
SERBAMS

į šmotus, 
sutriuškė-

pritraukti daugiau narių, su- 
organizuoti daugiau .kuopt}. 
Nei viena mūsų parapija, ar

Platinkite “Darbininką.”

Vokietija, Austri- 
ir Bulgarija išeis

'.V ---COVaut,:
komusui.; p r- - _ .

i vimus, jau seniau išreikštus 
— būtent leisti mokslų popule- 
rizacijas — panašiai, kaip dar
bavosi Lietuvoje “Žmonių

baisiausių
Naujojo Anglijoj lakūnų nelai
mė.

Prieš išlekiant, Bulman pa
rašė motinai, jog daugiau ne
lėksiąs ir pasirinksiąs kitą už
siėmimą.

Padėkavonės diena. . Kvročia' 
prezidentas tą dieną atsitrauk
ti nuo savo darbų, padėkoti 
Augšžiausiujui už Jo dovanas 
ir pasidžiaugti, kad tuo tarpu 
kaip veik visa Europa krau
juose paplūdus, o pas mus ra
mu. *

KRITO IŠ PADANGIŲ i
Du Bostono jauniausiu ir ga

biausiu lakunu pereitą ketver- 
gą sutiko mirtį. Su savo ma
šina iš padangių nukrito į 
Lynno pelkes. Buvo 1.000 pė
dų augštumoj. Netikėtai ma
šina susijudino, kaip pašau
tas paukštis. Pisigirdo eks- 
pliozija ir paskui pasigirdo an
tra ekspliozija. Mašina šas
telėjo žemėn šimtų žmonių aki- 
veizdoje.

Lakūnai buvo Redding ir 
Bulman.

Mašina sutruko 
Lakūnų visi kaulai 
jo.

Tai buvo viena
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(IŠ^Lermontovo.) 
buvo kalnuose Kaukazo.

ybės dalykų: — turto 
reikia, šeimynos netn- 
I raugų mur s stoka. Jei 
urėtame, laimingi bū-

“ j valdonai lai- _ ...
Jų galingumas, Lyg dalgio pakirsti nukrito 

vąldymas milijonų žmonių gal Kareivių keletas eilių, 
iiems ir suteikia laimei Drau- Tai mažmožis. Šio kra

rcdaikCijoii^ ra-1 
>rių besėdint ant 

ės kėdės, kojas užsidė- 
nt pušinio staliuko. Kam- 
buvo dar kitas pušinis 

iukss ir antroji sulužus kė
dė. Viskas užversta pluokštais i 
laikraščių ir rankraščių. Kam
pe stovėjo dėžutė su smilti
mis, kur prikaišiota buvo ci
garų galų, ir geležinis kaka
lys su iškrypusiom durelėm. 
Redaktorius buvo apsirėdęs 
juodai ilgais trinyčiais ir bal
tom lininėm kelinėm. Jo ba
tai buvo švariai nuvalyti. Se
nobines mados marškiniai, 
ąugšta apykakle, buvo pada
lyti ilgu kaklaryšiu, žodžiu, 
gyvas pavyzdis 1848 metų da- 
binčiaus. Jis rūkė cigarą, tar
šė ilgus plaukus ir baisiai kaž 
ko raukėsi: turbūt kepė svar
bų įžanginį straipsnį.

Liepė man padaryti sutrau
ką iš svarbesniųjų straipsnių 
vietos laikraščių ir parašyti re
cenziją vaidu: “Tennesseee’s 
laikraštijos dvasia.” 
, Aš parašiai šitaip:

“Dvi-sąvaitinio ‘Žemės Dre
bėjimo’ leidėjai turbūt gavo 
klaidingų informacijų kas link 
Ballyhack’o gelžkelio. Kompa
nija nemano palikti miestą 

dvillę nuošalyj. Priešin- 
jie skaito tą miestą labai 

svarbiu punktu, ir nenori jo 
nuskausti. Ponai iš “Žemės 

~ Drebėjimo” bus, žinoma, ma
lonūs klaidą atitaisyti.

“Gerb. Jonas W. Blossom, 
gabus leidėjas iš Higginsvillės 
vakar atsilankė mūsų miestan. 
Apsigyveno Van Burren vieš- 
butvj. '

Pastebėjome, kad mūsų 
lęąiHP^k^lėidėjas iš ‘Rytų 
Klyksmo’ suklydo, rašyda
mas, kad rinkimai Van Wer- 
teri’o nepilnai įvyko. Tečiau 
neabejojame, kad pamatys sa
vo klaidą pirmiau, negu ši ži
nutė jį pasieks. Be abejo, jis 
suklydo dėl to, kad dar rin
kimų atskaitos nepilnai buvo 
sugrįžę.

“Smagu mums pažymėti, 
kad Blathersvillės miestas no
ri padaryti kontraktą su tulu 
New Yorko ponu kas dėl iš- 
grindimo savo sunkiai išbreda- 
mų gatvių. Dienraštis “Hurra’ 
gabiai ir pasekmingai tą suma
nymą paremia.”

Padaviau savo rankraštį re
daktoriui pataisyti, priimti, ar 
Atmesti.

Redaktorius perskaitė ir 
smarkiai susiraukė. Aišku, 
kas nors buvo negerai. Staiga 
pašoko ir suriko:

— Po perkūnų! Ar manai, 
kad aš tokiu budu kalbėsiu su 
tais galvijais? Ąr manai, kad 
skaitytojai galės pakęst tokią 
nesąmonę? Duok šen plunks
ną! T \ '

Aš niekados nemačiau plun
ksną taip nuožmiai draskant 
popierą, kaip dabar, jam be
taisant mano rankraštį.

Redaktoriui bedirbant, kaž
kas šovė į jį pro langą Šū
vis nubrozdino man ausį.

— Aha, — tarė redaktorius, 
tai čia tas niekšas Smith’as 
“Moralio Vulkano.” Aš 

vakar jo laukiau.
Ir ištraukęs iš po pažasties 

revolverį, šovė. Smithas ga- 
pakinkį sukniubo. Tor

as sugadino Smitho antra- 
vj, nes šiuom kartu kliu- 
ečiui, t. y. man. Numo- 
an pirš 
edakb

Jis jį šitaip pataisė: 
ssee’s laikraštijos dva-

Surembė ję melagiai iš Dvi- 
Savaitraščio “Žemės Drebėji
mo” turbūt išnaujo nori suva
džioti gerbiamus skaitytojus 
savo bjauriom, begėdiškom 
melagystėm kas dėl prakilniau
siojo šio amžiaus sumanymo 

rBallyhaek’o gelžkelio. Ta ži
nia, kad miestas Buzzardville 
bus paliktas nuošalyj, išsivys
tė jų nešvariose smegenyse, ar, 
geriau pasakius, toj gūžtoj, 
kurią jie smegenimis vadina. 
Geriau tegu jie prarija šiuos 
melus, kad apsaugojus savo 
pašvinkusį kailį nuo botagų, 
kurių jie apsčiai užsidirbo.

Tasai asilas, Blossom, iš 
Higginsvillės, vėl čionai atsi
bastė ir siurbia kaip dielė pas 
Van Burren’ą

Skaitome, kad tasai nešva
rus juodašimtis iš ‘Rytų Klyk
smo,’ paprastu melagio begė
diškumu, vėl skelbia, kad 
Van Werter’is nėra išrinktas. 
Laikraštijos dangiškas tikslas 
yra platyti teisybę, naikyti 
klaidas; mokyti, lavyti, kel
ti viešąją dorą ir kultūrą; mo
kyti žmones švelnumo, doros, 
meilės; teikti jiems gerovę, 
■šventybę ir laimę; o čia tas 
juodašimtiškas niekšas žemina 
savo augštą užduotį, platyda- 
mas melą, šmeižtą, papikti
nimus ir nešvarumą.

Blathersvifte nori naujų ša- 
lygatvių — jai labjau reikalin
gas kalėjimas ir suskių prieg
lauda. Ir koks čia reikalas 
turęti šalygatvius vieno arklio 
miestui, kurs susidaro iš dvie
jų degtinės dirbtuvių, vienos 
kalvės ir laikraštpalaikio — 
šlamšto ‘Dienraščio Hurra!’ 
Tasai rėpliojantis > " vabalas, 
Buckneris, kurs leidžia ‘Hur- 
rą’ tai tikras aplėpausis, ne
žinąs savo amato, o mastąs, 
kad protingai kalfck.”

— Tai šitaip reik rašyti — 
karštai ir apie dalyką. Vai
kiškų vėbliojimų čia nieks ne
skaito.

Redaktoriui taip bekalbant, 
dideliu trenksmu per langą į- 
lėkė plyta ir pataikė tiesiog 
man į sprandą. Pasitraukiau 
iš kelio — man čia buvo peran- 
kšta.

— Tai čia bus pulkaunin
kas. Laukiau jo per dvi die
ną Jis tuoj ateis, —paaiški
no redaktorius.

Jis įspėjo. Bematant du
ryse pasirodė pulkininkas su 
revolveriu rankoj, ir šeip pra
bilo: ** *•-— Ar turiu garbę kalbėt su 
niekšu, kurs leidžia šį šlamS- 
tąf

toliau taisė 
raipsnį. Vos tik už- 

p štai bomba krito į 
ędama sudras- 
lį į skeveldras. 

ncp&d&rS, 
nušė man

F Ten vietos yr 
Bet ranką kelia j 
Ir vaidijasi am

Kaizeris prisipiršo

tu dar pasekmingiau, nes pen-| smagumą, o kulipkoms taip 
ki šūviai kliudė mane, šešta- ----- .
sis mirtinai sužeidė pulkinin
ką kurs linksmai pranešė, 
kad dabar jau eisiąs, nes tu
rįs reikalą mieste. Ir paklau
sęs, kur gyvena graborius, 
mlkininkas išėjo. '

Redaktorius kreipėsi į ma
ne ir tarė:

‘ ‘Jau laikas pietą o šian
dien da-gi turėsiu svečią Tu
riu jau eit, o tamsta būk ma
lonus užimti mano vietą ir ap
rūpinti visus, kurie ateis , su 
reikalais. Jonys ateis čia a- 
pie 3 valandą išdirbk jam kai
lį. Gillespie gal ateis anks
čiau, — išmesk jį pro langą 
Fergusonas bus čia apie 4-tą 
valandą — užmušk jį. Ma
nau, kad šiandien bus viskas. 
Jei turi kiek atliekamo laiko 
gali parašyti straipsnį apie po
liciją ypač viršaičiui duok pi
pirų. Rimbas čia po stalu. 
Revolveriai stalčiuje — amuni
cija ten kampe. Skaruliai ir 
gyduolės čia sandėliuose. Jei 
žaizda būtų pavojingą eik pas 
Laneetos, gydytoją kurs čia 
jaą apačioj gyvena. Jis gar- 
sinasi ųaūs laikraštyje, o mes 
dubsimė jam uždfcbti. ” z

Jis išėjo. ; 
miausi redaktoriaus pareigų. Į laįkraštija man perstipri. 
tris valandas pergyvenau tiek ~ 
pavojų ir nelaimią kad visi lesčiu persįskyrėva. Iš redak- 
šposai mane apleido. Gilias- j cijos persikėliau ligoninėn, 
pie atėjo ir išmetė mane pro . (Galas.)
langą Jonys ir nepasivėlavo 
ir man besirengiant rimbu iš
dirbti jo kailį, jisai tą darbą Į 
atėmė iš mano rankų. Susirė- [ 
mime su vienu svečią kurio , 
visai nebuvo programe, nete- j 
kau plaukų. Kitas svečias, į- Apie laimę šiandieną svajo- 
vardn Thompsonas, paliko iš ju. Ieškau jos. Kur jinai? 
manęs tik skudurų likučius.! Sako turčiaus rūmuose lai- 
Galutinai įsiveržė redakcijon mingai gyvena žmonės, visa 
visa minia redaktorių, žulikų, kuomi patenkinti. Linksma 

jiems.
Skubiai praskleidžiu uždan

galą turčiaus puošnių namų ir 
vietoj laimės sutinku: nepasi
tenkinimą apgauliojimą ūž

to, daugiau/mantos. Liūd
nai paleidžiu iš rankų uždan
galą, ir bailiai traukiuosi nuo 
auksu žibančių rūmą 
teą nejauku.

Gal pasaulio 
mingesni?

supi ėšo mano odą, kad nė prin
cipai negali joje užsilaikyti. 
Jūs einate pietų, o Jonys rim
bu išdirba man kailį, Gilles- 
pie išmeta mane pro langų, 
Thomsonas sudraskė mano 
drabužius ir visiškai nepažįs
tamas a^muo nurauja mano 
plaukus tartum geriausias 
draugas. Į kokias penkias 
minutas subėga čia visos ša
lies galvažudžiai, kad galuti
nai mane pribaigus. Nieka
dos neturėjau tiek darbo, kaip 
šiandien. * Ne. Aš tamstą, my
liu. Man patinka aiški ir drą
si jūsų metodą išdėstant daly
kus jūsų skaitytojams ir ėmė
jams, bet aš prie to visko 
nepripratęs. Pietinių žmonių 
širdįs perkarštos, jūsų svetin
gumas perdaug meilus. Straip
sniai, kuriuos šiandien para
šiau, o kuriuos tamsta taip 
puikiai pataisei, sukels nau
ją širšių lizdą. Visi tie redak
toriai vėl . ateis, ateis alkani 
ir norės ką nors pusryčiams. 
Turiu tamstai tarti sudie. 
Esu priverstas atsisakyti nuo 
tų vaišių^ Atvažiavau čia 

, . .bet tnom 
[u turiu važiuot kur

kurie jai piršosi, nosį gavo.

Ašarų daugiaus varguolio 
gyvenime, kaip laimės krislų.

Apie laimę vis-gi žmonės 
kalba, jos trokšta.

Ji turi būti. Be jos gyve
nimas betikslis, vargai nepa
keliami. _ - ,

Pakėliau akis prie Augščiau- 
siojo. Maldauju Jo laimės šal
tinį atskleisti.

Ir jaučiu, kaip mano šir
din krenta gaivinanti mintis:— 
Laimė tegali būti kituose. Dėl 
savęs jos neieškok — nerasi. 
Kitiems ją teik ir būsi laimin
gas. ..

Aš laimę suradau.
Jonas.

? jieškot .Mflįkatos,
• (pačiu tikslu turiu .__

Drebėdamas ė- kitur, ir tai greit. Tennessee’s

Po to, mudu bendru gai-

visa minia redaktorių, žulikų, 
politikierių, valkatų, kurie 
keikdami ir grūmodami viso
kiais ginklais rengėsi padaryti 
man galą. „Jau buvau besi
rengiąs atsistatydinti nuo re- 
daktorystės, kaip štai manolvydą, troškimą daugiaus tur- 
redaktorius su minia klykian- 
čių draugų atbėgo pagelbon. 

(Kokia scena įjįko, kaip žmo
nės viens kitą mušė, šaudė,

— Taip, tamsta, atsakė re
daktorius. — Meldžiu 
ties, _..
nes ji ant trijų kojų. Manau, Kilo visa audra keiksmų ir 
kad turiu garbę šnekėt su be- burnojimų, galutinai viskas 
gėdišku melagium, pulkinin
ku Blatherkite Teenmseh?

— Taip, tamsta. '

u«o. — Meldžiu sės- —- ~ --------
Tik atsargiai su kėde, badė, — neapsiimu , aprašyti.

Kiek čia > juoko, kiek 
štukų visokių, r kiek Čia j 
gurno, linksmybių, ir gyvu 
mo — tai neapsakyti.

Tos akelės, tai tik žibsi, švie
čia, o širdelės daužos, tvak
si, viskas magnetizuojasi ir 
elektrizuojasi ir darosi tokia 
nematoma jėga, kuri visų ten 
esančių jausmus vienija į vie
ną neapimamą žmogaus protu 
ir nesuprantamą, vien tik at
jaučiamą meilę. Meile tėvy
nės, meile draugų ten esančių, 
meile gamtos, dailės, grožy- 
įbių visi dega. Ir visiems ra- 
Įmu neapsakomai ir malonu ir 
linksma — tikras rojus.

Visiems buvo linksma. O Jo
nelis su Rožiukė buvo kuolink- 
smiausiu. Jinai buvo_išsirė- 
džius puikioje batistinėje bal

otoje šlebėje, su šilkine balta 
ibliuzka, persijuosus plačiu 
šviesiai mėlynu šilkiniu kaspi
nu, rankos su aukso žiedeliais 
ir branzalėtais apmaustytos, 
ant krutinės prisegtas auksinis 
-laikrodėlis ir prismeigta rau- 
jdona, raudona rožė, šio ryto 
dovana nuo Jonelio. O tas 
veidelis toks dailus toks malo
nus, kaip tikros lietuvaitės. 
Kakta neperdidelėį smakriu
kas mažiukas, nosis vidutinė, 
lūpelės raudonos, skruosteliai 
baltraudžiai, plaukeliai gelto
ni, akelės mėlynos — žiedrios, 
galingos. Kas gal aprašyt jų 
galę — dar tas negimęs.

Jonuks taip-gi vyras ir iš 
stuomens ir iš liemens ir mer
gelės tik rija seilę, žiūrėda
mos į Jonelį kaip su Rožiukė 
vaikščiojapo pievą ir šnabžda
si tarp save: tai porelė, tas 
gražus, ta dar gražesnė, tas 
meilus ta dar meilesnė. Kaip 
du aniuolėliu.

O ką juodu pats jautė, tai 
viens Dievas težino. Jie buvo 
laimingi, laimingiausi sviete. 
Pati laimė ant jų savo spar
nelius išsklėtė o meilė rankelė
mis apkabino ir Viešpats Die
vas laimino o visa apylinkės 
gamta ir draugai veizėjo, gė
rėjosi ir džiaugėsi.

Jau buvo povakaris, 
visas būrelis prilošęs, 
dęs, prisilinksminęs į valias 
ruošėsi namo važiuot. Ir juo
kaudami ir šposaudami skersai 
pievos ėjo prie gatvėkario sto
ties. Jonelis su Rožiukė ėjo 
rankoms susikabinę ir meiliai 

O kiti 
___  Į iš užpakalio šposavo juos er- 

— Septintoj busiu namie, zindami ir prašydami, kad 
Gudbai.___________________ nors į vestuves užprašytų, ne-

Tai vietelė, tai gražumas, ųžųprštų savo draugų, nes vi- 
Zalia pieva, kaip koks kilimas, 
išklotas žaliumynais, gražio
mis gėlelėmis ir žiedeliais pris- 
maigytas, šalę pievos aug- 
štas kalnas plikų uolų, kur 
nekur tarp uolų žaliuoja kups- 
člnkas žolelių ar medelis koks 
išdygęs. Apačioj tarp kalno 
ir pievos čiurlena upelis gryno, 
tyro vandenėlio. Viduryje 
pievos keletas didelių, senų, 
Šakotų klevų ir aržuolų, me
džių skleidžiančių aplinkui sa
lve didį šešėlį — pavėsį. 0 
Į tame pavėsyje būrelis jaunų 
[lietuvių ir lietuvaičių. Susė
dę į rinkę dainuoja: 
Kur banguoja Nemunėlis, 

{Kur Šešupė miela plaukia, 
Ten Lietuva mano brangi 
Tenai širdis mane traukia. i

Ten darželiuos pinarijos 
Ten mergelės, kaip lelijos^.
Ten šalelė daug gražesnė, 
Juoda duona ten gardesnė... 
Ir skamba visa apylinkė, ir

balseliai į vieną akordą, į vie- 
harmoniją, o aidas atkarto

damas ir atsimušdamas į kal
nų uolas, tą garsą linguoja ir

padangių

ia. išgaišta.

— Sveikas gyvas, Joneli!
— Sveikas, sveikas.
— Jonai, tai šiandien gra

ži diena: šviesi, saulėta ir 
karšta. Kad taip susitartu- 
mėm išvažiuoti' už miesto ar 
neatsigautų bent kiek plaučiai, 
o čia tuose miesto dūmuose ir 
smarvėje, tai gali žmogus vi
sai užtrokšti.

s— Aš tik dėl to pas tave ir 
bėgau, matai mes jau nutarė
me važiuot 8 vyrai ir 4 mergi
nos. Tai išviso bus 12, o tu, 
tai būsi tryliktas. Rožiukė 
sako, kad tu vistiek važiuosi, 
kad tik kas tau duotų žinią.

— Ar tai ir Rožiukė važiuo
ja?- '

— Važiuoja, važiuoja. Ir 
Rožiukė ir Mariukė, ir Onutė 
ir dar- kelios lietuvaitės. Ir 
Žvirblis su ta naujaja armoni
ka. Tai vaikine, kad šoksi
me tai šoksime, kai Žvirblis 
groja, tai pačios kojos kilno
jasi ir tik šok ir šok ir spausk 
dūšelę prie širdies, 
kies kaip rojuj...
/ — Taigi, taigi, 

dailią vietelę kur
mėm, kad taip sau būtų lygu
ma, kad pašokt būt galima ir 
kad būtų medžių, kad pavėsy
je būt galima pasilsėt ir palošt 
iš liežuvio su mergelėms.

— Ale kad dainuotumėm, 
tai dainuotumėm, taip, kaip 
Lietuvoj,tai būt smagu ir links
ma. Tai eiva, pas mane bis- 
kį luktelėsi iki aš apsirengsiu 
ir eisiva abu sykiu, kad nepa- 
vėluotumėm, kad nereiktų ki
tiems mūs laukt.

gerai. Eiva.
— Sudiev 'gaspadin, gud

bai.
— Sudiev, sudiev, Joneli 

linkiu kuogeriausios kelionės. 
Tik žiūrėk prisikalbvk Rožiu- 
kę, kad pas mus užeitų. Aš 
norėčiau ją pamatyt, kaip iš
rodo. Visi taip jau ją labai gi
ria, o aš matau, kad ji tau i 
ištikrųjų galvą susuko. Tik 
duok, Dieve, greičiau vestu
ves ; jau ir aš savo ‘ ‘ auzos ” ir 
dvylekio nepagailėsiu — kaip 
tu man toks geras vaikinas bu
vai.

— Dėkui gaspadin, dėkui. 
Kad tik eis, tai parsivesiu, 
parodysiu... tokia graži, tokia 
meili; gaspadin, manysi, kad 
tai anittolas iš dangaus.

— Sudiev, gudbai.
— Sudiev Joneli tik vakare kalbėjosi tarp savęs, 

perdaug nesuvėluok.

Tas
Per4 girią traukėm kuogrei-

- čiaus, 
Sukurtos ugnys dar negeso 
Ant šviesiai balzgano dangaus. 
Baisi skerdynė mums žadėta, 
Nemaža kraujo pasilies: 
Jau rinkosi į vieną vietą 
Čerkesai iš vfsos' šalies. 
Viršūnės girių šimtamečių 
Žėrėjo nuo didžių gaisrų, 
Jų dūmai blaškėsi tarp medžių 
Ir nyko už augštų kalnų. 
Vos tik išėjom ant kalvos, 
Nuožmumą jautėme kovos. 
Jau užpakalyj reik patrankų, 
Jau neša sužeistus ant rankų, 
Jau klykia iš visų nasrų 
Ir garsiai šaukias daktarų. 
Jau baubti pradeda kanuolės, 
Ir štai ant jų iš girios puolės 
Čerkesai keldami riksmus, 
Kiti iš medžių šaudo mus. 
Bet priešakyje, tarp kalnų, 
Nebesigirdi jokio aido. 
Granatų keletą paleido, — 
Bet viskas ten tyku, ramu. 
Tarp suverstų senų kerplėšų 
Nebesimato jokio priešo, 
Tik karabinai sužvilgėj’ 
Ir vėl pasisįėpė žolėj. 
Baisaus tylėjimo tai būta. 
Labai neilgai tęsės jis, 
Bet taip belaukiant rankos 

kruta
Ir smarkiai trankosi širdis. 
Štai trinktelėj. Išsyk sušvito 
Ugnis iš tūkstančio vamzdžių,

tai 
prižai-

įurštų savo 
si buvo įsitikinę, 
tų šiaudų bus grūdą O Žvir
blis tik pirštus miklina ir mą
sto, nes tikis, ' kad kelias die
nas trauksis tos vestuvės ir ke
li muzikantai grieš jose.

Sušvilpė karas ir nužvangė
jo pro šal.... O Jėzau!.... Vi
si suriko... Jonukas su Ro- 
žiuke negyvi guli! Baisi 
laimė!..

Matote, užsisvajojo jaun 
liu, priėjo per arti prie rėl 
tas karas ėjo kiaurai-ir ant 
stoties nestojo, tai pa 
juos vėjas ir partrenkd 
ant žemės ant vie 
abudu užmušė visų draugų 
veizdoje....

Parvežė juodu abudu septin 
toj valandoje vakare pa 
padinę, ir pamatė gasp
Iy i • -IKožiukę ir s 
kėlė juodvier 
V08 — b€t fel

I VI®L J u 
altoria 
kapine

kad jau iš

nutilo. Penkias minutas vieš- vąldymas milijonų žmonių gal i Kareivių keletas eilių, 
patavo tyla, laikė kurios aš jiems ir suteikia laimę T Drau- Taj mažmožis. Šio krašto žmo

nės
[ Prie to pripratę. Ir pirmyn, 
Nulenkę durtuvus žemyn, 
Jie bėga viens pro kitą, Klonis 
Baisiais skambėjo atbalsiais. 
Kraujai krūtinėse sujudo, , 
Ir oficieriai nusigando 
Raiti ir pėkšti su visais. 

Į Ura! sušuko ir nutilo. ’ 
l Peilius ištraukė iš makštų. 
Viens kitą griebė už krūtų 
Ir tuoj baisi pjūtis sukilo.
Dvi valandi, kaip nuožmūs 
" '■ žvėrys,
Viens kitą skerdė tylomis, 
Upelis, kraujo prisigėręs, 
Raudonoms plaukė t 
Ir pjovėsi, kol priešas gynės... 
Pailsęs nuo baisios skerdynės, 
Norėjau atsigert vandens, 
Bet ten tik kraujas bėgo viens.

X, <1*---- ----------------- ~ -——y • —--------

Turiu ir kraugerys redaktorius žiu- ge, jei nori apsisaugoti nuo ne- Į 
mažą reikalėlį prie tamstos, rė j o va į kruviną mūšio vietą ‘ smagaus vaizdo, 
Jeigu neesi užimtas, tuoj pra- Jis tarė: 
dėsime. ' • *<r~

. . ■ nesiartink 
’JL J; - (prie §io pasaulio galingųjų, ne

___  “Tamstai čia patiks, kaip laimę ten surasi, bet nusimini-i 
— Turiu užbaigti straipsnį priprasi.” Imą, pridengtą linksmybės kau- Į
■BjiMįSM Aš atsakiau: ke._ Varžytinės ten, veidmai-

“ Turiu tamstos atsiprašyti, nystę paUksi, bet laimės ten 
Gal trumpu laiku galėčia iš- į nesurasi. Karaliaus vainikas 
mokt rašyt jūsų stylium, bet, | ne laimei suteiktas, bet var- 

| tiesą pasakius, toks drąsus tie- gams ir vargams gal didės- 
sos į akis pasakymas turi savo niems, • negu žmogaus neturin- 

[ nesmagumus, ir žmogui gali 
atsitikti pertraukų darbe. Pats

apie “Moralį ir protinį Ameri
kos išsivystymą” bet su tUomi 
nėr ko skubyties. Pradėkiiįąl 

Susyk pykštelėjo iš abiejų 
revolverių. Redaktorius ne
teko pluošto plaukų, o pulki- 

Įninko , kulka įlindo man į 
blauzdą. Pulkininkui trupu- 

petį. Juo
du šovė antru syk. Abu ne
pataikė, —— i*—*
į ranką. Trečiuoju šu 
budu tapo truputį sužeisti 
man kliuvo į ui 
syk aš pasakiau, 

i pasitrauksiu jiems ii 
| išeisiu laukan, 
mandagiai

I

sus
i

tį kliuvo į kairij
La

i, bet užtai man kliuvo 
t. Trečiuoju šūvi

čio kur galvą, priglausti. 
Kur jinai toji laimė?

supraskite. Smarkus rašy- Vieni sako:— ant žemės.
mas, tiesą pakelia žmoniją Žmogaus pasiganėdinimas esąs
bet perdaug patraukia domos. laimės šaltinis. Tūksstančiai
Aš negaliu ramiai rašyti, kada [ žmonių praslinko pro> mano
užeina tokių pertrauką kaip akis; klausiau jųjų: Gal jūs
kad ir šiandieen. Man patinka patenkinti, laimingi? Ne sa-
ši vieta bet nelabai noriu pri- ko, mums trūksta prie 1 a įmes

auja pro .
taiko į mane, 
ia jums, o sprog- 
ikeveldras į ma

išų drangas atei- 
pad*-v‘į —-

palvdė

silsies ra 
lietuviais, gy 
tarp 8&V6S d 
abudu į vieną d 
žiu pastatę, užrašė 
porelė netikėtą mirt

-



DAINA.

Meilūs man lankeliai, 
Kai puikiai žaliuoja, 
Ežeras kai šniokščia, 
Upės tyvuliuoja.

o sodžius, tai sa-

Malonus lizdas paukšteliui. 
Kurį tėvai jo supynė; 
Meili ta grįčia berneliui, 
Kur jo tėveliai, gimtinė. 
Svetur nor» šildo saulutė, 
Nušviečia dangų mėlynų: 
Meiliau bet ten, kur matutė

Man meili šalelė 
Ir meilus namelis, 
Kur gyven’ matutė. 
Brolis ir tėvelis.

ueiio 
geras 
tuose

buvo tuo lietuviams laimin
gi, kad rusų nepasiseki r ai

privertė biurokratijų žmonėms 
nusileisti ir pirmu nusileidimo 
aktu buvo sugrąžinimas lie- į 
tuviams spaudos.

Kuomet Rusijoje kilo re- 
voliucijniai judėjimai, suju
do ir lietuviai. Lietuviai ėmė 
žiūrėti, kad pradėti rūpintis 
savo likimu. Vilniuje pada
ryta seimas, kur arti 2.000 
delegatų buvo suvažiavę į sos
tinę. Tarp pripažintų reikala
vimų buvo šie:

Autonomija Lietuvai su 
seimu Vilniuje.

Priverstinas mokslas lietu
vių kalboje.

Įsteigimas universiteto Vil
niuje. Laisvė žodžio, spau
dos ir t. t.

Dalykai Rusijoje keitėsi žai
bo greitumu. Prasidėjo re
akcija ir lietuviai nedaug te- 
laimėjo. Bet nežiūrint į tai 
psichologiška intekmė buvo 
begalinė. Ir štai 10 metų 
bėgyje, iki karės pradžios 
Štai kų turėjome:

Buvo apie 60 visokių laik
raščių lietuvių kalboje.

Šimtai kningų spausdina
ma kasmet.

Turime Mokslo ir Dailės 
Dr-jas su šimtais narių.

Ekonominis šalies stovis 
buvo žymiai pakilęs.

Mokyklų buvo jau bepra- 
dedų dygti visose Lietuvos 
dalyse. Kaip lietuviai grie
biasi mokslo parodo tas, kad 
lietuvių rasime visokiuose 
Rusijos, Europos ir Amerikos 
universitetuose.

Lietuvių idealai ir troški
mai yra tai laisvė jų tautiš
kam besiplėtojimui. Mūsų 
troškimai yra gerokai apibu
dinti ir išreikšti Vilniaus
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laiką ir dvigubai pakėlė algas.
Bet tokios išvados, kurios 

prašyte prašosi iš augš&au pri
vestą žodžių — 
dele negudrybe.

Sutrumpinimas darbo laiko 
yra vienas iš pamatinių ir tei
singiausių reikalavimų susi
pratusių darbininkų. Bet, ži
noma, savo unijas jie ne tam 
vien steigia. Be to sutrumpi
nimo darbo valandų unijoms 
rūpi pakėlimas algų už darbą, 
pagerinimas sveikatingumo są
lygų, ir ypač prieiti prie to, 
kad darbininkai galėtų daly
vauti fabrikanto pelne. To
kį tikslą pasistatė Amerikos 
Darbo Federacija, nors dar 
šio pastarojo tikslo ligšiol ir 
neįstengė pasiekti.

to

■K:

5^

I. W. W. 
iečių Darbi- 
buvo prakiš-

atsiduoda di-

KAPITALISTŲ GUDRYBĖS 
IR DARBININKŲ NESU- 
_ TIKIMAI.

Nesenai esame rašę apie 
Chicagos rubsiuvių streiką, 
kurs dar tebesitęsia ir lig- 
šiol. Dabar darbdaviai grie
bėsi štai kokios gudrybės. Už
sakymus kurių negali padary
ti Chicagoje iš priežasties dar
bininkų streiko, nusiuntė net 
į Baltimorę, susižinoję pirma 
su vietiniais darbadaviais. To- 
kiuo būdu darbdaviai parodė 
sayytarpę vienybę. Gi darbi
ninkai? Jiems vis dar tos vie- 

.nybės trūksta. Baltimorės 
rubsiuviai dirba net viršlai
kius, džiaugdamies, kad užė
jo geri laikai. Indomu, kodėl 
■Chicagos kapitalistai išsirinko 
sau ne kitą kokį artimesnį 
miestą, bet net tolimą Balti
morę. Mat 1913 metais buvo 
ten gaisus rubsiuvių streikas, 
sukurstytas ir vestas 
(Pasaulio Pra 
ninku) Strei 
tas jr*po-fo didžiuma prigulėju
sių į L W. W. metė šitą uniją. 
Chicagos kapitalistai ir galvo
jo, kad Baltimorės darbinin
kai, atsiminę senuosius nepa
sisekimus, nebebandys pasi
priešinti jų gudrybėms ir neiš
drįs apšaukti streiką.

Tuo tarpu Baltimorėj pra
dėjo organizuoties nauja rub
siuvių unija — A. C. W. — taip 
vadinami Amalgameitai, ku
rių priedermė yra paremti tos 
pačios unijos draugus, kad ir 
kitur streikuojančius, apšau
kiant ir savo mieste streiką. 
Bandyta pasipriešinti darbda
vių išnaudojimui, paremti 
Chicagiečius, apšaudant ir pa
tiems streiką; tečiau visų-pir- 
ma reikėjo susitarti jau su 
•esančia Baltimorėje I. W. W. 
unija. Bet susitarti kaip tik 
ir negalėjo. Dabar abidvi u- 
nijos varo tarp savęs konku
renciją, vieni kitus savo mi
tinguose ąpsikalbinėja, o fa
brikantai tuo tarpu puikiai 
naudojasi tais* darbininkų ne
sutikimais ir varo savo biznį.

Iš panašių vargų darbinin
kams tik viena matosi išeitis 
ateityje: visoms darbo ir ama
tų unijoms susilieti į vieną 
milžinišką Sąjungą, kuri rem
tų visas unijas jų kovoje su 
darbadaviais. Tą uždavinį at
likti ateityje rodos lemta “A- 
merikos Darbo Fęderacijai.”

Darbininko Plun

et streikų laike 
tiems darbininkams ant duo-Į 
nos, nesimato aukų nuo ponui 
Gegužių, Michelsonų, Prūsei-j 
kų, Vidikų, Bagočių ir tt., o | 
ką jau kalbėt apie mokyklas, ■ 
Mokslo draugiją ir dailę. Tą 
viską socijalistai boikotuoja iš 
principo.

•Mes tautiečiai, katalikai 
sudėjome nemaža pinigų tai 
Saulės ir Žiburio mokykloms, 
tai • Mokslo ir Dailės namams 
Vilniuje. Socijalistai buvo 
čia netik vien žiūrėtojais, bet 
dar-gi trukdytojais. Jie ne
tik neaukojo nei cento, bet 
vedė pašėlusią agitaciją tarp

Yčas, ( 
>rya ir Šimkus. (Tiesą pa 
kius būti draugijoj tokių klt 1...1 - -- •

nepriva- 
eti tolygia agita-. 

proteguo- į 
jamus aukų rinkikus — ponią 
Žemaitę ir poną Bulotą. Mes i 
dar-gi paraginsime socijalistus 
prie aukų. Sakysime: duo
kite vyručiai, dabar ir jūs su
laukėte geros progos aukotu Ir 
jeigu jūs socijalistai surinksi
te daugiau, negu kad surinko
me mes laike Šimkaus prakal
bų, tai mes vien pasidžiaugsi
me. Tai-gi į darbą vyručiai 
(get busy). Parodykite ką 
jūs galite. B.

j: ^-7 ^

jame Dievo pasigailėjimo mū
sų darbinikiškojo luomo, kad 

i suteiktų krikščionišką dvasią 
Ir stebimės patys iš savęs, kad 
mes darbininkai palikome į- 

I rankiais tų, katrie spjaudo į 
i veidą mūsų Sutvertojui V. Die- 
Į vui.

Štai pasklinda garsas, kad 
i katalikai darbininkai spiečiasi 
[ į Šv. Juozapo Darbinikų Są
jungą ir žada “Darbininką” 
pasiųsti Į platųjį pasaulį; nu
smelkė per krutinę ne tai 

[džiaugsmas, ne tai viltis, lyg 
koks išgąstis, lyg koks šiur
pulys ir pripildė širdį ramumu 
ir drąsa ir pasijutome, kad ir 
mes turime savyje tikrą jėgą 
ir spėką ir norą nusikratyti 
globos neprietelių, spėjusių į- 
siveržti į mūsų tarpą su savo 

, nešvaria bedieviška spauda.
O! kaip dabar smagu ir lin

ksma dalintis savo mintimis 
[“Darbininke,” taip rodosi, kad 
| mes esame namieje ir kalbamės 
' su savo broleliais, sesutėmis ir 
senai pažįstamais, -^senovės ge- 
riausiais draugais; dabar jau 

i mes jaučiamės savaisiais ir no- 
[ rime darbuotis visi išvien, jau 
[mums liki kaulo dagriso viso
kį apgavingi vadovavimai sve- 

j t imu jų.
“Darbininkas” 10-tu kariu 

atsilankęs pas mus parodo, kad 
i mes darbininkai nesame tokiais 
■ pragaištančiais bedūšiais, ko- 
[ kiais mus piešė svetimieji vą^ 
i dovai, melagiai, bedieviai, 
! nutautėliai.

Linkiu “Darbininkui” ir L. 
D. S. kuoplačiausio išsiplatini- 

l mo ir klestėjimo, lietuvių ka
talikų tarpe visoje Amerikoje.

J. P. K.

Kodėl aukojame T. Fondan
Ir vėl praus visos audros, 
Visos tos skerdynės 
Nepažįsme parvažiavę 
Mūs mielos tėvynės: 
Kur nameliai, kur bažnyčia 
Kur gojelis buvo — 
Viską priešas sunaikino, 
Viskas, viskas žuvo. 
Ir tėvynė kapinynu 
Pavirto baisiausiu. 
Laukuose pųva lavonai 
Mūs priešų didžiausių 
O lietuviai išsiblaškę 
Po pasaulį platų 
Atjaučia visas nelaimes 
Nors jų ir nemato....

[Lietuvis vilties netrotvs 
[ Nors ir kalnai griūtų 
Nors dar šimtą syk didesnis 

j Išnaikinims būtų
Lietuviai išliks lietuviais 

■ Pakol sviets bus svietu 
į Tik mums gaila nuteriotų 
i Žmonelių ir vietų.
Ir dėlto mes ašarojam 
Nuliūdę vaitojam 
Ant aukuro tautos labo 
Savo centus klojam. 
Mes visiems tuomi parodom 
Kad aiškiai matytų 

j Mūsų tautišką vienybę 
Į Ir nesišaipytų
Iš nelaimės nuteriotos 

l Lietuvos, lietuvių, 
; Mūsų brolių, mūs seselių 
I Mūs kalbos, liežuvio.

F.

Myliu tave visa širdžia 
Myliu visais jausmais 
Tavo vargelius atjaučiu 
Alpstu tavo skausmais. 
Širdis plyšta, protas kvaišta 
Akys margsta, temsta, 
Siela liūsta sielvariuoja 
Nuliūdimuos skęsta... 
Tu Lietuva, motinėlė, 
Tu mūs viskas sviete, 
Koks kada lietuvis drįstu 
Tavęs nemvlėtie. 
Šimtus metų baisūs priešai 
Tau kapines rengė 
O lietuviai vis gyvuoja 
Ir vis pirmyn žengia 
Daugel žuvo mūs brolelių, 
Daug skaisčių seselių, 

Į Taip-gi senų žilgalvėlių 
j Ir mažų vaikelių.
Mūs kraujuose priešai maudės Į 
Mūs ašaras gėrė
Mūsų brangią tėvyškėlę 
Varguose panėrė ]

I Supančiuoti nukamuoti 
‘Lietuviai vaitojo.
Ir po daugio šimtų metų 

j Tebstovi ant kojų.
Kaip didvyriai drąsus smar

kūs,
[Kaip tikri galiūnai... 
Vėl po Lietuvos padangę 
Trankosi perkūnai 
Amžinų mūs nevidonų 
[Amžinų skriaudikų 
Vėl iš mūsų tėviškėlės 

(Vien pelenai liko.
■ Kraujais gausiai sutaškyta 
[Mūsų tėviškėlė 
: Išgązdįta nevidonų
Miela motinėlė.
Tėvelis, broliai ir seselės 

[Vaikai moterėlės 
[Visi baisiai nukamuoti
Braukia ; ašarėles.
Šaukias dangun prie Augščiau- 

sio
Viešpaties galybių 
“Stabdyk karę, duok ramybę 
Viešpatie teisybių!”

I

tais susipratimas ir apšvieta 
labai pakilo tarpe’ Maskolijos 
lietuvių. O tautiškame susi- 
sipratime tai prūsų lietuviai 
daug žemiau stovi už savo bro
lius iš Didžiosios Lietuvos. Ir 
tame dalyke negalime kaltint 
prūsų lietuvius — jie nekalti. 
Jie buvo persilpni atsilaikyt 

‘ ‘ Rytprū-! prieš vokiečių priespaudą. 0

Pakliuvus veik visai Lie
tuvai po Teutonų valdžia, aš 
manau neprošalį bus mūsų bro
liams darbininkams katali
kams susipažint su prūsų lie
tuviais protestonais. Dėlto 
aš kaipo tuos dalykus pusėti
nai žinodamas biskį tamstoms 
paaiškinsiu.

Taip vadinamoji 
sija, yra diktas plotas žemės,!iš šalies nei moralės, nei me- 
užgyventas nuo amžių lietu-j džegiškos paspirties negavo, 
vių senovėje vadinamų Že- Žinoma, tai ir neša tą jungą, 
maišiais o dabar prūsais. Ta- j kupras surietę — ale ateis tas 
me plote yra svarbesni didės-į laikas, kad ir jie taip susipras, 
ni miestai: Tilžė, Klaipėda, kaip augštaičiai lietuviai, ir 
Ragainė, Gumbinė, Įsrutis ir jau pranašai, ar taip sakant 
Karaliaučius, ir daugelis men- pirmieji kareiviai — pijonie- 
kesnių miestelių. Tuose vi- r 
suose miestuose ir miesteliuo-1 
se viskas vokiška ir miestų 
gyventojų didžiuma visai ne
moka lietuviškai, o kurie mo
ka tai taip-pat nešneka, nes 
gėdisi prieš vokiečius — mato-! 
te Vokiečiai tokius lietuviškai 
šnekančius lietuvius pašiepda
mi vadina “dumme litauishe 
Hunde” tai yra, kvaili lietu
viški šunes.”

Ir miestuose labai labai ma
žai yra lietuviškai kalbančių, 
o dar mažiau bent kiek sup
rantančių lietuvių ir lietuvys
tės reikalus ir užduotis.

Kaimuose ir kiemuose, vien
sėdijose priešingai. Tenai 
daugiausiai lietuviškai šneka 
ir dainuoja ir rūpinasi apie 
Lietuvos reikalus. Yra jau 
keletas draugijų ir draugijėlių 
susitvėrusių, daromi progai 
pasitaikius lietuvių bendri iš
važiavimai prakalbos, pasi
linksminimai, aplankymai gar
sesnių senovės liekanų ir vie
tų, esančių prūsų Lietuvoje. 

Tokiuose suvažiavimuose 
nesykį esu ir aš dalyvavęs, tai
gi savo įspūdžiais su tamsto- i 
mis ir noriu pasidalyti.

Prūsų lietuviai yra karšti! 
lietuviai ir mylinti labai lietu
vystę. Tiktai vokiečių val
džios gudrumas jiems uždėjo 
vokiškus akinius ir be tų aki
nių neleidžia žvalgyties į sa
vo tautiškus reikalus, tai il
gainiui mūsų broliai prūsai 
taip priprato prie tų akinių, 
kad nekurie ir ištiesų sau ma
no, jog taip dalykai yra, kaip 
vokiškos valdžios aiškinama 
ir inkalbama. Bet atsiranda 
ir gudresnių, tik žinoma ne
daugei — ale su laiku tas bū
relis auga ir stiprė ja. Tik ži- ] 
noma, geležinė vokiečių val
džios ranka viską spaudžia ir 
gniaužia, kiek galėdama, o 
ant to tai vokiečiai gudrūs — 
ir sąžinės pas juos daug neieš
kok. Tikėjimo prūsų daugu
ma yra liuteronai, nelabai 
daug yra ir katalikų. ‘ Yra ke
letas lietuviškų katalikiškų ba
žnyčių. Daugumas priklauso 
prie taip vadinamų “Mukerių 
surinkimninkų” o iš jaunuo
lių tai jau yra keletas ir lais
vamanių, tik nedaug. 0 
prūsai, taip kaip ir visi kiti 
lietuviai, yra žmones dievobai
mingi, darbštūs ir dori, ap- 
-•ietime mažuma ai.^-Ščiau- 
stovi — šiuose laikuose,' 'už
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GRIKŠTO RAUDA.
Visiems lietuviams gerai ži- 3 

nomas L. Grikštas randa 41- 
ame No. “Darbininkų Balso,” 
kad ne visi mes esą vieno Die- [ 
vo vaikai. 1.6 metų milijonie
rė mergaitė Long reikalaujan
ti iš savo globėjų kas met pra- 

Į gyvenimui $25.000, gi papras- 
I ta darbininkė mergaitė teuž
dirbanti $8.00 savaitėje. Ar-gi 

Įjos, sako, lygūs Dievo vai- 
|kai? O kunigai tik svajones 
skelbią apie tikėjimą ir dorą 
ir tik kapitalistams esą geri ir 
jų reikalų žiūri. Žodžiu sa- 
ikant, pagiedojo taip, kaip ir 
kiekvienas cicilikas nuo “stei- 
džiaus” gieda.

Turto didelė nelygybė, ži
noma, negali būti pripažinta 
geru, normaliu dalyku. Bet 
ką gi dabar daryti ? Ar atim
ti iš vienos, ir atiduoti kitai? 
Bet tokia lygybė neilgam te
tvers. Antra vertus visoms 
po pusę milijono ir nebūtų. Gal 
iš abiejų atimti viską ir abi 
prie darbo pristatyti, duodant 
tik tiek pragyvenimui, kiek 
užtenka. Bet dar klausimas, 
ar bus užganėdinta ta mergai
tė, kuri šiandien uždirba tik 
$8.00, bet turi juos sau ir daro 
su jais ką nori. Žinoma, 8 do
lerių savaitei ir mergaitei per- 
maža. Jai reikėtų uždirbti 
bent du kart tiek. Bet prie to 
tos mergaitės neprives I. W. 
W. unija, kurią Grikštas tarp 
lietuvių apaštalauja, nes ta u- 
nija kaip tik pasižymėjo blogi
nimu darbo sąlygų ten, kur ji 
veikė.

Klausimo išrišimas, saky
tume, štai kame: taip susior
ganizuoti darbininkams 1) dar
bo srityje, 2) suvartojimo sri
tyje, 3) savo organizuotos iš- 
dirbystės srityje, kad anos 
turtuolės mergaitės milijonas 
imtų išpalengva tirpti, gi dar
bininkų kišenės imtų eiti vis 
storyn.

Užtikriname p. Grikštą, kad 
tai ne svajonės, bet labai ga
limas dalykas — nors dar ir to
limesnėje ateityje.

Pagaliaus dar vieną sekretą 
p. L. Grikštui pasakysime. Iš- 
tikrųjų žmogaus tikroji ląimė 
ne doleriuose glūdi. 8 dolerius 
teuždirbanti mergaitė gali bū
ti laimingesnė, negu anoji pa
dykusi mergina mjJijtSSfcrė. 
Viskas priguli nuogto, kaip 
kas gyvenimą supranta ir ko 
jame ieško.

Nežinau, ar L. Grikštas, 
bevažinėdamas po lietuvių nau
jokynus, susitaupė kiek ska
tiko, ar ne. Bet užtikrinu, 
kad viską ką jisai turi, ir ką 
dar turės — viską turės palik
ti, kai eis į grabą. Grabas 
sulygins ir milijonierius, ir 
negudrius agitatorius ir vargo 
peles — darbininkus.

DARBININKŲ BALSO” 
PR0TAVIMA8.

“Darbininkų Balsas” (mū
sų Ai-doblistų organas) yra
priešingas tam, kad įstatymais 
būtų įvesta 8 vai. darbo diena. 
Štai ką jisai rašo:

Darbininkai.... gavę aštuonių 
valandų darbo dieną įstaty
mų leidimo keliu, nereika
laus daugiaus laikytiea uni- 

darbe vietoje .jie netu
rto* organizacijos, bus 
cę ir darbdavis galis su 

kas jam patin- 
būda- 

k uf?

Klaipėda, I kaip augštaičiai lietuviai,

riai matosi ant pleciaus. Kai-! 
j boję prūsų lietuviai vartoja la
bai daug vokiškų žodžių, lie
tuviškus žodžius taip-pat išta
ria su vokišku akcentu ir žo
džių sutaikinime, taip vadina
moje sintaksėje, jaučiasi dide
lė žymė, išspausta vokišku- 
mo.

Prūsų lietuviai turi Vokie- 
j tijos seiiuč taip vadiname 
“Reichstage” du savo atsto
jus lietuvius. Vienas Dr. 
į Gaigalaitis yra tai liuteronų 
[kunigas, žmogus augšto mok
slo ir karštas lietuvis, o antras 
Dr. Steputaitis yra tai taip-gi 
dikčiai mokytas vyras, paei
na iš senovės lietuvių bajorų 

i ir turi savo dvarą prūsų Lietu- 
Į voje. Abudu jie dideli vokie- 
jčių valdžios pataikūnai. Ste- 
įputaitis kariumenėje yra tar- 
! navęs kaipo oficierius prūsų 
[dragūnuose. Buvęs valdininku O tą balsą atkartoja 
[Prūsų Lietuvoje prie įstaigų Lietuvos girelė 
tvarkančių pagerinimą šalies Jam pritaria 
ūkio ir kitokiose įstaigose, i Kukuodama raiboji gegelė.
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Pastaraisiais metais išrinktas 
atstovu į “Reichstagą,” kur 1 
bestudijuodamas šalies reika- j 
lūs taip-gi mokinasi lietuvių j 
kalbos. Vokiškoje kalboje ji- j 
sai yra parašęs keletą gerų 1 
knygų ir skaitomas yra vienu 
iš žymesniųjų šio laiko Vokie- , 
tijos rašytojų. Dabar kaip . 
girdėt, jisai išleidžia Prūsų , 
Lietuvoje Tilžėje lietuvišką 
laikraštį “Dabartį.” Tasai 
laikraštis yra skiriamas visai 
Lietuvai. Iš tų numerių laik
raščio, kuriuos gavome skai
tyt, matosi visas prūsų lietu
vis, kaip veidrodyje. Jisai 
veizi į svietą ir į dalykus Vo
kietijos akimis ir taip rašo. 
Ale nemanykit vyručiai, kad 
tai ten visi jausmai prūso lie
tuvio išreikšti — ne. Prūsų 
lietuvis kaip buvo nuo amžių, 
taip ir pasiliko lietuviu ir jis 
savo persitikrinimus ir nuomo
nes išreiškia taip, kaip jam 
pavelyta, kaip aplinkybės pri
verčia o ką ji širdis mano, tai 
jisai slepia nuo priešų kaip ga
lėdamas.

Duok prielankias aplinky
bes — o prūsų lietuviai pakils 
kaip didvyriai ir kovos kaip 
liutąi už lietuvystės idėją. Jie 
dori, apsišvietę ir prakilnūs 
žmones — o visų svarbiausia 
tai nuo vokiečių išmokę taupu

mas svie
tą. U ’a 
lietuviu

“DARBININKAS” MŪSŲ 
DŽIAUGSMAS.

Štai jau No. 10 “Darbinin
ko” atlankė mano grinčią. Ne
tik aš pats, bet ir mano visa 

Į šeimyna su pasigėrėjimu kiek- 
| vieną jo numerį nuo pradžios 
iki pabaigos skaitome ir stebi- 

jmėsi iš tokio smagaus, malo
naus ir pamokinančio laikraš
čio, kuris dar nčgimęs, o jau 
baisius apšmeižimas visokių 
neteisių pranašų iškentėjo, tai Į 

■ tikrai maloni valanda mums 
darbininkams yra susitikti su Į 

į tokiuo svečiu, erškėčių takais . 
pas mumis atkeliaujančiu. O Į 
kaip miela iš jo visokias žinias 

Į semti, kurios mūsų širdis gai-! 
savo geležine ranka, vokiška vina, glosto, dvasią kelia ir 
teutoniška bejausme širdžia. viltį į geresnę ateitį stiprina. 
Mačiau prūsų jaunuolius mok- Ką pirmeiviai mums buvo su-Į 
sleivius, aplankančius Lietu- žeidę, tai dabar mūsų rimtasis j 
vos senovės garbingąjį Ramby- į svetys džiaugsmingu pasigėrė- Į 
no kalną, puikiausius Nemuno, jimu atlygina, ramina, gydo. J 
krantus apie Ragainę; prisi-j Visi stebimės iš tokio dide- i 
kluasiau jų šnekoms ir disku- lio skaitliaus prenumeratorių, 
sijoms, taip-pat jų vadų )kal- kad tokiuo trumpu laiku susis- 
boms ir rodoms. Kai-kurias pietė tūkstančiai lietuvių prie 
čionai tamstoms privesiu: “Darbininko,” kad taip greit1

— Viliau, kodėl Gaigalai- pažino savo tikrą prietelį — o 
tis persekioja raštus, išleidžia- pažinę pamylėjo jį. Bran- 
mus Bitėnų Jankaus. gūs broleliai lietuviai katalikai

Matote, Jankus daugiausiai darbininkai, dabar jau nus
links nuo mūsų visokie nesma
gumai, o tegul mumyse įsidrą
sina prakilni katalikiška dar- 
bininkiš^ dvasia, nes jau su
laukėme savo užtarėjo, o iki- 
šiol, tai buvome kaip apleisti 
našlaičiai, kas nenorėjo tas 
nežeidė mūsų šventų tikėjimo 
jausmų; mums atrodė, kad 
mes darbininkai visi tik išsiri
tę iš kokios beždžionės ir 
mums tik skirta nugaišti, kaip 
tam gyvuliukui be jokio pra- 

į kilnumo dvasios, ir rodėsi, kad 
mes darbininkai visi esame be
dievių kevalais, kurie už mū
sų pasislėpę, kaip už kokios 

Į armijos, nieko nepaisydami Į
ja n ūsų■
- ' . ' ■'

Ds >

tiek metų sistematiškai ir nuo
latos varė vokietinimo darbą 
ir taip baisiai slėgė lietuvius

išleido raštų bedieviškos pa
kraipos, tai Gaigalaitis, kai
po kunigas ir privalo tokiuos 
raštus papeikt, kad žmonės jų 
neskaitytų.

— Na, o kodėl tas iš Klai
pėdos kalbėtojas ant Rambyno 
taip įsispyręs garbino kaizerį 
ir vokiečių valdžių — juk jau 
net klausyt buvo peršlykštu.

Na, jūs turėjot matyt jo
šalyje po dešinei storą pilvotą j 
poną; tai yra žandarų virži-Į 
Trintais iŠ Karaliaučiau^ tai 
jis vis ant prakalbų stovi ir 
Šnipinėja, ar kas ką neišsitars 
prieš valdžią. Tai kalbėto
jas, norėdamas jo domą suvi- 

>akydamas apie

Ar jo kalte?
Žydi rūtos ir lelijos
Žydi pinavijos.
Mūs seselė lietuvaitė
Žiedų karalienė:
Žalioms rūtoms apsikaišius 
Vainiku dabyta.

Jos veideliai palakščiavo, 
Akutės blizgėjo;
Iš akelių nekaltybė 
Spindėte spindėjo.

Atsisėdus ant kalnelio
Dūsavo vaitojo
Į vokietį žiūrėdama 
Gulinti be kojų.

Vokietei i, nelaimingas!
Vokietėli jaunas... 
Išdeginot Žemaitiją, 
Supleškėjo Kaunas...

Rauda žmones, plaukus rau- 
ja

Nelaimėms apkrauti 
Kuris kipšas jus atvijo 
Lietuvon kariauti?

4

Daug geriaus tau būtų bu
vę

Vokietijoj būti
Negu čionais be kojelių 
Kraujuos gulint žūti.

Mylimam ir mielės.
• • • • • . y

Kas tur pinigų — nebijo 
nei kunigų.

• • • • •

Gaspadorius, kaip totorius, 
gaspadinė, kaip st 
šeimynai^ badas. •*

• • • • •

Kad ne mano ragi

mo, ir tvar 
tas ’

bažnyčias.
■' savo
O męs

: ' i' - <

imeižin
būti: ™[norelės
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Vilniaus policijos preziden 
tu karo laiku paskirtas Hano 
verio policijos prezidentas po 
nas von Beckerath.

Vilniaus gubernatoriumi 
paskirtas general-leutenantas 
Adalbert Wegener, ikišiol bu
vęs Kauno tvirtovės guberna
toriumi.

Šauliai. (G ai sras. ) Rug
sėjo 19 dieną po pietų radosi 
dėl dar neištirtos priežasties 
rinkos gatvėje gaisras. Greit 
pavadintieji ugniagesiai nelei
do ugniai toliau apsiplėsti.

ir davė jai vardą, šv.
Kaip gir

toji draugija laiky- 
susirinkimus per ne- 
Žalandausko saliune, 
persikels į parapijos 

Žalandauskis yra orga-

Antrasis Vilniaus burmis
tras. Miesto Halberstadt an
trasis burmistras p. Hans Wei- 
sesnbom paskirtas Vilniaus 
antruoju burmistru. Pirmuo
ju burmistru paskirtas yra — 
kaip jau rašėme — Tilžės bur
mistras p. Pohl.

mus vežė 2* paras, 
liepė visiems iš- 

pamatėm, kad esam gry- 
laukuose. Ten beklaid- 

užėjome užsėtų žirnių 
o kaip mes išalkę gerai 
tai ėmėm rakštyti tuos 
tai atėjęs dvarininkas 

bartis už žirnius,

Vilnius tik mažai te ištuš
tintas. Anglų laikraštis “Cen
trai News” praneša, kad ru
sai pajutę netikėtai greitą, to- 
Tyri žengimą vokiečių, te spė
jo tik mažą dalį fabrikų išga
benti iš Vilniaus. Laiku pa
sisekė tik visus valdiškus ar- 
chivus išvežti.

iš to žinoma ir kunigui bus nes
magu. Bažnytinių ' pagelbinių 
draugijų čionai yra, tik aštuo- 
nios ir tos dar nevisos saliuninkų j 
globoje. Taigi kad padauginus [ jeį 
sau ištikimu bažnytinių 
skaitlių štai dabar susitarė trys 
saliuninkai ir su pagelba sau išti
kimų kostumerių sutvėrė naują 
draugiją, 
Jono Krikštytojaus. 
dėjau, tai 
sianti savo 
kurį laiką 
potam gal 
svetainę.
nizatorium ir prezidentu draugi- j 
jos šv. Juozapo, kuri jau gyvuo-! 
ja su viršum 8 metai o narių i 
skaitlius siekia regis tik šimto, j 
bet girtų balių tai -surengia kas ; 
metai bent po 5 ar 6 kaip kar-1 
tais ir daugiau, be abejonės ir 
naujoji šv. Jono dr-ja rengs gir
tus balius tankiai, nes jau iš pat Į 
pradžios prisirašė 3 saliuninkai, [ 
tai-gi turi būti parengta pas vi- į 
sus bent po vieną balių.

Kaip sau manote, brangus skai-1 
tytojai, apie tokį veikimą. Bet i 
tvėrimas daug draugijų niekam j 
negali atnešti pelno, visuomenė I 
iš tų draugijų naudos neturi,; 
nes jos per savo daugumą yra Į 
biednos, narių mažai, pinigų 
tąip-gi nėra, tokios draugijos 
prie viešų darbų neprisideda, prie 
naudingų Sąjungų nepriklauso. 
Mūsų draugijos nepriguli nei 
prie Federacijos nei prie Labda
rybės ir tokių dalykų jiems nei 
neprimink, o kas kita surengti 
viešą girtuoklių vakarą. Pri
mink kad par. kunigas negeras, 
tai tada tos draugijos pasirodo 
labai didvyriškomis. Paskelbti 
streiką bažnyčiai, užginti sąna
riams lankyti bažnyčią, tai tų
jų draugijų yra darbas.

Duokim sau saliuninkas susipy
ko su klebonu arba parapijos ko
mitetu, na tai palaukit, ateis 
dr-jos susirinkimas tai kad saliu
ninkas pradės šaukti, kad pra
dės lieti krakodiliaus ašaras, 
kaip kunigas esąs skriaudikas, 
kaip jį reikia suvaldyti; arba 
kitoks koks dalykėlis ištiko, tai 
mūsų ponai saliuninkai tuojaus 
pavarys politiką su savo kostume- 
riais saliune, potam nueis visi 
ant draugijos susirinkimo, na tai 
čia ir vėl skandalas jei kuris iš 
sąnarių išdrysta jiems pasiprie
šinti, tai žiūrėk toksai jau ir bus 
nubaustas dar ir balsas jam bus

jalistų 
ant lietuvaitės, einančios iš 
bo vakarais ir siuntinėjimą 
anonimiškų laiškų.

Teismas pripažino p. M. 
tu ir pareikalavo 100 dol. užsista- 
tyti kaucijos, kad jisai prie mer-1 
ginos daugiau nekibs. Jeigu iš-l 
laikys savo prižadą per mėnesį 
laiko, pinigai bus sugražinti, jei- 
gu-gi ne, 100 dol. prapuls ir dar 
gaus 6 mėnesius kalėjimo.

P. M. vadinu socijalistų šulu, 
nes per kiek metų ant kampų sa
vo prakalbose garsina idėją so- 
cijalizmo ir drauge buvo per pofą 
metų socijalistiškos kriaučių uni
jos delegatu.

Brooklyno Vyčiai stiprėja.
Apreiškimo p. Šv. parapijoje 

neseniai “Vyčių“ kuopa susiorga
nizavus užatigo jau iki 20 narių ir 
įsitaisė savo knygyną. Knygyne 
turi visus laikraščius ir 1 
jau skaitlių knygų. Šįmet žada 
surengti apvaikščio jimą 10 metų 
sukaktuvių visuotino lietuvių Sei
mo Vilniuje.

“TV,-*, ”

ga vis auga nariai, jau turi 30 
narių, taip-gi mokinasi du veika
lu; žada nepoilgo pastatyt see- 
non ir laukia, kad tik greičiau už
baigtų bažnyčią, nes bus apačioj 
graži svetainė. Tada žada reng
ti prakalbas, paskaitas ir mano 
daugiau patraukt i ariu. Užtai 
matydami cicilikuč ai katalikų to
kį darbštumą nežino ką daryti. 
Naujų draugų negali prisikalbyt, 
o senieji nyksta kaip Grigo bitės 
o didžiausias vargas tai I. P., 
ri« pranašavo kad Norwood’o 
tuviai katalikai nepasistatvs 
žnyčios, kol jis gyvas bus,

ku- 
lie- 
ba- 
bet 

dabar jau bažnyčia baigiama sta
tyt J. P. gyvas. Turbūt visą pra
našystę kudlius ant uodegos nu
neš.

Darbai eina neblogai. Dabar 
biskį nekuriose dirbtuvėse biskį 
silpniau eina.

CHICAGO, ILL.
Dr-jos sukaktuvės.

Spalio 17 d. Davis Sąuare'salė
je ant Town of Lake T. M. Dr-ja 
No. 1 turėjo savo muzikali vaka
rą paminėjimui 10 metų savo gy
vavimo sukaktuvių.

Iš programo išpildytojų la
biausia pasižymėjo p7lė A. Bra
zauskaitė. Ji dainavo solo ir pa
dainavo puikiai. Paskui ploji
mas buvo didis. Gavo gyvų 
gėlių bukietą.

Į Visi programo išpildytojai at- 
savo užduotis neblogai, 

ne tas raudonanosis, tai vi- 
dr-jų sas programas būt buvęs pasigė

rėtinas. O tas cicilikiškas kalbė
tojas, tai visiems sugadino ūpą. 
Jo vardo nenoriu nei laikraštyje 
paminėti.

Tai buvo rengėjij klaida tokį
1 ‘ spykierių ’ ’ kviesti.

Panevėžis. (Gydymas.) Ru
sai, varydami šalin gyvento
jus, šauniai aptuštino ir Pa
nevėžį. Gydytojų nebėra nei 
pačiame mieste, nei apygar- 
dėje. Čia turėjo vokiečių val
džia gelbėti.r Ji paskyrė vo
kiečių kareivių gydytoj}, ku
ris suteiktų gyventojams gy
dytojo pagalbą. O toji labai 
reikalinga. Nes dėl netiku
sios rusų tvarkos daug žmonių 
serga vidurių ligomis. Ki
tas ir pasimirė. Pas gydytoji 
atvyksta dabar žmonės tuzi
nais, ypač lietuviai, o tuo 
daugiau kaip patyrė, jog už 
patarimą, bei už vaistus nieko 
nereikia mokėti.

Jeigu vienas-kitas linosu 
noru užmoka, tai piningai yra 
suvartojami suselpimui bėdi- 
niausiųjų mieste. Sanitariš
kosios valdybos priežiūra mies
to aptieka aprūpinta vaistais, 
kurie žmonėms yra parduoda
mi valdiškai nustatytomis že
momis kainomis. Tokiu bodu 
žmonės dabar gali pigiau nusi
pirkti vaistų, kaip tat buvo 
galima rusams viešpataujant.

(“Dabartis.,,)

ti, nes prūsai visai netoli, tai 
bėgome kur katras galėjome, 
kur katro akys ir galva vedė. 
Taip nepertoli buvo gelžkelis 
vedantis nuo Dvinsko. Tai mus 
suėmė į tavorinius vagonus, 
kaip kokius gyvulius, kai žydai 
silkes bačkoj laiko, taip ir mus 
tuose vagonuose sukimšo kiek tik 
kur galėjo; viduryj ant viršaus 
ir visur. Nuvežė tik vienas 
Dievas žino kur, o mes jau nebe
žinom kur.

Tai tuom tarpu pasimečiau 
su savo visais draugais su bro
liais su sena motinėle ir dabar 
nežinau, kur ir kokioj vietoj ran
dasi. Taip 
Mašina sustojo, 
lipti, 
nuošė 
žiojant, 
pakelyj, 
buvome 
žirnius, 
ėmė ant mūs 
tai mes vergdami ėmėm skustis, 
kad mes jau kelinta diena ne
valgę. Tai mums leido pasiraš- 
kyt tų žirnių. Tai kaip matai 
ir nuraškėme visus.

NEWARK, N. J.
Parapijos susirinkimas.

Spalio 12 d. š. m. Šv. Jurgio 
dr-jos svetainėj atsibuvo Šv. Tre 
jybės parapijos bertaininis susi- 

[ rinkimas.
Išdavus klebonui kun. J. Do- 

bužinskui raportą, pasirodė, kad 
liekamų pinigų turime jau $4.035. 
.60. Vienok, nežiūrint į tai, kad 
[liekamų pinigų ir neperdaugiau- 
i šia turime, bet visi parapijonai 
[kurie buvo tame susirinkime be- 
| veik vienbalsiai nutarė pradėti , 
statyti naują bažnyčią. Sulig’ 

; parapijonų nutarimo po bažnyčia Į 
j turi būti svetainė ar liglaikinės 
! mokyklos skyrius. Bažnyčią sta- 
Į tyti nutarta be bokšto.. *

Parapijonai visi mielai sutiko 
' mokėti naujai statomai bažnyčiai' 
i po $25.00. Išmokėjimo laikas 
i paliktas dviem metam ir dau- 
giaus. Parapijonai, įmokėję $25.00 
skaitysis išsimokėję ir tokiems de
šimtukų mokėti nebereikės. 
“Draugai,” atkreipkite į šį da
lyką atydą ir sukruskite, nes da
bar jums bus gera proga silpnes
nius katalikus mulkinti ir atkal
binėti nuo parapijos gazdinant di
deliais mokesčiais. t~Be to kuo- 
greč šausi ai parsikvieskite į New- 
arka savo kunigužį ir velnių par
davėją Mockų, su kuriuo matyti 
jau gerą bieiuolystę turite. O 
"Mockus jau tikrai bus užsistelia- 
vęs iš Vokietijos Newarko “drau- 
gučių” antrašų kelioliką tuzinų 
velnių su paspraustomis uodego
mis. Kad tikrai Mockaus su 
velniais atvažiavimas pas new- 
arkiečius nėra ką dvejoti, nes 
“draugučiąi“ atspaustus visokius 
paveikslėlius su Mockaus pa-asu 
jau senai platina. Galima iš 
anksto spręsti, kad čia Moc
kus velniūkščiais padarys puikų 
“biznį.”

Mat mūs biznieriai, pastebė
ję apie artimą velnių kupčiaus 
atsilankymą, labai nudžiugo. Kai- 
kurie žada pirkti net po porą vel
niokų ir užkinkyti arklių vieton 
po miestą prekes išvežioti.

Parapijonas.

BROOKLYN, N. Y.
S. L. R. K. A. Apskričio 

suvažiavimas.
Spalio 18 d. Apreiškimo P. Šv. 

parap. salėje buvo S. L. R. K. 
_A. Apskričio susivažiavimas. Su
sivažiavime dalyvavo 8 atstovai 
nuo 5 kuopų. Pirmininkas P. 
Montvila pranešė, kad dvi kuo
pos, būtent, New Yorko ir Mas- 
petho, Apskričio Suvažiavimą ig
noruoja ir savų delegatų visai ne
siunčia. Suvažiavimas išreiškė 

[didelį pasigailėjimą, kad tos dvi 
lietuvių kolionijos labai užsnūdę.

Tolesniai buvo raportai orga- 
I nizatorių, iš kurių pasirodė, kad 
per mėnesį laiko suorganizavo 

'naują kuopą ir prirašė Brooklyn’e 
parie Susivienijimo 20 naujų narių.

Tolesniai, nutarė rengti pra
kalbas visose kolionijose, kad iš
aiškinus naująsias reformas susi
vienijimo seniems nariams ir drau
ge pavaryti didesnę agitaciją apie 
S. L. R. K. A.

Socijalistų šulą mergina 
areštydino.

Pereitą savaitę areštuotas soci- 
šulas už užpuldinėjimą 

dar- 
jai

BROOKLY, N. Y.
Dar apie Arbucklio cukrinės 

streiką.
“Ateities“ No. 44 koks tai p. 

A. B—lis užsipuola ant manęs, 
būk aš neteisingai “Parbinike“ 
Arbucklio cukrinės streiką apra
šęs. P. A B—lis ar sapne klai
džioja ar tiktai tyčia nenori teisy
bės girdėti. Jisai sako, kad ne 
Grikštas streiką iššaukęs, o tik
tai patys darbininkai sustreikavę 
ir pakvietę Grikštą juos į I. W. 
W. prirašyti. Jei taip buvo, tai 
kodelgi darbininkai matė reikalą 

į Grikštą šauktis, į pagelbą ’ Jei- 
i darbininkai patys būtų streiką iš
šaukę, tai patys būtų ir kovoję 
su darbdaviais be Grikšto ir kitų 
I. W. W. agentėlių pagelbos. Bet 

[netaip buvo. Grikštas suagitavo 
I prie streiko, bet nepamokino dar- 
I bininkų, kaip reikia prie streiko 
| prisiruošti, kad jį laimėjus. Grik-, 
jštui matyt nerūpi, kad darbinin- 
I kai laimėtų, bet jam rūpi, kad 
jie streikuotų, nes jisai pats pa
sisakė, kad laike kokių nors 
streikij jojo vedamų, jisai gau- 

j nąs 6 dol. į dieną iš unijos. P. 
; A. B—lis sako, kad Grikštas pri- 
[ rašinėjęs prie I. W. W., o kasie- 
[ rius ėmęs pinigus. Gerai, tas 
nesvarbu ar p. Grikštas ėmė pi- 

į nigus ar kas kitas iš jojo abazo, 
! bet užtenka, kad ėmė ir jųjų ne
grąžino, nors streiką pralošė.

Tolesniai p. A. B—lis sako, kad 
i Grikštas nesiuntęs vyrų sustabdy- 
j mui žmonių nuo ėjimo bažnyčion. 
! A. B—lis rašo taip tur-būt dėlto, 
kad jisai taip nori. Juk Grikštas 
salėje po savo agrtatvviškai kal
bai nubalsavo, kad reikia kuni
gą boikotuoti už įsikišimą į strei
ką. NubalsaVus išrinko septy
nis vyrus, kad tie nedėlios ryte 
stabdytų žmones einančius bažny
čion. A. B—lis “Ateityje” sa
ko, kad tie žmonės buvę išrinkti 
nueitu pas kunigą prašyti, kad 
tas nesikištų į streiką. Neteisy
bė. Pas kunigą tiri būvo išrink
ti anksčiau ir tai tiktai trįs vyrai, 
kurie ir buvo nuėję.

Tolesniai p. A. B—lis sako, 
būk kun. A. Kodis sustabdęs dar
bininkus nuo ėjimo ant streiko. 
Grynas melas. Kuomet kompa
nija šaukė kunigą, tuomet jau vi
si darbininkai buvo išėję ant strei
ko. Kompanija šaukė kunigą ne 
dėlto, kad darbininkai neitų ant 
streiko, bet dėlto, kad dasižino- 
tų ko darbininkai reikalauna, 
nes Grikštas nesiskubino priduo
ti reikalavimų, bet skubinosi vi
sus prirašyti prie unijos ir pus- 
dolerius iš jų surinkti.

Kun. Kodis ant pamokslo pa
sakė, kad jisai nėra priešingas 
streikininkams, nes darbininkų 
vienintelis kelias prie pagerinimo 
būvio, bet tokiam streikui kaip 

j buvo Arbucklio cukrinės darbi- 
Į ninku streikas, jisai yra priešin- 
’ gas, nes neorganizuotus ir blogi 
i vadovai neprives prie nieko ge- 
i resnio, kaip tiktai prie blogesnio 
darbininkų padėjimo. A. B—lis 

i sako, kad tas streikas buvęs ve- 
[ damas tvarkiai. Tą gal jisai tik
tai ir matė, bet čia gyvenantieji 
ant vietos žmones matė, kad tas 
streikas buvo >be tvarkos, nes ne
turėjo jokio komiteto apart Grik
što ir tiktai gal vienas Grikštas ir 
žinojo ko darbininkams reikia, 
nes patys darbininkai nežinojo, 
ko jie reikalauja iš kompanijos. 
Delto-gi netiktai kun. Kodis bu
vo tokiam streikui priešingas, 
bet visi tie buvo priešingi, kurie 
turėjo numanymą nors šiokį tokį 
apie streiką. Tas jau pats fak- 

nemažą tas paliudija, kad streikas buvo 
be tvarkos, jeigu jisai praloštas. 
Tam nieką* nekaltas, kaip tik
tai tas, kuris streiką 'ššaukė ne- 
prireoši.-s darbininkų prie kovos 
su kapitalistais.

“fkiA ” rm -* r. t _ i



Am. darbo Federacija.
Šelpkime badau 
jaučia Liet c a 

adai, n-arai
Tautos Fondui I

.......... - -. . ... -
darbo klausimas be
pakilęs, kaip šioje 

Amerikos šalyje. Prie- 
ilįmui, rodos, suteikė 
pasidauginimas dar- 

Nors tiesa šioje 
arbininkai iš kai-kurią 
j yra geriau aprūpinti, 
kur kitur, aje toli

gražu ne iš visą. Ištikro 
darbininkai čion pradėjo ga
na anksti organizuoties į ma

devynios vietii 
kos darbo unijos, 
įvairią draugiją bei 
Federaciją priguli, 
skaitlius narią siekia viršaus I 
dvieją t milijoną, ir prie jos 
priguli mažne visą darbą dar
bininkai.

Ši Federacija rūpinasi, ar
ba stengiasi kiek galėdama 
prisidėti prie pagerinimo dar
bininką būvio. Ji savo įvai
riuose susirinkimuose apkal- 

žas ir į dideles organizacijas ba visokius klausimus, palie
čiančius darbą, išdirbystę ir 
padalijimą daiktą; reikalą 
sanitariškai užlaikyti darbi
ninkus ir abelnai įvairius socia- 
les ekonomijos klausimus. 
Šioji darbo organizacija pasis
tengė įvesti įvairius darbo 
statistikos biurus; įšgavo ir 
pasistengė įsteigti tiesas su
trumpinimui darbo dienos va
landą; užgynė mažiems arba 
jauniems (neturintiems pilnai 
14 metą) dirbti. Ji taipgi 
stengiasi sumažinti streikus, 
įvėsdama trečiąją teismą 
(third party) arba santaikos 
komisiją susidedančią iš šešią 
narią, kurių užduotimi yra 
padaryti sutartį tarpe darbi
ninkų ir darbdavių, iškilus 
streikams. » Toji komisija vi
sados privalo elgties teisingai 
ir užstoti už darbininkus, žiū
rėti, kad jiems nebūt maži už
mokesčiai, ir tt. Beabejo tokia 
komisija labai yra reikalinga 
ir jei tik elgsis visados ir vi
sur teisingai, didelę naudą 
suteiks darbininkams.

Iš to viso matome, jog Ame
rikos Darbo Federacija yra 
daug gero nuveikusi praeity
je, 
gė 
ji 
lis 
gų neprisideda prie jos ir neno
ri jos savo prisidėjimu parem
ti ; beabejo dar nesupranta 
tokios didelės organizacijos 
svarbos. Daugelis žino gerai 
jog “kur vienybė, ten yr ga
lybė,” ale pas daugumą tas 
pasilieka tik teorijoje, o ne 
praktikoje.

O mums lietuviams darbi
ninkams ar neapsimokėtą pri- 

- aidėti prie tokios Federacijos. 
Prie jos priguli įvairią tau
tą ir įvairįą darbą darbinin
kai. Prigulėdami prie jos ne
būsime palikti vien sau ir sa
vo pajėgoms, bet būsime na
riai vienos iš didžiausią or
ganizaciją. Nereikia many
ti, jogei prigulėdami prie Fe
deracijos, nustosime savitar
pinio valdymosi, arba būti 
gerais tautiečiais. Visiškai 
ne. Toji Federacija leidžia 
kiekvienai draugijai valdy
bes savaip.- Taigi gerai apie 
tai pagalvokime.

Tiek tik šį kartą apie Ame
rikos Darbo Federaciją. Nu
rodžiau abelnais ruožais, kas 
toji Federacija yra ir kuom

Jį. Sakau, 
laikas, kad 

j kentėjimą, nesmagumą, 
igo, nes visi daiktai, bu 
duoti, visi žmonių re 

Į bus aprūpinti. Daugiau žmo- 
į nės nekels karių, nes ją min
čių nevaržys religiją. Žydės 
įtik meilė, artimo meilė. Vi-I 
sur bus pasikakinimas ir sau- [ 
taika. Bus soeijaližmas!”

> Supliauškėjo delnai. Visa 
[salė .nuo ją ūžė. Klegėjo su
sirinkusieji '

Kalbėtojas nužengė nuo es
trados. Žmonės ėmė skirsty- 
ties, išeidinėti ant gatvių. 
Aš sekiau minią. Pasukęs į 
dešinę įžengiau didžion gat
vėn. Joj besą daug žmo
nių. Keletas svyruojančią 
vyrą kone užkabino mane; 
rėkauja, piktžodžiauja, vež
iodami. Pulkas moterų, 

‘ ‘ madnai ’ ’ apsirėdžiusią, su 
miltuotais ir “krosytais” vei
dais, indubusiomis akimis, 
jraėjo pro mane ir susimaišė 
su žmonėmis. ,

Ant kampo, kur stovėjo 
gražūs rūmai, nudriskęs elge
ta lingavo galva, atkišęs nup
lyšusią kepurę. Niekas į jį 
domos neatkreipė. Visi sku
binosi savais reikalais, rūpes
čiais ir linksmybėmis.

Pasukau kiton gatvėn, pa
ėjėjęs galuką išėjau už miesto, 
į laukus Atsisėdau 
lio.

Buvo jau sutemę, 
sidabrinis mėnulis 
gaus augštybią Hejo 
šviesą ant miesto, sodną ir 
lauką. Mėnulio spinduliai 
man nušvietė aptvertą didelį 
budinką. Ėjau link jo. Man 
bežiūrint per augštus gele
žinius vartus, pamačiau vi
jūnais apaugusius mūrus.

Tyrame, tylame ore suskam
bėjo varpelis.

Prasidaro žemos durys, 
ir ilga eilė sermėguotą vy
rą kiūtino taku pro medžius. 
Galvas nuleidę ėjo ir suėjo 
vidun per kitas žemas du
ris. Per duris gilumoje buvo 
matyti didelis kryžius.

Už valandėlės suužė var
gonai ir susiubavo mano sie
lą. Pasigirdo giesmės. Kaip 
ilgai klausiau muzikos ir gie
dojimo, negaliu pasakyti. 
Stovėjau ten, kol balsai din
go nakties tamsumoj.

Pasukau namo. Širdyje 
buvo toks ramumas, links
mybė, gero velijimas vi
siems. Prisiminė man salė, 
prigrūsta žmonių. Prisimi
nė kalbėtojo šauksmai: Ra
mybė, brolybė, meilė... Prisi
minė ranką pliaukšnojimai ir 
riksmai susirinkusiųjų. Pri
siminė minios nerimavimas,

šalę ke-

federališ-

• jj užsiima. Kitą kartą tikauo-

tebegy-
Jos poli-

barbarišką ka- 
kad vienas an- 
kapos, badys, 
paversdami ža- 

laukus tyrais,

Vienok dar viską neįsten- 
nuveikti, ką ji gali ir ką 

privalėtą, nes dar dauge- 
įvarią darbininką sąjun-

4 
Kurs tiktai nieko nežino, 

tas save gudriu vadina.

o aiškus 
iš dan- 

savo

lorn.uctiį 
j

: .ai. i
at i nlmo broly b ė s, 7 - 

šventyklų

LD 
ne

si surasti progą labiau įsi
gilinti į patį jos veikimą.

“Darbininko” Sėbras.
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bei draugijas. Amerikos Dar
bo Federacija irgi beveik ga
lima priskaityti prie tą pir
mąją didėlįą organizaciją.

Pirm negu pradėsite tyri
nėti; kas toji Darbo Federa
cija yra, bent trumpai dirs- 
telkime į jos istoriją, jos atsi
radimą.

Kiek yra žinoma, pirma 
draugija, kuri rūpinosi " bent 
kiek darbininką reikalais šia
me krašte buvo tai “Tautiš
ka Federacija.” Toji Fede
racija susitvėrė, rodos, 1866 
me|ais ir vadinosi: “Tautiška 
Darbo Unija.” Iš dalies savo 
siekiuose ji buvo politiška 
draugija daugiau, negu dar
bininkiška. Ir iš tos priežas
ties paliko mažą intekmę į 
darbininką judėjimą laike 
savo gyvavimo.

Didesnę gi intekmę paliko 
ir su daug platesniais Enk 
darbininką siekiai^ buvo tai 
“Darbo Vyčiai” (“The Knig- 
hts of Labor”). Ši organi
zacija susitvėrė 1869 metais. 
Prie jos galėjo prigulėti dar
bininkas įvairią rušią. Iš- 
pradžią “Darbo Vyčiai” rū
pinosi vien tik pagerinimu 
darbininką būvio, suorgani
zavimu darbininką, ir t. t. 
Bet vėliaus pradėjo maišy- 
ties ir į politiškus klausimus, 
politiką. Šis atsitraukimas 
nuo savo tikslo ir atnešė drau
gijai blogas pasekmes. Ji 
išgyvavus vos šešioliką metą 
pradėjo pulti žemyn, mažin- 
ties. Pagalios likusieji na
riai, matydami, jogei nega
lės gyvuoti, nusprendė pri
sidėti prie neseniai susitvėru
sios “Amerikos Darbo Fede- 

--raeijos.”--—c- - <
Amerikos Darbo federa

cija pasirodė apie 1881 metus. 
Jos tikslas bei pamatas buvo 
visiškai skirtingas nuo abie
jų viršminėtą organizaciją. 
Ji susidėjo iš įvairią darbo u- 
niją. Atskiroms unijoms, ji 
davė liuosybę tvarkyti reika
lus pagal ją norą. Arba, 
kitaip tariant, ši Federacija 
tapo įsteigta ant idėjos bei 
supratimo liuosos 
kos valdžios.

Toji Federacija 
vuoja ir šiandien, 
tika, kokia iš pradžią buvo 
tokia ir nūnai yra nesikišti 
bei nesimaišyti perdaug į po
litiškus šalies klausimus, bet 
kelti susipratimą ir lavinti, 
darbininkus, gyvu ir ypatin
gai spausdintu žodžiu, ir vie
nyti jūOS iškovojimui geres
nių darbo sąlygą. Nuolati
nis augimas Federacijos gali 
būti prigulėjo ir priguli nuo 
tvirto laikimosi siekią, ku
rią delei ji tapo įsteigta. Tiks
las organizacijos buvo ir yra 
suvirtmti bei pagėlbėti tvė- 
rimėsi įvairioms įvairią vie
tą ir tautą draugijoms, uni
joms; pratinti prie draugiš
kumo arba auklėti draugiš
kumą tarpe įvairią organiza
ciją, be įsikišima į ją vietines 
savyvaldas. žodžiu tariant 
jos užduotimi yra sujungti į- 
vairias draugijas į vieną dide
lį kūną, kurs, susidėdamas 
iš daugelio dalią, galėtą 
tinkamai aprūpinti kiekvieną, 
kuri galėtą gyvuoti be jo
kios baimės ir nuoskriaudos.

Dabartiniame laike “Ame
rikos Darbo Federacija” ro- 
ios užima pirmą vietą pasau
lyje skaitliumi įvairią uni
jų bei narią. . Prie tos Fe
deracijos priguli virš šimto- 
dvidešimts tautišką ir tarptau- 

darbo uniją, suvirš 
mt septyni tūkstančiai 
šimtai vi

; keturio

ratai penkios d

RAMYBE VISUOMENIŠKA.
“Ši baisi, kruvina karė, dabar 

už Atlantiko siaučianti, bus 
paskutinė. Tai bus paskuti
nė pasaulyje skerdynė, pas
kutinis kraujo praliejimas de 
kapitalizmo. Niekad daugiau 
nesusirems žmonės, nebus in- 
traukti į tokią 
rę. Nebus to, 
trą šaudys1, 
terios šalis, 
liuojaučius :
nešlakstys daugiau žaliuojan
čią pievą žmonių kraujais. 
Meilė, lygybė, brolybė užvieš
pataus. Ateities dienos ne
pažinos karių. Amžina san
taika įvyks tarp žmonių.” 

Kalbėtojas biskutį stapte
lėjo ir griausmingas ranką 
plojimas supleškėjo. . Ploio 
visuose kampuose. V 
moters pakilo nuo sėdj 
ėmė mostikuoti rankoi 
pamišę. Kalbėtojas

nėse neapykantą?
i -----malonus 1 uri —

{Adam Sharpie, Costas Baras- 
Bile Kas iki, Alezander Berskovitch ir

— jPeter Hardow. Tie asmenįs 
(yra suareštuoti. Pirmas Shar- į 
pie^buvo suimtas. '“'Kiti trys! 

[buvo suareštuoti namuose. Ka
da policija ėmė landyti po dar
bininką namus, tai buvo ki
lęs didis sumišimas. Manyta, 
kad visi darbininkai-streiki- 
ninkai bus vedami kalėjimam 

Toji žmogžudystė labai" pa
blogino stovį. Kilo didi ne
apykanta taip lenką ir graiką. 
Mat užmuštasis yra graikas, o 
intartasis užmušėjas lenkas. 

Streikininkų susirinkime iš
reikšta pasibjaurėjimas užmu
šimu. Streikininkų vadai iš- 
rodinėjo, kad reikia užsilaiky
ti ramiai.

Kaip Boston Post praneša, 
tai streikininkai užmuštąjį ke
tina laidoti nedėlioj. — 

Laukiamas American Fede- 
ration of Labor organizatorius. 
Iš jo daug pasitiki streikinin
kai. Į vadovus piršosi I W. 
W., bet vis buvo atstumiami.

NĖRA pasitenkinimo.
San Francisco, CaL — 

Brotherhood of Teamsters. tu
rėjo suvažiavimą. Organiza
cijos prez. Tobin savo raporte 
pasakė:

“Aš niekuomet nenoriu, ir 
tikiu kad niekuomet nematy
siu nei darbininką, nei darb- 
davią pilnai pasikakinusią. 
Nepasikakinimas yra geras 
akstinas. Akstinas atsiran
da tada, kada žmonės pajunta 
nepasitenkinimą, nepasikakini- 
mą. Tasai nepasikakinimas 
akstiną žmogų prie didesnių 
veikimą.

Gyvenimas, galą gale nėra 
kas kitas kaip tik nuolatinė ko
va. Tie, kurie nenori daly
vauti toje kovoje, yra nubloš
kiami į pakelius. Unija, ku
ri nėra budri ir veikli, galą 
gale pakriks.”

ATHOL, MASS.
Prasidėjo Streikas.

Spalio 18 d. “Union Twist 
Drill Co.” darbininkai pastatė 
darbdaviui savo reikalavimą, 
išdirbtą per “American Fede- 
ration of Labor” organizaci
jos. Reikalavimas buvo toks: 
1) 8 vai. dienos darbo, 2)" 20 
nuoš. pakėlimo mokesties, 3) 
kad už viršlaikį mokėtą laiką 
ir pusę, o šventą dieną darbo 
dvigubai,. 4) pripažinimo u- 
nijos. Tarp tą buvo ir smul
kesnių reikalavimą. Darbda
viui buvo duota 3 dienos laiko 
į tai atsakyti, bet jam nereikė
jo tiek daug laikoj jis tą pa
čią valandą sušaukė darbinin
kus ir pasakė, kad, jam tie 
reikalavimai nepatinka ir, 
daug apie tai nekalbėjo, tik 
pabauginęs darbininkus, tarė: 
“jeigu norite dirbt eilute ir 
dirbkite, kaip ligšiol dirbote, 
o aš jums nieko nesakysiu ir 
net už tą valandą užmoku; o 
jei ne, tai tuojaus išsikrausty- 
kite.”

Žinoma, darbininkai suti
kę tokį neprielanką atsakymą, 
pasistatė ir dalis tuojaus išėjo 
ant streiko, o kiti paskui. Taip 
kad dabar streikuoja apie 600, 
t y. daugiau kaip pusė tos 
dirbtuvės darbininką.

Mūsą žmonės veik visi pris
tojo prie unijos ir sykiu su ki
tais kovoja už savo būvį, tik 
mūsą Athol’io karštieji eicili- 
kai, kurie taip daug atsidavę 
darbininkams buvo, skebauja. 
Toliau apie tai pranešiu dau
giau. '.M---''

STREIKAS NASHUOJ, N. H.
Jau nuo spalią 4 d. Nashuoj 

streikuoja audėjai. • Dirbtu
vės priguli Nashua Manufac- 
turing Co. ir Jackson Mills 
kompanijai. Šis streikas tuo 
ypatingas, kad veik visi strei
kininkai yra lietuviai ir lenkai.

Išeidami streikan, darbi
ninkai nebuvo dar susiorgani
zavę. Bet blogos darbo sąly
gos ir menka mokestis privertė 
juos sustreikuoti.

Streikas neina ramiai, įvy
ko susirėmimą su policija, ku-

Susivienijimas Lietuvių Ry- 
Amerikoje

—YRA—
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 

organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei, 
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.

Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: — 
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės 

$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
«♦ 2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitėitt<%>

po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietę, išleidinėja gerus raštus ir 

dalina nariams dovanai.
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody

mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pi- 

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt.

Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informa
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
venę, arba stačiai pas Centro Raštininką, šiuo ad
resu: —

J. S. VASILIAUSKAS,
112 N. GREENE ST., :: :: BALTIMORE, MD.

VIENYBĖJE.
Vienybėje darbą sunkiausią nudirbsi, 
Vienybėje taką matysi — neklysi, 
Vienybėje vargo, brolau, neturėsi, 

Vienybėj iš darbo greit naudą regėsi.

DIDIS PLIENO REIKALA
VIMAS.

Uniontown, Pa. — Iš didžio 
pareikalavimo kokso (coke) 
matosi, jog plieno dirbtuvės 
smarkiai eina. H. C. Trick 
kompanija skelbia, kad per dvi 
savaiti uždegus 1.250 krosnią. 
Viena dirbtuvė dykavo per 2 
metu. Dabar ir joj prasidėjo 
darbai.

Vienybė tamsumą išblaško, išvaiko, 
Tautas, ją tvirtumą pasaulyje laiko: 
Tat, mielas broleli, tik stok į vienybę — 
Suteiksi tėvynei didžiausią galybę!

Uola.
Gerai įsiskaitykime į viršuje paduotas eiles 

ir pasistengkime gerai suprasti poeto žodžių 
prasmę. Tuose salrininose yra išreikšta am
žina tiesa.

Nuo senų, senų laikų jau žmonės žinojo, jog 
vienybėje galybė. Latinų priežodis šitaip 
skelbė: Vienybėje ir mažiausios valstybės 
tarpsta, o nesutikimas ir didžiausias išgriau
na.

Kuomet šios šalies gyventojai kovojo už lais
vę ir neprigulmybę, tai tų laikų dainiai ir iš
minčiai tik ir šaukė žmones prie vienybės, prie 
susiorganizavimo, prie susibūrimo. Anų lai
ką poetas J. Dickinson atsišaukė į žmones: 

Then join in hand, brave Americans all! 
By uniting we stand by dividing we fall.

Tai lietuviškai reiškia: Tad visi narsūs 
amerikonai susivienykime- Susivieniję mes 
stovime, pasidalinę puolame.

Amerikonai laikėsi vienybės ir todėl iškovo
jo laisvę ir neprigulmybę.

Mes Hetuviai imkime sau pamokas iš savo 
prabočią, kuomet jie buvo vienybėje, prisi
žiūrėkime į kitas tautas, kurios vienybėje gy
vena ir didžius darbus atlieka. Prisižiūrėki
me kas dedasi ten, kur nėra sutarimo, vieny
bės, kaip antai tokioj Meksikoj. Turėdami 
omenyje tokius pavyzdžius, privalome pasimo
kinti iš ją. Mes lietuviai, norėdami išlikti, 
turime susivienyti, susidėti į didžiules organi
zacijas, kurią ačiū Dievui jau pakaktinai tu
rime. Tik dabar reikia už jas agituoti, pri- 
daiginti kuopą po visas kolonijas ir tas kuopas- 
be paliovos didinti, auginti. O susidėję krū
von, susiorganizavę, pernešime ir didžiausias 
audras, pergyvensime ir didžiausius smūgius.

Su CentraŪnėmis organizacijomis priseina 
dažnai susižinoti ir todėl žemiau paduodame di
džiąją organizaciją raštininkus ir ją adresus.

Kum F. Kemėšis, Tautos Tarybos rašt., 50 
W. Sirth St, So. Boston, Mass.

Pranas Gudas, A. L. R. K Federacijos rašt, 
242 W.'Broadway, So. Boston, Mass.

A A. Šlakis, Tautos Fondo rašt., 3255 So. 
Halsted St, Chicago, UI.

J. S. Vasiliauskas, S. L. R. K. A. rašt 112 N. 
Greene St., Baltunore, Md.

M. ' irinskaitė A. L. R. K. Moterą Sąjun- 
, 3347 Auburn Avė., Chieago, UL 
Ramanauskas, L. D. 8. rašt, 242 W. 

y, o. Boston, Mass.
1800 W. 46 St.,

Kuu -J Valai-*, Liet Blaiv. S-mo rašt, 2S 
Cherry St., Shamoki“. r*.

Kun. V. Kulikauskas. Kat Saaud*" Dt rast. 
1531 W North Avė.. IV



3654 RICHMOND ST.

1800W.46ST CHICAGO. ILL

Juokų, pašaipos, pajuokos Laikraštis

merunais 
nakais.

Nebesugaudysi žodžių ištar 
tų; kol vienų jų ištarsi, ap- 
mąstyk du kartu.

“TIKYBOS IR DOROS” dar nematei, tai

Myliu savo gerų vyrų, 
Myliu ir bučiuoju, 
Kaip pareina pasigėręs, 
Patalų pakloju
Nurengiu, kojas nuaruju, 
Paguldau, užklostau.
Atsigulu prie šalelės 
Jam veidelius glostau... 
Jeigu piktas, tai raminu, 
Myluoju kaip moku,, * 
Jei paliepia Šokt kazokų, 
Tai juokiuos ir šoku. 
Ir sutinkam mudu visad, 
Net kitos pavydi.
Nors jau senstam begyvenant, 
Meilė tarp mūs žydi, 
Ir nežinom kas peštynės, 
Vaidai ar muštynės.
Nes myliva vienas kitų 
Iš visos krutinės.

MOKSLEIVIAI IMS VEIKTI.
Pereitų nedėldienį Bostono 

moksleivių kuopa turėjo susi
rinkimų ir sutvarkė savo daly
kus. Tarėsi apie veikimus 
ateityje. Nutarta už kelių 
nedėldienių surengti diskusi
jas kaslink - girtybės. Be 
diskusijų dar bus dainos, mu
zika ir 1.1.

gal prūsokas, mū- 
lietuvių tarpe, ko
tam ’ ’ uždėjo vo-

Jei trokšti apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisąvaitinį 

iliustruota jaunimo laikraštį
M

SUSIRINKIMAS.
L? D. S. 1 Kuopos susirinkimas 
ųtsibus spalio 24 d. 1915 m.l 
valandų po pietų šv. Petro sve
tainėje.

Taigi visi nariai ir narės 
malonėkite pribūt nes bus svar
bių reikalų, bus išdalinama 
L. D. S. ženkleliai ir konstitu
cijos. Taipgi, kurie dų nep
rigulite, malonėkite ateit ir 
prisirašyt prie minėtos orga
nizacijos.

J Nuo spalių mėnesio 1915 m. eina naujas vienatinis visoj 
5* Amerikoje juokų ir satyros mėnesinis laikraštis vardu: 
f* “ŽVIRBLIS,” kurs visiems lietuviams didžiai reikalingas ir 
Į labai naudingas. Už ištisus metus prekiuoja tik vienas X agentai, kurie nuo kiekvieno dolerio gaus

25 centus, o už kožną šimtų surastų prenumeratorių (me- 
t tinių) gaus dovanų dar (po 5 dol.). Jeigu norite naudingai 
t praleisti liuosą laiką ir širdingai pasijuokti, tuojau pa- 

kvieskite į savo namus “ŽVIRBLĮ.”■T... x v '
J. Leidėja Ona Janušyte, 
4 Box 576 Forest Citv, Pa.

ti, išgirsti šukavi- 
•bininkas” “Darbi- 
kaip bematant vai- 
apipuola su “Darbi- 
glėbiais, siūlydami

“Žvirblis”
nekokios iš 

Kelios merge- 
ršieruoti atė- 
su $5.00 neat-

RUDENIUI ARTINANTIS.
Waterbury, Conn. Pikninkai 
pranyko, nutilo. Kaip gai
la; dabar po tas vietas karvės 
lapus mindžioja.

Prasidėjo svetainėse ilgi 
vakarai, baliai, teatrai, te- 
-atrėliai, ir kitoki margumy
nai. Tik rūpinkis dešimtu
kų ar išteksi: čia “Aušra” 
aušta iš ūžausimo, aušrininkai 
blaivosi iš tamsybės miego, 
ten ‘ ‘ Skambalas ’ ’ skambina 
prisirišiųs katės pūslę, ten 
“Aidas” po visų Waterbu- 
rio padangę atsiliepia, ir bu
dina savo narius prie “Vai- 
deliutės,” čia šv. Juozapo 
didysis choras su 50 dainomis 
rengia koncertų. .Tai tie vi
si mūsų Waterburiečių scenos 
papuošalai. Beje, yra ir “rau- 
donpilvių” choras ir tamsie- 
čių dramatiškas rajonas. Na, 
žinoma, visi jie stengsis 
šiuom tai tuom mūsų scenų 
pripildyti. Galima tikėtis, kad 
šįmet mūsų AVaterburiečių lie
tuvių scena bus pripildyta ir 

ir svogūnais ir čes-

PARAPIJINĖ PRAMOGĖLĖ.
Cambridge ’io, Mass. lietu

vių N. P. P. šv.parapija rengia 
spalio 24d. parapijinėj salėj 
pramogų - vakarienę. Vakar
ienė grynai lietuviška,' lietuvai
čių sutaisyta. Be to bus dainų, 
deklemacijų, žaismių ir t. t . 
Įžanga vedusiai porai 35 centai 
pavieniems 25 centai. Pelnas 
skiriamas vargonų intaisymui 
toje bažnyčioje.

Visų prašoma atsilankyti 
vakarienėn.

“Draugas" - Nesugriaunama 
Tvirtove.

“Vytį
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis 

Amerikoje.
“VYTYJE.” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų, 

literatų ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau

nuomenės gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje.

“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizacija.
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75c. L.

Vyčių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.

Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį,- o vieną 
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.

Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu:

“Vytis,”
731 West 18-th str., Chicago, Ui

Bs ’ Visi tautiečiai,' jauni ir seni, vyrai ir moters, mer- 
05 ginos ir vaikai, nei minutos neatidėliodami marš į mobili- 
05 zacijos punktus. Kuogreičiausia ruoškimės į baisią, sunkią, 
0S ilgą karę. Sujungkime jėgas kariauti su baisiu, galingu, 
0E beširdžiu priešu, kurs baigia mus terioti. Baisusis prie- 
Ęe šas pasalingu būdu įlindo mūsiškių tarpan ir skerdžia mu- 
Ęs siškius, kaip meitėlius. Nejučiomis baisusis priešas pri- 
Be veisė tarp mūs visokių nuodingų vabalų, kirmėlių, žalčių, 
BE bjaurių šliūžių. Dėl to įsibriovusio priešo mūsų tarpan 

mūsiškiai ėmė skęsti varguose, nedorybėse.
Todėl apšaukiame jam karę, kuri gal truks dešimtme- 

čius, gal šimtmečius.
— Kelkime kovos balsą nuo krašto iki krašto, didmies- 
čiūose miestuose, miesteliuose visose kolonijose. Pakelki- 
me balsą, sujuskime, kad nuo mūsų balsų ir sujudimo 
sudrebėtų žemė, suvirpėtų oras ir kad nuo to sugriūtų 
paskutinės didžiausiojo priešo tvirtovės ir drutvietės.^

Visokios informacijos, nurodymai, instrukcijos kari- 
niame muštre, strategikoj, ginklų, amunicijos, provizijos, 
kreiptis į generalio štabo buveinę.

Nuolatinės instrukcijos leidžiamoj kas mėnuo. Per metus 
atsieina tik 50c. Generališko štabo adresas:

I “Tautos Rytas” 

S Rev. J. Valaitis.
§8 28 CHERRY STREET, :: :: :: :: SHAMOKIN, PA.

- j_____  __

“DRAUGAS” PUBL.CO.
1800 W. 46 ST., :: :: :: :: CHICAGO, ILL

“Darbininkas”• ?
242 Broadway, So. Boston. “ass.-į

Sako, kad šioje gadynėje nesą nesudaužomų, 
neišgriaujamų tvirtovių. Netiesa.

Jau daug metų; kai socialistai ir laisvamaniai 
sujungtomis spėkomis atkakliausia bombarduoja ir 
antpuldinėja Amerikos lietuvių katalikų tvirtovę 
'“DRAUGĄ.” Ta* tvirtovė netik kad atsilaikė, 
netik kad nubloškinėjo visus priešų smūgius ir ant
puolius, bet dar išleido savo spėkų statyti tvirto
ves kitur, kur priešininkai yra įsigalėję.

Todėl ypatinga yra ta tvirtovė, indomus tas 
laikraštis “DRAUGAS.” Jo spėkos yra šauniai 
sumobilizuotos. Stok ištvermingųjų, nepergali
mųjų pusėn, užsiprenumeruok “DRAUGĄ.”

Metams $2.00, pusmečiui $1.00.
Adresas :

“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasi
lavinusiems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbi
ninkams. _

“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius 
Amerikos ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildo
ma, todėl, originaliais raštais.

“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių 
tautos klausimai.
. “PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes 

jai bendradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos 
literatai.

“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsi
reiškimus.

“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo 
klausimus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.

Metinė prenumerata $3.00, pusmetinė $1.50, at
skiras numeris 25 c. v

Adresas:



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

Jonas Grebliauskas

Grobininkas ir Balzamuotoj as

Krautuve

Neskaityk čionai,

Gy- 
jums

PUIKUS NAMAI ANT 
PARDAVIMO.

K. ŠVAG2DIS
Užlaiko automobilių su septy
nioms sėdynėms. Patarnauja vi
suose reikaluose dieną ar naktį. 
Adresas: 242į W. Broadway.

Kad musų 14k. Gold 
Filed Laikrodėlius kuogreičiau- 

siai išplatinti.

MEISTRAS IR MALIORIUS 
atlieka darbą kuogeriausiai, kai
nos žemiausios. Juozas Slaviškas, 
ofisas 310 W. Broadway, Namai 
76 B.'St. Tel. S. B. 562-R.

Siuvame vyrų ir moterų 
drapanas. 

Darbas užtikrintas.

ATKIN’S LUNCH
Galima gauti pietus neštis į fabri 
ką. Valgius gardžiai gaminame.
SI SAWTELL AVI.

Užlaiko savo krautuvėje šviežius 
vaisius ir daržoves.

Adresas: 28 Ames St

M. A. NORKŪNAS
Geriausia vietinis fotografistas 
Padaro paveikslus tinkamai ir pi 

giai. 195 Ames St.
JUOZAPAS PIŠČIUKAS

Kuri užlaiko visokio ta 
voro, reikalingo maine 
nieriams.

Broliai ir seseris, siuvimo 
darbus paveskite mumis. Iš 
pirmo karto įsitikinsite, jog 

darbą atliekame prideramai.
JONAS BERZELONIS & CO. 

28 Chandler St, Boston, Mass. 
V i ertos durys nuo Berkley st.

Ketverge nuo pietų sustrei
kavo 700 prekių gabentojų 
Boston and Maine stotyje. Lau
kiama, kad ir kitose stotyse 
bus tas pat. Streikininkai tu
ri unijų. Vadovai pasakė, jog 
urnai visokis gabenimas Bos
tone sustos, jei nebus algos 
pakeltos 15 nuoš. Stotyje pre
kių priversta didelės daugybės, 
jų yra šimtai tonų. Kompani
ja skubiai gabenasi streiklati- 

.žių. ■ '
Streikininkai pasitiki, kad 

ir klerkos sustreikuos, jei kom
panija nenusileis. Tai strei
kuojančių skaičius'pakiltų iki

PARDUODU. Rakandai (fomi- 
čiai dviem ruimam ir virtuvei. 
G. M. 75 B. .St. antros lubos (va
kare) So. Boston, Mass.

ATHOL, MASS.

19 d. spalio, The Union Twist 
Drill Co. darbininkai išėjo ant 
streikų apie 400, reikalaudami 
sutrumpvti darbo valandas ir tą 
čią mokestį kaip pirmiau gauda
vo, tai yra vietoje 10 vai. kad 
būtų 8 vai. - ,

Tą pačią dieną atsibuvo šeimy
niškas vakarėlis vietos L. Vyčių 
10 kuopos. Programas buvo į- 
vairus. Pirmiausia pasakė pra
kalbą apie jaunintą vietos klebo
nas. Paskiaus sekė monoliogas, 
2 deklemacijos ir Vyčių himnas. 
Galop tautiški žaislai. Visas 
jaunimas buvo labai šmagus, lin
ksmas, žmonių buvo nemažai.

Gailiunųs.

Tai-gi kiekvienam,kuris mums prisius savo tikrą adresą sy
kiu su šiuo apskelbimu ir 25 eenuts pradotko markėmis arba 
kvotė rį, .' tai mes išsiųsim jam tuo jaus 14K. Gold Filled 
Laikrodėli, vyrišką arba moterišką, gvarantuotą ant 20 
metų, su geriausiu tos rūšies mechanizmu pasaulyj, ir prie 
kiekvieno Laikrodėlio dubsim augščiaus parodytus 28 pre- 

zentus visai DOVANAI. Štai jie: Retežėlį su kabliuku, žie
dą, pypkę, branzalietą, (Miniture) branzalietą sulaik- 
dėliu, setą spinkų, 32 cal. (Model) revolverį, britvą, 

diržą, Importuotą atdarą (Model) laikrodėlį, durklą, Taba
kui skurmį krepšelį, 'nikelinę dėžutę dėl degtukų, (Minia- 
ture) budilniką. Kada atneš tau į namus laikrodėlį ir pre- 
zer.tus ir būsi užganėdintas, tai užsimokėsi likusius $6.00 
ir 30 centų už prezentų persiuntimo lėšas. Jeigu nebūtum 
užganėdintas, tai nepriimk, o mes Tau sugrąžinsim prisiųs
tus 25 centas Apart to primenam, kad mūsų Laikrodėliai 
yra 14k. Gold Filled gvarantuoti ant 20 metų, mūsų laikro

dėlius pataisom arba pamainom ant kitų visai DOVANAI, 
prisiuritus mums 25 centus už parsiuntimo lėšas. Tokiu bū

du, perkant nuo mūs laikrodėlį, pats nieko nerizikuoji. Iš 
Kanados reikia visus pinigus prisiųsti iš kalno.

Adresuok aiškiai taip:

C. P. YURGELUN,
377 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

PREZIDENTAS SVEIKINO 
TRYNUKIŲ MOTINĄ

Mattoon, III. — Ties šiuo 
miesteliu viena moteris Wood- 
worth susilaukė trinučių.

Vaikams vardai duota: 
William, Woodrow ir Wilson. 

Prez. atrašė jai pasveikini
mo laiškų, kuriame besu po 
$25.000 kiekvienam iš trvnučių. 
Dar žadėjo prisiųsti vėliau 
$500, kuomet vaikams reikės 
apšvietimas duoti.

BUCERN®
Mėsos, visokios rūšies daiktai. 
A. Algermonavičius ir P. Špokas 
260 4-th St. So. Boston, Mass.

h POLICIJA ŽIAURI.
Nashuoj visi nepatenkinti 

žiauriu policijos apsiėjimu. 
Biauriai apsieina ir milicijan- 
tai, žiauriai elgiasi ne vien su 
■streikininkais, bet ir su visais 
pašaliniaus žmonėms. Išrodo, 
kad policija ir milicijantai ne 
tiek rūpinasi ramybę užlaikyti, 
kiek sukelti riaušes. Bostono 
laikraščių fotografams milici
jos oficieriai uždraudė streiki
ninkų paveikslus imti ant gat
vių.

Padarom moteriškus drabu
žius, vasarinius ir žieminius 
po naujausiai madai.

A. ČEPULIONIS,
242 j W. Broadway,

(Virš “Darbininko” spaustuvės.)
So. Boston, Mass.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo rnlandoe:
Nuo 2 iki t po piet. Nuo 7 iki S rakaro

509 BROADWATJ Cor. G ST. SO. BOSTON, 
Tai 502 S. B.

25 Laikrodėlis

lis" Pasiūlymas
28 prezentai

SUMIŠIMAI TARP STREI
KININKŲ.

Sherburn, N. Y. — Tarp 
streikuojančių mezgimo darbi
ninkų buvo kilusios riaušės. 
Sumišime vienam streikininkui 
nosis numušta, antras streiki
ninkas Abram Hamed gavo 
skaudžių žaizdų ir turbut mirs. 
Šeši streikininkai suareštuota.

Derybos, vienok ėjc^. jau 
ištisus metus.. Ketverge iš 
ryto darbininkų komitetas in- 
teikė reikalavimus prezidentui 
Hustis ir pasakė,' kad išpildy
tų reikalavimus ir apreikštų 
darbininkams apie jų išpildy
mų.

Taip tai darbininkai, pas- 
tę kompanijai ultimatumų, 
dirbo iki pietų. Kadangi tin
kamo atsakymo nesulaukė, tai 
sau ramiai metė darbų. Kai 
Švilpukas užstaugė pietums, 
tai darbininkams buvo praneš
ta, kad reikalavimai neišpil
dyta.

Streikas vedamas su žinia 
American Federation of Labor.

Kompanija gabenasi streik
laužių iš New Yorko ir vie
tos laikraščiuose indėjo pagar
sinimus, kad reikalauja 500 
darbininkų užimti sustreikavu
sių vietų.

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, 
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime 
eipresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

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 
vos skaudėjimo 10

PARSIDUODA
1) Steroskopas su 100 paveik
slu už $1.00
2) Automatiškas pustas (gal
ąstu vas) Išaštrina skustuvus 
įvairio išdirbimo Kaina $1.50
3) Elektrikine lempa (flash- 
light) Visur ir visada reikal
inga. Išduoda gerų šviesa Di
dumo x lf colių. Kaina $1.50 
Dėl platesniu informacijų pri- 
siųskite už 2 centu krasos ženk
leli.

J. COMENDULY’S
R. I. Box 151 Harrisburg,IU.

PAJIEšKOJIMAI.
KAINOS: Vieną kartą, lc. už 

kiekvieną žodį;- 3 kartus, 2c. už 
kiekvieną žodį.

t-t-v- *;•

y V. LUKOŠEVIČIA, f 
X Minersville, - - Pa. *♦* 
♦ V

■♦♦♦♦X********v********a***'*****a*****a*

SO. BOSTONIEČIAMS
Atminkite, kur yra 
GALINIS, barberis.

Ofisas:
224 Broadway, So. Boston, Mass. 

Pirmutinis ir geriausias barbe
ris. Plaukus kerpa šiokiomis 
dienomis už 15c. subatomis už 25c. 
Tai-gi žinokite ir plaukų kirptis 
ateikite šiokiomis dienomis. Busi
te čia geriau nukirpti, negu pas 
italijonus. Jei kam plaukai slen
ka, tai pas jį padeginama su 
žvake ir plaukai nustoja slinkę. 
Tik reikia laiku nueiti. Tai tik
ra teisybė, išbandytas dalykas. 
Dar veidą paprosina su elektri- 
kos mašina. Mašina nuima nuo 
veido papuekas ir taip pagražina 
veidą.

Todėl, tautiečiai atsiminkite 
mano ofisą ir atsilankykite pas 
mane.

United Commercial Company,
Knickerbrocker Bldg. (Fifth. Avė.)

New York, N.Y. Dept 23

-A^A. -A-^A. aV>

V Vienatine Lietuviška *♦*

įjTĮj.A,~. .A,.y..

Siūdinkite drapanas 
pas mus.

PERKA REVOLVERIUS.
Kaip angliški laikraščiai 

praneša, tai streikuojanti len
kai ir lietuviai nusipirkę dau
giau kaip 100 revolverių. Tuos 
ginklus pavartosiu prieš grai
kus, jei iškiltų susikirtimai.

Tuos ginklus lenkai ir lietu
viai laiko paslėpę ir nesinešio
ja su savim, kad policija ne
užkluptų ginkluotais.

Vis dar eina kalbos, kad 
gal dar iškilti skerdynė dėl nu- 
galabinimo James Stivens. Nu
galabintas yra graikas, o nu
galabintojas lenkas. Tai tos 
tautos inpyko viena ant kitos. 
O lietuviai mat palaiko lenkų 
pusę.

Laidotuvės bus nedėlioj ir 
tuomet piktumai gali apsireik
šti ir susirėmimai kilti.
Kaslink užmušėjystės to grai

ko, tai tyrinėjimai bus pane- 
dėlį.

* Buvo inpainiotas į tų daly
kų ir Karolis Boraskis, buvo 
jau ir suareštuotas, bet vėliau 
paleistas.

Teblaikomi intarti Aleian- 
der Bertaševicz ir Peter Har- 
dow.

7oc. 
gal- 
ir 25c 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c 
Tikra lietuviška Trejanka

25c

JEI NENORI PIRKTI GRAMOFONU IR LIETUVIŠKŲ 
REKORDŲ.

Mes patariame “Darbininko” skaitytojams nusipirkti 
gražų, naujos tuados gramofoną ir linksmintis.

Naujausi lietuviški rekor- 
dai, indainuoti M. Petrausko 
ir kitų garsių dainininkų. Be 
dainų yra visokių maršų, val- 

kitokių 
gražių

Reikalauk gramofonų ir 
rekordų katalogo. Visiems 
siunčiame dykai. Tik reikia 
prisiųsti keturių centų stam- 

-- P? parsiuntimui.
Be gramofonų turime dra- 

panų ir eeverykų didžiausią 
pasirinkimą. Tavoras geras. 
Kainos mažesnės kaip kitur.

GRAMOFONŲ KAINOS NUO $15 IR AUGtOLAU.

J. P. TUINYLA,
r

Užlaikom didžiausią krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkutus duodam 
ant bargo ar ant išmokesčių, ant 
lengvų išlygų; naują didelį ka
talogą siunčiame ant pareikalavi
mo už 25 c. štampų.

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

Williamsburge, Brooklyne 
parsiduoda extra puikus na
mas ant 8 šeimynų po 4 kam
barius. Lotas 25X118. Ban
dos per metus neša $860.00.

Kaina $6,400. Įmokėti $1.400.
ANTRAS NAMAS.

Namas dailus, mūrinis, du 
flioru, dviem šeimynom su 7 
kambariais ir su maudinėmis, 
randos $22.00. Kaina $2,000, 
įmokėti $500.

Parsiduoda keletas groser- 
nių, saliūnų ir ^endžių Storų. 
Parduodame visokius namus, 
lotas, farmas, krautuves ir 
dirbtuves.

Sužeisti darbe bile kokioj 
valstijoj kreipkitės pas mane, 
o parūpinsiu geriausius advo
katus. ‘

Mūsų kompanija parduoda 
■ geriausių mainų anglis už že
miausias kainas. Už tų pat 
mokestį pristato namo ir sune-

Eidamas
pro šal|.

Užtik į mano naują krautuvę pa
sipirkti laikrodėlį, žiedą, len
ciūgėlį ar kitokį auksinį daiktą 
ant lengvų išmokėjimų. Užlaikau 
visokios rūšies namų laikrodžius. 
Tavoras 1-mos rūšies.

Taisome visokių šalių laikro^ 
džius, žiedus, branzolietus, len
ciūgėlius. Padarome labai pigiai. 
Darbas gvarantuojamas. šliubi- 
nis laisnis ir kiti patarnavimai dy
kai.
P. KETVIRTIS JEWELRY CO., 
Kampas Broadway 324 E St.

So. Boston, Mass.

LIETUVIŠKA

Kriaučka

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c

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

i S Nuo Reumatizmo 1.00 į
Nuo slinkimo plaukų

I k ir pleiskanų 75c. 2
Sglte Nuo kosulio, grippo

R ir slogos 1.00 S
SS R Kraujo Valytojas į.oo <;

| E Nuo saulės nudegimo 50c.
gj!E Bobro lašai 1.00 >

Nuo suirimo Nervų 1.005
ggjS Vaikų ramintojas 25c. s
J=g i ft Pamoda plaukams 25c. <
2g R Nuo viduriavimo >
SgjR suaugusiems 50c. >
2g R Nuo viduriavimo <
ag E mažiems 25c. <
2g Į kį Gydanti mostis

j R nuo pučku 50c. į
Uįa R Nuo prakaitavimo kojų 25c. >

j R Mostis ir skysčiai s
ffijS j R niežų ir parkų 1.00 į




