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Kas į tave akmeniu, tu i 
tą rožėmis.

Veršiu nebliovęs, jaučiu 
nebaubsi.

lio. dirbtuvėse. Ugnies sunai
kinta didesnė pusė dirbtuvių 
rūmų. Nuostoliai siekia $100.- 
000. ‘

Nepamušęs vilkui kojos, ne
sakyk, kad raišas.

apie belaisvius. Teisybę sa
kant nebuvo nei kaip rašyti iš
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ir už tai esame jums labai dė- 
, nes žinome, jog darote

JONAS KAROSAS, LIETUVOS VYČIU CENTRO PIRMININKAS IR NAUJASAI 
“DARBININKO” REDAKCIJOS NARYS.
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1.000 NARIŲ A.
TERŲ SĄJUN 

SEIMO
Sujuskite, sesei 

tės,. kad jūsų garsi 
nizacijoj atsirastų tū ® 
skaičius iki Seimo.
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1.000 NARIŲ LIETUVIŲ 
DARBININKŲ 

SĄJUNGAI 
IKI 

SEIMO!
Sujuskite, broliai sujungia-

čiai, kad mūsų organizacija to 
skaičiaus sulauktų iki pirmojo 
seimo.
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NAUJIENOS IŠ LIETU
VOS.

Iš tūlo žinomo ir užsitar-1 
navusio lietuvių veikėjo ir ra
šytojo, kurio pavardės dėl 
tūlų priežasčių negalime skelb
ti, ką tik esame gavę svarbų 
laišką, aprašantį dabartinį 
Lietuvos padėjimą po vokie
čiu. Paduodame iš jo ištrau
kas.

“Jūs gal manote, kad Lie
tuva jei yra užmta vokiečių, 
tai taip kaip priskirta prie Vo
kietijos; tuomtarpu yra taip, 
kad Lietuva kordonais yra ati
dalyta nuo pasaulio taip, kad 
ten nei uodas snapo .neinkiša. 
Pats atstovas Gaigalaitis bel
dė visose instancijose gauti lei
dimą, kad atlankytų Didžią
ją Liet va ir negavo: Su šel
pimu n. kentėjusių yra šitaip. 
Jeigu jūs būtumėt siuntę savo 
tūkstančius per vokiečių komi
tetą, jie būtų patekę patiems 
vokiečiams, kurie pirma būtų 
nuo mūsų žmonių už atsakan
čią sumą valgių rekvizavę, o 
paskui tuos pačius arba pana
šius valgius, pirktus už jūsų 
pinigus, jiems vėl būtų dalinę, 
su tuom skirtumu, kad dalinę 
būtų ne vien lietuviams, bet 
lenkams, žydams ir vokie
čiams. Taip norėjo suvartoti 
Amerikiečių pinigus prūsų ne
va komitetas po vadovyste Ste- 
putaičio, kuris visados geri- 
nasi valdžiai. Be reikalo ir 
p. Goigalaičiui siuntė Sl.000.00 
Gerai dar kad atsirado ten su
sipratusių lietuvių, kurie 
uždraudė Gaigalaičiui tuos pi
nigus suvartoti per vokiečių 
rankas. Reikėtų, kad ame
rikiečiai tuojau jam parašytų, 
kad tų pinigų niekam neduotų, 
kaip tik Liet, šelpimo Komite
tui, kurio pirmininku yra p. 
Smetona, o sekretorium kun. 
Dogelis. VISUS PINIGUS, 
KIEK TIK LIETUVOS PA
ŠALPAI TURITE, SIŲSKI
TE TIK TAM KOMITETUI. 
Tik ten ir vien tik ten jie bus 
sunaudoti su didele dėl Lietu
vos ir lietuvių nauda, kitur 
bus lašas vandenyj. Surink
tuosius pinigus, visus kiek tik 
turite, siųskit tam komitetui 
ratomis ir rinkite kiek galint 
daugiau, ir vėl siųskite, nes

ten reikalai šelpimo varguolių' 
yra neišpasakyti. Lenkai lei
džia Lietuvoj galybę pinigų 
ir organizuoja Lietuvoj Lenki
ją, trindami rankas iš džiaug
smo. Lietuva gi neturi nei 
žmonių, nei pinigų. Patys 
vokiečiai, kurie buvo net prie
lankūs atidalinimui Lietuvos 
nuo Lenkijos, dabar sako: 
“Ką jūs vieni padarysite, kad 
pas jus tik Bauervolk (tik val
stiečiai ūkininkai)! Neišpasa
kytą klaidą padarė mūsų visa 
inteligentija, pabėgdama iš 
Lietuvos. Ko buvo bėgti. Da
bar mes likome tik Bauervolk.

Pinigus siųskite per ko
mendantūrą, arba per Ryt
prūsių banką, kuri turi ati
dariusi Vilniuje skyrių, tie
siog p. Smetonai. Kaip pat
sai p. Smetona rašė, jų KO
MITETAS YRA VOKIEČIŲ 
VALDŽIOS UŽTVIRTINTAS. 
Jei kitaip negalėsite, o norė
site greit pinigus komitetui 
priduoti, tai siųskite juos per 
cablegramą Jonui Žiliui, Ber- 
lin, Deutsche Bank.

Informavimui padėjimo, 
kiek cenzūra leis, gynimui 
mūsų reikalų ir susinešimui su 
Lietuva ir užrubežiu — laiky
tas Šveicarijoj lietuvių susi
rinkimas pavedė kun. Jonui 
Žilinskui (amerikiečių gerai 
žinomam) leisti vokiečių kal
boj mėnesinį laikraštį. Jo pa
dėjėju bus p. Ašmys, prūsų lie
tuvis, juristas. Tam ir kitiems 
reikalams, kaip girdėjau, krei
piamasi į Amerikos lietuvius, 
kad prisiųstų pašalpą. Jei jie 
to reikalo neparems, tai, ži
noma, nieko ir neįvyks.

Kunigas Jonas Žilinskas, 
kurs buvo atvažiavęs tūlam 
laikui į Šveicariją,, dabar vėl 
sugrįžo Į Berlyną. Gyvens Vo
kietijoj ir ten atstovaus lietu
vių reikalus.
...  Galima tikėties, jog tame 
dalyke turės pilną savo tautie
čių pasitikėjimą.

Jo leidžiamo laikraščio var
das bus “Litauen.” Adresas: 
J. žibus, Berlin W B. Fąch 15. 
Laiškai į Vokietiją nėra atida
romi ir gabte rašyti betuviš- 
kai. Laiškus geriau apdraus
ti.

TELEGRAMOS IŠ WA- 
SHINGTONO APIE 
LIETUVIŲ DIENĄ 

AMERIKOJE.
"VVashington, D. C. 

March 17-16.
‘ ‘ Darbininkas, ’ ’

242 W. Broadwav,
South Boston, Mass.

Ulinois valstijos senatorius 
Lewis pranešė, kad rezoliucija 
apie Lietuvių Dieną bus pers
tatyta ateinančią savaitę.

Aš tikrai žinau, kad rezo
liucija Senato bus priimta ir 
Prezidentas paskirs dieną.

Dr. Alpert. 
Washington, D. C.

March 22, 1916. 
Darbininkas,”

242 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Senatorius Lewis perstatė 
rezoliuciją Senatui ir ji induo- 
ta Senato pirmininkui. Šią 
savaitę, gal net šiandieną, re
zoliucija bus svarstoma.

Dr. N. Alpert.

tūkstančių belaisvių, išsklai
dyti] po Vokietijos ir Austri
jos plotus?

Kun. J. Strikas rašo 4 H 
16 iš Holzminden... Jau jums 
žinoma, jog pas mus yra dvi 
mokykli; vaikams ir suaugu
siems, kuriose darbuojamės 
mudu su p. Velykų kiek mus 
jėgos išneša; tečiau vargas 
mums dėl rankvedžių ir mal
daknygių stokos. Dėl rank
vedžių ir maldaknygių rašiau

NAUJOSIOS ANGLIJOS KA
TALIKAI ORGANIZUO

JASI.
Šiomis dienomis įvyko di

deli Naujosios Anglijos Katali
kiškų Draugi ji] Federacijos 
susirinkimai Charlestoįvn’e, 
Cambridge ir Lexington’e. Su
sirinkimuose daugiausia kal- 

. beta apie katalikiškų draugijų 
Federacijos sustiprinimą ir iš
plėtojimą. Kiekviename su
sirinkime dalvvavo tūkstan- . . _ .

į čiai žmonių. ‘Kalbėtojais bu- kun. Vronkai Tilžės klebonui, 
vo žymiausi veikėjai, kaip iš kad jis atsiųstų is Tilžės arba 
dvasiškuos, taip 'ir svietiški- pasistengti] pargabenti iš Kau- 
jos tarpo. Tikimasi didelių i n<> ir pasiųstų apyskaitą jums, 

j iš tų susirinkimų pasekmių. kaip jau rašėte.
Taip tai organizuojasi ka- striuka su pinigais, 

talikai kitataučiai, c ___
tuviai vis dar išpalengva 
labai nežymiai žengiame pir
myn.

kaip jau rašėte. Jeigu jums 
, tai ar 

o mes lie- negalėtumėte atrasti pagelbą 
jr pas mūši] brolius Amerikoje. 

Daiktus, kuriuos mums pri- 
siunčiate daliname daugeliui 
(suvirš 250) žmonių, taip kad 

DĖL MUSŲ BELAISVIŲ. nedaug tenka kiekvienam, bet

Ganailgą laiką męs buvome įmingi, nes žinome, 
liovęsi rašyti laikraščiuosna pagal sav0 pajėgas.

VILLA IŠSPRUKO.
San Antonio, Texas. — Ban

ditas Vilią jau buvo carran- 
zistų ir amerikonų veik apsup
tas ties Namiquipa. Buvo ti
kimasi ten jį sučiupti. Bet ban
ditui pavyko išsprukti. Dabar 
Dėdės Šamo raitarija yra jau 
250 mylių už rubežiaus. Vis 
nesugaunant jo, reikės Ame
rikos kareiviams vis gilyn 
briauties j Meksiką.

Ta paskala būk carranzistai 
atsimeta nuo savo vado ir pri
sideda prie Vilios paaiškėjo, 
jog neteisinga. Tokias pas
kalas skleidžia tie, kurie nori 
Suvienytas Valstijas Įtraukti 
karėn su Meksika.

ŽUVO ANGLIJOS TRYS 
ORLAIVIAI IR VIE

NAS LAIVAS.
Londonas. — Anglijos ori

nė eskadra atakavo vokiečių 
orlaivių daržines Schlesvig 
Holsteine. Per jurę orlaivius 
lydėjo Anglijos skraiduoliai ir 
mažesni kariniai laivai.

Kariniai laivai Vokietijos 
pakrantėj susitiko su vokiečių 
patruliniais laivais. Du vo
kiečių patruliniu laivu buvo 
nuskandyti. Prie to žuvo 
vienas Anglijos nedidelis lai
vas.

Iš Anglijos orinės eskadros 
negrįžo trys orlaiviai. Vokie
čių pranešimas ir-gi skelbia, 
jog jiems pavyko nušauti tris 
Anglijos orlaivius.

PRISIBIJO MEKSIKIEČIŲ

Dėl Rio, Texas. apielinkės 
gyventojai, inbauginti Mek
sikos riaušininkų sauvaliavi
mo Suv. Valstijų parubežyj, 
traukiasi iš savo vietų. Eina 
gandas, kad prie Dėl Rio 
miesto maršuoja 1000 Meksi
kos kareivių.

Suv. Valstijų 24 pėstininkų 
pulko kareiviai pasiųsta Dėl 
Rio apielinkėn apginti ameri
kiečius nuo riaušininkų užpuo
limo.

Aš prašyčiau jūsų komite- 
i to siųsti mūsų mokytojui p. 

, kurs nuo ryto liki 
vakaro darbuojasi dėl savųjų;- 

i savo lėšų jis neturi, taigi pri- 
. . tiktų, kad nors tokiu būdu at- 
.](igu sįjėįavoįį jam tikrai hero- 

išką pasišventimą, bet aš už 
Dviejų mokyklų 

Įvedimas daro išlaidas: popie- 
ra ir kiti reikalingi dalykai; 
jeigu galima; prašytume at-_ 
siųsti kokią 30 markių... Rū-1 
prnamės mokyklomis ne tik * 
dėlto, kad suteikti saviškiams 
apšvietus truputį, bet taipgi 
dėlto, kad gelbėti juos nuo 
liūdesio ir juodų minčių, ku
rios paprastai persekioja pasi
liekančius nelaisvėje. Nesi
gailėkite laiko ir darbo, kad 
kuodidžiausią pagelbą suteikti 
belaisviams, o Dievas jums 
atlygins.”

Kun. J. Strikas.
Pataria kun. Strikas “nesi

gailėti nei laiko, nei darbo, 
kad kuodidžiausią pagelbą su
teikti belaisviams.”

Jau mes nuo senai taip da
rome: visą laiką ir darbą i- 
šimtinai pašvenčiame belaisvių 
ir tėvynės apskritai dalykams. 

' Tik gaila, kad čia Šveicarijoj 
' mūsų per maža yra. Belais
viai tai dalelė to visuomeninio 
darbo, kurs nūn užkrito ant 
mūsų pečių, tarsi sunki naš
ta. Gera kad atvyko Centro 
Komiteto iš Petrogrado atsto
vas p. S. Šalkauckas iš kurio 
tikimės daug pagelbos. Kaip 
būtų gera, kad ir daugiau 
veikėjų atvyktų čionai!

F. Grigaitis rašo 4-2-16 iš 
Cellelager: “Širdingai dėkoju 
už siuntinius... Melsiuos prie 
Augščiausiojo už savo gerada
rius. Mano sveikata kaskart 
eina geryn. Aš esu iš Šiaulių 
pavieto, Kauno gub..

Grigaitis
Tadas Steponas (iš Gargž

dų — Telšių — Kauno) rašo 
iš Cellelager, jog tris mėne
sius buvo ligonenėj, silpnas 
esąs, prašo pagelbos. Kitų 
belaisvių laiškai panašūs į 
šiuos, tai nėra reikalo čia juos 
kartoti.

28-2-16.
Lithuani’os komitetas 

Laiškus, pinigus ir kitus 
dalykus prašome siųsti šiuo a- 
dresu: kun. A. Steponavičius, 
Albertinum, Fribourg, Swisse. 

(Išeivių Draugas.)

D. Britanijos aukos buvo aps- VolvL-iii 
j toje plaukti, gi iš Amerikos1 ’
nei nepradėjo, — ką gi tatai 
gelbės rašinėjimas belaisviams Į 
arba apie belaisvius, 
juos negalima šelpti?!

Išrodė, jog mes turėsime į -• ’ —v.°. . • v , ji prasycia...i pasilikti kurčiais ant jų sauks- -• -
imu gelbėti ir apskritai jiems “TT.2 
pašalpų siuntinėjimą pertrauk- • • 
sim, žodžiu, į viską pamo-1 
si m ranka. Bet štai atvyko T 
pas mus gerai žinomas Lietu- 

I vos visuomenės veikėjas J. Jo- 
nyla ir apsakė visas baiseny
bes, kurias randame pas be
laisvius. Ką mes iš belaisvių 
laiškų tik priverstinai galėjo
me spėti (laiškai cenzūruoja
mi-, jis apsakė vaizdingai, 
kaipo pats matęs ir girdėjęs. 
Kareivių belaisvių padėjimas 
yra blogesnis už civilių, 
užvis blogesnis yra tų, 
būriais eina prie darbo (čia 
nekalbama apie tuos, kurie 
dirba pas ūkininkus): virė
joms, kurios apsiima viršmi- 
nėtiems belaisiams darbinin
kams valgius gaminti, valdžia 
duoda po dvi marki per die
ną už kiekvieną (‘r paskui per 
pirštus žiuri i tai, kaip anos

! juos maitina.
Sunkus belaisvių padėjimas 

yra priežaščia, kad kai kurie 
bando pabėgti, nors žino, kad 

i už tokį bandymą laukia mirtis 
ar kita sunki bausmė: tas liu
dija, jog jų gyvenimas nesal- 
desnis už mirtį ar kokią aš
trią bausmę. Žinoma yra vie
tų kur belaisvių padėjimas pa
kenčiamas.

Labiausiai skundžiasi belai
sviai dėl valgio stokos. Jie 
gauna 250 gramų duonos die
nai (g rusų svaro) beto iš ry
to dažniausiai juodos kavos, 
pietums torielį zupės į kurią 
įkrečia valgomąjį šaukštą 
piaustytos mėsos, vakare vėl 
zupės arba silkę. Tai ir vis
kas! Kartais skudžiasi be- 

Į laisviai dėl drabužių stokos. 
Be to pažymėtina, jog rusų 
pavaldiniais Vokietijoj šiurk- 

i ščiau elgiamasi negu su fran- 
cuzais ir anglais.

Šveicarijoj gyvenantieji lie
tuviai ir svečiai, pasitarę pas- 
kutiniomis dienomis apie liū
dną padėiimą, mušė telegra
mas į įvairias šalis pas suvuo- 
sius. Jeigu mūtų broliai ir 
dabar nepasiskubins su auko
mis dėl belaisvių, tai ne mū
sų bus kaltė už jų (belaisvių) 
vargus ir pražūtį. Prisiuntė 
teisybė D. Britanijos lietuviai 
arti dviejų tūkstančių frankų, i 
bet ką tas reiškia keliolikai

I » ;

PABLOGINO SANTIKIUS.
Paryžius. — Francijos val

džia paskelbė, jog Anglijos 
garlaivis Cussex buvo vokiečių 
submarino sutorpėduota*. Ant 
to garlaivio buvo pasažierių 
380 ir 56 jurininkai. Ant 
garlaivio daugiausiai buvo 
francūzės. Apie 20 iš jų žuvo 
ištikus ekspliozijai.

Tarp pasažierių buvo 25 a- 
merikonai. Dar nežinia kiek 
ištikro žuvo amerikonų, bet ži
noma, kad trys iš jų buvo sun
kiai sužeisti ir penki prigėrę.

Jau ligšiol Suvienytos Val
stijos turėjo daug nepabaig
tų ginčų su Vokietija, o da
bar tai labai pablogėjo santi- 
kiai.

Be to dar nuskendo Angli
jos garlaivis Englishmen. Pra
nešama, jog ant jo žuvo ketu
ri amerikonai. Bet dar nepa
aiškėjo ar Englishmen buvo 
vokiečių sutorpėduotas ar jis 
buvo užėjęs ant minos.

Jei šiedu garlaiviu buvo su- 
torpėduotu, tai Washingtono 
valdžia bus priversta pertrau
kti diplomatinius ryšius su Vo
kietija.

Prez. Wilson išpradžios pa
sitars su kongresu ir apreikš, 
ką jis mano daryti.

Su Sussex žuvo apie 150 
žmonių. Bet iš išsigelbėjusių 
daug buvo sužeista.

------------------------------------- Į 
I je mano širdis meilę pažino 
1 — Lietuvos žydė mane sužavė
jo-

Kuomet aš pradėjau grum- 
ties su Rusijos despotizmu — 
Lietuvos mergaitė-krikščionė 
mane nuo mirties išgelbėjo: 
žaizdas apžiūrėjo, į savo na
melius pergabeno ir ligoje da- 

i bojo, ramino.
Šią lietuvaitę nužudė rusų 

policija, ant jos kapo prisie
kiau, kad kovosiu už lietuvių 
laisvę ir liuosybę.

Šiandien aš galiu nors išda- 
lies savo prižadėjimus išpildy
ti. Stengiuosi prie kiekvie
nos progos pravesti Kongrese 
rezoliuciją, prašančią Suv. Val
stijų prezidento paskirti die
ną, kurioje patrijotiški, liuo
sybę mylinti amerikiečiai au
kotų nuo karės nukentėjusiems 
Lietuvoje. Būdamas dabar 

; Washington’e, aš šiek tiek 
prisidėjau prie iškėlimo klau
simo apie Lietuvių Dieną vi
soje Amerikoje, skaitydamas 
tai savo pareiga.

Galimu dalyku yra, kad re
zoliucija pereis Kongrese se
kančią savaitę.

Tai-gi dabar iš eilės proga 
pasidarbuoti visiems gerbia
miesiems lietuvams, metus į 
šalį visokius savytarpius nesu
sipratimus.

Dr. N. Alpert,

ŽYDO BALSAS Į LIETU
VIUS.

Su lietuviais mane riša daug 
įvairių apsireiškimų. Aš gi
miau ir išaugau Lietuvoje. Sa
vo mokslą, patyrimus ten in- 
gavan, ir Lietuvoje begyven
damas stojau į kariautojų eiles 
už laisvę ir teisybę. Lietuvo-

PORTLAND, ME. — Gar
laivis St Cecilia išplaukęs iš 
šio miesto kovo 11 d. nusken
do Anglijos pakrantėse. Tu
rėjo su savim 158.000 bušelių 
miežių, kviečių ir avižų. Nus
kendo dar Minneapolis Fenay 
Bridge. Spėjama, jog visi jie 
buvo submarinų sutorpėduoti.

DIDELĖ TARYBA PRASI
DĖJO.

Paryžius. — Kovo 27 d. 
Francijos sostinėj prasidėjo 
didis talkininkų karinių vadų 
ir diplomatų suvažiavimas. Y- 
ra apkalbami politikiniai Eu
ropos reikalai ir išdirbimas 
karinių pienų pavasariniam 
veikimui.

Jau pirmiau buvo keletas 
panašių tarybų sušaukta, bet 
dabartinėj taryboj dalyvauja 
didesnis atstovų ir karinių va
dų skaičius. Iš Anglijos į tą 
tarybą atvyko premjeras As- 
quith, Sir E. Grey, amunici-1 
jos ministeris David Lloyd Ge- j 
orge ir gen. Robertson. Jie 
buvo labai džiaugsmingai ir iš
kilmingai francuzų priimti.

DIDELIS GAISRAS GELE
ŽINKELIO DIRBTU

VĖSE.
New Havene, kovo 26 die

ną ištiko didelis gaisras “New 
Haven & Hartford” geležinkę-

TEATRAS BAISESNIS UŽ 
SMUKLŲ.

Kaikurie Bostono protesto- 
nų bažnyčių pastoriai labai 
iniršo ant teatrų ir kitos rū
šies pasilinksminimo vietų. Jtj 
nuomone, teatras ir šokių va
karai baisesni net už smuklę ir 
rūkymą, nes labai demorali
zuoja jaunimą.

Ar tik protestonai nemano 
prie “slapiųjų” abazo prisi
dėti ?

DIDIS VERDUNO BOMBAR
DAVIMAS.

Londonas. — Verduno apy
linkėse eina smarkūs bombar
davimai. Armotos kriokia be 
jokios paliovos. Bet atakų 
vokiečiai nedaro. Tik ties for
tu Douaumont buvo daromos 
nedidelės atakos.

Argone miškuose francuzai 
labai smarkiai bombarduoja 
vokiečių pozicijas.

RUSŲ FRONTE.

Petrogradas. — Rygos fron
te Vokiečiai darė ofensyvą Jo- 
cobstadto apylinkėse, bet bu
vo atmušti. Dvinsko fronte 
rusai padarė smarkią ataką ir 
užėmė vieną vokiečių drutvie- 
tę. Dvinsko fronte prie eže
rų buvo labai smarkių susirė
mimų, bet Beriine skelbiama, 
jog visi rusų antpuoliai buvo 

, atmušti.
I
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“DARBININKO 
SKAITYTOJAMS IR JO 

PLATINTOJAMS.
Su džiaugsmu savo bran

giems skaitytojams ir priete- 
iiams pranešame, jog nuo pra
džios šios savaitės pradeda 
*‘Darbininko” Redakcijoj dir
bti p. Jonas Karosas buvusis 
“Draugo” Redakcijos narys. 
Ponas J. Karosas yra pasižy
mėjęs, kaipo šaunus rašyto
jas, gabus laikraštininkas, 
darbštus veikėjas, didis L. D. 
S. prietelius. Chicagoj ant 
Bridgeporto jis sutvėrė LDS. 
didžiausią kuopą ir buvo jos 
pirmininku. Buvo darbščiu 
veikėju, stiprintoju visokių 
naudingų organizacijų.

* ‘ Darbininkas, ’ ’ sulaukęs 
tokio jauno, energingo vyro, į- 
žengs į naują gadynę. Pagerės 
iš visų atžvilgių. Pastos ga
lingiausia judinamąja jėga A- 
mėrikos lietuvių gyvenime.

Ponas J. Karosas pakvietė 
gabiausius Chicagos laikrašti
ninkus ir rašytojus sandarbi- 
ninkauti “Darbininkui.”

Dabar įvyks didesnė “Dar
bininko” Redakcijoj tvarka: 
korespondencijos bus tuoj su
tvarkomos ir sunaudojamos, 
prisiųstieji raštai ūmai peržiū- 
reti ir rašytojai tuoj gaus at
sakymus ir įvyks daug kitokių 
patobulinimų ir pagerinimų.

VIDURINIŲJŲ VALDONAS. 
> Didžiausia silpnybė msų, t. 
v. tautiečių buvo tame, kad jie 
neturėjo ligšiol stipresnių va
dų, kaip jų D-ras Šliupas. Ši
sai kaip vadovavo, taip ir te
bevadovauja tautiečiams. Gi 
Šliupo veikimo pasekmes visi 
mes matome. Viena iš pasek
mių yra ir ta jog ir šiandien 
mūsų “tautiečių” didžiuma ei
na prieš savo tautą, kada jie 
visokiais būdais stengiasi 
griauti didžiausį tautos turtą 
ir jos doros ir sveikatos šalti
nį — tikėjimą.

Bet ir visą kitą tautos po
litiką Dr. Šliupas veda kaž 
kaip savotiškai. Tai jis neva 
kovoja prieš mūsų socijalistus, 
o tuo tarpu ligšiol daugiausiai 
duoda jiems maisto ir medžia
gos jų veikimui (su ta pačia 
bedievybe). Inkalęs sau į gal
vą lietuviškai-latviškos res
publikos idėją, paskutiniai
siais laikais tik su ja ir tesine- 
šioja. Čia jisai pritarėjų, ro
dos, neturi ir patys jo pase
kėjai raukosi dėl jo užsispyri
mo tą respubliką tverti, juo 
labiau, kad iš pačių latvių ta
me reikale mes neturime dar 
tikro žodžio. (Kas kita fede
racijos ryšiai tarp dviejų auto
nomiškų šalių — kas atrodo 
lengviau pasiekiama ir abiem 
pusėm tinkama). Bet iŠ “tau
tininkų” vadų ligšiol niekas 
jam tos idėjos iš galvos neiš- 
unšė. Tai-gi ir nešiojasi su 
ja Dr. Šliupas ir buvo net nu- 

-'s į Washingtoną. (24 ir 
25 vasario). Kada kongres- 
r-a-i komisijai D-ras Šliupas 
pasakojo plačiai, kaip reikėtų 
—Iraikjti Europos valstijų 
-MBftykius, vienas iš klausiu
sių— (p. Cooper) psklnTisli,

M ko-gi lietuviai patys sau rei
kalaus, ar visiškos neprigul- 
mybės, ar tokio padėjimo, 
kaip Kanada su Anglija. D-ras 
Šlipas į tai aiškaus atsakymo 
nedavė. Jisai štai ką pasakė:... 
the future alone will tell. We 
can not answer that ąuestion 
at the present moment (t. y. 
tik ateitis tai parodys. Dabar 
mes į tą klausimą atsakyti ne
galime) Apie visa tai mes da- 
sižinome iš brošiūrėlės: “Hea- 
rings before the Committee on 
foreign affairs February 24 
ant 25, 1916)

Tai-gi D-ro Šliupo kalba ir 
atsakymai į klausimus galėjo 
padaryti tokį įspūdį, kad lie
tuviai patys aiškiai nežino, ko 
jie nori, tai-gi kad dar nepri
brendę prie politiško savaran
kumo.

Mes dar nurodysime vieną 
D-ro Šliupo klaidą iš jo kal
bos, pasakytos kongreso komi
sijai. Jisai išskaitydamas 
lietuvių nuopelnus praeityje, 
paminėjęs pergalę ties Žal
giriu, pasakė štai ką: jeigu 
ne kova ties Žalgiriu, nebūtų 
buvę reformacijos. Žinoma 
tas savo numones, iš piršto iš- 
išlaužtas, D-ras Šliupas nie
kuo tenai neparėmė, nes ro
dos ir nebuvo kuo paremti. Bet 
blogiausiai tai, kad į kongre- 
smonus darė įspūdį, jog lie
tuviai didžiuojasi tuo, kad pri
sidėjo prie liuteranizmo atsira
dimo. Bet ar-gi katalikiška 
tauta, kaip tai lietuvių tauta, 
gali džiaugties dėl įvairių 
prieškatalikiškų sekti) atsira
dimo?
sudnųg sui-q limens nizpo^ 
Washingtone 24 ir 25 vasario 
lietuvių tautą atstovavo visai 
nevykusiai. Kodėl delegacija 
jį iškišę pirmyn, o ne ką ki
tą — nors ten ir buvo, rodos, 
už D-rą Šliupą tinkamesnių? 
Tur-būt tik pagerbiant jo žilą 
plauką. Bet juk galima jį pa
gerbti ir laikant namie. Tau
tos gi atstovavimui reikėtų 
paieškoti tinkamesnių žmonių.

P. NORKAUS PASAKA.
Naujosios Anglijos Sanda- 

riečių suvažiavime p. Norkus 
pasakė štai kokią pasaką:

P. Norkus kalba, kad 
“blokas” tarp katalikų kle
rikalų ir tautininkų negali
mas, nes jie, kaip patirta, 
norį būti viršesni už tauti
ninkus. 0 kita, kad Tautos 
Fondas siunčiąs du atstovu į 
Lietuvą ir pirm to kreipę
sis į Rockefellerio Fondą dėl 
piniginės pašalpos, bet mi- 
nimasai Fondas patėmijęs, 
kad ant Tautos Fondo prašy
mų pažymėta vis “lietuviai- 
-katalikai,” tai gi Rockefel
lerio Fondas užklausęs ko
dėl nėra meldimo vardu visų 
lietuvių. Tada siunčiamie
ji atstovai kun. Bartuška ir 
Dr. Bielskis prašė įgaliojimo 
nuo SLA SLA. centre pa
sakyta, kad įgaliojimas bus 
galima duoti, jeigu prie kun. 
Bartuškos ir Dr. Bielskio bus 
ir SLA atstovas. Bet kata
likų klerikalų Tautos Tary
bos delegatai SLA atstovą

priimti atsisakė — jie nori 
tik įgaliojimo. Žinoma, jo 
jiems neduota. Ant galo P. 
Norkus papasakojo dar apie 
“bloko” memorandumą ir 
kt., ir pabriežė, kad su ka
talikų klerikalais ar kuom 
kitu susivienyti nėra jokios 
vilties.

Šitą pasaką paėmėm iš pro
tokolo, tai-gi ją p. Norkus pa
sakojo tikrai. Iš kur jis ją 
ištraukė — tai jau jo dalykas. 
Čia tik pažymime, kad nei T. 
Fondo konstitucijoje, nei ant 
jo blankų nėra nei vienu žode
liu minima katalikybė, ar ka
talikai. Tai-gi čia p. Norkus 
kreivai nudurė. Bet pasakas 
kalbant, žinoma, galima vi
sa ko prasimanyti. Gi inga- 
liojimo iš SLA. kun. Bartuška 
paprašė tik todėl, kad kai-ku- 
rie tautininkai jam tą ingalio- 
jimą buvo žadėję parūpinti. 
Nedavė, tai ir nereikia (Tiesą 
pasakius, kun. Bartuška be- 
reikalo tuos ponus ir užkabi
no).

Gal norite žinoti, kas tas 
pasakorius yra? Jisai yra 
“Vienybės Lietuvninkų” re
daktorius.

Beje tas pats p. Norkus, 
nors jau du syk mūsų prašo
mas bet dar neatšaukė vieno 
savo prasimanymo apie buvu
sias tarybas katalikų su tau
tininkais. O gal mes turime 
priimti kaipo tiktai pasaką 
visa tai, ką p. Norkus savo 
laikraštyje parašo ?... Dar-gi 
palauksime.

GIMIMO DIENOJE K. A.
(Kovo 19 d. 1916 m.) 

Aš trokščiau pavirsti į bitelę 
Ir skristi prie Dievo Vis’galio, 
Ir melst Jo, kad tavo širdelė 
Daugiaus nebejaustų vargelio..

Kad tavo gimimo dienoje 
Jis sielai suteiktų ramybę, 
O laimė spindėtų skaisčioji 
Ir amžį praleistum linksmy

bėj.
Jei Dievas man duotų galybę 
Pavirsti į gėlę — jurginį, 
Aukuočiau tau savo gražybę 
Ir puoščiau štai tavo krutinę.

Bet šiandie nesu aš jurginis,

Nei bitės sparneliai man 
duoti...

Turiu vien tik širdį auksinę 
Ir tvra. Gal ją tau aukuo

ti?...

Gintaras.

BLAIVYBĖS REIKALE.
Amerikos laikraštis vadina

mas THE CONNECTICUT CI- 
TIZEN March 1916, štai ką 
rašo: Dr. Karolius Stelze štai 
kaip atsako smuklių advokatų 
argumentus, kuriais jie sten
giasi nurodyti žmonijai, kad 
milijonas žmonių liktų be už
siėmimų, jei prohibicija išlai- 
mėtų, ir apie 300,000,000 tur
to pragaištų.

“Visas jų argumentas yra 
suktybė, nes tas argumentas 
yra supamatuotas ant atžaga- 
raus pagrindo, kad, jei žmo
gus nepragers savo kruvinai 
užprakaituotų pinigų, tai į- 
mes juos į bedugnę skylių, už
uot sunaudojus juos doram 
tikslui, kurio vertė pateks il
giau. Kur yra tie faktai, kad 
žmonės sunaikinus smukles ne
turėtų užsiėmimų? Metų 
1910 žmonių darbininkų skai
čius parodo mums kad visose 
pramonijos dirbtuvėse atrasta 
darbininkų 6, 616, 046 asmens. 
Svaigalų vaizboje tik 62, 920 
asmens — arba tiktai vienas 
nuošimtis viso skaičiaus. Bet 
ir šito skaičiaus vien apie ket
virta dalis buvo brogavirių 
(brewers), ir raugaliai (mals- 
ters), brogasunkiai (distil- 
lers) ir ragautojai (restifiers). 
Didesnis skaičius jų tarpe bu
vo važiuotojų negu viršminėtų 
jų visų.

“Suvienytose Valstijose y- 
ra 100,000 svaigalų pilstytojų 
(bartenders). Jei smukles 
sunaikintų, ką šie vyrai veik
tų? Ko reikia, kad būtų pasek
mingas svaigalų pilstytojas? 
Tai reikia šiokio tokio gabumo 
prie vaizbos, kiekvienas kuris 
tinka prie pardavinėjimo svai
galų, tiks ir prie pardavinėji
mo kitų daiktų. Jei pinigai 
praleidžiamieji ant alaus ir 
degtinės, būtų praperkami ki
tiems naudingiems daiktams,

tai būtų reikalaujama daugiau 
pardavikų negu kad dabar rei
kalauja svaigalų vaizba.

‘Pačių išpilstytų svaigalų 
Suvienytose Valstijose metinė, 
skaitlinė išneša apie $2,000, 
000,000 dol. Kad už tą sumą 
pinigų nupirktų visokių reika
lingų ir naudingų žmonėms 
daiktų? Sulyg Suvienytų Vals
tijų išskaitliavimo, tai būtų 
reikalaujama keturis syk tiek 
darbininkų, keturis syk tiek 
uždarbių išmokamų, ir ketu
ris syk tiek darbui medžiagos 
būtų reikalaujama.

KETURIŲ PRAKILNIŲ GY
DYTOJŲ PALIUDIJIMAS 

ARBA PROTESTAS.
Mes medicinos profesijos 

Vermonto Ligoninės priveizė- 
tojai, paduodame sekančius 
sakinius išreikšdami savo įsi- 
tikrinimą kaslink alkolio su
naudojimo gėrimui:

‘Dar ir visuomet priešina
mės sunaudojimui alkolio ko
kiame nebūt pavidale sutaisy
to gėrimui; absoliutiškai prie
šinamės kiekvienam leidimui 
arba licencijai pardavinėti 
alkolį gėrimo tikslui. Alko- 
lis neturi vietos kaipo medici
na viduriuose žmogaus būdu 
gėrimo; alkolis turi visus 
nuodų pavidalus ir yra naiki
nantis protopliazą (pradžio- 
veiksnis — gyvybinė užmaz- 
ga) ir paralizuojantis gyvybi
nį veiklumą.
(parašai)

Don D. Grout, D. D. M. D. 
W. L. Wasson, M. D. 
E. A Stanley, M. D. 
M. J. Allen, M. D.

Kun. P. Saurusaitis.

AUTONOMIJA.
“Naujojoj Lietuvoj” tilpo 

naudingas straipsnis p. A. Bu
lotos, kurį ir perspauzdiname. 
Imame jį iš “Kovos.”

“Žodis autonomija paeina 
iš grekų kalbos žodžio: au
tos — patsai, nomos — įsta
tymas. Trumpai išguldant 
lietuvių kalbon, tai reiškia 
savo įsatymdavystę, valdy- 
mąsi savais įstatymais. Tas 
žodis vartojamas gana daž
nai. Dažniausia žodis auto
nomija minimas, kada kal
bama apie prigulinčias vals
tybei ar tautai teises leisti 
savus įstatymus ir jais pa
čioms savo gyvenimą tvarky
ti. Taip kalbama apie at
skirų Suvienytųjų šiaurės A- 
merikos valstijų, apie Suo
mijos, Lenkijos, Lietuvos ir 
kitų šalių autonomijas.

Senovėje žodis autonomija 
reiškė tą pat, ką ir žodis 
neprigulmybė. Tokia pras
me vartojant tą žodį, gali
ma sakyti, kad Rusija, An
glija, Francija, Vokietija, 
Šveicarija ir kitos panašios 
valstybės, pilnai savystovės, 
nuo nieko neprigulmingos, 
kurios pačios sau leidžia įsta
tymus ir jais valdosi, turi 
autonomiją, yra autonomi
nės. Bet tokia prasme, t. y. 
kada norima pavadinti laisvu 
valstijų savistovumą, žodžio 
autonomija dar nebevartoja. 
Tas žodis yra minimas, kal
bant apie tokias šalis arba 
valstijas, kurios, būdamos 
dalimis arba nariais kitų di
desnių ir visai neprigulmin- 
gų valstijų, klausydamos 
vyriausios valdžios ir įstatų, 
kai-kuriose srityse turi vie
nok ir savus, atskirus įsta
tymus, kuriais valdosi ir ku
riuos patįs gali mainyti 
ir taisyti.

Taigi šita, kuoplačiausia 
vartojama prasme žodis auto
nomija nereiškia pilnos ne- 
prigulmybės — suvereniteto. 
Virš šalies, kuri turi autono
miją (savus įstatymus ir val
dininkus), yra dar vyresnė- 
sės šalies valdžia, kurios 
autonominė šalis yra tik da
limi. Kai-kurie vyresnė- 
sės šalies įstatymai turi galę 
ir autonomijine šalyje. Taip 
yra toje pačioje Suomijoje, 
kurioje veikia ne tik savo, 
Suomijos, bet kai-kurie Ru
sijos įstatymai.

Yra didelių viešpatijų, ku
rios visos ar beveik visos su
sideda iš atskirų autonomi
nių dalių. Suvienytos Šiau
rės Amerikos Valstijos, kaip 
rodo pats vardas, susideda 
iš visos valstijų eilės arba

“šteitų,” Šveicirija susideda 
iš kantonų, Vokietija, Aus
trija, — iš karalysčių, her
cogysčių ir t.t.

Kiti įstatymai veikia tik
tai autonominėje šalyje. Jie 
tik autonominės šalies gyven
tojų yra leidžiami ir taisomi. 
Vienos autonominės šalįs tu
ri teisę sau leisti ir krimi
nalinius ir civilinius įstaty
mus, kitos tiktai civilinius; 
vienos turi atskirą kariuome
nė, kitos ne, vienur apšvie
tos, teismų reikalai yra pil
nai vietinės autonominės ša
lies valdžios ir pinigyno ap
rūpinami, kitur į tai dar 
šiaip ar taip kišasi ir vyres- 
nėsės valstijos valdžia ir t.t.

Aiškiausia autonominė ša
lis nuo pilnai neprgiulmingos 
skiriasi tuo, kad autonomi
nė šalis neturi savo diploma
tijos ir jos valdžia neturi 
tiesos pati viena susinešti su 
kitų valstijų valdžiomis, o 
atlieka tai tik per vyresnė- 

sės šalies diplomatiją.
Įvyksta autonomijos arba 
susiaurinant pilną neprigul- 
mybę, kada dvi arba kelios 
atskiros šalįs sudaro vieną 
atskirą viešpatiją (pav. Švei
carija), arba kada kokia 
valstija, užkariavus kitą val
stiją, palieka jai autonomi
jos teises (Transvaal), arba 
kada valstija, matydama ko
kios savo dalies ar provinci
jos politikinį, kulturinį ar e- 
konominį vienodumą, kuris 
skiriasi nuo kitų tos valsti
jos narių, pati suteikia to
kiai šaliai įstatymdavystės, 
autonomijos teises (Kanada, 
Australija).

Kas priešinasi autonomijos 
įvedimui, tie paprastai nu
rodo, būk davimas viešpati
jos dalims autonominių tei
sių susilpnina centralinę val
džią ir visą viešpatiją. At
sakymas trumpas: Pasak 
tokių politikų išeina, kad 
jeigu atskiri žmonės arba 
grupės neturės teisių ir bus 
silpni, tai užtat krūvoje... 
bus galingi. Iš istorijos ži
nome, kad Ispanija, viską 
centralizuodama ir visiems 
užmesdama savą tvarką ir ti
kėjimą, susilpnėjo iki men
kutės valstijos, o Anglija, 
pripažindama teises savo ats
kiroms dalims ir tautoms, iš
augo į galingiausią valstiją.

Nereikia painioti žodžio au
tonomija su taip vadinama 
savivalda. Šalis, kuri turi 
savivaldą, jokių įstatymų 
sau leisti negali. Ji tiktai 
valdosi savo renkamais orga
nais, o ne kitų skiriamais 
valdininkais. Taigi, šalis, 
turinti autonomiją, turi įs
tatymdavystės ir savivaldos 
teisę, o šalis, turinti tik sa- 
visaldą, turi tik kai-kurias 
administratyvines teises vi
suomeninio ūkio srityje. Sa
vivaldų įstatymus leidžia sau 
ne patįs vietiniai žmonės, bet 
centralinė valdančios viešpa
tijos valdžia. Savivaldos pa- 
pavyzdžiu gali būti Rusijos 
žemietijos (žemstvos).

Iš to, kas čia buvo pasa
kyta apie neprigulmingas 
valstijas ir autonomijas, gali
ma padaryti tokią įvairių ša
lių gradaciją, kuri parodo, 
kiek kuri šalis dalyvauja sa
vo likimo aprūpinime:

1) šalįs neprigulmingos, t. 
y. valstijos, turinčios savo 
suverenitetą, 2) šalįs, šiaip 
ar taip priklausančios savo 
įstatymdavystę — autonomi
ją, 3) šalįs, priklausančios 
kitoms autonomijos neturin
čios, bet turinčios vietinę 
savivaldą, 4) šalįs, prik
lausančios kitoms, neturin
čios nei autonomijos, nei sa
vivaldos.

Kaip žinome, prie šių pa
starųjų priguli ir mūsų Lie
tuva.

veikslų Kingston, Pa.
J. Kaupo aukas Tau

tos Fondo skyriaus Chi
cago, UL

P. Cibulskio aukas 24 
kp. Vyčių Chicago, III.

‘Darbininko” aukas 
iš So. Boston, Mass.

K. Dumblio mokesnius 
8 narių į Tautos Fon
dą Broklyn, N. Y.

K. Dryžio aukas Šv. 
Kazimiero parapijos Phi
ladelphia, Pa.

Kun. J. Kuras aukas 
surinktas krikštynose 
Slankauskuose, Scran- 
ton, Pa.

A. Sodeikos pelną ba
liaus šv. Cecilijos choro 
ir šv. Vincento BĮ. dr- 
jos, Scranton, Pa.

“Kataliko” aukas su
rinktas V. Valančiuno 
Kawanee, III.

“Kataliko” aukas su
rinktas Povilo Misiūno 
Gary, Ind.

“Kataliko” aukas su
rinktas K. Lukšio, Bra- 
ddoek, Pa.

“Kataliko” aukas su
rinktas J. M. Vaišvilos, 
Perriš, Cal.

J. Gucko aukas Tau
tos Fondo skyriaus, 
Rockford, III.

J. F. Gaižausko au
kas iš Oregon City Ore.

J. Permino aukas su
rinktas Sutkaus prakal
bose, East St. Louis, III.

G. Neckrasho aukas 
į surinktas šv. Antano 
dr-jos Beloit, Wis.

P. Cibulskio aukas 
i Tautos Fondo 7 sky
riaus Chicago, III. 
Kovo 11 d. gauta nuo

A. Valančiaus aukas 
Tautos Fondo Skyriaus 

Į Tautos Dienoje Cice- 
ro, III.

“Draugo” spaustuvėj
! Chicago, III.

Labu inplaukė ligi 
kovo 11-tai, 1916 
Vasario gauta iš M. Šu- 
kiutės Moterų-Merginų 
Kalėdiniu Fondan aukas.

ATSKAITA TAUTOS FON
DO KASININKO IS IN- 
PLAUKŲ Į TAUTOS 
FONDĄ LIGI KOVO 

11, 1916.
Vasario 5-tą, 1916 ba
lansas $34.42327
Vasario 9-tą, 1916 gauta 
iš p. iato aukas iš Ar-
lington, Mass. $82.50
Vasario 28 gauta nuo
_ Kun. J. V. Kudirkos 
pelnas nuo judamų pa

58.50 f po Doui-
\aru, ra. — p. E, 
reuusevicia auaavo ąo. 

285.25 w ir P- dancauskie-
ne auaąvo viso

10.25

20.65

8.00

49.10

8.00

122.85

10.00

23.50

7.00

10.00

prisiume Kun. J. Kuras 
ocranton, ra., — aukos 
suruiaios per šv. u uoza- 
pu paiap. rūme jus, pp. 
iUiKuą ir Avietkų 
unester, ra., — aunu su
rinku per 1. E. N o. 17 
skyrių 
vmcago, m., — aukų 
nuo sv. Cecilijos cnoro, 
prie sv. Aryziaus para
pijos (.pris. p. A. Pre- 
cuiausKas( — 
r'orėsi Uity, Pa., —aukų 
suminta laike ‘ * l’ag 
Day” Lietuvių Dieno
je, (pris. Kun. A Janu
sas)
Wilkes-Barre, Fa., — au
ka nuo Susiv. Lietuvių 
lt. A. Amerikoje, (pris. 
p. rranas Burna)
Indiana Harbor, ind., — 
aukų surinkta per T. F, 
No. 4 skyrių laike Lie
tuvių Dienos apvaikščio- 
jinio, — (pris. kun. J. 
S. Martisiūnas)

; Philadelphia, Pa., — au- 
lkų surinkta per T. F,

25.00

25.80

15.20

131.35

34.00

skyrių šv. Kazimiero pa
rapijoje, (pris. Kaz- Dri- 
za)
Rockford, I1L, — auka 
nuo dr-stės šv. Mykolo, 
(pris. p. Povilas P. Pe-

1 trenas)
Cricago, UI., — aukų su-

! rinkta per T. F. No. 7 
: skyrių, — (pris. p. P. Ci
bulskis)
Chicago, III., — aukų 
surinkta Visų Šventų pa
rapijoj, — (pris. kun. K. 
Chepulis)
Detroit, Mich. — Aukos

44 78 ! surinktos bažnyčioje Lie
tuvių Dieną (pris. kun.

15.75 Skrypka)
St. Bonaventūre, N. Y.,

987.48 a^kų nuo moksleivių, 
(pris. “Draugas”) 
East Arlington, Vt., — 

____ ; aukų nuo vietinių, lie-
5 kp. L. R. K. M. S. A_______
Worcester, Mass. 4.30

Labu iš visų fondų 
inplaukė į Tautos Fondą 
ligi 11-tai kovo, 1916. $35.415.05

B. Vaišnoras
T. F. Kasininkas.

IŠMOKESNLAI TAUTOS FODO, 
LIETUVIŲ INFORMACIJOS 

BIURO, IR TAUTOS TA-

Išmokesniai praneš
ti ligi vasario 5-tai, 1916, 
įskaitant pasiųstuosius 
pinigus nukentėjusiems 
dėl karės šelpti. $18.135.19
Vasario 9-tą, _1916 A. A
Šlakiui Tautos Fondo
reikalais $92.65
Kovo 2, 1916 Dr. Biels- 
kui kelionės išlaidoms į 
Lietuvą 500.00

Kun. Dr. A. Bartuš-
kai
Kovo 11-tą “Draugui”

500.00

už spaudos darbus 115.75
1.208.40

Labu išmokesnių Ii-
gi kovo 11-tai, 1916 19.343.59
Balansa 16.071.46

Labu $35.415.05
TAUTOS FONDO RAŠTININKO

ATSKAITA
Beloit, Wis.,—auką pri
siuntė p. Jurgis Nekra- 
sis $8.00
Burlington, N. J.. — au
kų surinkta pas p. Jurgį 
Janulį, laike krikštynų
(pris kun. L Zimblys) 10.65
Boston, Mass., — aukų 
surinkta per vestuves 
Motiejaus Versiacko su 
p-le Ona Milasevičiute 
(pris. p. A Zaleckas) 17.00 
New Britain, Conn., au
kų surinkta laike “Tag 
Day” (pris. p. T. Stas- 
keviče) 640.00
Baltimore, Md., — au
kų surinkta per T. F. 
skyrių No. 6, (pris. p. J.
S. Vasiliauskas) 100.00
New York, N. Y.., — au
kų surinkta per dr-stę 
šv. Izidoriaus (pris. p. J.
A Chinga) 63.00
Melrose Park, UL, — au
kų surinkta laike vestu
vių vyčių 22-tos kuopos 
nario (pris. p. A Jonča). 9.20 
Senatim, Pa., — pp. A 
Noreika ir Vincas Vo-

tuvių, — (pris. p. J. Gi- 
kis)
New Britain. Conn., — 
aukų surinkta per T. F. 
Skyrių, — (pris. p. T. 
Staskeviče)
Bridgeport, Conn., — au
kų surinkta per T. F. 
No. 10 skyrių (pris. kun. 
M. A. Pankauskas) 
Cambridge, Mass., — au
kų surinkta per vestu
ves p. Antano Zavecko 
su p-le Marcelia Kavo- 
liute, (pris. p. A. Vai- 
senskas)
Chicago, III., — aukos 
surinktos apvaikščiojant 
Lietuvių Dieną, (pris. 
p. Kasparas Repšys) 
Chicago, UL, — aukų, 
prisiuntė p. A. Benevi- 
čius per “Kataliko” 
redakciją
Harrison, N. J., — aukų 
prisiuntė p. Petrulionis 
per “Kataliko” redak
ciją
Chicago, UI., — aukų 
prisiuntė p. J. J. Pale- 
kas per “Kataliko” re
dakciją
Rockford, Dl., — Lietu
vių Dienos aukos (pris. 
kun. V. K. Taskunas) 
Chicago, UI., — aukų su
rinkta Lietuvių Dienoje, 
(pris. p. L. Gotautas) 
Chicago, UI., — aukų su
rinkta per krikštynų 
puotą pas p. Juozą Da- 
ciota, (pris. p. F. Bal
čiūnas)
Cambridge, Mass., —- au
kų surinkta parapijoje 
Nekalto Pan. Marijos 
Pras. per vietinį T. F. 
skyrių, (pris. kun. J. 
Krasnickas)
Or&oge, Mass., — Lietu 
tuvių Dienos aukos, 
(pris. p. A Čiaponis) 
Round Lake, UL, — au
kavo $3.00 P. Petrila; 
$2.00 p. A Antanaviče; 
po $1.00 B. Butkus, A 
Butkienė, J. Juška ir A 
Lukošius, (pris. p. M. 
Zaldokas)
Athol, Mau, — aukų su
rinkta per vietinį T. F. 
skyrių, (pris. kun. P. 
Meškauslda)

9.00

90.70

49.40

30.75

424.63

840.00

95.20

150.00

25.00

63.00

260.00

260.00

4.50

56.22

60.22

50.00

10.00

235.36

62.00

5.00

16.50

134.00

114.50

12.00

141.22

51.40

9.00

103 Al



*

Philadelphia, Pa., — au
ką surinkta per iv. Kazi
miero parap. T. F. sky
rių, (pris. Kaz. Driza) 
Brooklyn, N. Y., — Lie
tuvių Dienos koncerto 
aukos, (pris. p. P. Mon
tvila)
Norwood, Mass., — aukų 
surinkta per vietinį T. F. 
Skyrių, (pris. p. P. Ku
dirka)
Poąuonock, Conn., — au
ka nuo Vyčių 32-tos kuo
pos, (pris. p. M. B. Juš
kevičius)
Collinsville, UI., — aukų 
surinkta per vietinį T. 
F. skyrių (pris. p. Ber
nardas Stumbras) 
Scranton, Pa, — aukų 
surinkta per vietinį T. 
F. skyrių, (pris. kun. J. 
Kuras)
Buckland, Conn., — au
kų nuo vietinių lietuvių, 
(pris. kun. J. Ambotas) 
Hartford, Conn., — aukų 
surinkta per vietinį T. 
F. Skyrių, (pris. kun. 
J. Ambotas)
Mt. Carinei, Pa., — pel
nas iš p. Račiūno pavei
kslų $45.50; dienos už
darbis po $3.00 nuo St. 
Nakrusevičiaus ir K. J. 
Valaičio, — Viso 
Scranton, Pa., — aukos 
surinktos ribose šv. Juo
zapo parap., (pris. kun. 
J. Kuras)
Chicago, III., — aukų su
rinkta per T. F. No. 7 
Skyrių, (pris. p. P. Ci
bulskis)
DuBois, Pa., — aukų 
nuo vietinių lietuvių, 
(pris. kun. M. J. Urbo
nas) .
Chicago, UI., — vieno 
menesio aukos iš “Drau
go” šeimynos, (pris. p. 
Julius B. Kaupas)
Mt. Carinei, Pa., — aukų 
surinkta ant šeimyniško 
vakarėlio Scenos Mylėto
ją Ratelio, (pris. p. S. 
Simonavičius)
Westville, UI., — Lietu-

> ylą Dienos aukos, (pris. 
’p. A. S. Vaitkus)

Scranton, Pa., — pelnas 
nuo vakaro surengto per 
Liet. Vyčią kuopą, (pris. 
p. A. Sodeika)
Chicago, UI., — auką su
rinkta per Vyčią 36-tą 
kuopą. (pris. p. P. 
Kvietkus)
London, England, — au
ką surinkta laike “Tag 
Day”, kovo 5 d., 1916 
m., (pris. C. Matulaitis)

80.00

375.20

69.95

10.00

20.00

59.25

7.50

186.50

51.50

41.50

52.55

19.48

4.10

13.00

25.53

17.80

24.80

41.48

410.00

ABELNA SUTRAUKA
Auką įTautos Fondą $ 5070.37 

Auką į $10.000.00 Fondą 
(prie Tautos Fondo)

Viso inplaukė per tris
savaitės $ 5480.37

Pagal viršui pažymė
tą T. F. Iždininko atskai
tą buvo — 35.415.05
Viso inplaukė į Tautos 
Fondą — $40.895.42

A. A ŠI aki s.
T. F. Raštininkas.

N. B. — Pabaigus rašyti virš- 
minėtą mano atskaitą, priėmiau 
dar sekančias aukas: — 
Homestead, Pa., — auką 
surinkta per vietinį T. F. 
skyrią, (pris. kun. S. J. 
Čepananis) — 
Roshester, N. Y., — auką 
susinkta per vietinį T. 
F. skyrią, (pris. kun. 
J. Kasakaitis) 
Kovo 23, 1916 — Viso
priėmiau — $1077.55

Pagal viršminėtą ats
kaitą buvo — 40.895.42
Viso inplaukė į Tautos 
Fondą $41.972.97

A A Malda
T. F. Raštininkas.

$374.55

700.00

$17.07.
$55.72.
Laike

$2.00: Konstancija Balaševičie- 
nė, Antanas Martinaitis. — $1.00: 
Ona Vitartienė, Monika Miselie
nė, Petras Grinius, Jonas Po- 
zingis. — Smulkesnių auką $4. 
27 — Viso $15.27.

Svetainėje laike apvaikščioji
mo aukojo $1.00: Jonas Grauž- 
nis, Juozas Auče, Magdalena 
Liuleckiutė, Ona Pikutienė, Ma
rė Blaževičienė, Teofilė Šumbriu- 
tė, Jonas Zilaitis, Jurgis Gir- 
daucas, Jonas Bendaravičius, 
B. A. Matukonis, J. Mickus, P. 
Bremienas, S. Poškevičius, J. 
Treigis, J. Grinsis, E. Krikščiū
nienė, J. Juršukonis, P. Kava
liauskas, Jonas Grėbliūnas jaun. 
Smulkią auką $16.92.
Už gėlėlės — $11.30.
Viso — $47.22.

Kovo 8 1916: 50c. Kazis Dim- 
ša. Kovo 10 1916: $1.00: Mika
lina Lepečkienė. Viso $1.50.

Skaitlinių Suvedimas.
Renkant parašus po- 

ticija
9. XI, 1915 per pra

kalbas
Bažnyčioje 21, XI, 

1915
Atskiros aukos prieš 

8,1,1916
V. T. F. sąnariu aukos 

8, I, 1916:
12, U, 1916 V. T. F. 

sk. narią aukos
Per šv. Juozapo dr-jos 

balią
Pagelbinio skyriaus 

38 S. L. R. K. A. 
čiai

Atskiros aukos
4, III, 1916

Šv. Kazimiero 
je:

$38.65.

$55.72.

$75.52.

$39.00.

$61.65.

$13.00

$15.42.

liku-

prieš
$2.69

$12.00.

$15.27.
$47.22.

$1.50. 
$377.55.

dieno-
bažnyčioje —

Svetainėje —
Atskirą auką liki 16,

III, 1916
Viso —

Čekis vardu T. F. iždinino p. 
B. Vaišnoro prisiųsta p. A. A. 
Šlakiui T. F. raštininkui.

Vietinis Tautos Fondo skyrius 
per

i Pirm. Juozas Bendaravičius,
: Rast. kun. S. J. Čepananis,
Ižd. Jonas Gudrinas.

BRIGHTON, MASS.
“Darbininko” No. 32

“DARBININKAS”

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

3

Waterbury, Conn., — au
ką surinkta prie dirbtu
vės nuo lietuvią darbi- 
bininką, (pris. p. V. J. 
Stankevičia) 3.00

Viso $ 5070.37
Aukų į $10.000.00 Fondą. 

Chicago, HL, —
Kun. Džiakonas M. 

0 Kravčiunas
Kun. Ig Albavičius 
Kun. H. J. Vaičiūnas 
Izidorius Nausiedas 
Dr. A. K. Rutkauskas 
Liet. Vyčią 4-ta kp. 
Julius B. Kaupas 
Jonas E. Karosas 

A A Šlakis 
Kun. Alek. Skrypka 
Kun. F. B. Serafinas 
Kun. M. Krušas 
Kun. A. Ežerskis 
Liet Vyčią 16-ta kp. 
P. Mulevičius 
A. J. Sutkus 
Kun. A. Balinskas 
Juozas J. Elias 
Kun. J. Čiuberskis 
Kun. A Deksnis 
Kun. A Bvstrais 
Kun. M. Cybulskis 
Kun. J. S. Martisiunas 
Kun. A. Skrypkos 25 
kun. metą jubilejiaus 
paminėjimui 
Kun. P. Lapelis 

Viso ii Chicagos 
Scranton, Pa., — kun. 
J. Kuras
Grand Rapids, Mich., — 
Vyčią 41-ma kuopa 
^aterbury, Conn., — su 
rinkta prie dirbtuvės 

jL ano lietuvių darbininkų, 
(pris. p. V. J. Stankevi
čia) 
E- »beth, N. J, — Simo- 
BM Vakauskas į_______
Viii o prisiųsta į iį Foadą $410.00

$30.00
10.00
10.00
10.00
10.00
50.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

20.00
10.00

$320.00

10.00

20.00

50.00

10.00

kone pilna bažnytėlė. 2mo- 
neliai atjausdami savo brolių 
vargus ėjo į bažnyčią ir nešė 
savo broliam aukas; per mi
šias pats klebonas rinko aukas. 
Auką surinkta bažnyčioj apie 
$125.00. Už ką galima saky
ti aukautojams garbė.

Vargoninkas mūsą atsisakė 
nuo vargoninkystės. Prie
žastis atsisakymo nežinoma.

Kurpis.

pirmą sykį šiais 1916 metais 
19 d. balandžio. Toliaus nu
tarta suregti šokius pirmą ket- 
vergą po Velykų. Taip-gi ir 
teatrališkas ratelis paėmė mo
kytis du veikalu dramą “Mili
jonai vandenyje” ir komediją 
“Gudri našlė” ir manoma tuo
jau po Velykų perstatytie sce
noje, nes mūsų artistai gabiai 
darbuojasi teatrališkame sky
riuje.

Taip-gi dar turiu priminti, 
kad mūsą kuopa sparčiai au
ga, per šitą susirinkimą prisi
rašė penki nauji nariai — ga
būs ir jauni vyrukai. žod
žiu sakant mūsą kuopos visos 
dalelės juda darbuojasi su di
džiausia energija.

L. V. Narys.

Pradžia graži užtad į dar* 
bą jaunuomene.

L. Vyčių 7-tos kp. narys
Juozas B. galiūnas.

ŽODELIS Į WATERBURY’O 
JAUNIMĄ.

Nekartų teko Lietuvių ka
talikiškoj spaudoj skaityti 
straipsnelius, korespondenci
jas iš mūsų naujokyno apie 
jaunuomenės veikimų, jųjų or
ganizacijas, esančias teatra
liškas dr-jas, jųjų nuveiktus 
dar bus ir tam panašiai. Vie
nok pabaigoje praėjusiųjų me
tų daugelio pasiguosta, pra
dėta žiūrėti kritiškai į dabar 
esančias mūsų kolonijoje jau
nuomenės dr-jas, į jų iškriki
mų bei šiaurųjį veikimų. Tų- 
jį neužsiganėdinimų sukėlė vy
čių plėtojimasis po kaimyniš
kas kolonijas, Vyčių didelis 
veiklumas daugelio ir mūsų at
kreipė atydų.

Waterburyčiai laukė, ne
steigė vyčių kuopos, teisinosi 
visokiais nebūtais prasimany
mais. Vienas kitų nuolat pa
ragindamas: “Tu pradėkie...” 
Laisvamaniai visokios rūšies 
cicilikučiai šaukė“ šalin vyčiai 
iš mūsų tarpo-” 
šininkų niekinimas 
jaunimo dar labiau 
sutverti čia vyčiij 
štai 22 d. sausio š. m. susirin
kę būrelis jaunimo abiejų ly
čių pritariančių L. Vyčiams 
sutveria kp. iš aštuoniolikos 
ypatų. Pirmutinis mūsų kp. 
susirinkimas įvyko 15 d. vasa
rio, kuriame prisirašė 16 y- 
patų rinktinio jaunimo. L. Vy
čių kilta idėja pergalėjo mū
sų kolonije visas kliūtis, visus 
šmeižimus. L. Vyčiai nemano- 
rankas nuleidę sėdėti, bet vei
kti taip, kad neužvilti to o- 
balsio kuriam vyčiai tapo su
tverti tai yra: “Ei Vyčiai gy
venam Tautai ir Bažnyčiai!... ’ ’ 

j 16 d. kovo laikytame susirin
kime nutarta išbandyti savo 
jėgos teatrų lošime. Susta
tyta programas iš šių veikalų: 
“Tarp Dilgėlių Rožės,” “Ant 
Bedugnės Krašto.” Šiems vei
kalams išdalintos rolės ir po 
Velykų ūmai nutarta pasiro
dyti scenoje. Toliaus seka: 
“Katriutės Gintarai,” “Link
smos Dienos” ir “Valkata.” 
Tai-gi darbo nemažai, darbi
ninkai reikalingi, kaip vai
kinai taip ir merginos ir ne 
tik čia augusios, bet ir atei
vės pageidaujamos, kurios tik 
turi norų prie veikimo. Ne
pamiršta pasirūpinti ir knygy
nu. Nutarta prašyti gerb. 
kun. P. Saurusaičio, kad pa
vestų esantį knygynų parapi
jos L. Vyčių kp. globai. Taip
gi sutverta ir atletų ratelis, 
kurie apsiėmė suorganizuoti 
‘ ‘ Basabal ’ninkų ’ ’ skyrių prie 
L. Vyčių kp. Kyla klausi
mas ar ištesėsime?. Tai-gi 
stengkimės, kad kiek galėda
mi pritrauktume visus jaunuo
lius prie veikimo. Mūsų už
duotis bus ne tik lošti teatrus 
bei lavinties gimnastikoje, bet, 
ir šviesti savo brolius mažiau 
mokančius skaityti ir rašyti. 
Štai nesenai susitvėrusi Mote
rų Sų-gos kp. įsikūrė vakari
nę mokyklų, kur mokinama, 
lietuvių ir anglų kalbomis 
skaityti, ir rašyti;( tai puiki 
proga bus susijungti visiems iš 
vieno dirbti tų šventąjį darbų, 
platinant apšvietų prisilaikant 
vienybės su katalikų Bažny
čia.
Tiems, kurie nori prigulėti.

Pasklydus gandui tarpe 
jaunimo apie atsiradimų L. 
Vyčių kp. Waterbury’je dau
gelis kaip pas kp. narius taip 
ir pas šiuos žodžius rašantį 
kreipiesi klausdami, kaip ga
lima prisirašyti ir kur būna 
laikomi susirinkimai. L. Vy
čių 7-ta kp. sekanti susirinki
mų laikys 13 d. balandžio š. m. 
naujos mokyklos svetainėje, 
49 Congress avė. 1:30 vai. va
kare. Kur bus priimami nau
ji kandidatai į ii Vyčių kp. 
ten pat galės gauti ir visas rei
kalingas informacijas palie
čiančias mūsų organizacijų.

Šiame laike L. Vyčių 7-ta 
kp. turi narių 47 ypatas abiejų 
lyčių, yra keliatas nepilna
mečių. Visi kiti užsimokėjo 
į Centrų, ir gaus organą “Vy
tį

v»

apie 
Nu- 
Pas
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HARTFORD, CONN.
Vyčių susirinkimas.

Kovo 19 d. VI Vyčių kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Susirinkime dalyvavo nedide
lis būrelis turbūt kiti šalčio 
pabijojo.

Pirmiausiai kalbėta 
Apskričio susivažiavimą, 
tarta turėti gegužio mėn. 
mus vyčių randasi apie
kuopoj iš pulko atsiranda ir 
blogų. Taip vienas vaikinas 
su mergina susipainiojo ir su- į 
siareštavo. Tokiu pasielgi
mu visiems vyčiams nemalo
numų padarė. Tai-gi vyčiai 
ir inešė klausimų, kad narys 
būtų gerai ištirtas jo pasiel- 

j me ir tokiu būdu pagal nuta
rimų kuopos būtų paliktas ar 

: išmestas.
Kp. korespondentas.

Toks prie- 
prakilnaus 
paakstino 

kuopų. Ir

NEW YORK CITY.
Pasiteisinimas.

‘Darbininko” No. 28 New- 
yorkietė rašė apie vyčių 12 kp. 
pramogų. Iš tos korespon
dencijos matosi, jog Newyor- 
kietė nesupranta vyčių stovio. 
Papeikia dėl vartojimo svaigi
namų gėrimų ir giria muzikų. 
Bet dar labiau turėjo pagirti 
borų, kurs gražiai sudainavo 

keletu dainelių pragarsėjusių 
kompozitorių. Nesigirdi nei 
balso apie skrajojančią krasą, 
kuri išleido daugiau, kaip 100 
atviručių. Kad gera tvarka 
buvo liudija klebono kun. 
Šeštoko atsilankymas. Jis mū
sų vakarėlį pagyrė.

Manau, jog Newyorkietė 
kitų kartų kritikuodama neuž
mirš geras puses paminėti.

Dėl korespondentų stokos 
mažai laikraščiuose tesigirdi 
apie vyčių veikimų. O jie 
turi čia lietuviškos kalbos mo
kyklų, turi baseballninkų ra
telį, įsteigė knygynėlį, turi 
lošėjų ratelį.

Kuopa rūpinasi supažindin- 
ti visus su vyčių organizacija 
teikia visokias informacijas; 
visokių žinių, paliečiančių vy
čius galima gauti atėjus po No. 
32 Dominick St.

Ašarutis.
Red prierašas. Už gražios 

pramogos surengimų, už vi
sokius garžius pasidarbavimus 

I vyčių 12 kuopa užsipelno pa- 
' gyrimo. Bet jei išteisybės 
! toji pramoga buvo suteršta 
svaigalais, tai broliukai, muš- 
kitės į krutinę ir taisykitės. 
Jei taip buvo, tai labai pasi
žeminote. Be to vyčių kons- — 
titucija liepia rengti tik blai
vias pramogas.

NEW BRITAIN, CONN. 
Vyčią prakalbos.

Kovo 19 d. atsibuvo prakal
bos, kur ir man teko būti. 
Žmonią buvo pilna svetainė. 
Kalbėtojai buvo gerb. kun. J. 
Atribotas ir kun. J. J. Jakaitis. 
Pirmiausia kalbėjo gerb. kun. 
Ambotas. Labai aiškiai kal
bėjo apie vyčius. Matyt pub
likai patiko, nes gerai plojo 
delnais. Paskui kalbėjo gerb. 
kun. J. J. Jakaitis. Labai il
gai kalbėjo, bet kartu gailin
gai kalbėjo, bet kartu įspudin- 
prisiminė ir apie mūsą tautie- 
šius mūsą tėvynėj, kaip jie 
eidami mokslus ištautėdavo. 
Žodžiu sakant kalba buvo la
bai pamokinanti, šiam kalbė
tojui pabaigus kalbėti buvo di
delis plojimas delną. Taip
gi man beklausant prakalbą, 
žiuriu ateina būrys vyruku ir 
taip pusėtinai įkaitę. Matės 
kad buvo rudžio įsitraukę pu
sėtinai. Teisybė per prakal
bas užsilaikė ramiai. Po pra
kalbi! gi man teko sušnekti su 
jais. Užklausiau, kodėl vė
lai atėjote. Nugi, sako, bu
vom nuėję ant socijalistą pra
kalbu. Girdi, laukėm, lau
kėm nesulaukėm kalbėtojo, tai 
ėmėm prašyt, kad atiduotų 10 
centų. Mat ten mokas už 
įėjimą. Bet vienas užsilipo 
ant estrados ir ėmė pasakoti, 
girdi mes supykę ir išėjom. 

So. Manchesterietis.

SPRINGFIELD, ILL.
Čia atsibuvo socijalistų pra

kalbos kovo 12 d. aKlbėjo Mi- 
chelsonas. Tas cicilikėlis bu
vo pasirengęs plačiai kalbėti, 
bet užteko ir mažai.

Pirmiausiai visu smarkumu 
apskelbė, kad reikių atimti 
nuo kompanijų geležinkelius 
ir visas kitas dirbtuves ir šau
kė visus į kovų, bet naba
gėlis apsižvalgė, kad mažai 
tėra prie darbo, nes galima 
sakyti publikos buvo nedaug 
vien raudonšalkiai, bet ir kož- 
nas kiek tik turėjo vaikų, tai 
visus atsivedė, susodino ant 
krėslų, kad tik daugiau pub
likos išrodytų. Iš parapijo- 
nių visai kaip ir nebuvo, tad 
pagirtina Springfieldo katali
kai, kad ir neina į bedieviš
kus susirinkimus.

Reikia dar pažymėti, kaip 
norėjo žmones prigauti. Ant 
plakatų buvo pažymėta, kad 
įžanga visiems už dykų, bet 
kaip publika pradėjo rinkties, 
tada reikėjo mokėti po 10c. 
Už tai dauguma žmonių grįžo 
atgal

Springfield’o socijalistai vi
sai ant žemo laipsnio stovi. 
Dar vyrų yra keletas, o mer
gaičių tiktai dvi, bet nori pri
traukti daugiau mergaičių. 
Pirktų, kad ir už pinigus, bet 
mergaitės suvisai nepristoja 
prie šliuptamių. Tai mūsų 
bedieviams taip ir gerai.

Kaip 1915 m. buvo atsiba- 
ladojęs Mockus su pekla ir ne
mažai gero nuveikė, ant labai 
gero kelio pastatė; mūsų soci- 
jalistėliai labai klausė jo mok
slo, bėgiojo sušilę po stubas 
kol išardė trijų porų gyveni
mų. Tai tau ir mokslas Moc
kaus ir Michelsono.

Vieversėlis.

buvo 
tilpusi žinutė apie prakalbas šv.

; Vincento vyrą ir moterą pašaipū
nės dr-tės, katros atsibuvo 5 d. 
kovo. Prakalbos buvo visai tei
singai aprašytos. Aš visai su
tinku su Brigrtoniečio “Darbi
ninko” korespondencija, bet kas 
link auką kur buvo surinktos 
per prakalbas, tai tenai buvo 
parašyta, kad buvo surinkta 
$43.00, bet aš turiu pasakyti, kad 
auką buvo tą dieną surinkta 
$41.36. Čionai aš paduodu tei- 
singiauses žinias apie aukas ir 
aukautoją vardus ir pavardes.

Aukavo šios ypatos: po $2.00 
kun. F. Kemėšis, F. Bušma, po 
$1.00 F. Bušmaitė, F. Ajauskas, 
M. Skuminas, M. Majoras, M. 
Klovienė, M. Bučaitė, A. Kup- 
ris, A. Olšaika, A. Baudžins- 
kas, A Baudžinskienė, A. Ap- 
šigaitė, A Česniauskaitė, J. 
Dzidolionaitė, J. Skuminas, J. 
Šarkinas, J. Dirsa, V. Širka, V. 
Šiaulaitė, Z. Bernotas, B. Savic
kienė, B. Kriaučiunaitė, 
mavičius, P. Mikėnaitė, 
bikaitė, S. Diržą, 
K. Valatkevičius, 
kaitė.
Viso 
Smulkią auką 
Viso yra

Katrie aukavo 
mažiau tą vardai
nėra čionai užrašyta. Tariu ačiū 
vardan mūsą brolią ir sesučių 
Lietuvojt badą kentančią karės 
delei.

HOMESTEAD, PA.
Vietinio Tautos Fondo Sky

riaus atskaita. Pirmoji v. T. F. 
skyriaus atskaita įdėta “Drau
go” No. 27 1915 m. Tada buvo 
pasiąsta Tautos Fondui $289.24 
Nuo to laiko T. F. skyrius susin- 
ko auką:

Renkant parašus po peticia 
aukojo: $2.00: Povilas Pikutis, 

į $1.00: Adomas Jurgėla, Igna
cas Romanauckas, Jonas Manau- 
ckas, Karalius Jenulevičius, Mo- 

' nika Miselienė, Juozas Baliukas, 
I Antanas Katilius, Pranas Dim- 
ša, Vincas Akueevičius, Uršulė 
Linkaitienė, Alena Jenkinienė, 
Karalius Davidauckas.

Smulkesnią auką $24.65. Viso 
$38.65. Lapkričio 9 d. 1915 m. 

'“Carnegie Library” salėje laike 
prakalbą gerbiamąją: kun. J. J.

. Jakaičio ir D-ro Rutkausko auko- 
j jo: $15.00: kun. S. J. Čepaus- 
nis, $5.00: Motiejus Vitartas, 
$4.65: Pranas Pilišiuckas d. užd. 
$2.0: Ona Pikueiutė, $1.00: Be
nediktas Jankaitis, Edvardas 
Kundrotas, Konstantinas Lukšis, 
Elzbieta Gvaldainaitė, Petras Vi- 
sialga, Jonas Romanauckas, Jo
nas Žilaitis. Vincas Kraužlis, 
Jokūbas Kazueonis, Magdalena 
Liuleckiutė, Kazis Dimša, Juo
zas Šeparauskis.

Smulkesnią auką
Viso
Lapkričio 21 d. 1915:

pamaldą bažnyčioje surinkta vi
so $75.52.

Atskirai aukojo: $10.00: Mar
tinas Slominskas, Ona Vitartie- 
nė, Vienas asmuo. — $5.00: An
tanas Tumasonis. $1.50: Marė 
Naujokaitienė. — $1.00: Juozas 
Baliukas. Smulkesnią auką $1.50. 
Viso — $39.00.

Sausio 8 d. 1916: Laike p. 
Pakšto prakalbą, sulyg Tautos 
Fondo įstatą įsisteigė vietinis T. 
Fondo skyrius. Sąnariais įsira
šė aukodami: $25.00: kun. S. J.
Čepanonis; $5.00: Jonas Gudri
nas, Aleksandras Švedkauckas. 
$4.00: Juozas Bendaravičius $3. 
00: Ignacas Romanauckas $2.40: 
Jonas Romanauckas $2.00: Jo
nas Šimkus $1.00: Ona Pikučiu- 
tė, Ona Urbanavičienė, Marė 
Malasaitė, Juozas Bernotas,, E- 
milija Mikučiutė, Antanas Kud- 
ris, Bronislovas Jucevičius, Epi- 
fanius Kundrotas, Jonas Greb- 
liunas jaunasis, Mikas Bukauc- 
kas, Pranas Dimša, Elzbieta 
Blaževičiutė, Ona Baliukienė, An
tanas Visminas. , Smulkesnią au
ką salėje $1.25. Viso $61.65.

Vasario 12 d. 1916: Per vie
tinio T. F. skyriaus mėnesinį su
sirinkimą įsirašė sąnariais auko
dami : $3.00: Domininkas Pe
traitis, Juozas Tumasonis. $2.00: 
Juozas Baliukas. — $1.00: Ka
zis Mišelis, Juozas Kajokas Pra
nas Pilišauckas, Andrius Bard- 
zilauckas, Vincas Pikutis. Vi
so $13.00.

Aukos: 15 sausio 1916: $15.42 
surinkta per šv. Juozapo dr-jos 
balių 31 sausio 1916:

$10.00: Antanas Martinaitis.— 
$1.00: Monika Miselienė. — 13 
vasario 1916: Likviduojant Pa- 
gelbinį skyrių 38 S. L. R. K A 
kuopos likučiai $2.60. Kovo 1 
1916: $1.00 Kazis Mišelis. Ko
vo 4 1916 Iv. Kazimiero dienoje: 
Pamaldų laiku bažnyčioje auko
jo: $3.00: Marė PoringienS.

A. Ri- 
P. Lie- 

S. Zakauskas, 
O. Grigaliaus-

$32.00.
$9.36. 

$41.36. 
po 50c. arba 

nei pavardės

J. T. M.

RUMFORD, ME. IR APY
LINKIŲ LIETUVIŲ 

DOMAI!
Ateinančią seredą kovo 29, 

30 ir 31 d. š. m. bus klausoma 
velykinė išpažintis. 

Kun. A. Daugis.

L. D. S. SEIMAS.
Pagal Centro Valdybos nu* 

tarimų Lietuvių Darbininką 
Sąjungos Seimas atsibus So. 
Bostone liepos liepos 3 ir 4 
dienomis.

Subruskite, Sąjungiečiai, 
kad iki to laiko mūsą organi
zacijoje būtą 1.000 narių.

Aklas aklą vesti, nuogas
nuo ra HatutH

ROCKFORD, ILL.
Pribūkite į prakalbas

Lietuviai tėmykite, nes at- 
I sibus didelės prakalbos 9 d. 
j balandžio š. m. Atsibus Rock- 
ford salėj. Jas parengia ka
talikiški} draugijų visuomenė. 
Bus žingeidu pasiklausyti, ka
dangi atvažiuos Chicagos kal
bėtojų, kuriuos pakvietė pra
kalbų rengėjai. Nepamiškit 
šių prakalbų.

Aukos.
Prieš porą savaičių vietinis 

klebonas kun. V. K. Taškunas 
paskelbė bažnyčioje, kad bus 
renkamos aukos 5 d. kovo dėl 
nukentėjusiu dėl karės Lietu
voj. Tad sulaukus 5 d. kovo 
nedėlioję prisirinko žmonelių

BROOKLYN, N. Y. 
Apsivogė bažnyčioj.

Kovo 19 d. Kar. Aniolų baž
nyčioj prasidėjo 40 vai. atlai
dai. Žmonės rinkosi į bažny
čią melsties o ir velykinę iš
pažintį atlikti, bet ne visi su 
tuomi tikslu atėjo ir vienas 
smuklės auklėtinis su kitokiu 
tikslu. Bažnyčioj atsisėdo mo
terų pusėj, pasėdėjęs kiek lai
ko po pakylėjimo apsidairęs 
perėjo į kitą pusę, už kelių 
minučių išėjo laukan. Pabu
vęs vėl sugrįžo, nes buvo at
vedęs neregį žmogų išpažin
ties, tai reikia ir parvest. 
Po pamaldų apsižiūri J. Juš- 
kauckienė jog neturi pinigų 
$4.80, ką buvo atsinešus užsi- 
mokėt į parapiją ir išimt kor-

NEW YORK CITY.
Kovo 18 ir 19 d. bažnytinia

me skiepe buvo rodomas gyve
nimas Išganytojaus paveiks
luose. Buvo daug žmonią 
susirinkę. Dauguma buvo 
geri katalikai ir jie žiūrėda
mi į paveikslus rado sau daug 
sugraudinimo ir daug peno sa
vo širdžiai ir jausmams. Bet 
buvo ir tokią, kurie darė sau 
juokus iš tą šventą paveikslą 
ir vis tarė labai biaurius žo
džius. Dieve, atleisk tiems 
piktžodžiautojams, nes neži
no ką daro.

J. K.

WORCESTER, MASS.
L. Vyčią 26 kuopa laikė mė

nesinį susirinkimą 16 d. kovo 
šv. Kazimiero parapijos svetai
nėje, 20 Waverly gat Tuo
jaus po perskaitymui protoko
lo prasidėjo svarstymai apie 
kuopos reikalus ir štai kas bu
vo nutarta: pirmas nutarimas 
surengti prakalbas 2 d. balan
džio viršminėtoj svetainėj ir 
kalbėtoją kviesti p. P. Gudą iš 
So. Boston’o, kitigi kalbėto
jai kviečiami iš vietinią Vyčią 
moksleivių. Paskum buvo 
apkalbėta, kaip geriau gali
ma sutikti Bostono Vyčius y- 
pač baseball tymą, r: ku
kiais mūsn fvmM Ini

SKAITYKITE IR PLATYKITE ŠIĄ

KOMEDIJELES
ČIGONES ATSILANKYMAS, 

DVI KŪMUTES, 
DVI SESUTES 

IR GIRTUOKLE 
SU BLAIVININKU.

Parašė
Uršulė Gurkliutė

KAINA 10 CENTŲ.
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Celę. Klausė kitų moterų ar 
nematė kas sėdėjo užpakalinėj 
sėdynėj. Dvi moters tėmiju- 
sios dalyką patarė, kad nieks 
arti nebuvo, kaip tik J. Mak- 
navičius, sėdėjusis užpakali
nėj sėdynėj. Virsta atsako
mybė ant jo. Paima intartą, 
nusiveda ant ištyrimo. Kle
bonas pradėjo tyrinėt, bet už
sigynė, jog neturįs jokių pi
nigų kaip tik 70 centų.

Bet moterys neatleido, nu
sivedė į policijos stotį ištirt 
teisingai. O ten ne baikos. 
Išklausinėjus dalyką, padaro 
kratą ir be tą 70 centų ran
da užkišta kepurėj $3.00 ant 
ko ir išrado kaltu. Teismą a- 
tidėjo ant rytojaus o nabagą 
uždarė į šaltąją.

Ant rytojaus su vėjus į teis
mą taip-gi išklausinėjus visus, 
pripažino sugrąžinsiąs J. Juš- 
kauskienei pinigus, bet teis
mo nebuvo atidėjo už trijų sa
vaičių, o žmogelį ir uždarė pa
simokyt. Kaip iš policijos gir
dėt nekaip bus ir po teismui. 
Tai tau ir vagystė.

J. Maknevičius 43 metą am
žiaus, kaimo Būdviečių, Vil
kaviškio pav., Suvaiką gub. 
Kaip sakosi Amerikoje gyvena 
jau 15 metai, 
ko nedirbo, o tik po 
vaikščiojo su biednu 
žmogum elgetaudami.

kams kailį pėrė, ir pasakojo 
apie gerų laikraščių naudingu
mą, ir kai. spaudos tvirtumą, 
ir t.t Beje buvo atsilankęs ir 
svečias p. P. Bencevičius iš 
(Škotijos). P. Bencevičius ir 
-gi mums šio-to naujo papasa
kojo tai apie biznius, kaip lie
tuviai turi lavintis apie dr-jas, 
laikraštį “Išeivių Draugą,” 
kad reikia remti ir tt. Palie
tė savo kalboj ir kitus lietu
vią reikalus. Anot p. Bence- 
vičiaus, nereikia perdaug su 
cicilikais užsiimti, tuščius gin
čus vesti, jie patis per save 
išnyks, ir kaip pasirodo su
vis mažai ją esą. Tą vakarą 
tarpe kitą ir augščiaus minė
tas svečias įsirašė į pajininką 
skaičią įmokėdams po 1 svarą 
pają.

Šiomis dienomis tarpe lietu
vią įsisuko giltinė, paeiliui

i net tris vyrus pakirto, du tvir
tus, o vienas jau senai sirgu
liavo.

bėta ir apie teatrą, diskusijų 1 
Į ir vakarą rengimą. Išrinkta 
komisijos, kurios turės taisj 
dalykais pasirūpinti.

Buvo apsilankęs susirinki- 
man ir Lietuvos Vyčią orga
nizacijos pirmininkas, J. Karo
sas.

Kalnavertis.

♦

Vietinės žinios.
Šiuo laiku nie- 

smukles 
neregiu

V—a.
TAUTOS FONDO SKY

RIAUS PRAKALBOS.
Šv. Petro parapijos svetai

nėje kovo 26 dieną įvyko mil
žiniškos prakalbos, vietos Tau
tos Fondo skyriaus parengtos. 
Kalbėjo Šv. Petro parapijos 
klebonas, kun. T. Žilinskas, 
adv. G. Shields, anglas, p. K. 
Česnulevičius, dar vienas a- 
merikonas studentas ir p. J. 
Karosas.

Prakalbos buvo rengiamos 
tikslu suorganizuoti aukų rin
kikių armiją “Tag Dav,” kuri 
įvyks balandžio 15 dieną.

Kaip prakalbos, taip ir ki
tos to vakaro programo dalys: 
dainos, deklamacijos pavyko 
kuogeriausia. Auką rinkiką 
susirašė suvirs 60; auką Tau
tos Fondui sumesta arti 100 
dolerią.

Vakaro vedėju buvo p. M. 
Venis.

C. & P. Pnone St Paul 5947
GBABININKAS 

nt
BALZAMUOTO JAS.

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

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

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

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

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

K. D

BEDARBIAMS 
PROGA.

Šiais laikais reikalinga daug 
merginą ir vyrą čeveryką dir
btuvėse. Mokanti ir nemo
kanti gali darbą gauti. Gera 
proga, gerą darbą išsimokinti.

Adresuokite:
Montello Employment office

(J. Mickevičius savininkas)
146 Ames Street,

Montello, Mass. 
Telefonas Brockton 1562-M

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udyno. Gydo' vi«okia«TIigaa
1-3 P. M. 7-9 P.M. Pri»kinKAkin!u.,

419 Boylston St, Boston, Mass.

LD.S. CENTRO VALDYBOS
ANTRASAI:

Dvasiškas Direktorius.
Kunigas F. Kemėšis, 

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

Pirmininkas.
Motiejus Žioba,

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

Pagelbininkė.
Marijona Juškienė, 

129 Melrose St., 
Montello, Mass.

Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas.
Mikolas Venys,

28 Story St.
So. Boston, 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.

I
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PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Savas Pas Savą RemkitSavuosius.

1.00

50c.

1.00

25c.

75c.

Gy-

Geriausias Siuvėjas

S.‘C. LILIENSTERN

svei-
bus

15 ir 25c. 
gėlių 25,

Visokie kvepianti 
muilai 10,

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

ar~r ii. n' w j < įs— ' ' '■ j* j -g**
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1.00

75c.

50c.

25c.

1.00

50c.
25c.
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DR. W. T. REILLY 
469 Broadway,So. Boston,Mass. 
“ PRIE DORCHESTER ST.

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

REIKALAUJAME
AGENTŲ!

Po visus miestus ir apielinkes 
lietuvių apgyventas

Po visus miestus ir apielinkes 
lietuvių apgyventas.

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

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

SCOTTVILLĖ, MICH.
(37)

BOSTONO LIETUVIAI 
DARBININKAI GYVAI 
RŪPINASI SAVO REI

KALAIS.
Nedėlioj, kovo 26 dieną L. 

. S. 1 kuopa laikė savo mė
nesinį susirinkimą. Narių su- 
sirinkiman suėjo nedaugiau- 
sia, bet tas darbininką mažas 
būrelis apsvarstė daug naudin
gą ir labai svarbią reikalą.

Gana plačiai apkalbėta ko
operatyviškos krautuvės ir 
banko reikalai. Dauguma na
rią išreiškė pageidavimą, kad 
šios įstaigos būtinai reikalin
gos Bostono lietuviams.

Iš komisiją išduotą raportą 
paaiškėjo, kad šioje srytvje 
šis-tas jau veikiama.

Be to pasitarta ir apie kitus 
dalykus.

Geistina būtą, kad visi 
Bostono lietuviai darbininkai 
katalikai pritarti} L. D. S. kuo
pos sumanymams ir bendrai 
juos vykintą.

D
CHICAGO, ILL.

Nukentėjusią naudai.
Kovo 19 d. 1916 m. Nekal

to prasidėjimo Panelės Šven
čiausios parapijoj (Brighton 
Park) Lietuvos Vyčių 36-ta 
kuopa ir Susiv. L. R. K. A. 
160 kuopa surengė prakalbas. 
Prakalbi} tikslas kad parinkus 
auką nukentėjusiems lietu
viam dėl karės baisenybių Lie
tuvoje ir praplatinus bei su
pažindinus jaunimą šios kolo
nijos su Vyčių organizacija. 
Kalbėtojais buvo pakviesti pp. 
J. Karosas “Draugo” redak
torius ir A. J. Sutkus. Vaka
rėlį vedė p. P. Kvietkus ir per
statė už kalbėtoją p J. Karosą. 
P. J. Karosas iškalbingoje sa
vo kalboje, labai vaizdingai 
nupiešė Amerikos katalikišką
jį jaunimą, o labiausiai at
kreipė domą i Vyčių organiza
ciją, ragino kiekvieną mer
gaitę bei vaikiną rašyties prie 
L. Vyčią organizacios, ir dir
bti dėl tautos ir tėvynės labo. 
Užbaigus jam kalbą pasirodo 
ant estrados p-lė Norvilaitė, 
puikiai padeklamavo apie Tė
vynės vargus kas visiems pa- 
tilpo. Vakaro vedėjas p. Kviet
kus paaiškino publikai kad 
bus renkamos aukos dėl karės 
nukentėjusią ir perstatė p. A. 
J. Sutkų. Jis pirmiausiai 
perbėgo SLRKA. organizaci
jos gyvavimo stovį ir baigda
mas kalbą prisiminė apie var
gingą mūsą broliu lietuvią pa
dėjimą. Užbaigus kalbą bu
vo rinkimas aukų nukentėju
siems dėl karės lietuviams. Au
kų surinkta išviso $24.80. Au- j 
kavo sekančios ypatos:

Juozupas Dukovičia $5.00. 
Po $2.00: Petras Kvietkus ir 
Rapolas Andriuliunas. Po $1.- 
00: Magd. šiukšnaitė, V. Pauk
štys, Ig. Drulis, T. Seliūnas, M. 
Stungienė. Po 50c.: O. Daniu- 
šiutė, O. Stalilionis, J. En- 
čeris, J Jakušiūnas, J. Pavi- 
šolaitė ir J. Bulkūnas.

Viso labo su smulkiomis 
$24.80.

Po rinkliavos pasirodė ant 
estralos p-lė Danisevičiutė ir 
gana puikiai padekliamavo. t 
Ant galo buvo monologas ma-' 
žyčių vaikų, kurį išpildė Sta
sys Pieža ir J. Aušra. Labai 
gerai nusisekė. Abelnai imant1 
vakarėlis nusisekė kuopuikiau-' 
šiai, nes publika labai pavyz
dingai užsilaikė. Garbė 36 • 
kuopai L. Vyčių ir 160 kp.' 
SLRKA. už pasidarbavimą sn- j 
rengime taip prakilnių prakal- j 
bų, nes visi atsilankiusieji i 
buvo pilnai patenkinti ir link-1 
smai išsiskirstė.

Daugiau panašią prakalbą! 
Susiv. Prietelis.

Jis.

P-a.

Pajieškau Prano Petrausko 
ir Jono Razmo, paeina iš Kau
no gub., Telšią pav., Salantą 
par., Rerkšią kaimo. Turiu 
svarbą reikalą, jie patys ar 
kas kitas malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

P. Rudavičia,
Ilunter Street,

Montreal Canada.
39

GERIAUSIOS 
F A R M 0 S.

Norintieji pirkti geni farmų 
budinkais, Sodais, apsėtais

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

Telepbone 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.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbs ją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. Išdirbu žarpas, 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.

VYČIAI ŽYMIAI AUGA.
Lietuvos Vyčią 17 kuopos 

susirinkime, įvykusiame kovo 
26 dieną Šv. Petro parapijos 
svetainėje, apie 18 naują na
riu prisirašė prie kuopos. Iš 
to malonaus apsireiškimo ga
lima spėti, kad So. Bostono 
lietuviškas jaunimas žymiai 
susipranta ir glaudžiasi prie 
katalikiškos jaunimo draugi
jos, kurioje savo dvasiai ir 
kūnui gali surasti daug mais
to. —

Šiame susirinkime buvo kai-'

su
sąumz sojoS soiq.ųpsĮOU jį sįbjįiibį 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždč- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mieh. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikrašti. Ta didžiau-1 
šioji lietuvių farmerių kolonija i 
randasi ant gerų derlingi! laukti 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin- i 
kėj mes turime daugybę visokių l 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farine- 
rių apgyvendinti. Rašykite tuo- j 
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko- | 
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy-, 
veninio.

Adresuokite.
A. KIEDIS & C0. 

Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.

Krautuve i
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

"—
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Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
“DARBININKAS” 

“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su 
batomis.

“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau- 
pie darbininkų judėjimą.ko,ko, apie unijas,

< i

n
DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingi}

| darbininkams pasiskaitymų,
“DARBININKAS > »

rašytų pačių darbininkų.
paduoda svarbiausius nuotikius

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

C c DARBININKAS” visuomet turi smagių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.

4 < DARBININKAS” visuomet turi viso to,
*

vigražių eilių,

kas darbi-
■ •
it ninkui svarbu,

s u
n

rios
sija

visuomet turi viso to, kas darbi- 
audinga, indomu ira u d i n g a, indomu i r

nuolatai išleidinėja knygelių, 
turiningumu, pigumu

ku- 
vir-

prantama.
“DARBININKAS”

dailumu, gražumu,
visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adresas:

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

1

h

■

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

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

Vienatine Lietuviška

I

V. LUKOSEVICIA, 
Minersville, - - Pa.

Tel. Ozford 4900. z
J. P. TUINYLA,

? 9

J

'rZ <--4.
j

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

ros sekančios gyduolės.

*♦* Vienatine Lietuviška *♦*
❖t❖tt
TTTt❖

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

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

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

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

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2,

Hudson, N. Y.

z

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandom:
Nuo2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 BR0ALWAY Ccr. G ST. £0. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

; Lzlaikom didžiausia krautuvę ■ 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių. 
ant lengvų išlygų. Reikalauja-

' me agentų kiekvienam mieste Su- : 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam perkup 

i eiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo ui

j 25 centus štampų.
J. P. TUINILA.

822 Washington St., Boston. Mass
I -----------------------------------------  I

ŠOKIŲ MOKYKLA
Visokius užrubežinius ir 

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

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

(Iš Rusijos)

Į*i

k
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LIETUVIAI REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 
“DARBININKE.”

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

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

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.

Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

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

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jum3 
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

espresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00 
ir aukščiau.

Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią 
kainą

LIETUVIAI PAS SAVUS

nau- 
noro.

I
*
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Pasiuva 
^ausios ma 

JCMAS

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius ' drabužius 

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

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

Wilkes-’B’-'~e, Pa»

DARBININKO DOVANELE 
Darbininkams 

kaina tik 5c.
šioje knygelėje randasi straipsniai, kurie buvo “Darbiniu 

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

Verta didžiausio

LONDONAS, ANGLIJA.
• Katalikiškos darbininką 
spaudos sąjungos susirinki
mas, buvo laikytas nedėlios 
20 d. vasario. Ant susirinki
mo suvis mažai kas atėjo, bet 
ir nuveikta.
JT ricili-

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

Visi skaitykit ir platinkite 
Darbininką' -‘‘H-YTi-r1 * • ••c:n* , j. - >4 . ; ri■




