vienos dienos uždarbį, bet nema
žiau, kaip vienų (1) dolerį. Skyriai, kurie 
prisiunčia Tautos Fondo Valdybai surašą savo 
valdybos vardų ir adresų, ir sykiu su aukomis 
bent po vienų dolerį nuo kiekvieno nario, 
gauna “čarterį.” Tautos Fondo Valdyba sten
giasi turėti skyrius po visas Amerikos lietu
vių kolonijas ir intraukti į juos kuodaugiausia 
narių. — Tautos Fondas jau turi savo skyrius 
beveik visose Amerikos lietuvių kolonijose, bet 
dar ne visi skyriai susitvarkė sulyg Tautos 
Fondo konstitucijos. Šiuomi paduodu sura
šą tokių skyrių, kurie išpildė T. F. konstitu
cijos reikalavimus: —
T. F. Skyrius No. 1. — Newark, N. J.;

Pirm: — K. Vaškevičius, 
Vice-pirm: — A. Radzevičius, 
Ižd.: — S. Pranis,
Prot. Rašt.: — J. Vincas Daukšys, 
Fin. Rašt.: — A. Masandukas,
Iždo globėjai: —J. Daukšys, J. Kuisys. 

T. F. Skyrius No. 2. — Pittsburgh, Pa.;
Pirm: — J. J. Miliauskas, 
Vice-pirm.: — P. V. Abiecūnas, 
Rašt.: — A. M. Sutkaičiutė, 
Ižd.: — Pranas Venslovas,
Iždo glob.: — Agota Mičiulienė, Jie- 
va Jankevičienė.

T. F. Skyrius No. 3 — Girardville. Pa., 
Pirm.: — Antanas Glinskas, 
Vice-pirm.: — St. Kavaliauskas, 
Rašt.: — Juozas Raibikis, 
Ižd.: — Silv. Bieliauskas,
Iždo glob.: — Fr. Paserpskis, M. Ja- 
sulevičienė.

T. F. Skyrius No. 4 — Indiana Harbor, Ind., 
Pirm.; — St. Brazdys,
Rašt.: — Kun. J. S. Martišiunas. 
Ižd.: — Vincas Kadžius,

T. F. Skyrius No. 5 — New Britam, Conn.; 
Pirm.: — J. Poškus,
Rašt.: — Ant. Neverdauskas, 
Ižd..: — Tamošius Staskevičia.

T. F. Skyrius No. 6 — Baltimore, Md.; 
Pirm.: —Juozas S. Vasiliauskas, 
Vice-pirm.: — Juozas Čiuplinskas, 
Rašt.: —* Juozas Pautienius.
Fin. Rašt.: — Jonas Karalius, 
Ižd. i — Ant. Sakevičius.

T. F. Skyriaus No. 7 — Chicago, Dl
Pirm.: J. Mikaliūnas,
Rašt.: — P. Cibulskis, '
Ižd: — D. Kazlauskas.

T. F. Skyrius No. 8 — Chicago, Dl. 
Pirm.: — Dominikas Galminas, 
Rašt.: — Kazys Dargis, 
Ižd.: — Pranas Jakas.

T. F. Skyrius No. 9 — Cedar Rapids, Ia.; 
Pirm.: — Juozas Toleikis, 
Rašt.: — Stasis Zerolis, 
Ižd.: — Kazys Žiogas.

T. F. Skyrius No. 10 — Bridgeport, Conn. 
Pirm.: — Ladislovas Hrincevičia, 
Rašt.: — Kun. M. A. Pankauskas. 
Ižd.: — Jonas Blažys.

T. F. Skyrius No. 11 — So. Boston, Mass.; 
Pirm.; — Mik olas Venys, 
Vice-pirm: — Agota Strakauskienė, 
Prot. Rašt.: — A. Navikas, 
Fin. Rašt: — Konstancija Kaulinskai- 
tė,
Ižd.: — Andrius Zalieskas, 
Iždo glob.: — Kun. T. Žilinskas, V. 
Varžinskaitė, Jonas Galinis. 
Maršalka: — Juozas Motiejūnas.

Tautos Fondo Komisijos nariai: —
Kun. T. Žilinskas, 
Mikolas Venis, 
Kun. F. Kemėšis, 
St. Noreika.

T. F. Skyrius No. 12 — Athol, Mass. 
Pirm.: — Dominikas Karoblis, 
Vice-pirm.: — Antanas Losius, 
Rašt.; — J. A. Gailiunas, 
Ižd: — Kun. P. Meškauskas, 
Iždo glob: — Mot. Vaižmužys, Jonas 
Jasinskas.

T. F. Skyrius No. 13 — Brooklyn, N. Y.; 
Pirm: — Kazys J. Krušinskas, 
Vice-pirm: — Vincas Bendaravičius, 
Rašt: — Kazys Dumblis, 
Ižd: — Kun. S. P. Remeikis, 
Rašt. pagelb.: — Ona Daubarienė.

T. F. Skyrius No. 14 — Luzerne, Pa.; 
Pirm: — Jurgis Jonavičia, 
Rašt.: — Jonas V. Vabalas, 
Ižd; — Baltrus Zekas.

T. F. Skyrius No. 15 — Donorą, Pa; 
Pirm: — Ona Ečienė, 
Rašt: — Kun. Magnus Kazėnas, 
Ižd.: — Antanina Jakaitienė.

T. F. Skyrius No. 16 — Meriden, Conm ' 
Pirm: — Povilas Kušlis, 
Rašt: — Antanas J. Brinius, 
Ižd: — Vincas Milsbokas.

T. F. Skyrius No. 17 — Schester, Pa;
Pirm: — Juozas Rodis,

Rašt: — Jonas Mikaliūnas,
Ižd; — Jonas Blažys.
Iždo glob: — Jonas Leikus, Miko- 
las Navickas.

T. F. Skyrius No. 18 — Brooklyn, N. Y.; — 
Pirm: — Kun. N. Petkus, 
Rašt: — P. Montvila, 
Ižd: — J. Klasčius.

T. F. Skyrius No. 19, — Collinsville, UI.; 
Pirm: — Mykolas Gudeliauskas, 
Rašt.: — Bernardas Stumbras, 
Ižd: — Juozas Gudeliauskas.

T F. Skyrius No. 20 — Eats St. Lous, Dl.;
Pirm:, — Aleksandras Raubas, 
Rašt: — Juozas Perminąs, 
Ižd: — Ignas Martišiunas.

T. F. Skyrius No. 21 — Philadelphia, Pa.; — 
Pirm: — Kun. Ignacas Zimblys, 
Vice-pirm: — Jonas Grigaitis, 
Rašt: — Kazys Driža, 
Ižd: — Jurgis Pranckūnas,
Iždo glob: — Jonas Barauskas, Jur
gis Kateras.

T. F. Skyrius No. 22 — Cleveland, Ohio.; 
Pirm: — A. Kranauskas, 
Rašt: — J. Sakalauskas, 
Ižd: — Kun. J. Halaburda,

T. F. Komisijos narys: — J. Sakalauskas.
T. F. Skyrius No. 23 — Homestead, Pa.; 

Pirm: — Juozas Bendaravičius, 
Rašt: — Kun. S. J. Čepananis, 
Ižd: — Jonas Gudžiūnas.

T. F. Skyrius No. 24, — Rochester, N. Y.; 
Pirm: — Vytautas Danilevičius, 
Rašt.: — L. Jančaučiutė, 
Ižd: — Kazys Andruška.

Visi Tautos Fondo Skyriai, kurie dar 
nesusitvarkė sulyg T. F. konstitucijos, ma
lonėkite tuojaus prisiųsti savo valdybos vardus 
ir adresus; aš-gi išpildysiu visus reikalavimus. 
Yra svarbu, kad visi T. F. skyriai susitvarky
tų ir gautų numerius; aš tuomet galėčiau į 
laikraščius paduoti atakančių atskaitų aukų 
priimtų per Tautos Fondų sulyg skyrių skait- 
liaus. T. F. skyriams yra svarbu žinoti, 
kiek jie aukų prisiuntė į Tautos Fondų, nes 
jie turi rinkti tinkamus asmenis į Tautos Fon
do komisijos narius; kiekvienas skyrius ren
ka iš savo narių į Tautos Fondo Komiijų se
kančiai: — Skyriai, kurie praeitais metais 
prisiuntė ne mažiau, kaip $200.00 aukų į Tau
tos Fondų, renka vienų atstovų į Tautos Fon
do Komisijos narius; tie skyriai, kurie pri
siuntė daugiau aukų, renka vienų atstovų nuo 
kiekvienų $500.00, psisiųstų į Tautos Fondų. 
Nuo ateinančio T. F. Seimo, kuris bus Phila- 
delphijoje, Pa., birželio mėnesį, 1916 m., 
tokia nauja T. F. komisija užims vietų dabarti
nių T F. komisijos narių.

Visi skyriai kuogreičiausia prie darbo!
A. A. Šlalris

T. F Raštininkas 3255 So. Holsted St.
Chicago, Dl.

Jauno ir kapas krata.
• • •

Tavo kad ir mirė netaip 
sirgo, kaip mano kad ir išgi
jo.

• • •
Dangus su žeme maišos.

• • •
Iš pupų nevarytas.

• • •
Kaip apuokas. Gražus kaip 

apuokas.
• • •

Juodas, kaip čigonas.
• • •

Juodas, kaip vabalas.
• • •

Juodas, kaip murinų kati
nas.

• • •
Merga, kaip liepa.

• • •
Vyras, kaip ųžuolas.

• • •
Mergytė, kaip rožytė.

• • •
Mergelė, kaip lelijėlė.

• • •
Kartus, kaip pipiras.

• • •
Kartus, kaip čemeryčios.

Straipsniai:

JAU IŠĖJO “MUZIKOS” 
NO. 2.

šis tas apie Dailę. 
Apie kelionę-kelionėlę 

(beletristika)
Muzikos teorija (tųsa) 
Apie mūsų chorus 
žinios iš visur

Gaidos:
Šėriau žirgelį (mišr. chorui)
Ant tėvelio dvaro (mišr. 

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

metų $1.50 atskiras numeris 
40c. . .
Adresuokite:

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

DARBININKO DOVANĖLĖ
1 Darbininkams

kaina tik 5c.
Šioje knygelėje randasi straipsniai, kurie buvo “Darbinin

ke” skyriuje: “Iš po darbininko plunksnos.” Tuose straipsniuo
se yra gausybės sveiko, darbininkiško, praktiško proto minčių. 
Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, simpatiški meilūs, pa
mokinanti, perspėjanti, paakstinanti.

Verta didžiausio išplatinimo.
Kalba švelni, lengvutė, o ne kokia dirbtinė.

SKAITYKITE IR PLATYKITE ŠIĄ 
KNYGELĘ.

KOMEDIJELES
ČIGONES ATSILANKYMAS, 

DVI KŪMUTES, 
DVI , SESUTES 

IR GIRTUOKLE 
SU BLAIVININKU.

Parašė
Uršulė Gurkliutė

KAINA 10 CENTŲ.



f

Vietinės žinios.
ŠV. PETRO IR POVILO DR. 

SUSIRINKIMAS.
2 balandžio buvo paprastas I 

mėnesinis susirinkimas katali-' 
kiškos Šv. Petro ir Pov. Drau
gijos. Bet tas susirinkimas 
vienkart buvo ir nepaprastas. 
O nepaprastas jisai buvo tuo, 
kad Bostono 60-ios L. S. S. 
kuopos atstovas Kupstas įnešė, 
kad katalikiška Šv. Petro ir 
Povilo Draugija dalyvautų in 
corpore socijalistų demonstra
cijoje 1 d. gegužio šių m. O 
dar didesnis nepaprastumas 
buvo tame, kad tos katalikiš
kos draugijos pirmininkas 
Dragašius nuoširdžiai tą įneši
mą rėmė. Rėmė jį ir kiti 
‘ ‘ draugučiai. ’ ’ Nežiūrint to 
tečiau už įnešimą balsavo tik 
12, gi prieš jį net 60 su vir
šum. Tada “draugučiai” iš
sinešdino iš svetainės.

x Beje, ar nežino kas, ko
dėl katalikiškos Šv. Petro ir 
Povilo draugijos sekretorius 
Vasiliauskas tos draugijos su
sirinkimus garsina tik laisva
maniškame laikraštyje “Atei
tyje.” Rodos “Ateitis” drau
gijos organu dar nenusamdy- 
ta? O gal “runija” į orga
nus?

“Darbininko” knygyne. Pir
kit, skaitykit, platykit, staty
kit scenai p-lės U. Gurkiiutės 
Komedijėles.

Adr.: “Darbininkas,”
242 W. Broadway„

So. Boston, Mass.

NAUJIENA LIETUVIAMS!
Nuo senai Šo. Boston’e 

buvo pageidaujama geros, 
švarios, lietuviškos res
tauracijos. Tas pageida
vimas išsipildė. Dabar to
kia restauracija randasi 
po No. 204 W. Broadway.

Viskas yra švariai užlaiko
ma. Valgis yra šviežias, geras 
ir tinkamai -pataisytas. Čia 
kiekvienas lietuvis gali sočiai 
ir gardžiai papietauti. Patar
navimas yra prielankus ir 
mandagus.

Visi lietuviai So. Bostonie
čiai ar iž kitur atvažiavę yra 
kviečiami užeiti į

W H I T E W A Y 
RESTAURANT 
Feliksas Zaleskis

— ir — 
Jonas Jokubauskas 

(savininkai)
204 W. Broadway,

So. Boston. Mass.

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

Juozapas Strazdauskas,
2 Chadvick Street,

Rosbury, Mass.

4;

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

P. Rudavičia,
39 Hunter Street,

Montreal Canada.

LIETUVIŲ KOOPERATY
VIŠKOS BENDROVES 

SUSIRINKIMAS 
atsibus paaedelio vakare, 

balandžio 3 d., 1916. 
Prasidės 7:30 vaL vakare 

LIETUVIŲ SALĖJE, 
kampas E ir Silver gatvių, 

So. Boston, Mass. 
Kviečiame visos narius su

sirinkti, nes tarime daug svar
bių dalykų apkalbėti.

Taip-gi norintieji būti ns- 
nais xos Dcncuovcs nt&totiGuw 
ateiti. " '

L. Kooperatyviškos Bendro- 
vės Ražt

A JONAITI*.

Nugirdęs.

PADIDINOME KNYGYNĄ.
Šiomis dienomis “Darbi

ninkas” žymiai padidino savo 
knygyną. Dabar galima ja
me gauti įvairių geresnių lie
tuviškų veikalų. Trumpu 
laiku paskelbsime stambes
niuosius veikalus, kuriuos ga
lima gauti “Darbininko” kny
gyne.

NERAMUMAI 
HOLANDUOJ.

Londonas. — Privatiškos 
žinios atėjo iš Kopenhageno, 

■ kad Holandijoj jaučiamas ne
rimastis. . Armijos ir laivyno 
vadai laiko posėdžius ir daro
mi šiokie tokie kariniai prisi
rengimai. Sako, kad parla- 

•I—mentas laiko-nepaprastus po
sėdžius.

Nėra žinoma, kodėl daro
mi tokie paslaptingi pasitari
mai ir prisirengimai, bet 
spėjama, jog taip yra dėl nu- 
skandinimo kelių Holandijos 
garlaivių ir trukdyme susine- 
šimų su jos kolonijomis.

Sugadytas telegrafas tarp 
Holandijos ir Anglijos dar ne
pataisytas.

MARIJOS VAIKELIŲ 
DR-JA SMARKIAI 

JUDA.
Marijos Vaikelių draugija 

tik šeši mėnesiai kaip susitvė
rusi, o jau daug nuveikė: su
rengė keletą vakarėlių, ir ko- 
žną subatą dr-jos nariai po pie
tų susirenka į bažnytinę sve
tainę ir tenai mokinasi žaisti. 
Po Velykų rengiasi prie dide
lės parodos, kuri bus laikoma 
per tris vakarus. Pirmą va
karą bus prakalbos, antrą va
karą dainos ir teatras, trečią 
visų tautų šokiai ir žaislai. 
Parodoje, bus išstatyta: siu
viniai, piešiniai, ir medžio 
drožiniai, kuriuos pagamins 
draugijos nariai.

GERIAUSIOS 
PARMOS.

Norintieji pirkti geru farmų 
budinkais, Sodais, apsėtaisSU

sąmaz soiaž so^ąiipstau jį sįbsjubį 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė- 
tojai 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 aut gerų derlingų laukų 
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 gy
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO.

Peoples Statė Bank Bldg. 
Scotville, Mich.

Cleveland, Ohio. — Du vai
ku 8 ir 9 metų amžiaus buvo 
atvesti teisman už išlaužimą 
spintos ir pavogimų $13.00. 
Tuos pinigus jie išleido ant 
čiugamo ir judamųjų paveiks
lų.

-

I ■

LONDONAS. — Anglijos 
valdžia pašaukė armijon vaiki
nus 19 metų.

NAUJA LIETUVIŠKA 
VALGYKLA.

Šią savaitę atsidarys nau
ja valgykla pp. Felikso Zales
kio ir Jono Jokubausko. Nau-! 
ji biznieriai nemažai yra pasi
darbavę So. Bostono lietu-; 
viams. Linkėtina naujiems 
savininkams gero pasisekimo.

DARYKITE, KAIP KITI.

Ir jūs darykite, kaip kiti.
O tie kiti štai kaip daro: 

suvynioja į poperėlį sidabrinį 
pinigiuką-dešimtuką ir siunčia 
konverte mums su laišku taip 
parašytu: “Už šį sidabro šmo
telį (10c.) meldžiame atsiųsti 
aukso (U. Gurkiiutės KOME- 
DIJĖLĖS).”

Tokį laišką gavę, mes tuoj 
dedame puikią aukso spalvos 
viršeliais p-lės U. Gurkiiutės 
knygelę — KOMEDIJĖLES.

Per dvi savaiti tos knygelės 
išpardavėme arti 1.000 ekz.

Knygelė labai smagi, dai
liai atspausta, popiera drūta, 
kaip jaučio oda.

Pigi, kaip ir visos “Dar
bininko” išleistos knygelės, to
dėl kad tikimės greito išpar
davimo.

Išpirkite KOMEDIJĖLES 
tuoj, ne vieta joms gulėti

Pajieškau Antano Vaičaičio ir 
Jeronimo Miku tai čio; Skirsnemu
nės par. R&sieniij p&v. K&ua o 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)
A < *

C. & P. Phone St Paul 5947
GRABININKAS 

IR 
BALZAMUOTOJ AS.

Pagrobus 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 Įritu miestų.

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

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

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

—

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiao^dyaoo Gydo,vi»rilri><lig»«
1-8 P. M- 7-9 P-M. Prialriria^AJdnlua.

419 Boylston St, Besimi, Mm.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valando. 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8. vaL vakare.

L.D.S. CENTRO VALDYBOS) 
ANTRASAI:

Dvasiškas Direktorius. 
Kunigas F. Kemėšis, 

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

Pirmininkas.
Motiejus Žiobs, 

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

Pagalbininkė. 
Marijona Juškienė, 

129 Melrose St., 
.. Montello, Mass.

Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas.
Mikolas Venys, I

28 Story St
So. Boston, Ma— 

Globėjai. _
Jonas Petrauskas,

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

Vincas Kudirka,
37 Franklin St, 

Pranas Kuras,
457 Pleasant St., 

Nonvood, Mass. 
Literatiška Komisija. 

Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broaduay, 

So. Boston, Maas. 
• Pr. Gudas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

F. Viraks,
242 W. Broadvray, 

So. Boston, Mass.

«
4
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Nedaliomis 
nuo 10 vai ryta 
iki 4 vai vakare.

n

1.00
1.00

75c.
50c.

1.00

50c.

25c.

1.00

R
Gy-

H

Geriausias Siuvėjas

svei- 
bus

50c.
25c.

S.»C. LILIENSTERN,

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c.

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

Tel. Orford 4900.

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

ros sekančios gyduolės.

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

nežiūrint,
duolių galite reikalaut ir per laiškus,

eipresu.

n

ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų.
o męs prisiusime jums

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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

Gy- 
jums

REIKALAUJAME
AGBNTĮTI

Po visus miestus ir apielinkes 
lietuvių apgyventas

Po visus miestus ir apielinkes 
lietuvių apgyventas.

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

Turi išsistoroję ezpertą 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.
(37)

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŽAPALIS

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

Vienatine Lietuviška

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
“DARBININKAS”

“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su 
balomis.

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

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingi! 
darbininkams pasiskaitymų, rašytij pačių darbininkų.

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

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

t “DARBININKAS” 
ninkui svarbu, n 
suprantama.

“DARBININKAS”
rios dailumu, gražumu, 
šija 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:

visuomet turi viso te, kas darbi- 
audinga, i n domu i r

n
P
G

<

b

M

t 
T 
T 
T 
T 
T 
T t 
T t

Vienatine Lietuviška *t* 
*** rautuvė’ t

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

V. LUKOSEVICIA, 
Minersville. - - Pa T

T
nuolatai išleidinėja knygeliu, 
turiningumu, pigumu

ku- 
vir-

I

o vi-

ĮJM 
t

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

Auksas už Sidabrą
PIRKITE PANELĖS U. GURKLIUTĖS 

NAUJAI IŠLEISTAS 
KOMEDIJĖLES.

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

Komedijėles talpinai “Čigonės Atsilankymą,” 
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 komedijėles labai tinka vaidinti tose kolonijose, 
kur neįstengiama statyti scenon stambesnių veikalų.

Lietuvių kalboje nėra sceniškų veikalų pigesnės knygelės, kaip 
“Komedijėles.” 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.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

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

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

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

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

Lžlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup- 
Čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

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

nos

✓

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

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių
(corn’s) 15, 20 ir 25c.

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75c.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

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,

LIETUVIAI PAS SAVUS,

i

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo vatandoa:
Nuo 2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 EEOAL wjfY- C«t. G ST. SC. BOSTON. 
Te! 502 S. B.

Paeit
misios mftclos

JONAS BE
28 Chandler Str., Boston 

(Cartle Sųuare’s Blocl

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir 

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

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

(Iš Rusijos)

LIETUVIS KRLAUOIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškos 
ir moteriškus. Darbą atlieku : 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosiųu, pataisau, skalbiu ir 
k v ar buo j tf. •
PETRAS\ MAKAREVIČIUS, 

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

Wilkes-Bane, Pa.
\

Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00 
ir aukščiau.

Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią 
kainą.

172 Statė St., Boston, Mass.
(Priešais Custom House.)

Visi skaitykit ir platinkite
“Darbininką”




