
z

'r,

VOL. II Metai I • TeL 620 So. Boston.

1.000 NARIŲ A. L. R. K. MO
TERŲ SĄJUNGAI IKI 

SEIMO
Sujuskite, sėt 

tęs,, kad jūsų garsiu^ 
nizacijoj atsirastų tūksta*- 
skaičius iki Seimo.

1.000 NARIŲ LIETUVIŲ 
DARBININKŲ 

SĄJUNGAI 
IKI • 

SEIMO!
Sujuskite, broliai sąjungie- 

čiai, kad mūsų organizacija to 
skaičiaus sulauktų iki pirmojo 
seimo.
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Indomus apsireiš
kimas.

Kiek žinome tarybos katali
kų su tautininkais ligšiol prie 
nieko neprivedė. Tautininkai 
išsigando mūsų ir ėmė trauk- 
ties atatupsti atgal.

Bet pakol mes dirbome per 
dienas ir naktis, ieškodami 
pamato bendram darbui, tuo 
pačiu laiku be jokio vargo ir 
be jokių diplomatijos žygių 
ėmė ir įvyko blokas socijalis
tų su laisvamaniais tautiečiais.

Gerų pradžių padarė Bago
čius ir Rimka, kurie bendrai 
ėmė veikti prieš katalikų pas
tangas. Atvažiavęs Bulota 
su draugėmis dabaigė tų vie
nijimo darbų. Hųlotų atsik
vietė socijalistai ir į jų fondų 
jisai rinks pinigus. Kų gi 
veikia mūsų vidurys, mūsų 
‘ ‘ tautininkai. ’ ’ ? Laisvama
niai tautininkai visa širdimi be 
jokių derybų ėmė remti Bu
lotų ir jo darbų. (Žiur. “Tė
vynės” paskutinį numerį) 
Bepradedantieji krikščionėti 
rimtesnieji tautininkai — tyli, 
nieko nesako. Bulota jiems 
neperdaug tepatinka, bet kad

rėme išviršaus, mėginkime Į 
daryti iš apačios. Po visas 
kolonijas Tautos Fondo sky
riuose kvieskime į bendrų dar
bų visus tuos, kurie šiek tiek 
nuo mūši] buvo nutolę, bet 
kurie myli dar tautų ir nenorė
tų matyti jos karės ir revo
liucijos griuvėsiuose ir pele
nuose palaidotų.

Visi atsiminkime, kad šian
dien prieš bauginančių socija
listų pajėgų “Lietuvos Šelpi-

. mo Fondų” — tik viena rimta 
f pajėga stovi priešais — tai 
“Tautos Fondas.” Visi tat,

Į kurie myli tautų, imkime 
Tautos Fondų auginti,

LIETUVIŲ REIKALAI 
WASHINGTONE.

Dr. Alpert telegrama pri
duoda sekančias žinias apie lie
tuvių reikalus Washingtone:

“Lietuvių komitetas susi- 
dedųs iš kun. Bartuškos, kun. 
Amboto iš Hartford, Conn. ir 
kun. J. Miliausko iš Pittstono, 
Pa. atsilankė Wasl-iingtonan ir 
kalbėjosi su senatorių Lewis iš 
Illinois, senatorius Martine iš 
New Jersey, senatorių Chil- 
ton iš West Virginia. Sena
toriai širdingai sveikino lie
tuvių komitetų ir pažadėjo, jog 
rezoliucija senatan įneštoji bus

DĖDĖS ŠAMO KAREIVIAI I 
TOLI UŽ RUBEŽIAUS.

Columbus, N. M. — Suvie
nytų Valstijų raitarija, gen. 
Pershing vedama, jau yra 
daugiau, kaip 200 mylių nuo 
rubežiaus. Tų kelionę atliko 
per 42 valandi. Jojo per pus- 
tynes, kur maža vandens ir 
karšta.

Perėjo per sodybų, kur gy
veno amerikonų šeimyna. Toj 
sodyboj nesenai besu būta 
“svieto lygintojo” Vilios ir 
visa šeimyna išteriota. Da
bar jau Suvienytų Valstijų rai
tarija netoli nuo Vilios, bet 
klausimas ar jis panorės susi
remti su amerikonais ar slaps
tysis. Vilią turįs su savim 400 
banditų. Bet jo šalininkų 
išmėtytų po įvairias vietas ran
dasi apie 4.000. Šie yra pa- 
sisklaidę būreliais ir tur-būt 
jie iš pasalų užpuldinės ant 
Suvienytų Valstijų kareivių.

išlaikius savo Sandaros vieny- ūmai ir prezidentas
bę, bevelija atsižadėti net ir 
savo tautiškų principų. Už
mirštama net ir savo ‘ ‘ Gelbėji
mo Fondas.”

Dabar jau tik dvi pajėgi te- 
sigrumia: 1) socijalistai-lais- 
vamaniai ir 2) lietuviai kata
likai. Tautininkų 
tyti. Ir 
mes tik du 
Fondų ir 
fondų.

Kaip mes, lietuviai-katali- 
kai į visa tai turime žiūrėti ir 
kų turime daryti?

To bedievių kairių ji] blo
ko neišsigųskime. Jis buvo 
neišvengiamas. Juos jungia 
bendra neapykanta kunigų ir 
katalikų Bažnyčios. Dr. Šliu
pas dar kartų gali pasidžiaug
ti savo darbo vaisiais. Bet ir 
susijungę jie daug mažiau te
turi pajėgų, negu mes. Bu
lota, tiesa, tai didelis kazi- 
ras jų rankose. Jisai šiek 
tiek sustiprins visų laisvama
nių pajėgas, paaugins jų -fon
dų. Bet didelių darbų Bulo
ta nenuveiks. Kaip pereina 
juodas debesis ir vėl giedra 
užviešpatauja, taip pereis ir 
Bulotos maršrutas su visais so
cijalistų ir laisvamanių triukš
meliais. Kartais pasirodo, jog 
iš didelio debesio — mažas es
ti lieįus, galės būti tas pats 
ir dabar. Bet bus ir naudos 
iš Bulotos atsilankymo. Ji
sai palengvins mums darbų. 
Kaip Lietuvoje katalikai turi 
vienų tik aiškų priešininkų — rusus nelaisvėje esančius. Jie 
Lietuvos pirmeivius, taip ir 
mes dabar turėsime vienų tik 
tautos ir tikybos priešininkų— 
socijalistus ir laisvamanius; 
kultūrinėje kovoje su tuo prie
šininku mums dabar daug len
gviau bus išbudinti ir sutvar
kyti savo pajėgas. Mūsų, be- 
abejonės yra milžiniška didžiu
ma. Tik daugelio mūsiškių 
dvasia dar snaudžia. Susivie
niję priešininkai turės išbudin
ti visas mūsų pajėgas.

Dabar blokų gadynė. ' Įvy
ko blokas socijalistų su visais 
laisvamaniais. Turi taip-pat 
įvykti blokas visų tikrų tauti
ninkų, neveidmainingai mylin- 

-čių savo tautą- Blokas, da- > 
romas iš viršaus, nepasisekė.: 
Bet viršūnės dažnai per daug 
fanaberijos turi. Ko nepada- |

nebema- 
fondus faktiškai 
beturime: Tautos 
Lietuvos Šelpimo

paskirsiųs dienų rinkimui au
kų lietuviams nukentėjusiems 
dėl karės.

Senatorius Lewis pasakė:
Su džiaugsmu darbuosiuos, 

kad ta rezoliucija ūmu laiku 
pereitų. Jei tik norėsite ko
kios pagelbos, tai kreipkitės 
pas mane, o aš jums prigel
bėsiu.

Senatorius Martine pasa
kė:

Stengsiuos kad ta rezoliuci
ja būtų perleista senate ir aš 
visuomet pasiryžęs darbuoties 
dėl jūsų nukentėjusios tautos.

Gi senatorius Chilton entu
ziastiškai atsiliepė apie rezo
liucijų, skiriančių Lietuvių 
Dienų ir komitetui pasakė, jog 
Suvienytos Valstijos privalo 
prigelbėti Amerikoje lietu
viams aukas rinkti.

Kaip matote senatoriai 
pritaria paskirimui Suvienyto
se Valstijose Lietuvių Dienos, 
kurioj būtų renkama aukos. 
Dabar nuo jūsų priguli, kad 
pasinaudoti iš to. Aš atsi- 

i šaukiu į kiekvienų lietuvį Su
vienytose Valstijose , prie 
kiekvieno prie kokios partijos 
neprigulėtų by tik jo širdyje 
dega lietuvystė ir bent kiek 
rūpi lietuvių reikalai. Suei
kite į vienybę ir darbuokitės 
dėl lietuvių labo Suv. Valsti
jose ir Europoje.”

prieš teutonus.
Rusų pranešimuose skelbia

ma, jog vokiečiai Rygos fron
te ties Ikskull buvo pradėję 
smarkų iš armotų šaudymų. 
Taip-gi ties Jakobstadtu bu
vęs didelis artilerijos veiki
mas.

Vydžių apygardose vokie
čiai bombardavo rusų drūtvie- 
tes- Vokiečiai buvo bepradedų 
daryti atakas ties Medininkų 
sodžium ir į pietus nuo Evereč, 
bet vokiečiai staiga buvo su
laikyti.

ATSISTATĖ RUSIJOS 
MINISTERIS.

Telegramoj iš Petrogrado 
pranešama, jog atsistatė Ru- 

! sijos ministeris Aleksėj Chvos- 
tov. Tai ministeris vidurinių 
reikalų. Laikinai premieras 
Sturmer pradėjo pildyti to mi- 

. nisterio pareigas.

VOKIEČIAI NETURI 
PASISEKIMO.

Londonas. — Vargu jau vo
kiečiai beturi bent krislų vil
ties paimti Verdunų ir pralau
žti francūzų frontų. Neteko, 
ten keletu desėtkų tūkstančių 
kareivių ir bet pažvelgus į tai 
ką laimėjo, tai _ matosi, jog 
tas perbrangiai atsiėjo.

Dabar vokiečiai liovėsi da
rę atakas ir net ji] artilerijos 
veikimas labai nusilpnėjo. 
Francūzai ėmė daryti kontr- 
-atakas, kad atgavus pozici- 

■ jas, kurių neteko, kada vo
kiečiai darė neišpasakyto 

; smarkumo atakas.
Francūzų armijų vadai dar 

vis mano, kad vokiečiai in- 
temps visas savo pajėgas ir pa
darys tokio smarkumo atakas 
ant Verduno, kokių dar ne
buvo darę. Todėl francūzai 
nei valandėlės nestovi dyki o 
tik taisosi atremti ir didžiau
sius teutonų antpuolius.

Kadangi Verduno fronte vi
rė baisūs mūšiai apie tris sa
vaites ir taip mažai vokiečiai 

Į telaimėjo, o tiek daug neteko 
geriausių savo kareivių, tai 
dabar visi talkininkai ėmė dar 
labiau tikėti į galutinų karės 
laimėjimų. Tas pasitikėjimas 
auga kasdien.

Vokiečių nepasisekimas Ver
duno fronte yra vienas di
džiausių pralaimėjimų šioje 
karėje.

LONDONAS. — Anglijos 
karaliaus sosto įpėdinis atva
žiavo į Egiptą ir ten bus kapi
tonu tenykščio gdneralio šta
bo. J

GIRIA RUSUS.
Vokietijos laikraščiai giria

ne vien pildą visas taisykles ir 
visuomet klauso, bet nelaimė
se, tai pasirodė tikrais drą
suoliais ir ne kartų iš ugnies 
ir vandens ištraukė vaikus, 
moteris, vyrus.

Dabar vokiečių laikraščiai 
rašo, jog Oberdorfe buvo toks 
atsitikimas. Vyras su mo
terim išėjo bažnyčion palikę 
tris vaikus namie.' Netikėtai 
namai užsidegė, o netoli dir
bo rusas nelaisvis R. Kitoja 
Jis metėsi degančiuosna na- 
muosna ir išnešė tris klykian- 
čius vaikus.

RYMAS. — Mirė kardino
las Gotti. is buvo gimęs Ge- 
nuoj 1834 m.

SUKILSIĄ VISI MEKSI- 
KONAI.

Columbus, N. M. — Kap. 
Isadore Farias, Vilios šalinin
kas, sužeistas pateko ameri
konams nelaisvėn.

Jis pasakė, jog Suv. Valsti
jos turės smarkių karę su Mek
sika. Sakė, kad įsibriovu- i 
šieji amerikonai Meksikon su- 
judys meksikonus ir jie ims 
remti Vilių. Vilią tuomet bū
siąs tautos didvyriu. Dabar 

i Vilią vis trauksis gilyn ir ne
stos mūšin su amerikonais. 
Bet Meksikos gilumoj Vilios 
spėkos šimtų kartų pasididys 
ir tuomet prasidės didelės tų- 
synės. Tuomet gal visos mek- 
sikonų jėgos susijungs, visi da
bar pjaujantis tarp savęs ban
ditai susijungs ir sudarys 
smarkių jėgų, su kuria ame
rikonams gerokai reikės pasi- 
tųsyti.

GRŪMOJA VILLISTAI.

Los Angeles. — Miesto ma
joras gavo grūmojimų nuo vil- 
listų, jog jie žadu susprogdy- 
ti valdiškas budavones, laik
raščių spaustuves ir dirbtuves. 
Policijos viršininkas todėl nu
sprendė sumobilizuoti dar 2- 
000 poliemonų.

ir dalis Jurgio prospekto, nuo 
Žvėryno pusės. Intariama pa
degimas. Vokiečiai pirm to 
buvo pradėję kraustyti užupio 
gyventojus ir griauti jų na
mus.

Žirmūnų miestelyj, sukilę 
vokiečių kareiviai, užmušę sa
vo oficierį.

PARYŽIUS. — Francijos
• torpedinis laivas Renaudin su- 
torpėduotas Adriatikoj. Jam 
skęstant prigėrė trys oficieriai

• ir 44- kareiviai;—**

$300 UŽ SVARĄ.
Nem York. — Cukraus kom

panijos rūpinasi parsigabenti 
iš Austrijos geriausios rūšies 
burokų, iš kurių dirbama cuk
rus. Kompanijos gatavos mo
kėti po $300 už txj burokų sėk
los svarų, jei tik kas parga- 
bęs dabar iš Austrijos.

MOTERS VYRŲ VIETOSE.

Ištikus karei, kuomet daug 
■ vyrų apleido dirbtuves ir išva
žiavo karėn, tai jų vietas dir
btuvėse ėmė užiminėti moters.

Anglijoj metalinėse dirbtu
vėse 75.000 moterų užvadavo 
vyrus, odos dirbtuvėse 14-000, 
įvairiose kitokiose dirbtuvėse 
274.000 moterų užėmė vyrų 
vietas.

Be to įvairiuose ofisuose, 
krautuvėse, ant ūkio daugy
bės moterų ėmė atlikinėti vyrų 
darbus.

Anglijoj moters dirba ir a- 
municijos dirbtuvėse, dirba 
bombas anuotoms.

GIMĖ VERGU, MIRĖ 
TURTINGU.

Stockton, Kan. — Nesenai 
čia mirė farmeris nigeris Saų- 

; ford Johnson. Jis gimė neg
ru ir po civilės karės paliuo- 
suotas ėmėsi farmervstės. Da
bar mirdamas paliko puikiau
sių farmų Rooks paviete, 
farma apima 640 akrų, 
juodparvis,
dingiausiu farmeriu. 
jo jokio mokslo, 
septynis vaikus, 
nigais paliko $7-000. 
padalyti vaikams.

Jo
Nors 

bet buvo pavyz- 
Neturė- 

Užaugino
Grynais pi- 

Turtai

ATMUŠĖ VOKIEČIUS.
Petrogradas. — Ties Miku- 

liškių sodžium, kurs guli į 
šiaurę nuo ežero Drisvietės, 
vokiečiai susprogdino minų. Į 
šiaurės vakarus nuo Boginsko- 
je ežero rusai išblaškė būriuse 
vokiečių žvalgų.

NEW YORK. — Pennsylva- 
nios geležinkelių kompanija 
prie savo stoties, Seventh avė., 
statydys milžiniškų hotelį. Pa
skyrė tam devynis milijonus. 
Hotelis turės 1.000 kambarių ir 
bus 18 augščių.

LONDONAS. — Sustojo ė- 
jęs laikraštis Standard, Įsteig
tas 1857 m. Buvo' pasiūlytas 
pardavimui, bet neatsirado 
pirkiko.

RYGOS GYVENIMAS.

Vidžemio gubernijos karei
viavimo komitetas paskelbia 
visuomenės žiniai: Visi norin- 
tijei pasiliųosuoti__lig laikui 

Į nuo kareiviavimo, arba norin
tieji paliuosuoti savo darbinin
kus savininkai įsteigtų kariuo- 

j menei naudingų, tesikreipia 
prašymais į Valko arba Jurje- 
vo apskričio komitetų. Prie 
Valko komiteto priguli: Rygos 
miestas, Rygos, Cėsio, Vol- 
maro ir Valko apskričiai, gi 
prie Jurjevo — Samsalio, Per- 
navos, Vilandės, Verro 
Jurjevo apskričiai.

BUSIANTI TIKRA KARĖ.
Londonas. — Visi Anglijos 

laikraščiai vienu balsu pripa
žįsta, jog Suvienytos Valsti
jos bus inveltos tikron karėn 
su Meksika. Dėdė Šamas taip 
lengvai neapsidirbs su Meksi
ka.

MUSŲ PABĖGĖLIAI.
Lietuvių Centralinis Komi

tetas gaudavo daug skundų 
nuo rusų, palikusių Lietuvo
je, kad jiems tenai labai sun
ku gyventi. Todėl Liet. Cen. 
Komitetas kreipėsi prie savo 
skyrių, tebeveikiančių Vilniu
je, taipogi Vilniaus, Kauno, 
Suvalkų gubernijose ir iš da
lies Gardino, patardamas kiek 
galint šelpti ir rusus, gyve
nančius anuose kraštuose.

Voroneže dabar susispietė 
i dauguma mūsų mokytojų, įsis- 
| teigė čia dvi gimnazijos, , kur
sai paaugusiems ir liaudies 
mokyklėlės. Tuomi vienok 
mūsų pedagogai neužsiganėdi
no, bet pradėjo varyti labai 
svarbų darbų: sustatė lietuvių 
mokykloms mokslo programų, 
vadinas, nutarė kokie dalykai 
ir kaip turi būti išguldomi lie
tuvių mokyklose. Pagaliaus 
sustatyta (dvi komisini, viena 
liaudies universitetams steigti, 
kita lietuvių rašybai suderinti 
ir suvienodint. Pirmojon ko-- 
misijon kandidatais pažymėta: 
Yčas, Purenąs, Šliogeris, Ši
lingas, Dubinskas, Valdema
ras, Leonas Baltrušaitis, S- 

1 Čiurlionienė ir kun. Alšauskas.
Antrojon: Jablonskis, Būga, 
kun. I. Laukaitis, Dubinskis, 
St. _ aginskis, VI. Požėla, L.
Noreika, Masiulis, kun. Tu
mas ir mok. Statkevičius.

Pagaliaus nutarta ir pradė
ta steigti prie Centralinio Lie
tuvių Komiteto Petrograde sa- 

| vo spaustuvė vadovėliams ir 
kitiems leidiniams spauzdinti.

Reikia tik pasidžiaugti to- 
kiuo gaujumu ir darbštumu 
mūsų inteligentų. Mat, rim
tiems tautos darbininkams, 
darbo dirva visuomet ir visur 
adara.

(“Rygos Garsas.”)

ir

Šiomis dienomis išsiplatino 
vagiliavimas Rygos pirtyse. 
Kad išvengus vagilių, polic
meisteris įsakė pinigus ir bran
gesnius daiktus atiduoti pir
ties kasoj palaikyti; rūbus be- 
simazgojančių svečių turi sau
goti raktininkas.

Patrankų gerklės vasario 
visų antrų dienų maurojo apie 
Rygą- 
ir

Keletą šūvių girdėta 
trečių dienų.

ST. JOSEPII, MO. — Kri- 
minalis teismas pripažino mo
terį Clara Cochran kalta par
davinėjime svaigalų. Buvo 
nuteista užmokėti $50.00 ir 
kaštus. Ji neturėjo kuo už
mokėti bausmę, o kalėjiman 
pasirodė jos negalima uždary
ti, nes ji taip dikta, kad ka
lėjimo kamaraitė jai buvo per- 
ankšta. Teisėjas paleido jų už
sidirbti ir užmokėti bausmę.

IŠ LIETUVOS.

Vilniuje nesenai buvo ki
lęs didelis gaisras priemiestyj, 
vadinamam“ Žvėrynas ” ir per
simetęs per Neries upę, pra
dėjo plėtoties Jurgio prospek
to pašaliais. Išdegė Žvėrynas Washingtonų.

LIETUVIAI!

Reikalaukime Lietuvių 
Dienos visoje Amerikoje.

Darykime mitingus, išneški- 
me rezoliucija ir siųskime jas į

BOSTON, MASS. — Su-| 
streikavo daugiau kaip 400 
Reeee Buttenhole Mashine 
kompanijos mašinistų.RUSAI IMA VEIKTI.

Pasirodė sujudimas rusų 
fronte. Gali būti, kad rusai 
pradės visu frontu milžiniškus 
antpuolius. Gal tai dabar da
rys kol dar pavasaris nepra
dėjo aušti, kol dar žemė te
bėra kieta ir upės neištvinu- 
sios. Jei rusai dabar nepra
dės veikti, tai kol tvanai ne
pasibaigs ir žemė nepradžius 
jie vargu kų svarbaus bepra- 
dės.

Vokiečiai praneša, jog apy
linkėse Drisvetės ežero pradė
jo baisiai smarkias atakas. 
Taip-gi sujudo rusai aplink 
Naročo ežerų. Bet vokiečiai 
giriasi tas atakas atmušę ir 
Naročo ežero artimiese rusų 
užpuolikai palikę 9.270 lavo
nų.

Gal tai pradžia milžiniškų 
rusų antpuolių visu frontu.

Bet vargu rusai pirmiausiai 
bandys išvyti vokiečius iš Kur
šo, Lietuvos ir Lenkijos, Tur
būt pirmiausiai jie veiks Bu
kovinoj, prieš Austriją, Ru
munijos parubežyje, nes Ru
munija pakrypus talkininkų

IOWĄ CITY, IA. — Hollan- 
do šeimyna susilankė 16-to 
kūdikio. Iš visų tik vienas 
mirė, kiti 15 gyvena ir auga 
gerai.

PETROGRADAS. — Rusų 
avangardas. Užkaukazyje jau 
randasi už 20 mylių nuo Tre- 
bizondo.

BERLINAS. — Vokiečiai 
skelbia, jog apsistoję veikti 
apie Verdunų dėl nepagadų ir 
miglų.

BERLINAS- — Frankfurter 
Zeitung rašo, jog Suvienytos 
Valstijos bus įveltos ilgon ka- 
rėn su Meksika, bet galų gale 
Meksikoj bus įvesta kultūrin
ga pastovi valdžia.

UŽPUOLĖ ANGLIJĄ.
Londonas. — Keturi Vokie

tijos aeroplanai atakavo An
glijos pakrantes. Devyni žmo
nes užmušta ir 31 sužeista. 
Anglams pavyko nušauti vie
nų vokiečių aeroplanų.

DEMTNG, N. M. — PeTėjo 
rubežių ir inėjo Meksikon 24- 
tas ir 25-tas pėstininkų pulkai, 

j Tuodu pulku susideda vien iš 
negrų. Tai juodukų pulkas.

j

NEW YORK. — Gatvių ko- 
misijonierius apreiškė, jog šie
met sniego valymas nuo gat
vių jau atsiėjo $1.500.000. Per
nai New Yorko miestui sniegas 
atsiėjo $2.500.000

ATSISTATO PREZI
DENTAS.

Lima. — Perų respublikos 
prez. Pardo atsistatydina dėl 
nesveikatos. Jo vietų užims 
vice-prez. R. Bentin.

REKRUTĄVIMAS SMAR
KIAI EINA.

New York. — Visi rekrūta- 
vimo ofisai šiame mieste ir 
New Jersey valstijoj užgrūsti 
rekrūtais. Apsiniaukęs dan
gus Meksiko parubežyje para
gino daugelį stoti armijon.

IŠ Fort HamiTton išvažiavo 
parubežin keletas būrių iš hos- 
pitalinio korpuso. 1

Auksas už Sidabrą.
PIRKITE PANELĖS U. GURKLIUTĖS 

NAUJAI IŠLEISTAS 
KOMEDIJĖLĖS.

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

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

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

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

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

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

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

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

nos jūsų talentingos sesytės.
Užsakymus siųskite “Darbininkui“ adresu: 9 |
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ŠELPIMO IR POLITIKOS 
REIKALAI.

Karė pastatė Lietuvų ant 
'bedugnės kranto. Žmonės 

■ arba žųva nuo kulkų, arba iš
vyti iš tėviškių klaidžioja po 
Rusi jų; likusius žudo badas ir 
šaltis. Lieka žemė, bet ir 
ant jos jau kėsinasi teutonas.

Kad išlikti gyviems, rei
kia visų-pirma gelbėti savuo
sius nuo bado ir šalčio, reikia 
nepaleisti savo žemių, reikia 
užtikrinti Lietuvai geresnę da
lį ateityje.

Tuo visu ir sielojasi lietu
viai amerikiečiai. Indomu, 
kad iš pal pradžių visos mūsų 
srovės, kurios tik mažiau ar 
daugiau / suspėjo apsireikšti, 
•panorėjo tame gelbėjimo darbe 
lošti svarbiausiųjų rolę. Ėjo
me ligšiol kas sau. Pusantrų 
metų darbo parodė, kurie la
biau myli Lietuvų ir kurie 
daugiau gali pasidarbuoti jos 
išgelbėjimui. Katalikų visuo
menės įsteigtas Tautos Fondas 
surinko ligšiol apie $40.000.00, 
Socijalistai į savo Šelpimo 
Fondų — arti $12.000-00 ir vi
durinieji į Gelbėjimo Fondų — 
apie $8.000.00. Iš to jau aiš
ku, kad lietuviai katalikai 
labiau negu kitos srovės turėjo 
teisę neišsižadėti savarankumo 
Lietuvos gelbėjimo darbe. Jie 
geriausiai išlaikė prieš tautų 
kvotimus iš savo pajėgų ir no
rų. Juk atsimename, kaip 
buvo 10 metų atgal. Anais 
laisvės metais Amerikos lietu
viai katalikai nepanorėjo turė
ti svarbesnio balso tautos liki
me; jie buvo nuėję paskui so
cijalistų ir laivamanių vadovų. 
Paskui atsipeikėjome įsteigda
mi Federacijų, bet tada dar 
negalėjome atsverti socijalistų 
■darbo. Neturėjome savo spau
dos. Po Philadelphijos seimo 
buvo rinkti pinigai revoliuci
jai. Šiandienų jau galėtume 
paklausti, kokia tikra nauda 
•buvo Lietuvai iš tų surinktų 
pinigų, ir kur jie dingo, ir 
kodėl ligšiol niekas neišdavė 
apyskaitų? Šiandienų po 10 
metų matome kitką. Lietu
viai katalikai nebepanorėjo 
vilkties paskui kitų, patys sto
jo į kvotimus ir tuos bran
dos kvotimus išlaikė gerai.

Nore ir nepadarėme tiek, 
Įdek galėjome ir turėjome pa
daryti, nore didžiuma katali
kų dar ir df ar tebetarnauja 
kitoms, tečiau vis dėlto gali- 
rre ramiai pasakyti, jog tėvy
nės gelbėjimui mes dar'me ir 
k.'ome bent du kart tiekpkiek 
<?os kitos srovės - visais 
for <aia — krūvon paimtos.

Iš tų surinktų ligšiol $40. 
€00. 00 — apie pusę jau nuėjo 
lieturiaiBB ir už mūsų aukas 
jau nemaža Jarų buvo nuš- 
klostyta. Daba- r: ------

mūsų pasiuntiniai ištirs Lietu
voje padėjimų ir suras kelius 
šelpimo — mes dar daugiau 
tuo reikalu galėsime pasidar
buoti.

Daugelis prikiša, kad ski
riama net 20 centų iš dolerio 
politikos reikalams. Tiesa, 
Tautos Fondo seimas Scranto- 
ne paskyrė 20 nuoš. politikos 
reikalams, bet ligšiol tik keli 
šimtai tiems politikos reika
lams sunaudoti. Kiti dar te
beguli atsargoje. O ta atsar
ga — tai visa, galima sakyti, 
Lietuvos ateitis. Tik pagal
vokime, kokia svarbi ir kri
tiška valanda laukia mūsų 
tautų, kada pasibaigs karė. 
Ar nereikės pasirūpinti, kad 
visos valstijos — ir jų pasiun
tiniai taikos kongrese paimtų 
į širdį mūsų tautos reikalus. 
Ar nereikės pasirūpinti, kad 
visa Lietuva, visa jos liaudis 
stotų kaip vienas žmogus rei
kalauti sau politiškos laisvės— 
žinoma rimtais keliais, be 
ginklų žvangėjimo, be krau
jo liejimo, nes tai būtų trauk
ti Lietuvų gal ir dar didesnių 
nelaimių sukurį, negu dabar 
tinę karė. Tada tas politi
kos skyrius Tautos Fonde ir 
išpildys savo istoriškų uždavi
nį. Kas jį atstoti galės? Ar 
keli šimtai dolerių tautiečių 
Autonomijos Fondo? Ar mū
sų socijalistai, kurie visai ne
renka pinigų politiškos laisvės 
reikalams, kurie net nepri
pažįsta reikalo išgauti Lietu
vai autonomijų? Nebent jie 
iškreiptų savo fondo tikslų ir 
savo keliolikų tūkstančių dole
rių pastūmėtų savo politikos 
reikalams. Bet tuomet mums 
priseitų kovoti Lietuvoje prieš 
savo bombininkus ir giltinie- 
čius, kad palaikius krašte 
rimtų ramybę.

Velniškų nedorumų rodo tie, 
kurie primetinėja Tautos Fon
dui, kad savo politiškais pi
nigais jis tik kunigų reikalus 
rems, kurie spėlioja, jog už 
tuos pinigus bus statoma kuni
gams klebonijos. Juk visus 
tuos pinigus, kurie inplaukia 
į Tautos Fondų — tvarko, pri
žiūri, ir paskirsto tie, kurie 
juos aukoja. Amerikoje lietu
vių kunigų yra apie 100, Tau
tos Fondo narių — keli tūks
tančiai, o veikiai bus kelios- 
dešimtis tūkstančių. Yra čar- 
teris, yra konstitucija, yra 
pilnai demokratiška tvarka. Ir 
Tautos Fondo veikimo pakrai
pą nustato visa katalikiška vi
suomenė, kuri tik prisideda 
prie Tautos Fondo auginimo.

Ne kunigų politiką Tautos 
Fondas varo, bet lietuvių tau
tos politiką.

DAUGIAU VIENYBĖS-

sas 
neu 
Atsiminkime, 
sų draugijų 
patys stačiai į Lietuvų, kiek
dar tebelaiko surinktus pini
gus pas save ir laukia... pa
tys nežino ko. Šiandieną ir 
jų visų galėtume paklausti, ką 

; jie laimėjo, atsiskirdami nuo 
j katąlikų visuomenės ir atsi- 
j mesdami nuo Tautos Fondo ?
Ką nuveikia pavieniai žmonės, 
ar mažos jų draugijos, tas 
lieka nežinoma, arba veikiai 
esti užmirštama. Tik tas rim
tai savo tautai darbuojasi, kurs 
dirba iš vien su visa savo vi
suomene, nes vienybėje yra 
galybė. Mums lietuviams ka
talikams, ne kelių fondų rei
kia, ne skyrium reikia siunti
nėti pinigus, nelaikyti juos 
užvožus savo kasoje — bet rei
kia mums išauginti vienas mil
žiniškas fondas, nes tik tas 
fondas bus rimta tautiška pa
jėga, kels mūsų dvasią ir su
sipratimą ir taisys mūsų vardą 
akyse kitataučių.

Nesenai skaitėme laikraš
čiuose žinutę iš Ansonia, Conn. 
Ten lietuviai katalikai per p. 
Šimkaus prakalbas suaukojo 
bene 1000 r. Bet buvo nutar
ta tuos pinigus pasiųsti stačiai 
į Lietuvą ir inteikti tie pinigai 
p. Šimkui. Indomu, kad ir 
vietinis kun. klebonas pritaręs 
tokiam būdui siuntimo aukų. 
Žinoma, p. Šimkus negi pa
laikys sau tų pinigų, jis iš
siųs juos į Lietuvą. Tik ma
ža dalis nueis jo paties išlaiky
mui. Bet vis dėlto Ansoni- 
jos lietuviai netiksliai pasielgė. 
Juk ir Tautos Fondo valdyba 
moka pinigus į Lietuvą pasiųs
ti. Ir jai juk žinomi visi ke
liai, kurie tik yra galimi. 
Siųzdami pinigus per Tautos 
Fondą — Ansoniečiai būtų pri
sidėję prie visos savo visuome
nės darbo, būtų galėję daly
vauti Tautos Fondo Seime, bū
tų prisidėję prie išauginimo 
tautiškos pajėgos. Dabar gi 
tik parodė savo nesusipratimą 
ir visuomenišką nedabrendi- 
mą. Daugiau vienybės mums 
reikia.

aa- 
acijas ir 

pasu. jas savo valstijos
Senatoriams, Kongresmonams 
ir Suv. Valstijų prezidentui.

Visame gi veikime nereikė
tų per daug akcentuoti katali
kybės. Tautos Fondas šelpia 
visus nukentėjusius lietuvius 
be jokio skirtumo. Jeigu mū
sų skyriuose sutiktų . dirbti 
bendrai su mumis lietuviai 
šiek tiek nutolę nuo tikėjimo 
— nekliudykime jiems. Sun
ku būtų susikalbėti su atvi
rais priešais ir kovotojais prieš 
mūsų brangenybes. Bet su 
rimtais lietuvias, kad ir atša
lusiais tikėjime — mums leng
va būtų sueiti į bendrų darbų. 
Negi bus geriau, jeigu jie eis 
į pagelbų Bulotai — auginti so
či j ųlistų fondų.

Dėtoji
Jau ir mažose kolonijose 

yra apsiskaičiusių vyrukų bei 
merginų, yra tokių, kurie se
ka visuomenės gyvenimų, se
ka laikraščius, mato visuome
nės kursų, supranta draugiji
nius reikalus. Ot tai tokie ir 
galėtų pavaduoti apvylusį kal
bėtojų.

Šitokie vyrukai, merginos 
arba moters ir galėtų užeidinė- 
ti ant estrados ir po trumpai 
pakalbėti.

Čia daug 
milžiniškasis

i “Metraštis.”

Ir netik vienybės mums rei
kia, bet ir smarkesnio veiki
mo, negu ligšiol. Juk kai 
palyginame savo nuveiktus 
darbus su kitų tautų pasidar
bavimu, pav. lenkų ar žydų— 
mums iš gėdos nurausti pri- 
seina.

Mes į Tautos Fondą turėjo
me ligšiol surinkti mažių ma
žiausiai $200.000.00.

Ko nepadarėme ligšiol — a- 
tidirbkime tai dabar. Ką da
ryti — žinome.

Kur dar nėra Tautos Fon
do skyriaus, įsteigkime. Cen
tro sekretorius netruks atsiųs
ti konstituciją. Tik kreipki
tės (A. A. Šlakis. 3255 So. 
Halsted St., Chicago, III.)

Kur skyriai yra, reikia 
veikti jėgas intempus. Ypač 
praktiškas pasirodė būdas rin
kimo aukų per blankas. Štai 
pav. So. Bostono parapijoje a- 
pie 300 šeimynų tas blankas 
vartoja. Aukoja po 5c. po 
10c. kas savaite, bet aukoja 
apie 1500 žmonių, užtad per 
vieną vasario mėnesį suaukota 
pagal blankų apie $350.00.

Mažutė Cambridge (su 
Brightonu) kolonija surinko 
per tą patį mėnesį su blanko- 
mis $140.00. Tik reikia gero 
susiorganizavimo ir tvarkos. 
(Blankas galima gauti pas 
Centro Sekretorių, arba “Dar
bininko” spaustuvėje.) Ačiū 
Dievui pradeda ineiti madon, 
kad per vestuves ir krikšty
nas sveteliai sumeta kiek aukų. 
Eikime prie to, kad neapleis
tame nei vienos panašios pro
gos, kad neparinkus į Tautos 
Fondą aukų.

Steigiame vakarus Tautos 
Fondo naudai, darykime daž
nai prakalbas su rinkimu aukų 
į Tautos Fondą, ypač dabar 
ruoškimės rimtai prie Lietuvių 
Dienos visoje Amerikoje. Vi- 
sųpirma gi pasistengkime ją 
išgauti. Pradžia tam jau pa
daryta. Paremkime tą prad
žią, darydami bendrai mitin-

Dienraštis “Katalikas” pa
galbaus užvertė kojas. To bu
vo laukta nuo to laiko, kuo
met jis ėmė eiti išvien su mū
siškiais tautininkais laisvama
niais ir kuomet ėmė biaurioti 
dvasiškiją. Skaitytojai tuo
jau pasipiktino ir net viešai 
stojo savo įsitikrinimų apgini- 
man. O Chicagoj dienraščiui 
buvo labai puiki dirva. Da
bar ji teks “Draugui”, busi
mam katalikiškam dienraščiui. 
Ir šis turės pasisekimų, nes 
mūsų žmonės, o ypač dvasios 
maisto, labai ištroškę.

Dabar “Katalikas” bus lei
džiamas savaitraščiu, 8 pusla
pių. Kų į tai pasakys skaity
tojai, ne mano dalykas spręs
ti. Bet kadangi laikraštis, 
koks jis nebūtų, yra viešas 
daiktas, tatai ir nekartų bus 
tai per kitus laikraščius aps- 
varstoma.

“Katalikų” dienraštį į ka
pus nuvarė nei konkurencija, 
nei kitkas, bet jo pakraipa. 
Kurgi galima tikti su tokiuo 
turiniu. Ant vieno puslapio 
neva jau rašoma apie katalikų 
reikalus, gi ant kito — mūsų 
dvasiškija šmeižiama. Skai
tytojai piktinasi. Ir ne be 
priežasties. Nes kasgi yra 
mūsų liaudžiai mūsų dvasiški
ja? Tai mokytoja ir tautos 
palaikytoja. Mūsų svietiško
ji inteligentija dažnai dėl duo
nos kąsnio turi saviškius ap
leisti, bet kunigai nekuomet 
panašiai nesielgia. Jie su sa
viškiais gyvena, savo energijų 
pašvenčia tautos labui, liaudį 
moko, dorybių keliu veda, su 
ta liaudžia podraug kenčia 
vargus ir rūpesnius ir ant galo 
tarpe savųjų baigia savo žemiš
ki kelionę. Mūsų kunigija 
ir yra šiandie mūsų tautos nau- 
dingiausieji darbininkai, pa
sišventę dėl tautos ir Bažny
čios labo.

Prieš tai kaip tik ir pradėjo 
kovų dienraštis “Katalikas” ir 
štai jam šiandie tas iškasė duo
bę, kurion ir įsivertė.

“Katalikas” tegu bus pa
vyzdžiu kitiems panašiems lai
kraščiams, kurie mūsų darbi
ninkus, mūsų liaudį nori ves
ti šuntakiais, mėgina atšaldy
ti joje tikybinius jausmus.

Apie panašius mūsų spau
doje apsireiškimus gal dar ne
kartų teks pakalbėti.

Chicagietis.

gali prigelbėti 
viską apimantis 

Daug dalykų, 
labai indomių ir naudingų da
lyki} galima susirinkusiems 
paskaityti. Sakysime prakal
bas surengė vyčių kuopa. Pa- 
sižadėjusis kalbėtojas nepribu
vo. Tai kokių indomių da
lyki} galima susirinkusiems 
paskaityti iš “Metraščio” apie 
vyčius. Žinoma nereikia to 
straipsnio skaityti nuo pra
džios iki galo. O daryti tik 
ištraukas. O antras gali pers
kaityti bile kurį arba kelis 
straipsnius iš knygelės “Dar
bininko Dovanėlė Darbinin
kams.” Kiekvienas toj kny
gutėj straipnelis yra dailus, 
pamokinantis, nei biskelio
nenuobodus. Tik žinoma
skaitytojas jau turi pirm to 
būti keletą kartų pats perskai-: 
tęs.

Skaityti reikia kuoaiškiau- 
sia, dailiai, su intonacija, 
kur reikia apsistojant, taip kad 
mintis gražiai plauktų. Tuo
met ir bus malonu klausyti.

Galima ko nors indomaus 
ir iš laikraščių perskaityti.

Prie panašių atsitikimų 
jau reikia būt išanksto prisi
rengusiems kad reikalui išti
kus be ilgų bėgiojimų galima 
būtų pradėti panašų programą.

tekizmą, arba, jeigu I 
moka lotyniškai, tai ir teolo
giją

'Tada Rimka ėmė ir nuteisė 
kun. Kemėšį pats vienas. Dek- 

, retaas skamba šit kaip:
1) Kun. Kemėšis tikrai nau

dojo išpažintį agitacijai prieš 
Gabiją;

2) Kun. Kemėšis mindžiojo 
tuos sakramentus, kuriuos tu
ri gerbti ir saugoti.

3) Kadangi kun. Kemėšis 
nesutiko eiti į trečiųjų teismą, 
tad jisai daabr nebevertas vi
suomenės pagarbos (žinoma 
Rimkinės visuomenės.)

Kur dar toliaus galėtų nuei
ti A. Rimka? Ir nežinia, kuo- 
čia labiau stebėties, ar to žmo
gelio begaliniu nachališkumu, 
su kuriuo jisai lenda tikin
tiems žmonėms į akis, ar bai
siu jo sielos iškrypimu.

Ištikrųjų, su tokiais, kol 
jie tokie yra, jokis bendras 
darbas nėra galimas.

Bet tokių ir daugiau atsi
ras, ir jie vis labiau ims lipti 
mums ant sprando, jeigu mes 
neužbėgsime už akių jų juodai 
pajėgai, jeigu neišplatinsime, 
kaip reikiant, savo spaudos. 
Apie katalikiškos spaudos pla
tinimą parašysime kitą syk.

Kur ant kalno beržas buvo, 
Siūbavo šakas.
Ten sesutė stovi, verkia
Lieja ašaras-

Josios skaistų veidų teršia 
Palaidi plaukai.
Viršuj galvos plauko juodi 
Dūmų debesiai.

Visas kalnas išduobėtas, 
Rodos netasai.
Aplink, laukuos stovi, niukso, 
Kaimų degėsiai.

Ir to beržo čia nebėra,
Išverstas, išrautas;
Tik toj vietoj kraujuos mirš

ta
Brolelis peršautas.

Kas palaidos, kaip reik brolį, 
Nuneš ant kapų.
Kas nušluostys ašarėles, 
Sesei nuo veidų.

Skausmas širdį spaudžia- 
gniaužia

Replėms geležinėms,
Žiūrint į tokį likimų
Mūs brangios tėvynės.

Kiek liūdnų vaizdų, vaizdelių, 
Sunku suskaityti.
Kiek vargų ir ašarėlių
Vargu aprašyti.

A. Grigaliūnas.

Labai gerai daro dr-jos, 
kuopos ir kitokios organizaci
jos, kad rengia prakalbas. Ge
rai daro, kad mažesnėsės ko
lonijos, kur nėra žymių kalbė
tojų, parsikviečia žymių vei
kėjų, kalbėtojų iš didesniųjų 
kolonijų.

Pasitaiko kartais, kad dėl 
kokios nors priežasties kalbė
tojas arba susivėlina arba visai 
nepribūna. Čia žmonės susi
rinko, laukia, o kalbėtojo, 
kaip nėr, taip nėr. Rengėjai 
laksto, nerimauja, už galvos 
tveriasi. Bepigu, jei dar yra 
vietos kunigas arba kitoks pro- 
gramėlis be kalbėtojo. Tai ne 
taip at jaučiama. Bet jei vis
kas guldėsi ant kalbėtojo, o 
jo nėr, tai ištikro nesmagu
mas rengėjams ir publikai.

Kuomet Bostono lietuvių 
katalikų visuomenė ėmė ruoš- 
ties prie Tag Day 15 balan
džio, ir eiti į pažintį su intek- 
mingais amerikonais — socija
listai sukruto trukdyti tų dar
bų ir ėmė kišti visur ir rekla
muoti savo fondų. Gėda mums 
prieš kitataučius, kad rodo
me savo silpnumų, nepribren- 
dimų: kų vieni darome, tuojau 
kiti imame trukdyti.

Bet štai kas indomu. Kad 
pasekmingiau suklaidinus a- 
merikonus, jie savo laiškuose 
į amerikonų veikėjus savo fon
dų vadina “Lithuanian Natio- 
nal Relief Fund,” tuo tarpu, 
kada išvertus žodis į žodį jų 
fondo lietuviškų vardų — 
“Lietuvių Šelpimo Fondas”— 
angliškai turi skambėti šit 
kaip: “Lithuanian Relief 
Fund.” Žodis National yra 
pavogtas iš mūsų fondo ir tai 
dar tik dabar, šviežiai. (Mū
sų Fondo vardas toks: “Lithu
anian National Fund” (a Re
lief organization). Kokiuo tik
slu jie tų vagystę papildė — 
lengva dasiprotėti. Be to tuo
se laiškuose jie nurodo, kad 
Tautos Fondas šęlpiųs tik tam 
tikros religiškos sektos narius, 
gi jų fondas visus be jokio 
skirtumo. Tie laiškai eina su 
parašais žymiausių Bostono 
socijalistų veikėjų.

Pasielgimas tikrai laisvas, 
socijalistiškas.

PRIE F. BAGOČIAUS 
ŠMEIŽTŲ.

Iš Rumford, Me. gauta laiš
kai su parašais kelių ištikimų 
žmonių, kuriuose liudijama, 
jog F. Bagočius, kalbėdamas 
30 sausio Rumforde tikrai mi
nėjo kun. F. Kemėšio pavardę, 
primesdamas jam nedorų, ne- 
kunigiškų pasielgimų. Todėl 
kun. F. Kemėšis reikalauna iš 
F. Bagočiaus, kad jisai ar pats 
ypatiškai nuvažiavęs į Rum- 
fordą atšauktų panašiame susi
rinkime savo šmeižtų, arba 
per laiškų, rašytų Rumfordie- 
čiams, ir tas laiškas, turėtų 
būti susirinkime viešai per
skaitytas.

Visa šita byla pavesta advo
katui G. Shields.

Mintaujoj. Pabėgėliai iš 
Mintaujos pasakoja, kad Min
taujos vidujinė išvaizda maža 
teatsimainius.

Tiktai pas gelžkelį ties Do- 
bleno vartais ir aplinkui tesi
mato karo pėdos, nedoro dar
bo vaisiai — griuvėsiai. Mies
to vidurys — kaip seniau.

Miestų apšviečia elektra... 
Vokiečiai laikinai čia buvo in- 
vedę apšvietimų gazu. Gi da
bar gazinė stotis perdirbta į 
elektrinę.

Senasis pontoninis tiltas ant 
upės Aa pakeistas nauju, už 
pilies, kur upė siauresnė.

Naujasai tiltas pastatytas 
ant betoninių kojų. Sugriau- 
tasai geležinis tiltas nebetaiso
ma. Tarp Mažeikių-Mintau- 
jos traukiniai važinėja. Šita 
gelžkelio šaka ne gana, kad 
atnaujinta, bet dar nauji bė
giai nutiesta.

Aplinkiniai miškai kertama 
karo ir kitokiems reikalams; 
medžius vežti imama sodžiaus 
gyventojai.

Vokiečiai atydžiai prižiūri ir 
kontroliuoja vietos gyvento
jus. Įvesta pasportai; įrašo
ma vokiečių ir latvių kalba ki
limas, vardas, pavardė ir tt., 
kiekvienas paspartas su savi
ninko fotografija.

Pasportų jau esą išduota a- 
pie 17.000 žmonių.

Nevien Mintaujos, bet ir a- 
pylinkiniai gyventojai privalo 
turėti tokius pasportus.

Kontrolė, esu, labai smar
ki. Jeigu kuris Mintaujos 
gyventojas nepraneša komen
dantui apie naujai pas save ap
sigyvenusį svetį — gresia 
smarki bauda: nuo 6—15 m. 
katorgos.

Už piktadarystes baudžia
ma dar skaudžiau. Buvo atsi
tikimų, kad delei piktadarys
tės sušaudyta net vokiečių ka
reiviai.

Išbėgusių iš Mintaujos žmo
nių turtas kol kas, neliečiama: 
uždaryta it tebestovi sau.

Atsidarė keletą mokyklų, 
tiktai dar labai maža.

Mokslas eina vokiečių ir lat
vių kalbomis. Išėję latviški 
kalendoriai; juose išspauzdin
ta visi vokiečių valdžios įsa
kymai, kurių gyventojai turi 
vengti.

Pilies namuose vokiečių 
štabas, vyrų gimnazijos mū
ruose — komendanto raštynė, 
o priešais taikos teisėjų susi
važiavimo rumus, privatinia
me gyvenime, žvalgų skyrius.

Latvių visuomenines įstai
gas vokiečiai pasiėmė karo rei
kalams'; taip-pat ir vokiečių 
amatninkų karo mokyklos na
mus.

Svaiginamų gėrimų miesto 
nestinga, testinga tiktai duo
nos.

Liepojoj išeidinėjo vokie
čių valdžios skelbimų ir pra
nešimų laikraštis latvių kalboj 
“Leepajas Avrise.” Šį laik
raštį skaitė Liepojaus ir Min-

Jau eina sunkyn gerian
tiems keleviams gauti svaiga
lų nusipirkti ir išsigerti beke
liaujant traukiniais Suvienytų 
Valstijų, kaipo Philadelphijo- 
je sekmadieniais. Didesnysis 
skaičius rytinių geležinkelių 
kompanijų jau visai uždraudė 
pardavinėjimą svaigalų prie 
pietų ir bufetuose važiojimą, 
dar visai nepersenai taip pada
rė, o jų pavyzdis vakaruose 
labai uoliai yra sekiamas. 
Kompanija vadinamoji DEN- 
VER ir RIO GR ANDE pradės 
sausai važinėti nuo 1-mos sau
sio, ir Michigan Centrai, Chi
cago, Milwaukee ir St. Paul, 
taip gi Missoui Pacific jau iš
davė pranešimą urnai uždary
sią svaigalus važinėti ir parda
vinėti.

Sekančios yra priežastys už
draudimo- svaigalų ant trauki
nių:

Sunku susekti katruose pa
vietuose yra jau uždrausta par
davinėti svaigalai, o katruose 
ne, arba kitais žodžiais, kat
rie pavietai jau yra sausi o 
katrie šlapi, tokiu būdu trau
kiniai bėgantieji per sausuo
sius pavietus daro papiktinimą 
laužydami vietinius įstatymus.

Pasidauginimas prohibici- 
jos padaro pardavimą svaigalų 
ekonomišku nuostoliu.

Svaigalų pardavimas trau- 
kinuose papiktina traukinių 
tarnus, kuriems yra uždraus
ta naudoties svaigalais.

Pastaroji priežastis gali būti 
pirmąja. Nes traukinių tar
nai, kuriems yra uždrausta 
gerti pirmiausia patėmija, kad 
pasažieriams yra parduodama. 
Tarnams turi uždrausti, nes 
yra pavojus ir patiems kelei
viams. Jei tarnai apigirčiai, 
tai nedabos kelio ir traukinių. 
Galima tikėtis visur susipra- 
sią trumpame laike. Duok 
Viešpatie, kad tas laikas kuo- 
veikiaus ateitų. Saugok mus 
nuo alkolio kaipo ir kitų ne
laimių!
(CONNECTICUT CITIZEN. 
MARCH.)

Kun. P. 8asruMttU.

Kada A. Rimka pareikalavo 
iš kun. F. Kemėšio, kad išduo
tų jam apyskaitų, kaip jisai 
elgiųsis per išpažintį — lietu
viai katalikai sujudo protes
tuoti prieš tokį A. Rimkos pa
sielgimų. Katalikiškuose laik
raščiuose buvo išspauzdinta 
daug protestų. Bet A Rimka 
rankų nenuleido. Jisai pa
šaukė į trečiųjų teismų kun. 
F. Kemėšį, kaltindamas, kam 
jisai tuos protestus spauzdino 
ir tuo pakenkė jo geram var
dui ir “Ateities” bendrovės 
reikalams. Jisai gird, nesi
kėsinęs ant išpažinties sakra
mento.

Kun. Kemėšis žinoma, ne
galėjo eiti į tų teismų, kur vėl
gi būtų svarstoma ne apie kų 
kitą, kaip apie išpažinčių 
klausimą. Jisai patarė A. Rim-



taujos gubernijų gyventojai. 
(Vokiečiai Kuršą, padalino į 
dvi guberniji: Mintaujos ir 
Liepojaus.)

Laikraštis išeidinėjo kas
dien, o šeštadieniais padidin
tas.

“Leep Aw.” redagavo “Lib. 
Zeit.” redaktorius Hans Dor- 
manas.

“Leep. Aw.” teišėjo tik 47 
num. ir užsidarė.

Mintaujoj vokiečiai šiemet 
pradėjo leidinėti 2 syk į savai
tę latvių laikraštį “Dzimtenes 
Žinąs.” Ir šitas laikraštis 
skelbia valdžios pranešimus. 
Redaktorium pasirašo Burk- 
manas. Abu šiuodu laikraščiu 
eina vokiečių dvasioj.

i (
Laike prakalbų padaryta 

kolektą dėl nukentėjusių nuo 
karės ir surinkta $11.34. Iš 
tų pinigų $1.50c. išimta užmo
kėt už plakatus o likusieji. $9. 
84 pasiųsta per III kuopos rašt 
į Tautos Fondą per “Darbinin
ką”.

Aukavo šios ypatos po $1.00 
P. Krupavičius, J. Ivanaus
kas, T. Grigaliunaitė ir K. 
p. Radviliškietis vienus ir ki- 
Kimontienė.

Po 50c. J. Kačėnas, A. Kun- 
tvainiutė, 
Dvardvidis,
Ramikaitis, J. Tamošiūnas ir 
P. Kučinskas. Lai Dievas 
padeda mūsų broliams katali
kams Hvde Park’iečiams lai
mingai pirmą vagą išarti ant 
tautiškai katalikiškos dirvos.

Lai kįla jūsų širdys ir lai 
randas noras pasiekti tą pra
kilniausią mūsų idealą. Tai 
yra dirbti dėl tėvynės Lietuvos 
ir mūsų katalikiškam tikėjimui 
kur vra vyriausia tiesa’

L. D. S. in kp. Rašt.

P. Vasiliauskas, M. Kaneerienč, 
J. Skikas, A. Siperis, J. Kerbe- 
dis J. Joniką, J. Stankus, O. 
Barišitė, J. Misiutė, M. Staniu
lienė, P. Kuisiutė, P. Vilkickas, 
O. Šalkevičiutė, R. Staniuliutė, 
M. Valskiutė, J. Jurgaitis, O. 
Abušauskienė, V. Barisevičius, 
O. Lukšienė, J. Daukšys, E. Miš- 
kunienė, O. Arelunienė, A. Pra- 
nienė, J. Kęrbelis, M. Jakube- 
nienė, M. Pranauskienė, T. Ben- 
dokas, B. Dulkaitė, O. Adomai- 
čiutė, R. Bilinkiutė, J. Juraška, 
O. Sargeliutė, O. Burdzdienė, J. 
Jokubauckas, P. Kedaravičia. 
J. Sanuva.

Smulkių aukų $25.23.
Viso labo surinkta $123.48.

žmona pasakojo, — jis parė
jęs girtas 27 d. ir išsimiegojęs, 
ėmęs vemt. Jis tuoj nugaben
ta ligoninėn — mirė.

Gelžkelių valdyba praneša 
keleiviams, kurie važiuoti gel- 
žkeliu pirkdavos du biliotu už
imdami dvi vieti, dabar ga
lėsią pirkties tik vieną . 
_ Eina kalbos, kad Ryga vi
siškai nebeteksianti elektrinio 

| apšvietimo. Šitos kalbos, a- 
not “Jaun. V.,” išdalies esą 
teisingos, nes esą nutarta eva- 
kuot iš Rygos dar užsilikusi 
elektros stotyj paskutini dvi 
mašini. Tuo tikslu atsiųsta 
Rygon valdininkas, tečiaus 
pasirodė paskutinių dviejų e- 
lektros mašinų evakavimas 
vis-gi negalimu, nes elektra 
be miesto apšvietimo labai 
reikalinga ir miesto- raštinei, 
kur tarnauja visos elektros 
vielos tinklas.

Rygoj šiuo tarpu labai ma
ža gydytojų dabar brangiau i- 
ma už vizitą ir važiavimą į na
mus. Pastaruoju laiku mirė 
gydytojai: Stavenhagėnas,

' Strikas.
(Iš “Rygos Garso”)

B. Urnikienė, J.
V. Luraitis, K.

RYGOS GYVENIMAS.

Rygon ausio 25—26 d. at
vežta: 12.000 pūdų, 9.000 pū
dų miežių, 629 p. šabalbonų, 
22,872 p. miltų, 6.172 p. cuk
raus, 4 213 p. šieno ir 1.400 p 
kitokių >) ekiu.

Alkoiio auka. Sausio 28 
-d. miesto ligoninėj mirė 28 m. 
amžiaus rvgietis Andrius An- 
ca nusinuodijęs alkoliu. Jo

• v

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
teat-

DONORĄ, PA.

“Tautos Fondo” 15-sis 
Skyrius veikia.

Skaitlingumu sulyginus Do
noros lietuvius su kitų kolioni- 
jų lietuviais, be abejo pasi
rodys jų visai nedaug. Bet 
darbštumu, duosnumu, atsi
tikus reikalui, nieks neužgin
čys, kad pralenkia nevieną ki
tą lietuvių net ir didesnę už 
save koloniją.

Štai tik ką susitveręs “Tau
tos Fondo” skyrius veikia ir 
gana pasekmingai. Pirmose 
savo gyvavimo dienose, vas. 
20 d. ir kovo 5 d. suaukavo tik 
prisirašiusieji nariai $21.46. 
Aukavo sekantieji: kun. M.Ka- 
zėnas $2.00. Po $1.00 Val
kauskas Ignas, Paulauskas 
Antanas, Aržuolaitienė Mag
dė, Vaieaitienė Apolionija, 
MundeikisPranas, Steponai
tis Motiejus, Čižauskas Jokū
bas, Sadauskas Pranas, Er
čius Petras, Ercienė Ona ir 
Nainienė Morta. Po 50c. Lau- 
nikonienė Magdė, Nainys Izi
dorius, Dambrauskas Tadas, 
Norbutienė Ona, Jakaitienė 
Antaniną Polteriutė Marijo
ną Vanagas Ignas, Lebėda 
Jonas, Andriunienė Izabelė, 
Vaičaitis Jonas. Po 25c. Pau
lauskaitė Antaniną Urbana- 
vičia Mikolas. Po 10c. Vil
kas Karolius, Sėlis Jonas. 
Smulkesnių neužrašytų aukų 
$2.76. Iš viso $21.46. Narių 
iš viso tėra vos 54.

Savaitę vėliaus, pasiuntė 
per Amerikos Raudonąjį Kry
žių dvi dideliausi skryni dra
bužių nukentėjusiems nuo ka
rės. Drabužiai beveik visi nau
ji, o jei kas kiek apnešiotus 
atnešė, tai i rtie taip buvo iš
valyti, kad atrodė kaip nau
ji-

Dabar-gi vėl nutarė pada
ryti viešą aukų rinkimą (Tag 
Day) ant kovo 25 d. Jau nuo 
miesto valdžios leidimas gau- 
■ta. Aukoms po gatves ir po 
namus pasižadėjo sekančios 
merginos ir moterys: Kiveriu- 
tė Julė, Kiveriutė Katrė, Ma- 
raziutė Eleną Paulauskaitė 
Antaniną Polteriutė Marijo
ną Aržulaičiutė Leonardą 
Aržuolaičiutė Antaniną Zoro- 
biutė Magdė, Zorobiutė Ade
lė, Šarkauskaitė Marė, Šar
kauskaitė Oną Ažukauskiutė 
Julė, Jakaitienė Antaniną 
Stankienė Joaną Nainienė 
Mortą Norbutienė Oną Alek- 
sonienė Oną Kazėnienė Oną 
Šimkonienė Marijoną Ercie- 
nė Ona

Toliaus žadama dar dau
ginus surasti būdų pasidarba
vimo nukentėjusių nuo karės 
naudai. Ypatingai moterįs 
darbuojasi. Pavyzdin Nainie
nė Morta surinko virš porą do
lerių tarpe savo burdingierių; 
Ercienė Oną Jakaitienė An- 
ta-.iną ir kitos uoliai pasi
darbavo drabužių rinkime. 
Sekt: r.*' -ft-ryzdis. S*-’--* De-

noros moterims! Donoros 
merginų darbštumas pasirodys 
ant “Tag Day,” viešame aukų 
rinkime, kurio pasekmes pa
skelbsime vėliaus.
“Tautos Fondo” 15-tojo Sky

riaus raštininkas
kun. Magnus J. Kazėnas.

SPRINGFIELD, ILL.

Vyčiai didžiai veikia.

Kovo 2 d. L. Vykių 48 kuo
pa turėjo savo susirinkimą 
Naujų narių prisirašė 27. Iš 
viso narių jau yra 58. O kaip 
girdėti nuo jaunimo, tai žada 
dar -kita tiek prisirašyti. Prie 
Springfieldo L. Vyčių 48 kuo
pos priklauso visos gražiausios 
ir padoriausios mergaitės, tai- 
pos-gi ir dobilėliai berneliai. 
Susitvėrė Kat. Sus-mo kuopa.

Springfielde susitvėrė Susi
vienijimo L. R. K. A. 121 kuo
pa. Geriausio pasisekimo 
Narių turi apie 28.

Kovo 4 atsibuvo L. Vyčių 
48 kuopos vakaras- Pirmiau
sia vadovaujant varg. A. Glem- 
žai bažnytinis choras sudaina
vo porą dainelių ir Lietuvos 
himną kuris nusisekė neblo
giausiai. Po dainų vietinis 
klebonas kun. Čuberkis keliais 
žodžiais prabilo į jaunimą ra
gindamas aukuąti dėl nukentė
jusių nuo karės, daugiausia 
pasižymėjo bažnytinis choras 
(vyrai), nes visi aukavo po do
lerį, o raudonkakliai, tai nei 
rankų iš kešenės neištraukė, 
stovėjo kaip stulpai įsirėmę. 
Mat per didelį aušvietimą ir 
tėvynės meilė išgaravo.

Aukojo po $1.00 kun. Ču- 
berkis, L. Naumoviče, A. Ja
gminas, P. Jasas, P. Krasaus
kas, V. Riešutauskis, S. Pet- 
rokas, A. Cooper, A Urbo
nas, P. Stimburis, J. Globis, 
J. Mikalauskas, J. Kuzmic
kas ir A. Glemža.

Smulkių aukų 65 cent. Iš 
viso $14.65.

Viešintų Antanas.

HYDE PARK, MASS.

Prigelbėjo NoorwodiečiaL

Kovo 11 š. m. L. D. S. UI 
iš Norwood, Mass. surengė 
prakalbas Liberty Hali, kad 
pažadinus žmones prie viešo 

r judėjimo katalikiškoje dirvoje. 
Ir sutvėrė naujų L. D. S. kuo
pą, prisirašė aštuoni nariai 
prie naujos kuopos. Kalbė
jo kun. A. Daugis, V. Kudir
ka ir J. Jaruševiče. Protar
piais jaunos mergaitės gražiai 
ir puikiai išlavintos padekle- 
mavo eiles, tai buvo Biruta 
Jaruševičiutė ir Pranciška 
Viesuliutė 27-tos vyčių kuopos 
narės iš Norvood’o. Prieš 
prakalbas, pertraukoje ir 
taip-gi pabaigoj J. Kavaliaus
kas ir P. Kučinskas užrašinė
jo katalikiškus laikraščius ir 
knygutes pardavinėjo “Met
raštį” ir “Darbininko” leidi
nius.

ę ir noniant'kad licdiGvrai 
tokių melagysčių dasileistų.

Taipgi priminė ir apie Fer-' 
rerą, kurį misų Šliupo pase
kėjai taip gailina ir demons- 
trancijas daro! o pats gal nei 
nežino kokis tais Ferreras bu- 
o niekšas.

Tą dieną vakare aiškino a- 
pie socijaliszmą ir kas būtų 
pie socijalizmą ir kas būtų 
tam pasakė: kad jai kas per 
laikraščius prirodys, kad jis 
neteisybę pasakęs, apsiima 
atšaukti: Būta nemažai ba
žnyčioje ir eicilikučių kas 
jiems regima nepatiko.

Panedėlio vakare laikė pra
kalbas svetainėje apie karės 
baisenybes Lietuvoje, ir apie 
jos vargus, po tam kalbėjo a- 
pie reikalą paremti laikraštį 
“Viltį”, žmonių buvo nema
žai, ir aukų sumetė “Vilčiai” 
suvirš šimto dol.

Negalės niekas tam užmes
ti, nes gerb. kun. Dr. A. Ma- 
liauskis kvietė į tas prakalbas 
vien tik katalikus, ir tik tuos, 
kurie tam reikalui pritaria- 
at jaučia.

Tai katalikų pasišventimas: 
kam jie neaukoja; parapijos 
fėruose sunešė į pusantro tūk
stančio, 
Šventė’ ’
200 dol. Paprašė sušelpti kat. 
laikraštį “Viltį 
su viršum sumetė, 
nedejuoja, 
naudingų dalykų ir vėl duos. 
Prisižiūrint į mūs laisvama
nius ir cicilikučius, kaip jie 
verkia ir šaukią kad jie duo
dasi (supraski katalikai) vi
siems save išnaudoti, rodosi 
stebuklai darosi: katalikai vi
sur kas tik prašo duoda ir dar 
žada; o laisvieji cicilikučiai 
beveik niekur nieko neduoda; 
ir kas ypatingiause, kad ka
talikai už juos abelnai imant 
geriau pasilaiko t.y. turtinges
ni. Ar-gi če ne Dievo palai
ma, ar-gi ne stebuklas?

Beje, po prakalbų atėjo ša
lę estrados vienas ' pusbemu- 

įjkas cicilikutis, kviesti kun. A. 
Maliauskį ant diskusijų. Mat 
Kurše jai pusberniavęs, o čia 
“Laisvę” išmoko paskaityt, 
tai manąs mokslinčius esąs. 

Vijurkas.

BALTIMORE, MD.
Teikime diplomus pagal 

užsitarnavimą.

Beskaitydamas No. 30 “Dar
bininko” užtinku žinutę iš 
Baltimorės apie “Gedimino 
Sapno” lošimą.

Perskaitęs tą trumpą žinu
tę saldžiai nusijuokiau ir kur 
ne juokai p. Radviliškietis ap
dovanoja artistus diplomais 
už pasižymėjimą lošime. Bet 
p. Radviliškietis labai mažai 
tų diplomų buvo priruošęs. Iš 
atsižymėjusių lošime tegavo 
tik du artistai — ir keli jo 
draugai ar pažįstami. O tiems, 
kuriem tikrai priklauso dip
lomai už lošimą, tiems nete
ko.

Pirmas atsižįmėjo lošime 
vedėjas vakaro moksleivis P. 
Juras Vienuolio rolėj antras 
antras... na tegul būna daili
ninkas St. Mingilas Gedimino 
relėj, nes kaipo dailę mylin
tis, grimą atsakantį turėjo, 
na ir nudavimas pusėtinas. O 
jau trečias tai būtinai turi 
eilėj stoti J. Lazauskas Vaidy- 
los Remeikio rolėj, nes tai 
nudavimas ir typas atsakantis, 
rolę taipgi buvo išmokęs ge
riausiai kaip visi.

O ką jau kiti, tai tik už 
dyką teikimas tuščios garbės 
ne pagal užsitarnavimą. Tai 
kodėl p. Radviliškietis nepa
minėjo ir kitų kaip va. Skir
manto, Skausgirio, Sekio, 
Protučio. Nes jie nei kiek 
blogiau nevaidino už tuos pir
mutinius. Lošėjai visi atliko 
puikiai savo roles išskyrus tik 
vieną, kuris buvo per daug 
ant drąsos paėmęs. Bet, kad 
p. Radviliškietis vienus iške
lia net ant visos Amerikos o 
kitiems nieko , tai tas išeitų 
neteisingai, aš kaipo teatre 
buvęs ir lošimą šiek tiek sup
rantu, tai turiu pasakyti, kad 
p. Radv. privalėtų teisingiau 
aprašinėti ir teikt diplomus pa
gal užsitarnavimą.

Biržietis.

ne nuo 20 d. vasario tik nuo 3 
d- kovo. Dabar turės T. F. 
skyriaus rinkt kitą pirmininką. 
Matyt p. Zanavikas norėjo už
mesi šešėlį ant vietinio klebo
no ir kitų narių. Jis jau se
nai visokiais būdais kandžiojo 
per ‘ ‘ Ateitį ’ ’. Bet kiti valdy
bos nariai nieko nenusiminė dėl 
jo atsisakymo, nes kaip jis 

• man prisipažino ypatiškai, tai 
į vilkas eąs avies kailyje ir val
dybos nariai tą senai žinojo o 

! tokiu užsidengimu žinoma toks 
žmogus ko jis vertas, bet T. F. 
skyrius nieko nenusimena. Ne
teko vilko avies kailyje ir veiks 
ant toliau, kiek galint.
T. F. skyrius rašt. P. Kudirka.

NEWARK, N. J.

Prakalbos atsibuvo Lietuviš
koje svetainėje kovo 13 d. va
kare. Kalbėjo kun. Dr. A. 
Maliauskis. Jisai savo kalbo
je aiškiai nupiešė dabartinį 
stovį Lietuvoje. Daugiausia 
kalbėjo apie politišką stovį 
Lietuvoj ir ragino klausytojus, 
kad jie remtų spaudą katali
kišką. Aiškiai papasakojo a- 
pie svarbumą spaudos Lietuvo
je. Pinigų surinko $121.48 
kurie eis į kasą lietuviško laik
raščio “Viltis.” Kaip pap
rastai taip ir dabar svarbu
mas šitų prakalbų buvo pagar
sintas į vietinius angliškus lai
kraščius.

Mūsų Vyčių tarpe yra vie
nas vaikinas, kursai visas ši
tas žinias patalpina į angliš
kus laikraščius ir dabar ar šen 
eisi ar ten, tai vis išgirsi žmo
nes kalbant apie lietuvius.

Buvo įdėta į Eagle-Star ir 
Newark Evening News.

Newarko Vytis.

CHESTER, PA.

Kovo 14 d. atsibuvo prakal
bos vakarinėj daly j Chester’o 
ant 3-čios gatvės italų bažnytinėj 
svetainėj. Žmonių buvo nedaug 
iš priežasties lytaus. Ale visi ra
miai užsilaikė tik vienas vyrukas 
biskį įsikaušęs atkeliavo į prakal
bas. Tas vyrukas norėjo kalbė- 
tojuj pagelbėti, bet gerb. mūsų 
kalbėtojas paprašė apsistoti, tai 
tas vyrukas ir apsistojo. Kalbė
tojas buvo gerb. atstovas kun. A. 
Maliasukas.

“Vilčiai” aukojo šios ypatos: 
Po $2.00 Gasparas Vaškus, Anta
nas Grigaliūnas, Kazis Skrebis, 
Mikolas Navickas, po $1.00 Jus
tinas Urbonas, Simas Periokus. 
Juozas Belickus, Jonas Silevi- 
čius, Jonas Blažis, Alek. Navic
kas, Juozas Kodis, Jonas Miko
liūnas.

Smulkios aukos nebuvo rašy
tos. Viso aukų buvo surinkta 
$19.80c.

Rašt.

NE W AR K, N. J.

Po visų trukšmų.

Jau visokie baliai ir 
rai pasibaigė, nes šimet iki
nenori} jaunimas galėjo prisi- 
linksmyti.

Parapijos “ferai” bei jo- 
markas tęsės per čielą savaitę, 
ir užsibaigė gražiai, duodami 
pelno naujai bažnyčiai apie 
penkoliką šimtų.

Čia turiu priminti, jog prie 
nusisekimo su “fėrais” reikia 
daugiause pasidėkoti mūs pa- 
rapijonkoms, kaip moterėlėms 
taip ir mergaitėms; be abejo
nės klebonas neapsiriko jas 
pakvietęs darban. Josios su
rinko visas aukas, kaip pini
gais taip ir daiktais kurių tiek 
daug buvo, kad nei negalėjo 
visų savaitės laike išleisti, nes 
dar daug jų liko; ir visi tie 
daiktai daugiausia buvo pačių 
parapijonų rankomis dirbti.

Tai-gi garbė jiems už tokį 
pasidarbavimą naudai naujos 
bažnyčios. Nors tūli ‘parapi- 
jonai” artimieji draugučiai bi
čiuliai labai protestuoja, kad 
moterų neleistų per mitingus, 
ir po “Laisvę” jas išniekino, 
vienok darbais parapijos nau
dai jos viršija vyrus; o ko jau 
besakyt apie “parapijomis” 
drugučių frentus. Taip-pat ir 
moterų draugijos, pralenkė 
tame vyrus. Šv. Rožančiaus 
ir šv. Uršulės dr-jos turėjo sa
vo stalus pasirengusios, ant 
kurių jų narių aukos buvo su
dėta. Blaivininkų kuopa taip
gi turėjo savo stalą. O jau 
svetainės išpuošimas, tai dar 
niekad nematytas: visur ro
žės, kvietkos, eilių eilios, o 
tos lempos taip artistiškai iš
puoštos net miela žiūrėti.

Stalų jau nebuvo galima 
stalais bevadinti, bet 
pavilionai: su stogais, 
si rožėse tik skęsta; o 
žės, nesakytum, kad 
darželio atneštos. Tai vis mūs 
moterėlių kelių savaičių vaka
rų darbai.

Kitas tai vėl pagirtinas da
lykas, tai lietuvių pečinės 
darbininkų pečius. Mat jie su
sidėję nupirko iš savo šopos ir 
paaukojo “fėrams,” kurį jie 
pats daugiause ir rūpinosi iš
leisti; pelnė už jį suvirš šim
tą dolerių.

Šv. Jurgio dr-ja taip-gi ne
atsiliko, nes per visą savaitę 
nieko neėmė už svetainę, tai 
pusėtina auka.

Šv. Kazimiero diena buvo 
tinkamai apvaikščiota ir au
kų gražių surinkta dėl Lietu
vos. Kadangi jau apie tai 
“Darbininke” buvo rašyta, tai 
man nebėra reikalo beantrinti 
to paties.

Konferencijos.
Gerb. kun. Dr. A. Maliaus- 

kis laikė mūs bažnyčioje kon
ferencijas: kovo 10, 11 ir 12 
dieną.

Pirmą vakarą labai priei
namai prirodinėjo apie Dievo 
buvimą. Antrą: ar tikrai, 
kaip socijalistai sako, žmogus 
paeina iš beždžionės. Nedė
lioję apie “Baltramiejaus 
naktį” ir “Inkviziciją”; pri- 
rodė tokių dalykų, apie ku
riuos mes nei nebuvome sapna-

tuo buvo Lietuvių 
čia vėl sumetė arti

i” vėl šimtinė 
duoda ir 

prašys kas ant

v*

tiesiog 
ir vi- 

tos ro- 
vos iš

NORWOOD, MASS.

Vyčių prakalbos.

Kovo 12 d. L. Vyčių 27 kuo
pa buvo parengusi prakalbas. 
Buvo užkviesta keletas kalbė
tojų, bet nežinoma iš kokios 
priežasties nei vienas negalėjo 
pribūti ir jokio atsakymo ne
davė. Taigi nesulaukdami 
kalbėtojų ir matydami, kad 
nepribus, nes jau vėlus lai
kas, tai publika pradėjo neri
mauti. Vyčiai nenustojo vil
ties pradėjo savo darbą. Pir
miausia kuopos pirm. J. Cervo- 
kas gana gražiai savo trumpoje 
kalboje nurodė kokią naudą 
neša jaunuomenei Vyčių or
ganizacija, ir ragino rašytis 
prie L. Vyčių. Toliaus pers
tatė J. Kavaliauską,kuris taip- 
pat gana gražiai paaiškino 
naudingumą skaitymo gerų 
knygų ir laikraščių, ragino 
užsirašyti gerus katalikiškus 
laikraščius, kurie dar neturi. 
Toliaus kalbėjo K. Akstinas a- 
pie blaivibę, gana aiškiai nu
rodė blėdingumą alkoliaus 
kaip ant proto taip ir ant dva
sios ir šeiminiškame gyvenime. 
Cionais turiu priminti, kad 
šie kalbėtojai dar jauni ir pir
mu kartu pasirodė ant estra
dos. Bet gana gražiai atliko 
savo užduotis, ir negalima 
daug nuo jų norėti, nes neži
nojo, kad jiems reiks kalbėtie, 
nes buvo pakviesti kalbėtojai 
iš kitur. Toliaus dar apie vy
čius kalbėjo vietinis klebonas 
kun. A. Daugis. Toliaus iš
aiškino šios organizacijos nau
dingumą ir ragino prisirašyti 
kodaugiausia. Dar buvo prie 
to ir deklemacijų, labai gra
žiai padeklemavo jauna vytė 
F. Viesuliukė, A. Jaruševičiu- 
kė, B. Jaruše vi čiukė. Tuom 
viskas pasibaigė, maloni pub
lika buvo užganėdnta. Prie 
L. Vyčių kuopos prisirašė nau
jų narių 16. Bravo, Norvod’o' 
Vyčiai kyla.

NORWOOD, MASS.

Daugelį kartų p. Zanavikas 
ir jam panašūs į “Ateitį” ra
šinėjo žinutes iš mūsų mieste
lio. Buvo visokiais būdais 
šmeižiami katalikai, bet ant 
tų šmeižimų netkreipėm ati
dos, nes iš “Ateities” ir jos 
korespondentų nėra ko geres
nio laukt, nes tai jų darbas ir 
jeigu atsakinėt į visus jų šmei
žimus, tai tik be reikalo lai
ko gaišinimas, nes yra ir prie
žodis “su durnu du turgu, su 
pliku nėr ka peštis,” o tie vi
si šmeižimai yra pliki, nepa
matuoti. Bet, kad dabar p. 
Zanavikas “Ateities” No. 26 
pradėjo kišt savo smaluotą no
sį, į Tautos Fondo vietinį sky
rių ir meluot ir mano gal to
kiu būdu užkenkt aukų rinki
mui, tai negaliu užtylėt. Štai 
ką p. Zanavikas rašo tame nu- 
meryj “Ateities.” Sako: Vie
tinis klebonas susišaukęs 20 d. 
vasario T. F. skyriaus narius, 
nežinant to skyriaus pirminin
kui, kuris yra J. Pežą pra
nešęs nariams, kad to skyriaus 
pirmininką reikia išmest, esą 
jis esąs nekatalikas ir mūs biz
nį gadinąs, esą to skyriaus 
valdybos nariai nedrįsta pa
tys protaut ir sutikę su klebo
no reikalavimais.

Ant šito užmetimo turiu 
tiek pasakyt, kad klebonas 
susirinkimą šaukė pasikalbėjęs 
su vienu valdybos nariu ir už
sakė bažnyčioje ne tam, kad 
pirmininką išmest, bet kad 
pasitarus, kaip geriau prisi
rengus prie Tautos Dienos, nes 
pirmininkas tuom visai nesi
rūpino (dėl kokios priežasties, 
gal p. Z. gerai žino). Išrink
ta komisija tam darbui rūpytis. 
Taip-gi buvo apkalbėta ir apie 
pirmininko neveikimą, bet 
neišmetė ir palikta ant toliau. 
Bet štai 3 d. kovo ir vėl T. F. 
skyriaus valdyba turėjo susi
rinkimą dėl nekuriu kliūčių 
kas link Tautos Dienos ir pra
nešė T. F. skyriaus pirmininkui 
J. Pežai, kad pribūtų, bet jis 
nepribuvo tik prisiuntė laišką 
(nors jam pačiam būt ėmę lai
ko ateit 2 minutas) ir tame 
laiške su nekuriais išsnėtinėji- 
mais atsisako nuo 20 d. vasa-

.rio. Nariai skyriaus valdy
bos priėmė atsisakymą bet

NORWOOD, MASS

Tautos Fondo skyriaus atskaita.
Nuo 1915 m. likę bu

vo 25c.
1916 m. 23 d. sausio
per mitingą T. Fon
do $15.28c.

Vasario 6 d. per dr-
tės šv. Kazimiero K.
prakalbas surinkta $5.53c.

Vas. 13 d. per J. Ba-
liutavičiaus dukters kri-
kštinas $3.00.

Vasario 27 d. per ves
tuves V. Sereikos su M.
Kamiliute $14.30c.

Kovo 5 d. mėnesinių
inėjo $3.80c.

Kovo 5 d. apvaikščio-
jime Tautos Dienos per
koncertą $29.54c.

Viso inėjo $71.70c.
Išėjo kaštų Tautos

Dienoje kalbėtojams ke
lionė $1.75.

Viso liko $69.95.
Tautos Dienoj aukavo šios y- 

patos: Po $2.00 kun. A. Dau
gis, J. Galgauskas, P. Skard
žius, J. Didžbalis, po $1.50e. 
Ona Nevaliutė, po $1.00 K. Kli- 
maviče, P. Kuras, P. Kalvaitis, 
M. Bulkšas, J. Jankeviče, K. Vie
sulą, V. Kudirka, J. Červokas,
J. Kučinskas, A. Stadelninkas, J. 
Jaruševiče, P. Kudirka, po 50c.
K. Akstinas, J. Puškonis, P. 
Kučinskas, J. Braukila, F. Bui- 
tvidas, S. Stadelninkas, J. Čeba- 
naviče, smulkių aukų surinkta 
45c. viso $29.54.

Visiems aukautojams tariame 
širdingai ačiū Tautos Fondo val
dyba.

O RANGE, MASS.

Tūpusio j “Darbininko” No. 
31 atskaitoj besą klaidų. Tur būt 
šitaip:

Po 2 dol aukojo:
P. Karoblius, O. Karoblitia, 
$1.50 J. Jakimavičius.
Po 1 dol. L. Gasiunas, K. Ru

dis, A. Vaitiekūnas, V. Šimonai- 
tia, K. Mikonis, G. Niaviakas, A 
Šiltulis, B. Warabauskaitia, K 
Stonis, A. Miniukas, T. Bacis, 
J. Bacis, A. Samulionis, A. Siro 
naitis, J. Zopustas, A. Aliakna, 
M. Bagdonaučis, P. Budrittnas, — * 
A. Dubinąs, J. Diewaitis, T. Gri- 
galiunaitia,, O. Budriunaitia, A. 
Juškaitia, S. Striepekaitia, A. 
Čiaponis.

Po 50 centų J. Borakaučius,
J. Pieleckis, W. Pugžlitia, J. Ba- 
niunus, J. Mažiaiku, K. Spaustus,
K. Piariakšlis, M. Sruoga, P. Ra
gaišis, B. Somoninis, J. Augusti
naitis, K. Szadaikis, J. Bernic- 
kis, W. Krikščiliunas, P. Šatas,

Smulkių pinigų surinkta $3.60. 
Šv. Petro Draugija paskyrė $10.- 
00. Viso suaukota 51 dol. ir 40c. 
Pinigai pasiųsta per sekretorių 
adv. A. šlakį Taupos Fondo iždi
ninkui B. Vaišnorui.

A. Čiaponis, (kolektorius)
23 Batle St., 

Orange, Mass.

V. A B — v

Rašt. P. Kudirka.
Aukos surinktos “Vilčiai” per 

kun. Dr. A. Maliausko prakalbas 
kovo 13 d. 1916 m. Newark, N. J.

Ona Šimkiutė ir A Šimkiutė 
aukavo po $2.50. Pp $2.00 au
kavo: R. Gečiutė, J. Sudžius, V. 
Lukošiūnas, K Račkauskas, J. 
Agentas, J. Juozapaitė, J. Rau- 
donaitienė, P. Loveikiutė, P. Ma- 
tevičiutė, St. Agentas ir B. Vi
leikis, Jieva Ančiukaitienė, auka
vo $1.25.

Po $1.00 T. Povilas, N. Čer- 
nauskiutė, M. Buzemienė, P. Mi
kalauskas, J. Kanapka, A Dau- 
kšys, S. Misiūnas, S. Pranis, M. 
Gavėnas, B. Stanulis, K. Sriuo- 
gis, V. Plikaičiutė, O. Grigaliū
nienė, O. Murdakienė, A Agen
tas, K. Tribaliutė, O. Kaškaus- 
kiutė, P. Šikšnius, T. Balčiuniu- 
tė, A Vai tiekų tis, J. Biekša, 
P. Jucius, L. Kalkevičiutė, M. 
Simanavičienė, B. žemantienė, 
P. Biskienė, S. ArbušauakienS, 
M. Indikiutė, J, Staniuliutė, A 
Ciperis, K Ignačiunas, J. Gari- 
jonia A Drukis, V. Venckuj

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

Ten gerą kur mūs nėra. / • • •
Kur mano didysis šaukštas, 

kur mano mažasisi kirvis.• • •
Kantrus, kaip asilas.

TUOJ AUS REIKALINGAS 
VARGONININKAS.

Apie sąlygas kreipties: 
Rectory of St. Joseph 

Church 
318 5-th St, Donorą Pa.

(33)

TUO J AUS REIKALINGAS 
VARGONININKAS.

Kreiptis šiuo adresu: 
KUN. JER. VALAITIS, 

312 Poplar Str.,
Mt Carmel, Pa.

Pajieškau savo draugės Zu
zanos Pocevičiutės Kauno gub., 
Baseinų pav., Jurbarko par., 
girdėjau, kad gyvena šioje ša
lyje. Ji pati ar kas kitas ma
lonėkite pranešti šiuo adresu: 

Ona Paulaučtukė,

(d) Csmbridge. Mass-

Ml



- “DARBININKAS”

PROTOKOLAS
NEW YORKO IR NEW JER
SEY’S VALSTIJŲ L. VYČIŲ 
APSKRIČIO SUSIVAŽIA-

VTMO.

KP:

forničiai (ra- 
iu kambarių, 

i vartoti. Prie- 
išvažiuojame į 

Parsiduos pigiai,

grupos ir kad ko daugiaus mo
kintus muzikos. įnešimas pa
remtas ir priimtas.

Kalbėta kas link platinimo ge
ros katalikiškos literatūros. Po 
apkalbėjimo buvo inešta ir priim
ta patarimas, kad per visus Vy
čių parengtus vakarus būtų par
davinėta katalikiška gera litera
tūra, ir kad visokiais būdais 
Vyčiai stengtųsi platinti savo sry- 
tes literatūra. Nutarta, kad ga
lima laikyti Vyčių knygynuose 
tautiškus laikraščius po kopija. 
Pertrauka penkiolikos minučių.

įnešta išrinkti Apskričio Cent- 
ralinę Komisiją. Priimtas neši
mas. Į komisiją išrinkta šios 
patos:

Pirm. J. K. Miliauskas, 
Pagelb. A. Masundukas, 
Rašt. P. Isodžiutė. 
Kasierius: A. Podžiunas.

Organizatoriais išrinkta šios 
ypatos: P. Isodžiutė, V. Vaš
kevičius ir J. K. Miliauskas.

įnešta laikyti antrąjį susiva
žiavimą apskričio birželio mėne
syj. įnešimas priimtas ir dienos 
paskyrimas palikta valdybai.

Užkviestas per Neivarko 29 tos 
j kuopos atstovus sekantį susiva- 
: žiavimą atlaikyti Neivark’e, N. J. 
Su padėkavone priimtas jųjų už- 
kvietimas.

Buvo skaitytas laiškas nuo p. 
Šaliuno iš Waterbury, Conn., į J. 
K. Miliauską, kurio jis prašė, kad 
J. K. Miliauskas atsikreiptų į 
Vyčių kuopas su tuo laišku, ku
riam skambėjo kas link maršru- 

j to prakalboms dėl sustiprinimo 
i Vyčių organizacijos ir kitų kata
likiškų organizacijų. Po apkal- 

Į bėjimo nutarta ne atmesti tą lai
šką, bet patarta kuopoms pa
vieniu rengti, jei galima maršru
tą.

Skaitytas laiškas iš Neivarko 
j 29 tos kuopos su patarimais. I- 
nešta per 29-tos kuopos laišką 
užvardinant Apskričio susivažia- 

i vimą “Viduriniu Atlantikos Vals
tijų Susivažiavimu. ’ ’ Bet po 
apkalbėjimo pasirodė, kad tas 
užrašymas yra per platus, nes 
šiame susivažiavime dalyvauja 
tik dviejų Valstijų kuopos, ir bu
vo nubalsuota užvardint:

(Neturi

ma KP

SUSI*

pirm 
mal- 

Kun. N. Petkus pakalbėjo 
Sveika Marija ir

New Yorko ir New Jersey’s 
Valstijų Apskričio Pirmas Susi
važiavimas įvyko kovo 12 1916 m., 
pirmą vai. po pietų. Pan. Šv. 
Apsireiškimo parapijos svetainėj. 
Kampas Havemeyer g. ir No. 5-tos 
g. Brooklyn, N. Y.

Vietinės kuopos pirm. J. K. 
Miliauskas atidarė susirinkimą, 
ir vietinė raštininkė P. Isodžiutė 
priėmė mandatus nuo pribuvusių 
delegatų.

Iš šių kuopų pribuvo delegatai: 
NEWARK, N. J. 29 ta KP: 

1: L. Dabravičiutė 
2: O. Lukošiuniutė, 
3: V. Vaškevičius, 
4: A. Masandukas, 
5: S. Vanagas, 
6: A. Podžiunas,

BROOKLYN, N. Y. 44 ta
1: Aug. Dymta,
2: V. Abromavičius.

Nepribuvo Ant. Drabisius ir 
Antanina Juzaičiutė.

NEW YORK, N. Y. 12 ta KP:
1: Al. Mencevičiųs,
2: Gen. Žemantauskiutė, 
3: Klem. Lušauskas.

ELIZABETH, N. J. 
dar numerio):

1: Leonas Andinis, 
2: V. Paulauskas, 
3: M. Hapinskas.

BROOKLYN, N. Y. 41
1: M. Treigiutė, 
2: P. Izodžiutė, 
3: J. K. Miliauskas, 
4: J. Adomaitis.

Kun. N. Petkus, vietinės pa
rapijos klebonas pribuvo ant su
sirinkimo ir buvo pripažintas 
kaip delegatas.

Valdyba išrinkta ant šio 
rinkimo iš šių ypatų:

Pirm. J. K. Miliauskas, 
Pagelb. A. Masandukas, 
Rašt. P. Isodžiutė, 
Maršalka: . J. Adomaitas.

įnešta ir priimta, kad 
svarstymo reikalų pakalbėt 
dą.
Tėve Mūsų, 
Garbė būk Dievui.

Toliaus paaiškino pirm, kokie 
^rgikaląi turėtų būti apsvarstytie 

šiame susivažiavime.
Paskiaus- buvo paduotas pa

geidavimas, kad atstovai paaiš
kintų ką kuopos nuveikė ir kaip 
tvarkosi. Ką atstovai su mielu 
noru ir padarė, nes kai kurie 
turėjo daug su kuo pasigirtie, ir 
pasirodė, kad kuopos veikliai 
dirba. Ir buvo kalbėta kaip 
kuopos pritraukia jaunus vaiku
čius ir mergaites į Vyčių kuopas. 
Pasirodė, kad su visokiais žais
lais, gimnastikais ir t.t. juos už- 
interesuoja. Tikslas šito pasi
kalbėjimo toks: Yra šioj apie- 
linkėj kuopų dar visai jaunų ir 
dar gerai nesusitvarkiusių. Iš 
pasikalbėjimo jos girdėjo kaip 
senesnės kuopos tvarkosi ir ko
kius skyrius tveria ir t.t.

J. K. Miliauskas inešė, kad 
kuopos turėtų kokį susinešimą 
kas link vakarų rengimo, kąd 
nesurengtų dvi kuopos tą pačią 
dieną kokius teatrus, koncertus, 
ir t.t., nes paskui nėr kaip vie
nai kitą remti. Buvo patarta 
kad paprastus šokius rengiant 
būtų galima. Bet jeigu 
dedel j veikalą rengtų viena kuo
pa, tai kad kitos kuopos tą die
ną nei jokių vakarų nerengtų, 
bet remtų tą didelį veikimą. Tie 
įnešimai ir patarimai buvo priim
ti.

įnešta ir priimta, kad jeigu 
viena kuopa išsimokys kokį vei
kalą, tai kad ji atloštų tą Veika
lą ir kitomis, kurios užkviestų. 
Tokiu būdu apskričio kuopoms 
bus galima daugiau visokių vei
kalų išsimokyti, nes dviem kuo
pom nereikės tą patį veikalą mo
kintis.

Ponas St. Vanagas davė įne
šimą, kad šrinkti vieną ypatą, 
kuri sutvarkytų kuopoms vaka
rus ir veikalus, kad ne susidur
tų dviejų kuopų rengiami vieną 
dieną. įnešimas paremtas ir iš
rinktas draugas A. Masandukas 
U viską sutvarkyt.

įnešta pakalbėt kas link tų 
kuopų, kurios rengia vakarus su 
svaiginamais gėrimais. Po ap
kalbėjimų buvo patarta visoms 
kuopoms laikytis pagal konstitu
cijos ir nerengti vakarų su svai
ginančiais gėrimais.

Kun. N. Petkus inešė, kad 
t- — ’—-nn orcanirnotviri
tros i.’ bcnai, ir šiaip nr;.<k'v.

y-
UŽ-

Ant pardavi 
kandai) dėl k 
Visi rakandai m 
žastis pardavbn 
kitą miestą,
nes norime greitu laiku parduoti.

J. Klinza,
14 City Point 3q. So. Boston, Mass 
_________ (29-30)

Nespiauk į vandenį, reiks 
išgerti.

• •

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

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

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

(28-29-30)

TEL. BACK BAY 4200

28 Story St
So. Boston, Mass 

Globėjai. _
Jonas Petrauskas,

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

Vincas Kudirka,
37 Franklin St., 

Pranas Kuras,
457 Pleasant St., 

Norwood, Mass. 
Literatiška Komisija. 

Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Pr. Gudas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

F. Viraks,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

L.D.S. CENTRO VALDYBOS
ANTRASAI:

Dvasiškas Direktorius.
. Kunigas F. Kemėšis,

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

Pirmininkas.
Motiejus Žioba,

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

Pagelbininkė.
Marijona Juškienė, 

129 Melrose St., 
Montello, Mass.

Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas
Mikolas Venys,

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE.
Ofiso od yno*
1-3 P. M. 7-9 P.M.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias'ligus 

PriskiriaCAkinlus.

419 Boylston St, Boston, Mass.

bėta ineigų gavimas tam fondui, 
įnešta ir priimta, kad tam tiks
lui parengti pramogas, kurių 
pelnas eis į apskričio moksleivių 
pagelbėjimo fondą. Sutvarky
mas to fondo atiduota apskričio 
centralinei komisijai.

įnešimas paduotas surengti a- 
belną visų kuopų išvažiavimą su 
visokiais žaislais. įnešimas pri- 
pažįtas reikalingu ir priimtas. Nu
tarta išvažiavimas surengti New 
Yorko Valstijoj ir nešta išrinkti 
komisija išvažiavimo. Į komisiją 
išrinkta šios ypatos:

J. K. Miliauskas 
V. Abromavičius 
A. Mencevičiųs. 
įneša S. Vanagas, kad

dengimo Apskričio Centralinio 
Komisijos lėšų visos kuopos pas
kirtų nuošimtį nuo pelno. įne
šimas priimtas ir nutarta paskir
ti penktą nuošimtį nuo pelno dėl 
apskričio lėšų padengimo.

Toliaus paaiškėjo, kad visos 
kuopos negauna reguliariškai or
gano “Vytis.” įnešta ir priimta, 

, kad reikalinga nuo apskričio duo
ti patarimą “Vyčio” administra- 

, cijai kas link siuntinėjimo orga- 
. no. Kad geriau susitvarkytų.

įnešta per p. V. Vaškevičių, 
. kad per svetimtaučių laikraščius 

garsinti kiek galima. įnešimas 
priimtas.

Komisiją New Yorko ir New 
Į Jersey’s Valstijų Apskričio susi- 
į deda iš sekančių ypatų:

Pirm. J. K. Miliauskas,
120 Grand St. 

Brooklyn, N. Y.
Vice pirm. A. K. Masundukas,

197 New York Avenue, 
Newark, N. J.

Rašt. P. Isodžiutė,
436 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N. Y.
Ižd. A. Podžiunas,

179 New York Avė. 
Neivark, N. J.

Organizatoriai:
J. K. Miliauskas 
Vaškevičius 
P. Isodžiutė.

Rengimo vakarų tvarkos 
dejas:

A. K. Masundukas.
Rengimo išvažiavimo komisija:

J. K. Miliauskas, 
V. Abromavičius, 
A. Mencevičiųs.

Pirmininkas. 
Raštininkė.

i

ve-

NEW YORKO IR NEW JER
SEY’S APSKRIČIO SUSIVAŽIA

VIMAS.
įnešė p. J. K. Milauskas, kad 

apkalbėt kas link aukų rinkimo 
per tą dieną, kur girdėt bus pas
kirta nuo S. Valstijų valdžios 
rinkimui aukų nuo kares nuken- 
tėjusiems lietuviams. Aukos 
renkamos bus per visas S. V. toj 
dienoj, o prirodyta, kad Vy
čiams reikėtų pasirūpinti su tuo 
darbu. Bet po apkalbėjimo pa
sirodė, kad Vyčiai to darbo at
sakomybe negali ant savęs užsi- 
imt, nes yra tam tikslu Tautos 
Fondas. Bet buvo patarta esan
tiems delegatams pat savo kuo
poms pranešti, kad su dideliu 
pasišventimu stotų į pagelbą T. 

į F. toj dienoj jeigu Įvyktų.
įnešimas duotas, kad istegti 

apskričio moksleivių pagelbėjimo 
fondą. įnešimas priimtas ir kal-

V

Neverksi mirusio, verksi 
supuvusio.

# • •
Kur niešti ten rankos, 

miela ten akys.
♦ • ♦

Sėbras sėbrą ir už piktą pa
girs.

kur

Valgykime pirma tavo, o 
paskui kožnas savo. 
_____________________________

Pajieškau savo brolio Juozapo 
Stradamskio paeina iš Kauno gu
bernijos, Šiaulių pav., Kražių pa
rapijos, Kapelių kaimo, 2 metai 
atgal gyveno Pittsburgh, Pa., da- 

Į bar nežinau kur, jis pats ar kas 
kitas praneškite šiuo adresų:

Feliksas Staradamskis,
433 N. 9-th St., Philadelphia, Pa. 
(d)

UZ DYKĄ!
Jūs imate savaitinį laikraštį ir mokate už jį $2.00 į me- 
Tai brangu. Aš patariu imti laikraštį “Darbininką,” 

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

mis. “Darbininkas” paduoda daug žinių iš darbo lauko ir 
apie unijas . Talpina daug straipsnių pačių darbininkų ra 
šytų. ‘ Visuomet turi smagių eilių ir gražių pasiskaitymų 
“Darbininkas” visuomet turi viso to, kas darbininkui svar
bu, naudinga, indomu ir suprantama.

Prenumeratos kaina tris kartus vavaitėje metams $3.00. 
Pusmečiui $1.50 vieną kartą savaitėje, užsisakant tik su- 
batinus 8 puslapių numerius, metams $1.50, pusmečiui 75c.

Kas užsirašis “Darbininkų” per kovo mėnesį mano 
knygyne, tas gaus didelę 500 puslapių su daugiaus kaip 
100 paveikslų knygą — Metraštį veltui.

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

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

Neatidėliodamas ateik ir neškis, nes gailėsis netekęs. 
Kas

tus.

Dar galima gauti Suvalkijos Žemlapį. Kaina $1.00. 
pirks šių. savaitę žemlapį — gaus pigiau.

Pasižiūrėjimui pora numerių “Darbininko” veltui 
narna knygyne.

A. Ramoškos Knygynas 514 W. Saratoga st
-.ore. «.

gau-

Knygų ir visokiu reli
gišką daiktų.

Kas prisius 10c. krasos 
ženkleliais, gaus kataliogą.

Turiu daugybę visokių 
maldaknygių lietuviškų ir 
lenkiškų.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street,

South Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS Savas Pas Savą RemkitSavuosius

REIKALAUJAME
AGENTŲ!

Po visus miestus ir apielinkes į 
lietuvių apgyventas

Po visus miestus ir apielinkes 
lietuvių apgyventas.

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

Turi išsistoroję expertą ūki- 
ninkystės, kuris dykai duoda pa
mokinimus delei geresnio ūkinin
kavimo. Kurie norite pasidar
buoti dėl lietuvių gerovės ir dėl 
savo pelno, kreipkitės į mūsų 
kolonizatorius lietuvius ant gerų 
ūkių. Adresuokite:
A. Kiedis & Co.
Peoples Statė Bank Building 

SCOTTVILLE, MICH.
(37)

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

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

PRIE DORCHESTER ST.

J Valandos Nedėliomis
nuo 9 vaL ryta nuo 10 vai, ryta
iki 8. vai. vakare. iki 4 vai. vakare.

f 1 S M
• ■ 31 K >

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. Dėl 
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom. ! H* I 3

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST ............... MONTELLO, MASS.__Skaitykite ir platinkite 

“Darbininką..” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

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

ros sekančios gyduolės.

Vienatine Lietuviška

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

Tel. Oxford 4900.
J. P. TUINYLA

Vienatine Lietuviška *♦*

Krautuvė

V. LUKOSEVICIA,

❖❖tT
i
TtX
Y'Minersville, - - Pa.♦ a+a si+a a^a afra a^Įa a^ia a+a

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-

8i rokundų, su paveik
slais (apdarvta) ........... 35c

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson. N. Y.

Užlaikom 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 porkup 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

J. P. TUINTLA.
322 Washington St., Boston. Mas?

v. 
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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 puekų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00

75c.

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

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

1.00

50c.

1.00

25c.

75c.

Visokie kvepianti 
muilai 10,

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

15 ir 25c. 
gėlių 25,

B

R

R

R

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, 
duobų galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiimsime jums 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

svei- 
bus

R

n
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LIETUVIAI PAS SAVUS.

LIETUVIAI REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI

“DARBININKE.”

Dr. Paul J. Jakmauk
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
NooŽ iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare 

BROADWA Y Cor. G ST. SC. FCSTCN. 
Tel 502 S. B.

Gy-

Geriausias SiuvėjasŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir 

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

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

(Iš Rusijos)

LIETUVIS KRIAUOIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

į kvarbuoju.

Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00 
ir aukščiau.

Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią 
kainą.

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

(Priešais Custom House.)

Padidina drapana* sulig nau- PETRAS MAKAREVIČIUS, 
(Arti lietuvių bažnyčios)
106 Se. Meade Sfcr.,

Wllke«-Barre. Pa.

anrioa msdoe ir pagal Jūsų noro. I 
JONAS BERZELONIS 4 OO.

28 Ohandler Str., Boston, Mase.

Visi skaitykit ir platinkite




