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Rinkim $5.000.000 į Liet 
prekybos ir pramonės 

Draugiją.

rią vygdinti. 
oš lietuviai 

___ ,__ _o______ ijos dėtų sa- 
1 vos kapitalui j mMetą draugi
ja ir važiudtį 1 Lietuva, ži-

' ■pasivaro pirMyh. ‘;VoMėWa!i 
1‘flattrr ftffi tik ’^ntiėa, ties 
frrdieūžšfi pradėjo sm Alkias 
JbnteHiki*. TYartetMto ė- 
Irfc bandyti struti tetektas 

•’MfrfjaK YffcČ baJribšsker- 
'h^Reink drd W|o Ttotiim-

VERČIA ANT FRANCŪZŲ 
DEGANTĮ SKYSTIMĄ.
Paryžius. — Vokiečiai savo 

atakose ant Verduno vartoja 
keletą rūšių degančio skysti
mo. Vokiečiai pasirodė galį 
iš tam tikrų indų purkšti de
gantį skystimą į francūzus. 
Tokiu degančiu skystimu gali 
purkšti iš 60 ir net 90 pėdų 
tolumos. Kaikurie francuzų 
kareiviai buvo suspirgyti kaip 
lašiniukai ant patelnės tuo 
baisiu skvstimu.

Vokiečiai Verduno fronte 
turėjo daugiau, kaip pusę mi
lijono kareivių. Nors turi di
džias jėgas, bet jų apetitą žy
miai sumažino neapsakomi 
nuostoliai- Prie francuzų drut- 
viečių krūvų krūvos vokiečių 
lavonų randasi.

ii su

ii, o krtvfrins Wfbrtus
Ketetos metu kflfėūi

ycviauo uau., 
reiktų kviesti ir 

svetimtaučiai, bet pirmenybė 
visur tūrėtų.būti pajininkų.

Taigų panašiu būdu gali
ma būtų sutvarkyti Amerikos

tikri europie- 
gražiose naujose unifor- 

Praėjo ir juodukai — 
apdris- 

skederliuose. 
parodo, jog 

šturmuodami buvo nuo savųjų 
atkirsti ir galop buvo privers
ti pasiduoti.

Kareiviai, kurie neilgai te
silsėjo, štai vėl eina ugnin. 
Kareiviai yra budrūs, gyvi, 
pilni ramaus pasitikėjimo. No
rėtus priglausti prie savo, kru
tinės tuos šaunius vyrus.”

Tuose mūšiuose vokiečiai 
vartojo tokių bombų, kurios 
leido gazus baisiai akis č ’- 
čius.

mas.
BROCKTON, MASS. — Mi

rė žymus vietos socijalistas T. 
FTood. .To karstas buvo ap
vyniotas raudonomis vėliavo
mis.

LONDONAS. — Iš Atėnų a- 
tėjo žinia, jog Mesopotamijoj 
Bagdadas ūfnai pasiduoriąs 
anglams.

PARYŽIUS. — Kardinolas 
Mereier sugrįžo iš Rymo į Bel
giją, j savo miestą Malinęs.

giausia buvo leista pasažie- 
rių imti 1960 su taniais ir ju
rininkais. Tai-gi matome, 
jog tas dabar laivas gabenant 
kareivius buvo baisiai perpil
dytas.

Išsigelbėjusieji tvirtina nie
kur nematę submarino.

Laivas buvo apginkluotas 
5 anuotomis 14 centimetrų, 
dviem 57 milimetrų ir keturio
mis 47 miliemtrų.

Tai-gi teutonai pagal kari
nes taisykles turėjo teisę tor
peduoti tokį laivą.

ir pusa/iermms garlaivius.
Taip daryti yra priešinga 

intemacionalėms teisėms. To
dėl prez. Wi!>on protestavo 
Vokietijai, nes amerikonai, 
plaukiantieji ant tokių garlai
vių bus pavojuje.

Nekurie senatoriai norėjo,, 
kad būtų uždrausta ameriko
nams važiuotį ant tokių garlai
vių. Prez. AVilson buvo labai 
priešingas tokiam susiaurini
mui.

Galop senate buvo balsavi
mai ar remti prezidentą ar iš
leisti bilių, draudžiantį ameri
konams važiuoti ant ginkluo
tų garlaivių. Prieš prezidentą 
balsavo 14 o už 68 senatoriai.

SNIEGAS JAU NEBALTAS.
Kunigaikštis Rohąn, kava

lerijos kapitonas, kurs grūmė
si ties fortu DouMimoht ir bu
vo dū kartu sužeisti, pasa
koja apie baisumą , skerdynės 
Verduno fronte. Sako, jog 
tame fronte jaū nesą balto 
sniego, Visas ten sniegas ap
šlakstytas krauju. Sako, jog 
sker'dyn'ė esanti baisi. Kuni
gaikštis sako, jog vokiečiai 
bandys, kitur prasilaužti fran- 
cūzų liniją, o prife Vėrduno 
pradėjo mūšius tik tAM kad a- 
tidą jnukrr'“^ ~ 
IŠtik

menko*., WaA 
iaptorims .'tarp 'šMMforių. 
toks biTiuš 'būtų iŠlėfįMis

ta. Vokiečiai stačiai mirčiai i 
žiūrėdami į akis, su neapsa
koma drąsa kabinasi įkalniu 
per lavonus savo brolių. Bet 
tai dar ne viskas. Francuzai 
iš visų pusių dabar atsuko 
vambzdžius baisių armotų ir 
ėrųė versti bombas. Visas; 
kalnas išrodė neišpasakytu ug- 
niakalnio išsiveržimu. Ir at
sitiko taip, kad kitiems vo-: 
kiečiams buvo atkirstas kelias i 
ateiti talkon savo broliams pa- 
kliuvusiems į ugniakalnį. Per 
dvi dieni vokiečiai atkirsti sla
pstėsi kalno grioviuose Ne-: 
reikia aiškvti, jog jiems mais
to nei iš kur neatėjo.

Bet nežiūrint į tai tie nar-1 
sus vokiečiai atsilaikė ir atmu-1 
šinėjo francuzų atakas, kol vi-' 
sas žemės sklypas vokiečiams į 
pakliuvo.

Štai nesenai pro mane praė-, 
jo nelaisviai 
čiai, 
mose. Praėjo ir 
francuzų talkininkai 
kę, nuplyšę, 
Tie nelaisviai ir-gi

1 ' šnekėjausi ku tais karei- 
vikis. kūrie šturirfaVo labai 
iMcf&tytį M. 3U. Kūo- 
Mėt šaūMoSos bata-

aht tb kttrio frtdi- 
Mrmdtaš, ’tttl Vtfklec’iM 

pasilpo TOiMificyft.
jTihofij vie- 

tVo’riiš.

Tasai AtftSUs ’kkifflta dabar 
ktoVi prieš 'mano akimis. .Tis 

drt'tv^dtės knt Abiejų 
pusiį Mėuse. ’'

Kk?p tik ifriė jd •priėjo vo- 
&ečM ‘tki Iš pftŽlapttngoš 
VįiO; W JiŠ šafab iflrtti tftiš- 
pasakvfh ‘ffend&tt Ugafe. Vo-

nos. Is 14 rusai jau o.
Vokiečiai bombarudĮb Ai- 

sevičių sodžių, gulinti-^netoli 
nuo geležinkelio stotiem Bara
novičių.
RUSAI KONCENTRUOJA 

JĖGAS.
Zurich. — Iš Bucharesto 

Rumunijos sostinės atėjo žinių, 
jog pietinėj Besarabijoj rusai 
ėmė judėti ir prasidėjo ten di
delis kariuomenes sutrauki-

Proga geriause pradėti rū
pintis ekonominiu Lietuvos li- 

; kimu tuojau po karei, kol 
svetimtaučiai Lietuvos neap- 
sės. Antra, tai mus kaipo 
lietuvių priedermė yra pastan
gas dėti, kad Lietuvą ir lie
tuvius svetimi neišnaudotų.

Jeigu mes po karei įsten- 
I gtume naimti Lietuvos ekono- 
‘ nują į savo rankas, be abejo, 
Lietuvos kultūra ir politika 

Į rastų daug daugiau pasekmių 
; negu kad buvo iki šiol. Lie- 
’ tuvai esant geresnėsia ekono- 
! minėsią sąlygose,, kįlant Lie
tuvos industrijai, prekybai, 

rastųsi daugiau 
Lietuvoj, būtų 

Lietuvos apšvie- 
Taigi kam bran-

NASHUA, N. H.
Streiko bėgis.

Turbūt “Darbiirinko” skai
tytojai visi įĮAMena, kuomet 
Našliuos du'rbTni'nkai išėjo į 
streiką, ir streikas dar tęsitei 
Le jdklo nū.si’feicHrrtb kaip iš 
vienos p'n^ės, Taip ir iš ki*fos 
pusės. I^&skuVftfė'se savaitėse 
buvo pradėję ‘AaVbi'ni'nkai lyg 
ir svyruoti. TiM '^aba'r stVei- 
kinmkai V&l gerai Y-
ra viltis Vūd gYeithi bus T^ftti- 
mėtas. ne> dMMMrnkAi tiek 
lkiko YoiMja rMt ^dnkirfs mėte- 
sTus. Nejūo’kšiis pradėjo širvo 
reikalais rūpintįes. Nūvtfrgi 
mas neiš paaskNtkk, ’&krbi niu
nkai riek Taikė įŠ^t'reikavę Nu
vargo. Tai kiekvienas dkririrūr- 
Yas gali stipriai Vftip parama 
yrą ’reiljafnigą.

Praeitdfnis dienomis palrno- 
suoti »š Manchester’io, N. H. 
kalėjimo streikieriai kurie 
streiko pradžioje LpVo stfąreš- 
fuorijr Be. kaB^bs TaTkbm 
yrrš 4 TriėnOsflff. J
liūdim ori 
tas ant.
man.

ĮSTABIAUSI VOKIEČIŲ 
GARLAIVIO NUOVEI- 

KALIAI.
Berlinas. — Didžiai įsta-1 

H I-s darbus atlikęs, vbkiečių 
gai iaivis Moewe iš Afrikos pa- Į 
kraščių išsisukęs budrius An- 

' glijos karinius laivus, par-1 
j plaukė namo. Perplaukė per j 
Šiaurinę jure, kurią šen ir ten j 

I narsto Anglijos laivai, ir į- į 
Į plaukė į didį Vokietijos laivy-1 
no uostą Wllhelmsnaven.

Vokietijos Valdžia oficialiai 
paskelbė, jog Moevre su sa
vim parsivežė 199 nelaisvius 
ir aufeb už $200.000. /

Neišpasakytas džiaugsmas 
kilo visoj Vokietijoj, kuomet 
atvyko tas garlaivis, kuTs nuo 
kžrūs pradžios Slankinėjo Af- 
rioš pakrančišiis, gtobė talki
ninkų. garlaivius', apiplėšęs 

| jhbš skandino. ;
Grafui von Dobna, gūrlai- 

Į vio J^oetve komdndahtui Nu
teikta pirmos klesos geležinis 
kryžiūs, o visi jurininkai ga- 
V6 po geležinį kryžių mitros. 
kldNbš. Kai žėri s parišaukč 
gtffffą Ddhną pas save *ant paši- 
matVmd.

(Sarisūvio Mėewe Ūuovėika- 
‘Ti’šft Ykttftriis. Nuskandino Ar- 
ba į hen'tfaiius ūėNffis ■įgn'bdno 
15 Anglijos gariafivtį. Tarp 

buVo ?r Appahp. kurį kele- 
tks Mdewė jurbiTnkp Atgabeno1 
l^n'V. Vabėft ubNtą Nespėri 

e'vs.
MoeVė pkAėjū ' mitrą, an t j 

kurios užplaukę Anglįjtfc škr-' 
Vuottš KTng EdfcAfd Vii ir.J mižjKa.i i - TruSKenao.

Sujuskite, broliai sąjtmgie- 
čiai, kad mūsų organizacija to 
skaičiaus sulauktų iki pirmojo 
seimo.

agrikultūrai 
inteligentijo; 
kam rūpinti 
ta ir politik <

KARĖS VERPETE.
Ormout (vokiečių generalio ! 

štabo stovykla Francijoj). Štai j 
žvilgsnis į baisią skerdynę prie 
Verduno, kaip ją aprašo vie
nas korespondentas:

“Arti maifcjs stovi baterija 
didžiųjų armotų-howitzerių, 
kurios tik vemia be paliovos 
ugnį. Štai batarija pasivaro 
pirmyn ir vėl ima kriokti, ši 
batareja yra_vi.eq^ iš daugelio 
kurias apmatau savo žiūro
nais.

Štai neišpasakytame chaose 
įvyksta tvarka. Surandu 
skerdynės vidurį, kur girdisi 
nuolatinis staugimas ir sprogi
mas. Tėmydamas batarejas 
pamatau, kur jos ima taikyti 
— viena apšaudo kalvą, antra' 
miškel, o daugelis batarejų 
taiko savo šuvius į tolimą for
tą ir kitas drutvietes.

Francuzų linija aiškiai ma
tosi, nes iš tėn matosi nuola
tinis veržimąsibombų. Matosi 
taip-gi francuzų pusėj kalvos, 
kurios tai yra drutvietes. Jas 
vokiečiai apšaudo, kad hutil- j 
džius tenyksčias SatArejas ir 
davus progą voki’eČTaJmi daYy- i 
ii A takĄ

Naūjaš istorijos puslapis: 
atsivertė prieš maino akis —Į 
mūšis, kuris dešimtį kartų kai- j 
sėskis už Sedano mūšį. fSeda- 
no Mūšis ’b'dvo 1370 im pra
džioj rugsėjo fn. Sedane vdkie- 
čiAi apsupo ftAhcr&ų ImperAt’o- 
riu NApoIėohą in ir po didžių 
Mūšių frAnchzai pasidavė. Ne
laisvėn pakliuvo pats impėra- 
Torius, 39 ^ėVierėliS, 230 šta- Į 
So. OficieriAi, 2600 Šiaip Afi-' 
cigriį ir 83i000 kar V. TėAp- 
frfątan ri*k Nfėtfį. dalį ’Vtfcdtmo 
Mūšio, I>ėt fr tą, kį. MAtau 

milžiniškas MūSis.
i&randie visur pūrivas. 

'ieūŽėftaiko tūdj NūtPy- 
P'iamaš. TPKfhes 'skūseslrių

merike ir Lietuvoj netruktų, 
netik paprastų darbininkų, a- 
matininkų, bet ir vedėjų dirb
tuvių, bankų, raštinių ir t.t. 

, Yra pas mus ir pinigų, tik 
jie mažą naudą neša saviem. 
Pelną iš lietuvių daro svetim- 

į taučių organizuoti bankai, 
į“building loans,” ir kitokį or- 
I ganizuoti kapitalai, paimda- 
į mi po savo globa ir lietuvių 
; centus. Mes patys sudedam 
pinigus į svetimtaučių bankus, 

: tai-gi, už mus pačių sudėtus 
i pinigus steigia dirbtuves, mus 
' samdydami dirbti. Svetim- 
! taučiai tarpininkaudami tarp 
mus ir mus pinigus lengvai 
dirba ir pelną didelį ii r. 

i Kodėl mes patys negalėtume 
savo kapitalus be tarpininku v i 

j mo svetimtaučių sunaudoti i 
i Galima tik reikia vienybės, 
j Taigi, visi kas kuo gali, rem- 
kim organizuojamą prekybos 
ir pramonės draugiją; dėda- 

I mi savus kapitalus agitacijai, 
i gerais patarimais. Pasekmin- 
i gai įvykdžius p. Karužos pie
nus, surinkus bent keletą mili
jonų doį į vieną krūvą, lengva 
būtų dabar išgriauta Lietuvą 
po karės atstatyti. P. Karužos 
sumanyme rodos skambėjo, 
kad bendrovė iš savo kapitalo, 
pirks šėrus dirbtuvių steigi
mui Lietuvoj, duos pasko
las prekybos draugijoms, že
mės parceliavimo bendrovėm 
ir t.t.

Man išrodo, kad būtų ge- 
| riau, jeigu ši draugija savo 
1 kapitalu imtų veikti tiesiogi- 
! niu būdu Lietuvoj, t-y. pir
ktų dvarus Lietuvoj, pardavi- 

! nėtų mažais sklypeliais kas 
norėtų, duotų paskolos, turė
tų savo žmones, raštų padary
mui, žemės iŠmieraviinui, kas 
pirkėjams atseitų daug pigiau. 
Drąugija steigtų dirbtuves, 
medžiagos gaminimui dėl na- 

: mų statymo, namus statytų, 
visokias dirbtuves steigtų, ku
rios . išrodytių Lietuvoj pfek- 

I tiŠknaušios, imtųsi vesti pla- 
1 tesnę prekybą su užsieniais. 
1 Žodžiu, turėtų apimti visą 
Lietuvos ekonominę srvtį. 
Tvarkyti viską turėtų draugi
jos pajininkai (šėrininkai) tam 
tikri žmonės specialistai, ne-

■ turint sa‘

Vas. 22 d. š. m. New Yorke 
susirinkus apie trim desėtkim 
veikėjų pasiklausyti sutarties 
(bloko) katalikų su sandarie- 
čiais. Kadanki Tautos Tary
ba savo atstovo neprisiuntė 
tartis su sandariečiais, tai su
manyta padaryti pasikalbėji
mas: kas galima būtų kartu 
veikti veikėjams šių dviejų 
sriovių, dėl labo lietuvių ir 
Lietuvos. Tarp kitų apkalbė
tų dalykų p. R. Karuža iš Phi- 
ladelphijos padavė sumanymą 
sutverti lietuvių Prekybos ir 
Pramonės Dr-ją Lietuvos me
džiagiškam pakėlimui po ka
rės. Sumanymas p. Karužos 
susirinkusių tapo priimta su 
dideliu entuziazmu. Nežiū
rint, kad susirinkę žmonės bu
vo dviejų sriovių, čia nuomo
nėse skirtumo nebuvo. Maž
daug visi suprato, kad tik 
Amerikos lietuvių organizuoti 
kapitalai gali išgelbėti Lietuvą 
iuo pražūties. Taigi aš nors 
trumpai apie virš minėtą dr-ją 
pakalbėsiu.

Pradžioje pereitų metų dar 
jfeinant Vilniuje “Viltis” ra
šė atsišaukimus į Amerikos lie- 
titviu's namų statymo amati- 

' sinkus, kad po karei grįžtų 
į Lietuvą statyti Lietuvoj iš
griautas triobas. Tam prita
rė ir Amerikos laikraščiai: 
“Draugas,” “Katalikas” ir 
kiti. Raginti per laikraščius, 
kad Amerikos lietuviai po ka
rei važiuotų į Lietuvą, pasi
liks aidu girioj, jei mes nenu- 
rodysime, kaip parvažiavusie- 
jai galės pragyvenimą daryti. 
Kad Amerike surinktus centus 
Įdėti, ten kur turėtų pelno ir 
užsiėmimą. Norintiems pirk
ti žemes, pradedantiems ver- 
telgvstę ar kitą kokį užsiėmi
mą, kad būtų kur galima 
gauti patarimų, informacijų, 
paskolos ir t.t.

Aš būdamas namų statymo 
amatininku, perskaitęs laikra- 
Sčiuose virš minėtus raginimus 
ėmiau pienuoti, kaip galima 
būtų tinkamai praktikuoti Lie
tuvoj amerikonišką sistemą 
namų statyme Man išrodo, 
kad pavieniai būtų labai sun
ku, arba ir visai negalima. 
Medžiagos nors ..Lietuvoje yra 
užtektinai, bet ji žalia, nepri
rengta dėl .-.namų ..statymo. 
Kad prirengti, tinkamai, pi
giai, reikalinga dMbMyės pja- 
jžhos. Medžio medžiaga, ku
ri pigausia priregti dėl nando- 
5mo namų statymo,., gamina
ma rankomis, ne Hia^inom, kaip 
tai buvo Lietuvoj daroma, at- 
sėina daug brangiau:v> saky
sim, durys, langai* .vidurio 
pagražinimui, . jistvos ir ,^.t. 0 
ką jau. ir k ai bėtiapįę. mūrinin
ką medžiagą: cementą, ply- 
tas, kalkes, ^nką,.. stoginę 
rnedžis^ą* kas vįsąį be dirbju- 
rfųir mašinų pagaminti nega
lim a. , Dirbtuves, užvelti,- ma- 
$inas nupiiktj, reikalinga daug 
•pinigų, kas lietuviu^ pa
vieniui begalima jies kapitalis
tų nėra. Tą patį galimą pa
sakyti ir aęią kitokių .ųžsjęmi- ‘ 
Mų specialistus, .amatininkus' 
ir darbininkus. . Sakysiu: aų-į 
dėjai, . skybėln'inkąi, , skarų i 
dirbėjai, ir daugybė kjtpkiį I 
dar ninkb, ._kuri£ . JLįe*^oj1 
gautų užriemimą urėdus (Įirb- 
tm&a Žalio? tnedįagos^Lie- j 
fu^oj hžtiktinai. Žmonių A-į
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Lenkų pasike 
sinimas.

Iš tikru šaltinių esame suži
noję, jog lenkų tautos vadai 
inteikė vokiečių valdžiai me- 
morijalą, kuriame siūlo pasi
dalyti Lietuvę tokiuo būdu: 
Suvalkų, Vilniaus ir Gardino 
gubernijos turėtų būti atiduo
tos Lenkijai, gi Kauno guber
niją galėtų pasiimti vokiečioi.

Tad pasirodo, kad priešų 
mes turime daugiau negu rei
kia. Visi tykoja ant mūsų 
Tėvynės. Vokiečiai, rusai 
svajoja Lietuvą užkolonizuoti 
saviškiais; lenkai siūlo išdras
kyti Lietuvos kūną, tą pačią 
Lietuvą, kurią jie per kelis 
amžius čiulpė, 
naudojo.

, __r 
visų pri 
mūši) kru 
koji širdis, 
tuviškas kraujas, 
mės iki paskutiniosios ir pa
kelsime protesto balsą, kad vi
sas pasaulis jį išgirstų.

Pirmiausiai, turime susi
vienyti visi tikrieji tėvynainiai 
ir atskirti visiškai mūsų išga
mas nutautėlius. Paskui tu
rime intempti visas pajėgas 
rimtam darbui.

Gavome žinią, jog netru
kus į Ameriką atvažiuoja Juo
zas Gabrys. Su jo atvažiavi
mu, beabejo, prasidės smar
kesnis visų mūsų veikimas.

Budėkime, broliai. Bai
sus Lietuvai paojus artinasi.

kvailino ir iš

įjne nuo tų 
ginti ? Pakol 

Fese plaka lietųviš- 
ir gįslose teka lie- 

mes ginsi-

IŠVAŽIAVIMĄ ATIDĖJO.
Tautos Tarybos įgaliotiniai 

Dr. Bielskis ir kun. Bartuška 
važiuoti į Lietuvą turėjo išva
žiuoti kovo 4. Dėl kaikurių 
priežasčių išvažiavimą atidėjo 
ant kovo 16 d.

NELAIMĖS IR UŽMUŠIMAI 
DARBE.

. Pennsylvanijos valstijos dir
btuvėse per pirmas 16 dienų 
vasaro m- sužeidimų darbe 
£uvo 13.027. Išeina, kad kas
dien toj valstijoj per minėtas 
46 dienų buvo sužeista veik L- 
<000. Buvo dienų, kada buvo 
sužeista daugiau, kaip 1.000 
^darbininkų. Vieną dieną su
žeidimų buvo 1.190.

Per pirmas 16 dienų vasa- 
,’rio m. buvo užmušta dirbtuvė
se minėtos valstijos 92 darbi
ninku. -

Tiek užmušimų ir sužeidi
mų buvo dirbtuvėse, be ka
syklų

Per sausio m. šių metų Penn
sylvanijos dirbtuvėse sužeidi
mų buvo 13.465, užmušimų 
129.

Pereitais metais Suvienytų 
Valstijų kasyklose dirbo 750.- 
(XX) darbininkų. Iš jų užriš- 
U vo 2-264. Mainų biuras 
G - ■ B ~ - jog nelaimių zkai- 
či if Fytiųja žymiai mažina
mi. Tšro-'f.-ą;? 
enetais airr,;-. -ka. --to 

•snažiausiaa
« x*_____

o tik 
Tarybos 
kartu iš- 
kad Am. 
padary- 

tautinin- 
ir TMD.

duotų reikalingus in- 
ar- 

tar-

7). Susirinkimas, matydamas, 
kad nežiūrint į pirmiaus suteik
tas viltis sueiti į bendrą darbą, 
vienok šiame sriovių susirinki- 
me Tautos Taryba dalyvauti, 
išreiškia pasigailėjimą, kad ka
talikų sriovė šiuo sykiu pasiel
gė netaktingai ir vieton suėji
mo į bendrą darbą Lietuvai ir 
visam mūsų gyvenimui, parodė 
aiškų nepaisijimą 
brangių vienybės

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

ant lietuviams 
darbų.

kad iš tautinin-

CHICAGOS NAUJIENOS.
Chicagos A. L. Mot Sąjun

gos pirmasis apskritis galuti
nai susiorganizavo pėtnyčioj, 
vasario 18 dieną. Delegačių 
nuo 6 Mot. Są-gos kuopų susi- 
važiavo į šv. Jurgio parapijos 
svetainę arti 20. Pasitarta a- 
pie busimąją A. L. Mot. Są-gos 
parodą, kalbėta apie kuopų 
padidinimą ir išnešta rezoliuci
ja, pasmerkianti p. A. Rimką, 
“Ateities” redaktorių, už pa-

Sv. Kryžiaus parap. klebo
nas, kun. A. Skripka, vasario 
22 dieną apvaikščiojo 25 metų 
kunigavimo jubiliejų. Garbų 
jubiliejantą pasveikinti susi
rinko nemažas svietiškių ir 
kunigų būrelis. Palinkėta kun. 
A. Skripkai visokių laimių ir 
pasisekimų. Kun. A Skrip
ka chicagiečių labai mylimas 
ir gerbiamas.

Ilgiausių metų!
Didelės lietuviškos., svetai-

12) . Pasirodo, 
kų pusės ir atskirai iš katalikų 
pusės rengimąsi iš Suv. Valst. val
džios išgauti dieną aukų rinkimui 
po visas Suv. Valst. Pasiro
do, kad jei eis tame klausime at
skirai abi pusės, tai nei viena 
nieko nepelnys ir dienos negaus. 
Nutarta kaip galint eiti išvien, 
jei katalikų pusė gautų rinkimui 
aukų dieną, tai jiems padėti, 
nežiūrint per kokį fondą tos au
kos eis. Išreikštas tik pageida
vimas, kad jei tautininkai veiks, 
tai kad aukų dalis eitų rep jų 
fondą.

13) . Ant vietų Lietuvos Gelbė- 
jimo ir Tautos Fondus jungti krū
von, kad jie vienas kitam ne-

j kenktų, nes vis vien aukos iš tų 
1 dviejų fondų siunčiamos rien ir 
ton pačion vieton.

14) . Kad sriovių laikraščių re-
! dakcijos kiek galint švelnintų to- :

sikėsinimą išgauti nuo kun. F. In®® pastatymo ant Bridgeporto
užmanymą kelia Chicagos S- 
L. A. apskritis. Kaip girdėti, 
kuopos savo spėkomis to už
manymo negali įvykinti; grei
čiausiai bus kreiptasi pas Chi- 
cagos lietuvius biznierius.

“Nedėlios Naujienoms“ su
stojus eiti, Chicagos socija
listai labai dvasioje nupuolė, 
o ir “Naujienų” redakcijoj

Kemėšio išpažinties sakramen
to paslaptis.

Paskui išreikšta pageidavi
mas, kad visos Chicagos A. L. 
Mot. Są-gos kuopos aukautų 
kiek galėdamos Tautos Fon
dui.

Apskričio laikine pirminin
ke išrinkta pni A. Nausiedie- 
nė, i 
ver-lingaitė-

Lietuvos Vyčių IV kuopa,

Dievo Apveizdos parapijoj 
naują $10 — $10.000 Fondą 

paaukojo 50 dolerių, iš kurių 
ną^apkalbėjirnuose įvairių reikalų. 4U dolerių įkirta iš kuopos

4 .k į-do. dojerjų sudėjo p. L. 
Šimutis ir kitas tos kuopos vy
tis.

Bravo, Liet. Vyčių TV kp. 
jaunimas! Daugiaus mums to
kių!

Vyčių 16 kuopos naują su
manymą parėmė viena dešim
ke; nors tai ir nedidelė auka, 
bet visgi parodo, kad Ameri
kos lietuvių katalikiškasis jau
nimas pirmiausia kiekvieną 
graži) sumanymą paremia.

L. D. S. 29 kuopa vos tik 
gimusi šv. Jurgio parapijoj, 
jau pradeda šiek-tiek judėti, 

j Vasario 20 dieną laikė susirin
kimą, kuriame sutvarkyta kuo
pos reikalai.

Nekalto Pras. Šv. Marijos 
Panos merginų draugija nedė- 
lioj, vasario 20 dieną šv. Jur
gio parapijos svetainėje turėjo 

[“Dvilypių metų-dvilvpj šokį. 
(Leap Year Danee.) 
kos, išimtinai jaunimo, 
rinko pilna svetainė, 
nuostabu, 
laikė.
jiena. “Kepurninkus” ir “ci
garo inkus” galėjau ant pirštų 
suskaityti.

Pelno nuo baliaus, kaip 
pasakojo rengėjas, likią gal 
daugiaus šimto dolerių, iš ku
rių manoma šiek-tiek paskirti 
ir nuo karės nukentėjusiems [ 
Lietuvoje. Gražus tai suma- j 
nymas, apie kurio išpildymą 
nėra ko ir abejoti, nes N. P. 
Šv. M. P. merginų draugija, 
tai viena iš veikliausių ant Bri
dgeporto. Nuvargintai karės 
Lietuvai jau ne vieną auką su
teikė.
* Jaunimo Apšvietos draugi

ja nelabai senai Meldažio sve
tainėje (West side) iškirto 
Chicagos lietuviams labai ne
paprastą šposą. Pagarsino, kad 
rengiamas jos (J. Apšv. drau
gijos) teatras “R- Brancco P. 
Caruco“ teatras yra:” para
šytas gyvu ir augštoj lietuviš
koj literatūroj, kompanauja- 
sis grigoriškas airijoniskas o- 
peroiško giedojimo, filozofo— 
artisto Caruso”... ir pasivėli
no sau kiekvieną lietuvį ir lie
tuvaitę ant šio vakaro užkvies
ti:” nes ši drama yra moks
liška ir apart to ant šio vaka
ro yra užkviesta chorai, ak- 
tetai, ypatingai Šviesios Tau
tos IHinois pagelbos mišrus 
choras, programinė orkestrą 
gros tiplionališkai recretiona- 
liškai mightodomiškas muzi
kos selectionus”.... Ant šio 
stebuklingai moksliško vakaro 
neteko būti, bet apie jo mok
sliškumą neabejoju; tūli pa
sakojo, kad visas vakaras la
bai buvo panašus į itališkus 
“makaronus.”

A. Vitkausko nesenai susi
organizavusi teatrališka kuo
pelė vasario 20 d. Kuli House 
teatre statė “Mirtų Vainiką.” 
Sulošta, anet atsilankiusiųjų 
pasakojimo, Neblogiausia 

Vasario 27 dieną ta pati kuo
pa statys Vest Side Audito
rium teatre MPilėn ųKunigaik- 
štį.”

sija negali daryti jokių nutari-i 
mų, prie kurių turėtų paskui 
taikinties didžiosios tautiniu kų 
organizacijos, nesą tos organi
zacijos nėra davusios koalicijos 
komisijai tam tikrų ingaliojimų. 
Tuo tarpu Tautos Taryba turi! 
ingaliojimą nuo visų didžiųjų 
lietuvių katalikų organizacijų, 
veikti politikos srytyje. Taigi 
ir pasitarimas Tautos Tarybos 
ingaliotinių su koalicijos komi
sija neturėtų tvirtų pasekmių, 
kadangi vienų ir kitų teisės nė
ra lygios.

6) . Dėl išdėstytų priežaščių 
nutarta (mažne vienbalsiai) ne
siųsti savo atstovo į Brooklyno 
suvažiavimą 22 vasario, 
nusiųsti laišku Tautos 
nuomonę tame dalyke, 
reiškiant pageidavimą, 
L. Sandara pasistengtų 
ti intekmę į didžiausias 
kų organizacijas SLA..

1 kad šios
galiojimus Am. L. Sandarai, 
ba jos koalicijos komisijai 
ties bloko reikalais su Tautos 
Taryba, arba kad stačiai išrink- 

j tų savo atstovus į Tautos Ta- 
[ rybą, prisilaikant jos konstitu- 
1 ciios.

7) . Pagal Tautos Tarytas nu
statytų sutvarkymo pamalu, or
ganizacijos, turinčios įvairiose 
valstijose nemažaus kap 1,000

i narį), renka po 1 atstovą į Tau- 
! tos Tarybą, gi organizacijos, tu
rinčios nemažiau, kaip 5.000 na
rų — po du atstovu.
Am. L. Sandara taps pastovi or- [ 
ganizacija, tai, žinoma, ir ji ga- Į 
lės dalyvauti Tautos Taryboje 
viršiau minėtomis sąlygomis.

8) . Būtų pageidaujama, kad 
tuojau po abiejų susivienijimų

j seimų galėtų suvažiuoti arba in- 
; galiotina nuo Tautos Tarybos 
ir tautininkų didžiųjų organi
zacijų, arba, dar geriauu — nau
joji ir pilnoji Tautos Taryba 
naujoje sąstatoje.

Visa tai Tamstoms pranešda
mas, liektu

Su tikra pagarba,
T. T. Sekr. Kun. F. Kemėšis.
7) . Perskaičius tą laišką ir pasi

rodžius, kad šiuom tarpu negali
ma nieko svarstyti link sudarimo 
bloko prieinama svarstyti neatbū-

! tinus svarbius klausimus.
8) . Dr. J. Šliupas praneša, kad

I Vasario 24 
! kongresas 
kuom gali 
Valstijos 
tautoms.

I vo svarstomos rezoliucijos įneš- 
’ tos į kongresą per kongresmanus 
J. Farrą ir Londoną. Dr. J. 
Šliupas praneša, kad vasario 24 
d. delei tų įneštų rezoliucijų kon- 

! gresas išklausys delegacijas nuo 
pavergtųjų tautų: lenkų, žydų, 

į čecrų, etc. Dr. J. Šliupas praneša, 
kad jis tą dieną tenai būsiąs nuo 

[ lietuvių ir prašo, kad kartu su 
1 juomi važiuotų dar keli kaip iš 
' tautininkų pusės, taip ir iš kata- 
j likų.

Sandaros suvažiavimas ir sve
čiai iš katalikų pusės tą Dr. J. 

! Šliupo pasidarbavimą vienbalsiai 
paremia ir išrenka važiuoti Wa- 
shingtonan ant 24 vasario šiuos 
delegatus -. — Dr. J. Šliupą, 
Karužą, J. Kazakevičių, 
Vilmontą, Dr. Bacevičių 
Vinikaitį.

9) . Išsireiškiamą, kad 
galima būtų panaudoti tie para
šai, ką yra surinkusi Tautos 
Taryba. Svečiai iš katalikų pu
sės prisižada kad jie toje links- 
mėje pasidarbuos išsiųsdami savo 
delegatus. Ir delei šio dalyko 
išnešta rezoliucija:

Tautinės Sandaros Komisijos 
susirinkimas tarties delei vieny
bės su katalikais ir kartu kėlės 
dešimts veikėjų šiandien neįvy
kus sutarčia bendro veikimo 
svarstė tarp kito ko apie siun
timą delegacijos į Washingtoną, 
nutarė prašyti susirinkime esan
čių svečių katalikų sriovės 
kreipties kuoveikiausiai į savo 
organizacijas, kad jos pasiųstų 
iš savo tarpo delegatus į Wa- 
shingtoną. . Jeigu gi 
siunčiami, tai kad 
tenai veiktų išvien.

Svečai iš katalikų 
žadėjo, kad jie laike vienos die
nos susineš su savo organizacijo
mis ir išsiųs kartu kelis delegatus.

10) . Pasirodo, kad vokiečiai 
blogai informuojami apie lietu
viu*, o prie dabartinių aplinky-

riša Lietuva ~"-

būtina; reikalingos Todėl nu-

i
AMER. LIET. TAUT. SANDA

ROS POSĖDŽIO PROTOKO
LAS.

1). New York, N. Y. Vasario 
22 d. Waldorf Astoria hotelyje 

[ (ant 5 avė., prie 34 gatvės) svetai
nėje N. 116 turėjo įvykti sriovių 
susivažiavimas. Bet kadangi ne
pribuvo atstovų iš katalikų pusės 
todėl likosi atidarytas posėdis A. 
L. T. S. dalyvaujant jame dau
geliui, svečių ir iš katalikų pusės.

2) Susivažiaviman pribuvo:
J. O. Sirvydas, Dr. Dambraus

kas, M. J. Vinikaitis, R. Karuža. 
P. Norkūnas, J. B. Strimaitis, 
Kun. Dobužinskas, T. Paukštis, 

i Dr. J. Šliupas, J. Staknevičius, 
K. Strumskis, Kun. žindžius, F. 

[ Živatkauskas, M. Bučinskas, Kun. 
Švagždys, St. Gegužis, J. Am- 

j braziejus, B. Šeegauskas, Kun. 
Bukoveekis, 

į St. Šimkus, 
' Vilmontas, 
1 ramavičius, 
ge'lis kitų.

3) . Susivažiavimą atidarė A. L. 
J T. Sandaros pirmininkas ir paaiš
kino jo tikslą. Paskui pakvietė 
p. J. O. Sirvydą kaipo taikymosi 
su katalikais komisijos narį pra
nešti apie dalykų stovį.

4) . Pasirodo, kad nepribuvo 
! taikimosi komisijos vienas narys-
p. A. Rimka. Sandaros centro 

į komitetas į jo vietą šiai dienai nu- i 
į skiria p. J. Vinikaitį.

5) . Pirmininku visam susiva-
' žiavimui nuskirta p. R. Karuža, o | 
sekretoriumi p. Norkų.

6) . P-as J. O. Sirvydas išdėsto 
plačiai visą tą darbą, kurį at- j 
liko su katalikais taikymosi ko- i 
misija. Pasirodė, kad katalikai 
nėra prisiuntę šin susirinkiman 
savo ingaliotų atstovų. Priežas
tis delei kurių katalikai nepri- 
siuntė savo atstovų išaiškina T. 
Tarybos sekretoriaus kunigo F. 
Kemėšio laiškas, kuris skamba 
sekančiai: Am. Liet. T. Sandaros 
Koalicijos komisijai per p. J. O. 
Sirvydą, Brooklyn, N. Y.
GG:—

Ką tik dabar esu gavęs iš 
Tautos Tarybos narių jų nuo-1 
mones apie sumanytąjį bloką su i 
sandariečiais. Trumpai suglau-! 
dus tos nuomonės taip atrodo:'

1. ) Visi Tautos Tarybos na
riai norėtų, kad Sandariečiai 
stotų į bendrą darbą su lietu
viais katalikais.

2. ) Mažne visi Tautos Tary
bos nariai yra tos nuomonės, 
kad bendras veikimas išpradžių 
teturėtų būti politikos dirvoje 
—kovoje už Lietuvos politiką 
laisvę.

3. Pasekmingai tarties apie 
bloką tautininkų su katalikais 
galėtų iš pusės tautininkų tik 
ingaliotieji didžiųjų tautinin
kų organizacijų S. L. A ir T. 
M. D.

4). Koalicijos komisijon, iš
rinktoji Sandariečių susivažia
vime Philadelphijoje 1 ir 2 di 
sausio, neturi ingaliojimo nei 
SLA, aai TMD. Ta koalicijos 
komisija išrinkta liuoeai suva- 

; žiavusrųjų tautininkų,
šių tikrų -.ajaliajimų 
t r. i 3kų or gan: zac; jų, 
SLA. .r TMD

' Minėtoji c-aij'-'

V, Ambrozevičius, 
Dr. Klimas, P. S. 

P. Vaitkus, V. Ab- 
J. Lapinskas ir dau-

d. Suvienytų Valstijų 
svarstys klausimą 

pagelbėti Suvienytos 
pavergtoms Europos 
Delei to klausimo bu-

Į

neturi jn- 
nuo tau- 
ypaš nuo

tarta pinigiškai paremti lakraštį 
vokiškoje kalboje, kuris išeidi- 
nės Lietuvoje. Taip-pat delei 
parėmimo to būtino reikalo nutar
ta kreipties į Tautos Fondą, kad 
ir jis prisidėtų parėmimui.

11). Kįla klausimas kaip mes 
turime atsinešti į katalikų srio- 
vę. Nutarta atsinešti kogeriau- 
siai. -O į jų paduotas išlygas 
(žiūrėk. §6 Tautos Tarybos laiš
ką) atsakyta sekančiomis rezo
liucijomis :

Susirinkimas išklausęs pra
nešimą nuo Tautos Tarybos . ir 
plačiai visus punktus apsvarstęs, 
išneša sekančias rezoliucijas:

1) . Tūtos Tarybos praneši
mo paragrafas 2-ras linkėja su
sidėti tautiečių-demokratų srio- 
vei ir katalikų sriovei tik poli-

i tikos dirvoje. Mes, remdamos 
didžiumos visuomenės opinija ir 
Philadelphijoje. buvusio viduri
nės sriovės susivažiavimo nu- 
tarmais, pasiliekame nuomonė
je kad gelbėjime Lietuvos me
džiagiškai ir atbudavojime Lie- 

j tuvos po karės, reikia mūši) vi- 
i sų sriovių sudėti pastangas. To- 
| dėl ir toliaus darbuodamies de- 
Į lei bloko, mes šitą linkėjimą 
; pastatome.

2) . Jeig upagaliaus tarantis 
tiktai vien politiškajam darbui, 
kaip T. T. sumano, tai ir tam

■ vidurinė lietuvių amerikiečių 
srovė nemato reikalingos sank- 

! cijos nuo SLA. ir TMD., nes tos
Jeigu dvi organizacijos, viena yra 

ekonomiškai-kulturiška, antra li- 
teratiškai-kulturiška. Šitokį po
litikos darbą 

Į vėje atstovauja 
tūrių Tautinė 
tokio pamato 
pasiliekame.

3) . Philadelphijos susivažiavi
mas, rinkdamas koalicijos komi
siją, nereikalavo rngaliojimų 
nuo SLA. ir nuo TMD. kaip T. 
T. reikalaviman pastato. Tas 
susivažiavimas buvo politiškos 
orgnizaeijos, pirmiaus žinomos 
po vardu Tautiškoji Partija, su
sidedančios iš kuopų ir kliubų, 
kurie egzistuoja jau nuo dauge
lio metų. Todėl suvažiavime iš
rinktoji komisija yra reprezen
tuojanti vidurinės sriovės poli
tiškąją platformą ir programą.

4) . Mes į Tautos Tarybą žiū
rime kaipo į katalikiškųjų orga
nizacijų bendrą išpildomąjį ko
mitetą. Tokio komiteto viduri
nė sriovė neturi, todėl mes nei 
nelyginame teisių Tautos Tary
bos su koalicijos komisijos tei
sėmis. Koalicijos komisija tik- 

. tai tarpininkauja specialiam 
klausimui, būtint suartinimui nos nuomonės, 

. tautininkų ir katalikų sriovių 
i ir sutvėrimui bendros Amerikos 
i Lietuvių Tarybos.

, Prierašas. Į Tautos Tarybos 
reikšmę mes žiūrime kaipo neuž- 
tektiną lietuvių politiškame gy- 

I venime: 1) ji negali būti vadi-
i narna Tautos Tryba, nes joje 
nėr atstovų nuo mūsų visos 1 
tūtos, k. v. iš Didžiosios Lietu-! 
vos, iš Mažosios Lietuvos Prū
suose, iš arti milijono lietuvių' 
Rusijos senose ir naujose kolo
nijose, iš lietuvškų kolonijų. 
Škotijoje, Kanadoje, Argenti- ■ 
noje ir kitur, kur dikčiai betu
riu gyvena ir savo organizaci- Į 
jas turi; 2) jeigu Amerikos 
lietuvius imti, tai ir jų visų 
Tautos Taryba nereprezentuoja, 
nes joje nėra įnėję mūsų, visos 
trįs, ar bent kokios dvi, politiš
kos sriovės; 3) jeigu paimti tik 

1 ir katalikų organizacijas į Tau
tos Taryboje, tai ir tai tenai 
aiškiai politiškųjų organizacijų 

i' nėra, išimant L. K Federaciją, 
• kuri vienok nėra organizacija 
i Į susidendanti iš kuopų ar kliubų.

5). Ant visko, kas augščiau 
pasakyta, pasiremiant, mes ma
tome negalimu ineiti į Tautos 
Tarybą, nepermainant jos var
do ir sąstato, ir jeigu lietuvių 
katalikų sriovė nenorės pakeis
ti savo pažiūrų ir rekalavimų 
išreišktų nuo paragrafo 2-7.

6). Lietuvos padėjimas eina 
kasdieną rūstyn, ir nukentėju
sių lietuvių šelpimas išvieno 
taip greitai yra reikalingas, kad 
mes nenorime tų karštų reikalų 
atidėti ir laukti pakol įvyks su
sivienijimų seimai, kurie nieko 
bendro neturi su Lietuvos šelpi
mu. Todėl mes stovime užtai, 
kad tautininkų ir katalikų sriovės 
veikiai sv.se i tų krūvon rinki
me sakų išrieno, kaipo tarpe 
’ieturių, taip • arpe vigų Ame- 
F . m. ■. Ž -i.- O T*.

srio- 
Lie-
Ant

vidurinėje
Amerikos 
Sandara, 

politikoje mes ir

15). Posėdis užsidarė ant 9:55 
valandų vakare.
Posėdžio pirmininkas R. Karuža. 
Posėdžio sekretorius P. Norkus. 
Lietuvių Komercijinės ir Industri- 

alinės bendrovės organizaciji- 
nio posėdžio protokolas.

R. 
P. S. 
ir J.

čionai

toki yra 
nuvažiavę

pusės pasi-

New York vasario 22 Waldorf 
Astoria hotelyje (ant 5 avė. ir 34 
gatves) buvo laikytas įsteigiama
sis susirinkimas Lietuvių Komer- 
cjinės ir industrialnės bendro- i 
vės. Jame dalyvavo visi susirin-: 
kusieji tame hotelyje delei vieni- i 
jimosi tautininkų su katalikais.[ 
(Žiur Tautinės Sandaros posėdžio 
protokolo §2). Posėdis atsibuvo 
protarpyje Tautinės Sandaros po
sėdžio, kuomet buvo jis per
trauktas delei parašymo rezoliuci- ! 
jų (Žiur. §11 Sandaros posėdžio).

1) . Pirmininko vietą užėmė p. 
M. J. Vinikaitis, o sekretorius— 
P. Norkus.

2) . P-s R. Karuža perskaito ilgą 
tos draugijos projektą straipsnio 
formoje. (Jis telpa šiame N ki
toje vietoje.)

3. ) Veik visi susirinkusieji ima 
, balsus. Kiekvienas išreiškia nuo- 
, monę, kad tokia bendrija mums
būtinai reikalinga. Nėra nei vie- 
--------------- prieš 
tai. Apkalba detalius. Vien
balsiai nutarta sutverti Lietuvių 
Komereijinę ir Industrialinę ben
driją. (Litthuanian Commereial 
and Industrial Co.)

4. ) Laikiniai direktoriais iš
rinkta: 1) Kun. J„ Dobužins-
kas, 2) V. Ambrozevičius, 3) 
St. Staknevieia, 4) Dr. Bacevi- 
čia, P. S. Vilmontas, 6) R. Ka
ruža, 7) kun. J. Žindžius, 8) M. 
J. Vinikaitis, 9) M. Bučinskas, 10) 
B. Šeegauskas, 11) J. O. Sirvy
das.

Šie direktoriai pasistengs su
taisyti bendrijos statutą ir inkor
poruoti New Jersey Valstijoje ne
mažiau kaip ant 100,000 dolerių.

5) . Iždininku susirinkimas iš
rinko p. M. Bučinską.

6) Direktoriai iš savo tarpo iš
rinko centro valdybą.

Pirmininku — P. S. Vilmontas. 
Vice-pirm. — Dr. Bacevičia ir 

M. J. Vinikaitis.
Susir. sekr. — R. Karuža 
Fin. sek. — Kn. J. Dobužinskas. 
Iždininkas viso susirinkimo iš

rinktas — M. Bučinskas.
7) . 

lenų.
8) . 

jimus 
gus, kurių 10 nuošimtis turi būti 
sumokėtas bėgyje vieno mėnesio.

9) . Laike susirinkimo susirin
kusieji pasižadėjo sudėti apie 2,- 
000 dolerių.

10) . Visas organizacijinis dar
bas paliktas direktoriams ir cen
tro valdybai.

Posėdžio pirm. M. J. Vinikaitis. 
Posėdžio sekret. — P. Norkus.

Akcijų didumas,— 10 do-

Rinkti iš žmonių pasižadė- 
pasidėti į bendriją pini-

Kaip baisus mūšis yra Ver- 
duno fronte kiekvienas supras 
iš to, jog ant to fronto 8 my
lių ilgumo iššaujama 1.000000 
dienoje.

Baisesnio pragaro niekur nė
ra' ~ a rasti.

raštininke — p-lė M. O- Į būta didelių šturmų.
“Katalikas“ laikui bėgant 

žada kasdieną išeidinėti net 8 
puslapių, kuomet tos perinai 
nos įvyks nieko nesakoma.

Oras Chicagoje labai nepa
stovus. Žmonės dažnai sir
guliuoja; neretai į dieną įvyk
sta kelios oro permainos. Da
bar jau po truputį pradedame 
jausti pavasarį (jei tas Chica
go j yra galimu daiktu).

Nelaimingų atsitikimu, ypa- 
! tingai su gatvekariais pasitai
ko labai dažnai. Tik šios sa
vaitės laike susimušė keli gat- 

I vekariai. 
I žmonių.

Pažeidžiama daug

Reporteris.

I

J? Į

Publi- 
prisi- | 

Ir kas 
labai gražiai užsi- 

Pas lietuvius tas nau- 
“Kepurninkus” ir

WATERBURY, CONN.

Neduokime geliuotL
Štai jau ateina laikai, kad ir 

moterys pradės savo gyvenime 
apsižvalgyti labiausiai šventa
dieniais, kad girtuvės valdžios 
uždarytos. Niekados nema
niau, kad būtų galima vyrams 
eiti per karčemininkų stubas 
nedėldieniais taip lygiai, kaip 
paprastomis per atdaras gir
tu ves ir gerti tą brogą, rudį- 
-alų ir degtinę ir dar-gi vieto
je penkių centų už bonkutę im
ti 10c. Štai atsitikimas iš ku
rio sužinojau.

27 d. vasario išėjus mano vy
rui į bažnyčią 7-toje valando
je rytmetį, o aš sakiau neuž
sikalbėk su draugais pareida
mas, nes sutrukdytum laiką. 
Man taip-gi reiks eiti į bažny
čią mišių Šv. išklausyti.
8

Nesulaukus pareinant, pa
likau visa ką, nuėjau į baž
nyčią, o pargrįžus namo 1-mą 
valandą pietų, atradau jį na- 
mieje jau gerokai prisitrauku- 

i si. Paklausus, kame prisi
gėrė, nieko neatsakė. Tai-gi 
iš tūlų ypatų sužinojus, kad 
atsilanko pas tūlą karčeminin
ką N. ant Lawrence gatvės. 
Laiko netrukdydama, nuėjau 
į nurodytą vietą. Užklausiau 
karčemininkės ar nėra tokio ir 
tokio vyro, norėdama tikrai 
sužinoti ar ta pati vieta, kur 
prisigėrė ir kur yra parduoda
ma alus ir degtinė šventadie
niais. Ji man atsakė jau va
landa kaip išėjo.

Tai-gi aš jai pranešiau, i- 
dant nesigriaudvtų po laikui, 
kaad bus suareštuoti valdžios 
už pardavinėjimą alaus ir deg
tinės uždraustose dienose. Sa
kiau aš pati pasirūpysiu tai pa
daryti.

Išgirdus, tuojaus pradėjo 
aiškyties, kad pas juos mažai 
tegeria. Pargrįžus man na
mo sulaukus vakaro, pradė
jau kalbėt apie dienos praeitį 
ir kad kalbėjau su karčeminin
ke. Tai-gi mano vyras atsa
kė: tu beveik už dyką ant tos 
moters fižei. Teisybė, mes 
pas juos mažai tegeriant. Tai 
kur gi f užklausiau. Atsa
kė pas tūlą N. ant North Leo- 
nard gatvės ir dar pas kitą tik 
skersai ant tos pačios gatvės, 
kurių vardus pavardes šį kar
tą užtylėsiu.

Tai-gi čia pasirodo, kad 
Waterbury’io karčemininkų 
stubos šventoms dienoms, ne- 
dėldieniais yra atdaros girtu
vės. Ar-gi jiems neužtenka 
atdarų pragarų kas diena, kur



=
armonikos nenustoja iki nak
ties dvyliktos pliekdami nuola
tines girtuoklių polkas ir 
walcus.

Kiekvienas iš mūsų galim 
suprastikokią garbę šiandie 
mes iš to turime. Tankiai 
matome, kai svetimtaučiai 
praeidami tyčiojasi paantryda- 
mi tara-ra ta-ra-ra. Tai ar 
jau tik tiek karčemininkai iš
mano patys save ant juoko lai
kyti.

Gerbiamieji lietuviai, lai
kas žengti pirmyn kviečiu vi
sas Waterbury’io moteris ir 
susipratusius vyrus tame daly
ke stoti į eilę, imti ranką ran
kon ir dirbti, idant sustabdy
ti tuos biaurius pasielgimus su 
pagelba valdžios, kuri jau se
nai yra uždariusi smukles. At- 
minkim, kad mūs broliai Lie
tuvoje kraują ir ašaras lieja, 
kiti gi rūpinasi kovoja už liuo- 
sybę, autonomiją, savyvaldą, 
aukoja, renka aukas, idant 
sušelpti ten vargstnčius, žo
džiu sakant rūpinasi dabarti
niu vargingu padėjimu ir-gi 
ateityje tikimės sulaukti ge
resnių pasekmių.

Kodėl gi mes augščiau mi
nėtame dalyke taip apsileidę, 
turėdami prieš save pragarus ' 
atdarus dari gi šventadieniais. Į 
Akis užmerkėme ir tylim.

Tai-gi manau užteks šį sy- i 
kį. Antru syk daugiau para
šysiu aplink pasižvalgius.

Waterburietė.

$59.50. Smulkių auką $14.13. 
Viso suaukota $73.13.

Visus pinigus paėmė p. Šim
kus ir sakė pasiųs tiesiai į Ru
siją Petrogradan Liet Šelp 
dr-jai.

Po rinkimo auką p. Šimkus 
kalbėjo apie dailę ir dainas ra
gindamas jaunimą prie tos dai
lės. Ponas Šimkus padėkojęs 
už aukas ir surengimą vakaro 
apleido svetainę.

Sūnų Lietuvos Dr-jos 
Narys.

lietuviai, kurie neatsilankė ba
linu, dar nepriaugo lyg vie
nybės ir kultūriškumo. — Dar 
sekančios ypatos dalyvavo: 
P-lė O. Nukliutė, A. Nukliutė, 
St. Kudžiusą, J. Vasafųutė, 
J. Vailioniutė, Iz. Vailioniutė, 
E. Martenkiutė, H. Kučins- 
kiutė. Iš vyrų dalyvavo se
kantieji: F. Gvazdikas ir A. 
Stankevičius.

Garbė už tai Šv. Petro ir 
Povilo parapijos choristėms už 
jųjų tokį pasišventimą!...

Prutėnis.

•“DARBININKAS” 3

KEARNEY. N. J
20 vasario čionykštė Sūnų 

Lietuvos dr ?ja turėjo parengu
si prakalbas Hautmano svetai
nėje Harrison, N. J. Buvo pa
kviestas kalbėtojas Liet. Dr-jos 
atstovas p. St. Šimkus, kad pa-1 
rinkti aukų dėl karės nukentė-' 
jusiems lietuviams. Pribuvo Į 
ir daugiau svečių su p. Šim-; 
kum iš Elizabeth kun. Žind-1 
žius, taip-gi ir vietinis klebo
nas kun. Jakštys.

S. L. Dr-jos surengtas pra
kalbas atidarė vietinis klebo
nas Jakštys, ir perstatė p. I 
Šimkų. S. L. Dr-ja turėjo iš
rinkus iš draugijos narių F. M. 
Petrulionį prakalbų atidary
mui ir programo vedimu. Nes 
jis buvo daugiausiai pasidar
bavęs, kad pakviesti p. Šimkų. 
Bet pradžios programo Petru- 
lionis nevedė, tik jis užbaigė. 
Kada dr-jos rengėjai užklausė, 
kodėl taip programo vedėjas 
atliko neprimindamas nei kas 
rengė prakalbas, tai Petrulio- 
nis atsakė, kad jisai nežino, 
kodėl klebonas taip padarė 
prakalbose. Gal būtų klebo
nas svarbią rolę atlošęs, kad 
su žinia vakaro vedėjo, būt pa
daręs ir tuomi būt buvus ge
resnė tvarka- Ponas Šimkus 
savo kalboj gana plačiai api- 
briežė apie baisiąją Europos 
kruvinąją katastrofą, apsakė 
kaip mūs tėvynė Lietuva dau
giausiai kenčia. Beklausant 
nevienas ir apsiašarojo. Kal
bėtojas ragino aukoti kiek iš
galint, kad sušelpti savuosius 
badaujančius ir šaltį kenčian
čius, nes kitataučiai lietuvių 
nešelpia. Smagu buvo klau
syti tokios gražios pono Šim
kaus prakalbos. Užbaigęs kal
bą p. Šimkus rinko aukas. 
Laike rinkimo aukų p-lė M. Ju- 
knelytė padekliamavo “Mūsų 
Šalis Jukneliukas padeklia
mavo “Kareivio Mintis* ’ ir 
vietinis Byrutės bažnytinis 
choras vedamas p. A. Kamins
ko padainavo “Rūtele Ža
liuok” ir ‘Kur bėga Šešupė.”

Minėtose prakalbose auka
vo šios ypatos: kun. F. Jakš
tys $10, Ant. Gerulaitis $3.00, 
Pr. M. Petrulionis, Kazimie
ras Mockus, Ant. Jakenevičius, 
Juoz. Starkus, Ant. Jonaitis, 
M. Kubiliutė, Vikt. Mekionis, 
S. Kazokai t ė po $2.00; K Tun
kevičius $1.50; J. Raičiulis, K. 
Bilinskas A. Daunoras, Juoz. 
Hiknis, Juoz. Savickas, J. 
Pteulionis, J. Mašinauskas, F. 
Moklosaitė, J. Kairia, M. Smai- 
dziuniutė, M. Valasavičiutė, R. 
Abromaitienė, Juoz. Kubilius, 
Jul. Juodzevičių t ė, V. Juodze- 
vičiutė, K. Nakrošius, P. Juš
kevičius, J. Povilauskaa, L. 
Sikorskis, A. Nakrošaitienė, 
J. Baltrukonis, Jul. Bačenienė, 
Ona ftimkiutė, M. Juodzevi- 
yčienė, J. Baicenas, G. Jaki- 
mavičiutė ir Jon. Kubilių* po 
$1.00. Paminėtų suaukota

ATHOL, MASS.

Iš jaunimo veikimo.
26 d. vas- būrelis vaikinų 

Jaei merginų statė scenoje tri
jų aktų veikalą “Amerika 
Pirtyje.” Publika turėjo pro
gą linksmai praleisti vakarą, 
besiklausant gero veikalo. Ro
les turėjo paėmę sekantieji: 
Bekampio — A. Petrulis, Be- 
kampienės — A. Braškaitė, A- 
gotos—M. Andruliunaitė, Vin
co siuvėjo — V. Matulis, Fai- 
bčiko — K. Sadelskas, Jauni
kio — J. Cebatoris, Piršlio ir 
žydo karčemininko — <___ _

' konis, Piemenuko — J. Audru- Į 
i liūnelis.
; jau nebepirmą sykį, tai-gi ir susirinkimą. Tas tai parodo 
, roles atliko neprasčiausiai, žo- kad dalykas yra svarbus.
I džiu sakant pusėtinai pavyko Minėtam komitetui persta- 
į sulošti ir artistų negalima nu- čius dalykų stovį susirinkimui, 
j peikti. Permainose scenos bu-; paaiškinus svarbą, nauda ir 

kaip yra čionais reikalinga 
Moterų Sąjungos kuopa, be
maž visos susirinkusios prita
rė šiam sumanymui.

Paskiaus tapo išrinkta val
dyba, į kurią pateko viršmi- 
nėtas komitetas ir visos pilnos 
blaivininkės; būtent: pirm. 
— Morta Zailskienė, vice- 

L . . . .... (pirm. — Marijona Ražienė,
.^?15„??bli0:S!rašt Ona Stočkienė, iždin. p-lė 

Anastazija Petrauskaitė.
Bėgant laikui, bus išrink- 

—. “J tos iždo globėjos ir kiti kons- 
L.a titucijos reikalavimai bus iš- 
į pildyti.

Toliaus, pirm, paaiškino ne- 
Gryno pe no kuriuos, iš svarbesnių konsti- 

tucijos punktų, kvietė, no
rinčias prisidėti prie Sąjungos, 
prisiartyti ir paduoti vardus, 
pavardes. Tokių tad atsira- 

Instodamos į 
apšvietos skyrių pirmiausiai 
užsimokėjo po 50 c. instojimo. 

Pagaliaus, svarstė kokio 
darbo reikės pirmų-pirmiau- 
siai stverties. Vietinis klebo- 

T_ , . , , v __ ,nas P. Saurusaitis patarė kad
Kokią naudą atneša \y- jaikui bėgant suvienyti į vieną 
• -d-? Sąjungos kuopą visas vietinias

moterų draugijas, nes sako 
kur vienybė tai yra ir galybė.

WATERBURY, CONN.
Esant pribrendusiam, A. L. 

R. K. Moterų Sąjungos klausi
mui, štai pora savaičių atgal 
susitvėrė iš keletos moterų ir 
merginų, taip pavadinus ko
mitetas, kurio tikslas buvo 
kad sukviesti susirinkimą ir į. 
steigti Waterbury’je, tai jau 
senai reikalingą, A. L. R. K. 
Moterų S-gos kuopą. Kas pa- 

! sėkmingai ir įvyko, vasario 
j 20 dieną š. m., apie pusė sep- 

______| tintos vakare, naujosios mo- 
J. Aidi-1 kyklos svetainėje.

Ir gana skaitlingas būrelis, 
Kaip žinau artistai i moterį] ir mergini] atsilankė į 

Tas tai parodo

vo deklemaeijos, kurios ga
na gerai pavyko padeklemuo- 
tį. Po lošimui buvo dialogas, 
kurį atliko dvi mažiukės mer
gaitės. Buvo dar dainą, su
dainavo kelios čia gimusios 

I mažos mergaitės, už ką gavo 
| gerą padėką delnų plojimu, 
i Vakarėlis buvo skiriamas vie- 
, tinei Šv. Pranciškaus parapi- i 
jos naudai, f 

i turėjo kur-kas daugiaus atsi- Į 
I lankyti, kad kaip tyčia jos I 
į nedaugiausiai buvo. Gal vi-1 
i sa priežastis buvo tame, kad 
I pasitaikė blogas oras, j---- '
žanga tik 25c. suaugusiems, ir | 

! 10c. vaikams.
i liko $21.47, 
vietiniam par. klebonui kun. I 
F. Meškauskiui.

šeimyniškas vėakarėlis.
Athol’io L Vyčių 10-ta kp. 39'

oklyn’o sudainavo keletą dai
nelių, kurios išėjo labai gerai.

Pasibaigus teatrui prasidė
jo šokiai ir linksmas trepsėji
mas. Reikia pripažinti, kad 
teatras pilnai pavyko, nes bu
vo parengtas be svaiginančių 
gėrimų ir publika buvo užga
nėdinta. Kad ir šaltas oras 
pasitaikė, bet publikos buvo 
pilna svetainė ir draugijai pel
no liks.

Linkėtina draugystėms, 
kad ant kožno parengto pasi
linksminimo, pikniko arba 
baliaus taip gražiai užsilaiky
tų ir apsieitų be svaigalų. 

Teat. Raštininkai.

žemės, bet tuojaus krito. Dak
taras pripažino kad jis patru
ko, ir jis po holin dienų mi
rė.

Ir pamenu daug atsitikimų 
kad per tą nežmonišką papro
tį, kiti netekdavo rankų, ir 
ant viso amžiaus pasiliko uba
gais. Panašiai atsitikdavo su 
tais, kurie dirba prie mašinų. 
Naująjį draugą netiktai kad 
nemokina kaip dirbti, ir kaip 
apsieiti su mašina, bet viso
kiais būdais stengiasi jam ken
kti. Štai priminsiu dar vieną 
atsitikimą Priėmė žmogų į 
darbą, ir davė jam darbą prie 
mašinos. Ir tasai išdirbęs sa
vaitę nedavė ant ‘maliduvkų” 
15 rublių. Jam dirbant prie 
mašinos kiti uždegė jam dra
panas iš užpakalio, ir jis 

!tuo tarpu žvilgterėjjęs į ša
lį, įkišo ranką į mašiną, 
kuri ir nutraukė jam ranką.

Ir taip daug panašių atsi- 
' tikimų pamenu, kurie liudija, 
kad mūsų lietuviai-darbinin- 
kai neapkenčia vienas kito, ir 
prie kievienos progos stengia
si skriausti ir išnaudoti sivo 
draugus-darbininkus, ko dar 
neesu patėmijęs tarp darbinin
kų čionai — Amerikoje. O vis 
per tai, kad mūsų lietuviai 
darbininkai yra neapsišvietę, 
ir aatsidavę baisiai žmonijos 
šmėklai — degtinei.

Žilvitis.

Tie, kurie turi

»r j. y a • letrasti
■ * *'■ y

įgg-

turėjo puikų šeimynišką vaka
rėlį, kurs atsibuvo 29 d. vas. 
To vakarėlio programa buvo 
sekanti: 1 diskusijos, 2 skra
jojanti krasa, ir 3 lietuviški 
žaislai. Diskusijos buvo te
moj: “ 
čiai.” 
pirmininkas D. Karoblis. Pra
sidėjus vakarėliui kun. F. Me- 
škauskis, 1 
apie “neprigulmingąją meilę. 
Po tam sekė diskusijos- Pir-1 

i miausis p. D. K. perskaitė iš 
L. Vyčių konstitucijos kelis; į-ažių kmaJy-1

: pamatinius stulpelius ir pra- išorių sekantis likos' 
sė susirinkusiųjų daryti jam . riimtas SBsirinkirn0 
užmetimus, o jis atsakysiąs. į Visu pirmn} girdi vra rei- 
Buyo daromi visokie užmeti- kal lfttyti apšvietą tarpe 
mai, . o jis j juos atsakinėjo, moten? ir merginŲ. Tam tik-1 
bet vienok tas klausimas ne- g|uį išsirinko komisiją arba 
buvo užbaigtas ir atidėtas mokytojūS pačiŲ, kurios'
kitam sykiui. T oi! aus sekė mokys^ ^enos i

• _ — . j •**. v4* » Ivll J MV ICll J X a, 11 jiį C*. 1 MV,.

trumpai pakalbėjo Tam sumanymui susirinkimas
9

j pritarė ir ketino mėginti vyk- 
dinti gvveniman kiek vėliaus.

Be to, buvo ir kitų dange-1

APIE LIETUVIUS DARBI
NINKUS LIETUVOJE.
Laikraščiuose tankiai yra 

rašoma apie Amerikos lietu- 
visus-darbininkus, apie jų dar
bus, bei jų gyvenimą. Bet nie
kuomet, arba visai mažai tega- 

; Įima patėmyti laikraščiuose a- 
pie darbininkų gyvenimą ir jų 
darbus Lietuvos miestuose. 
Juk ir tenai vargsta šimtai lie
tuvių įvairiose dirbtuvėse.

Kadangi būdamas Lietuvo
je dirbau keliose dirbtuvėse, 
tai nors trumpai aprašysiu a- 
pie darbininkų padėjimą, ir 
kaip yra išnaudojami tenai 
darbininkai. Nors, beabejo
nės žinome darbininkų gyveni
mą Lietuvoje, bet paminėsiu
tiktai apie svarbesniuosius da-! 
lykus.

Paprastai, žmogus norėda-1 
mas gauti darbą, (turiu ome
nyje odų dirbtuves) turi duo
ti “prikazčikui” 10 rublių, tai 
tiktai tuomet darbą gauna, 

! kitaip jokiu būdu negalima ge
resnio darbo gauti. Tai jau 
paprastas dalykas. Bet nega
na to, gavęs darbą, ir išdir- 

| bęs savaitę, subatos vakare 
I draugai su kuriais dirbi (tenai 
dirba “partijomis,” kuriose y- 
ra po 5, 10, ir 15 žmonių) ve- 

1 da karčemon ant ‘maliduvkų,” 
ir naujas darbininkas turi duo- 

j ti ant pragėrimo 10 rublių, o 
kartais tos “maliduvkos atsei- 
na apie 15 ir 25 rubliu, žiū
rint prie kokio darbo dirba. 
Jeigu geresnis darbas, tai ir 
ant “maliduvkų” daugiau rei
kia pragerti.

Žinoma per prievartą nie-1 
j kas neima, jeigu nenori neik 
su jais ant “maliduvkų,” bet 
jau tuomet neilgai dirbsi, nes 
atėjus darban panedėlyj, seni i 
darbininkai pradeda visokiais 
būdais kankinti savo naująjį 

■ draugą. Paprastai dviese ne-. 
šioja odas, tai prideda tiek, I 
kad žmogus nepripratęs prie i 

I tokio darbo negali panešti, ir . 
1 nenorėdamas prarasti savo 
i sveikatą, turi mesti darbą.

Pamenu atsitikimą, kuris 
i aiškiai parodo kaip nežmoniš
kai apseina su savo naujais 
draugais. Paėmė prie darbo 

i naują darbininką, ir tas neno
rėjo jiems atiduoti savo 
kiai uždirbtų pinigų.

BINGHAMTON, N. Y.
Bambizas atsilankė.

23 d. sausio atsilankė pas i 
mus kun. Mickeviče iš Scran-. 
ton’o. Prakalbos atsibuvo 
vakare lietuvių svetainė-1 
je. Kaip ir visur visus išpei
kęs, o save išsigyrė.

Po prakalbos kunigėlis bam-1 
biza pabėgo ir atšaukė keli * 
žmones o paskui ir vėl pabėgo 
ir nebeišėjo.

Vienas iš parapijonų jau pa
virto bambiza ir savinasi para
pijos lotą sau. Turbūt Bam- 
bizui bažnyčią statys su vienu 
parapijonų.

Cicilikas.

LONDONAS. — Nuskendo 
Anglijos garlaivis Rothesay. 
Jurininkai išsigelbėjo.

Plėšikai!
Turi bijotis. Apiplėšimai ir 

apvogimai atsitinka kožną dieną 
Beabejonės Jūs skaitėt vakar lai
kraščiuose apie apiplėšimus. Tu 
nežinai, gal rytoj tas pats tau 
atsitiks, jeigu neapsisaugosi. Ge
riausia apsauga — tai geras re
volveris. Turi rastis kožnoj stu- 

boj savo apsigy
nime. Didelis iš
pardavimas tik 
ant trumpo lai
ko.
automa’$3.45

sun-
Kuo-

pačių, Kunob jnet j0 drau.

skrajojanti kraštų buvo pas- įrie
i——4— j*»•»**•»**—**• j-* | tinai Tiorcjo^ Kad jis mcsti^ dar*

moky - •» • Tvrndp-m H n ti trinu nHn tip.kirta dovanoms du laikraščiu 
ant čielų metų, vienas dėl 
merginų, o antras dėl vaiki
nų. Iš merginų dovaną lai
mėjo p-lė M. Andriuliunaitė, iš 
vaikinų p. K. Sadelskas. Ant 
pabaigos buvo lietuviški žais
lai, jaunimo nors ir ’neper- 
daug buvo tečiau linksmai 
žaidė tautiškus žaislus. Užsi
baigus žaislams visi linksmi, 
pilni pasitenkinimo išsiskirstė 
kas sau į namus, ant saldaus 
poilsio..

to ir angliškai.
la bus kas ketvergo vakarą,

V. Rūta.

sako, kad jame vi
sas pasaulis.

NE VISI DAR ŽINO,
kad Metraštis yra vienas tų retų leidinių, įurj 

nusipirkęs niekas nesigaili.
O geras Metraštis buvo ir bus kiekvienam reikalh 

gu dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieiti M e ' 
r a š ė i o reikia pasigauti per ištisus metus kas savaitė po kėlėt 
kartų.

Dauguma iš mūs dar gerai atsimena kokią svarbią rolę lošė kl 
lendoriai arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet mums spa 
da buvo užginta mūsų tėvynėje.

Kalendorius arba metraštis buvo tuomet mūsų brolių š v i < 
fėjų, visokių žinių, pa ta rimų, r o d 

I straipsnių pasiskaitymų teikėju — Žodfi 
i kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas. \

Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir neišvengtinai turej 
Į būti mažyčiai.

Kas kita šiais laikais. Kitokie laikai, kitokios gyvenim 
j sąlygas ir kitoks gyvenimas. Turime visokių organizacijų, įsta 
! gų, apsčiai laikraščių, knygų, gyvenimas verda, kunkuliuoji 
į daug jame visokių apsireiškimų, kuriuos tinkamai pažymi ir m 
šviečia geri laikraščiai.

I’rie šitokio atsimainiusio gyvenimo turi būti pritaikytas : 
: kalendorius arba metraštis.

Šiems, t. y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos nusisekusį : 
prie šiandieninio gyvenimo pritaikytą Metraštį išleido Lie 

| Kat. Spaudos Dr-ja.
Tik žiūrėkime, kaip tas Metraštis puikiai prie dabartinio g 

Į veninio pritaikytas.
Šiais laikais turime visokių veikėjų, laikraštininkų, visuom 

i ninku, įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų, kunigų 
i svietiškių, apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indomai 
jame.

Su viršum šimto tokių pasižymėjusių asmenų fotografijų ra 
d ž i

Mes 
I mokyklų, 
raštyje.

Amerikos lietuviai katalikai turi visokių organizacijų, 
dingų dr-jų, apie kurias kiekvienam svarbu žinoti. Apie 

! didžiąsias organizacijas gražius ir aiškius aprašymus atrasi 
Į ž i a m e Metraštyje.

Katalikams indomu, svarbu žinoti, kaip stiprūs yra katalik 
i Amerikoje, kokias jie turi čia organizacijas, įstaigas. Apie tai ga 
I šiai žinių rasi puošniame Metraštyje.

Baisi karė eina Europoje. Apskrita tos karės apibudinir 
■ ir apie šios karės priežastis rasi š a

Pereitais 1915 m. daug darbų atli 
dugnų tų darbų ir Hetuvrų-gyvenimu & 
si rimtame Metraštyje.

Katalikų priešininkai be paliovos užpuldinėja, peikia, žer 
na Bažnyčią, tikybą, dvasiškiją. Kiekvienas katalikas privs 
suprasti nepamatingumą tų užmėtinėjimų. Ką atliko Bažnyčia, ] 
išrado ir nuveikė katalikų mokslavyriai mokslo, kultūros, apšvi 
tos, pažangos srityje rasi viską apimančiam 
Metraštyje.

Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie Lour 
stebūklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visų pop: 
žiu, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybių, didžiausių 
miestų. Visa tai rasi gausiame Metraštyje.

Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra m i 1 ž i n i 
kame Metraštyje.

Metraštyje rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos, ki 
kurioj yra bajorų, sodiečių, žydų, lietuvių, katalikų, stačia 
kių, kiek ant žemės yra tikėjimų ir po kiek kiekvienas tikėjin 
turi išpažintojų, kiek Amerikoje nigerių, kiek tautų Europoje, 
kiek kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.000 gyventojų, 
kek kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, kur kokie didžiai 
pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, kol 
ir kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas. Bet rašyk, nerai 
vis vien nesurašysi visako, kas yra neiipasakjrtaix 
Metraštyje.

Apie ką tik indomauji, apie tą rasi Metraštyje.
Neatidėliodamas pirk, o turėsi visiems metama maloni 

skaitymo.
Kaina 75c.
Drūtuose apdaruose $1.20.
Išsirašykite iš “Darbininko” knygų krautuvės.

Adresas:
“DARBININKAS.”

242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON. MASS.

d i ame Metraštyje.
Amerikos lietuviai turime visokių įstaigų, bažnyči 

Visų bažnyčių paveikslus rasi dailiame Me

na
vis 

g r

n i a m e Metraštyje.

Detektyviškas 
tiškas Revolveris 32 ar 
38 kalibrą vertas $15.00 
tik už _______________
Detektyviškas dubelta C9 45 
vens vertės 8 dol. tik už * 
vas septynių šūvių revol-

Didelė vertė už mažą sumą, 
todėl nelauk, įdėk 20e. stempo- 
mis į laišką paminėk kurį revol
verį nori, prisiųsim Tau tuojaus 
tiesiog į stubą. Likusią sumą už
mokėsi kuomet tau priduos. De- 
tektyviški revolveriai yra geriau
si pilnai gvarantuoti. Jeigu bū
tum neužganėdintas, mes sugrąžj- 
sim pinigus. Pasiskubink prisiųs
ti užsakymą tuojaus. Adresas:

Hammond Sale Co.,
Dep. R. 20, St. Louis, Mo

bą, ir pridėjo daugiau odų ne
gu paprastai yra nešama- Bet 

Tat 
kitą kartą jo draugas pridėjo 
dar daugiau, bet matomai 

Į naujasai buvo stipresnis negu 
jis, nes pakėlė, o senasai dar
bininkas panaudojo visas savo 
spėkas norėdamas pakelti nuo j

pradedant nuo pas? po aepty- ir
•vivv* onnnc'inr' rnn irxr Lr I no Irom • x

d.

TAMAQUA, PA.
Čionais subatoje vasario 26 
Šv. Petro ir Povilo parapi

jos choras parengė balių Du
bausko salėj. Pažymėtina, 
kad nors balius buvo rengia
mas bažnytinio choro ir bažny
čios naudai, bet ant jojo ma
žai atsilankė parapijonų, nes 
vos tik keli. Bet nežiūrint to 
visas balius nusisekė puikiai, 
choras gryno pelno gavo apie 
86 doL — Prie surengimo ba
liaus daugiausiai pasidarbavo 
ir tam užmanymui pradžią da
vė p-lė J. Pilišauskiutė. Taip- 
pat ir kitos choristės su didžiu 
pasišventimu darbavosi nepai
sant ten jokių užmėtinėjimų ir 
prisikabinimų nuo parapijonų. 
Suprantama, kad Tamaųues

nių, senosios mokyklos kam
bariuose.

Taipos-gi yra Sąjungos o- 
menyje, kad laikui bėgant bus 
įvesti ir kiti įvairūs apšvietos 
skyriai, išdirbinių ir tt. O be 
abejonės šį Sąjungos, A. L. 
R. K. M. Draugija pakels mū
sų luomą, atneš gausių vai
sių netik Tautai-Tėvynei bet 
ir Dievui.

Tečiaus, šis yra labai ma
lonus apsireiškimas, kad Wa- 
terbury’io kaip moters taip ir 
merginos siekiasi prie tokių 
prakilnių tikslų ir taip spar
čiai stverias už darbo, kurio ir 
yra devynios begalės. Valio 
Moterėlės ir Merginos!!!

E. P.

NEW YORK, N. Y.
27 d. vas. atsibuvo 5 metų 

sukaktuvių Teat. Šv. Kryžiaus 
dr-jos Aušros Vartų parapijos 
svetainėj. Sulošta vienas vei
kalas iš dabartinės karės Lie
tuvoje. Aktoriai savo užduo
tis atliko labai gerai. Po per
statymui buvo įvairių pam&r- 
ginimų kaip tai: eilių, deklia- 
macijų ir tt

Be to viso, Karalienės A- 
niolų parapijos choras iš Bro-

DARBININKO DOVANELE 
Darbininkams >

kaina tik 5c.
Šioje knygelyje randasi straipsniai, kurie buvo “Darbii 

ke” skyriuje: “H po darbininko plunksnos.” Tuose straipsr 
ne yra fsustbSs sveiko, darbininkiško, praktiško proto mir 
Visi straipsneliai vaisdinfi, malonūs, simpatiški meilūs, 
mokinanti, perspėjanti, paakrtinanti. ■■ - >

Verta didžiausio išplatinimo. į
Kalba Skalni, lengvuti, o ne kokia dirbtini. >
"Dr- -a» ’ ta daro ir (alfe -’ary*.i v y- 'a? r iM 

knygos greitai išperkamos.

Račiūno Nauji Judanti Paveikslai

Iš Kares lauko
Įczioe=>1 Bus Utaminko vakare |czioizz>|

KOVO-MARCH 7 d. 1916m.
Ant

Concordia Salės
Northampton ir Waskington Sts.
Wilkes Barre, Pa.

1) “Oželis” mišriam chorui prie pijano____________ 6
2) “Scherzo” pijanui (solo)-----------------------------6
3) Šią nedėlėlę” nušriam chorui prie pijano_________2
4) “Plaukia sau laivelis” vienam balsui arba moterų
chorui prie pijano---------------------------------------------4

Galima gauti tiktai “Muzikos” redakcijoje:
3214 CEDAR STR., PHILADELPHIA, PA.

Ten pat galima gauti “Keturios dainos” vienam tai 
prie pijano — 80c. Daug užsisakant — didelė nuolaida.



C. & P. Pilone st. Paul 5947

o-operacijoins

ATSIŠAUKIMAS.

Telefonas
S. B. 620

reikalingas toks darbi- 
atsišaukite šiuomi adre-

Gy- 
jUHW

DARBININKO 
keliaujantis 
AGENTAS.

Viesulą Kazimieras, 
x 1160 Vashington i 
Jerusevieia Jonas, 

1048 Washington 
Grigas Kazimieras, 

1111 Washington ;
N0RW00D, MASS

Kam 
ninkas, 
su.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

LnftnnAli lis Avus

Bilinskas Vincentas,
29 Morris St.

WEST LYNN, MASS.

Alubecky Ar.thony,
43 Bissell St.

SO. MANCHESTER, CONN

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

Bugnavičius,
307 Bates St.

LEWISTON, ME.
Ant. Rudokas

Box 198
POQUONOCK. CONN.

išėmimui draugijoms.

Sarapas B.,
23 Sheldon St.

Potecky Ant.
234 Park St. 

Kneižis St.
10 Hungerford St.

HARTFORD. CONN.

nežiūrint
duolių galite reikalaut ir per laiškus. 

expresn

valstijoj valdžios ingulicrtas ir paskir

____,______

SO. BOSTON, MASS.
“Darbininko” otisf

242 W. Broadvny 
Kitomis dienm

4 - 10 P. M.

Pajieškau darbo skutykloje 
(Barber Shop).'' Esu dirbęs 2 
metu ir apsipažinęs su tuo ama
tu, pilnai suprantu visą darbą. 
Kalbu lietuviškai, lenkiškai, ru
siškai ir angliškai.

Valatka Simonas,
2903 Ann St 

Kvietkus Simonas,
333 Wharton St 

Mitkin J.
307 N. 6-th St 

Sefeltaiti J.
1224 Nectarine St 

Statkus P.
1306 Coalton Si 

Švagždis J.
3604 Earp S1

Trepkus F..
3585 Salmon S1 

Poteckas S.
2833 Winton Si

■-HL LA..
Dr. Ptnl J, Jtkmmtk 

(Jakimavičius)
<>opfet. Ndo? iUI vakar*

609 kRCALKAT C«.C ST. SO. FOSTON

“DARBUfiNKAŠ”
242 W. Broadium^, So. Bėston, Mass.

Venčius J.
35 Union St.

Dykehead Shotts 
Lanarkshire 
SCOTLAND.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plauku 

ir pleiskaną
Nuo kosulio, grippo 

ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo 
Bebro lašai
Nuo suirimo Nervų 
Vaikų ramintojas 
l'amoda plaukams 
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

padaryti sutartis, 
popicras, siųsti 
deeds, mortgages

Leonas Kundrotas vargo
nininkas. Buvo vargoninku 
Vanamie, Pa. po to nežinia kur 
dingo- Sužinoję kas apie jį 
meldžiu pranešti jo antrašų, 
nes labai svarbų reikalų turiu 
už kų iš kalno tariu ačiū.

Juozas Klimavičius.
10 Hill Park, avė. 

Pittston, Pa.

St.
WORCESTER, MASS

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito 1.0C

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių 5Oe.

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo 1.00

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75c.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25e. 

Gumas nuo dantų gėlimo lOe. 
Tikra lietuviška Trejanka

25c

išverčia visokius raštus iš lietuviško Į au 
iš angliško j lietuviškų.

Atspausdina laiškus ir kitokius dokumcnti 
Suteikia visokius teisminius patarimus.

Išrenka pinigus nuo skolininkų.
Su visokiais reikalais, kaip tai 

speeifications, išimti pilietiškas 
pinigus, išimti pasportus, insuranee. 
ir t. t. kreipkitės:

Jonas J. RamanausI 
BROCKTON, MASS,
Arcade Bldg.

Rootn 123
Subatomis
3 - 10 P. M

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25e.

Perfumos visokių gėlių 25, 
50, 75, 1.00, 2 00 ir daugiau.

Stanulevieius J.
291 Clinton S1

BINGHAMPTON, N. Y 
J. Spurga,

184 Grand S1 
Strumskis Adolf,

184 Grand St

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udynos Gydo vicokiaa' liga*
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akiniu*.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS 'ŠAPALIS

meistras
indeda telephonus, dengia sto 
gus, ir atlieka visus stalium > 

tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS 
Ofisas Gyvenimas

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

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

PRIE DORCHESTER ST.

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 ūžtikri-nn, kad visame 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

'i. >-i: . •.ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų 
o męs prisiusime 

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu;

K. ŠIDLAUSKAS

<
j

DARBININKAS”

“Amerikos Lietuvis,”
15 Millbury St 

Migauskas T.
21 Ledge St. 

Jurgelionis R.
So. Dariem St.

Grigaitis K.
42 Suffolk 

.Zinkuvienė Cicilija,
8 Langdon 

Zataveekas Pr.,
20 Hacker

Pocius J.
25 Lafavette

Tel. Osford 4900.
J. P. TUJNYLA

ii • *.*« - % Q v « J-
nuolątai išleidinėja knygelių, ku- 
turiningtunū, pi g u m u vir-

• *’ 1 *1 M I J

Skaitykite ir purtykite “Darbininką” ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris., kartus savaitėje metams 

>$3.001 pusmečiai $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
'tik subatinriis 8 pust, numerius, metams $1.50, pusmečiui

Adresas:

atlieti

Užlaikom didžiausia krautuvu 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo 
dara ant bargo ir ant išmokesčių 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
tne agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delj nuošimtį duodatu perkup 
čiams, didelį, naują kataloge 
siunčiame ant pareikalavimo u» 
25 centus štampų.. ;

- J. P. TUIN1LA.
322 Washington St., Boston. Masf

GEBA PROGAI
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 rben rnekytojo.„......10c
Aritmetika mokinimui - 

ai rokundų, ąų paveik
slais (apdaryta) ......... ..35c

y .- Viso $1.60 
Kas m įsius iškirpęs šitą ap

garsinimą iš “Darbininko” ' 
ir $1.09 per.uioney orderį, 
tai .gaus visas 4 knygas 60e. į 
pi Iriau « • ’

P KTK0LAINI8.
R. F. O.- Route 2- 

-___ • - Hudson; Nt ,*V.linKamiausis lietuviams įaiarastis yra 
“DARBININKAS”

“DABBINTNKA8” eina utaminkais, Tcetvergais ir su 
batomis. . .„

“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, opie T»rri*fMe.''-epie darbininkų judėjimą.

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbinthka!ffS'"pasisk^itj'mų, rašytų pačių darbininkų. |j;

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

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaidelių,tf^apysakaičių.,,,. w },•.

DARBININKAS”
ninkui s r b.ų, n
s u p ja a J.A.ffl .a.
.......... “DARBININKAS’1
rios daikirtra,1<rtiŽumn,
Sija visas išleistuves. •.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį 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. Dei 
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom. ’ V | i I F'j. U J

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

V Vienatine Lietuviška

X Krautuve i

Statas ptdirai akt ozsakimb Rui $ŽO.OO

S. C. LMENSTERN,
72 Statė St., Boston, Mass

• ■■■j-- ..

V. LUKOSEVICLA, j 
Minersville. - - Pa. j 
; .4 v* • . • ’ *

Lukšam P
314 \Valnut St. 

Švidžiutė A.
194 New York Avė. 

Vaškevičiutė Barbora 
71 Warwick St. 

Kralikauskas J.
91 Warwick St. 

NEWARK, N. J.

226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Mass.
i —




