
priežasties dar nesu
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SUTRUKO SKRAIDUOLIS 
Londonas.

DAUG PRANCŪZŲ I8SĖDO 
SALONIKUOSE.

Londonas. — Salonikuose iš
sodinta 150.000 . kareivių ir 
100 didelių arinotų. Apie tai 
pranešama iš Bucharesto.

Visi tie kareiviai francu-

žastis yra tai nepavykusi dip
lomatija ant Balkanų. Pary
žiaus ir Londono diplomatų 
apsirikimai paleido Bulgari
ją ir ji prisišliejo prie teutonų.

plačiai atidarome “Darbinin
ko” skiltis.

L. D. S. centras, pririnkęs 
pakankamai medžiagos, pa
remtos ant prityrimo, rasit ga
lės ilgainiui pradėti vesti tary
bas su Am. Darbo Federacija, 
kas link santikių tos P'ederaci- 
jos su lietuviais darhininkais, 
ypač-gi su L. D. S.

Nors mūsų brolių darbinin- ■ tai, ir stengdavosi ne syki nu 
kų ir seserų darbininkių yra 
čia Amerikoje keli šimtai tūk
stančių — tečiau, būdami, pa
laidi, niekuo nesurišti

stumti Federaųįją nuo to kelio, 
reikalaudami pamesti sutarčių 
kelią su kapitalu, o vien grieb- 
ties aklos, nepermaldaujamos 
kovos (kaip tai daro socijalis- 
tai ir aidoblistai); didelė dele
gatų didžiuma per seimus vi
suomet tokiuos pasiulijimus at
mesdavo.

iųingai per langą Jauvo iš
mesta 25 mažučiai ir tik vie
nas krito žemėn ir išsilaužė 
kojytę. Sesuo tarėjo susto
ti metus, kuomeiojos pačios 
drabužiai užsidegė.

Ši mokyklą šeši metai, kai 
pabudavota ir buvo / gražiau
sia miesto mokykla. Bet 

aplinkui kopėčių, 
nulipama gaisrui iš-

Anglijos skrai
duolis Argyll užėjo ant geru
mos ir sutruko. Jurininkai iš
gelbėti. Skraiduolis turbūt 
nueis ant niekų.

DARYS ŠOVINIUS.
Pittsburg, Pa. — Alleghany 

Steel kompanijos dirbtuvėse 
taisoma naujos mašinos dirbi
mui šovinių neutralėms valsty
bėms. Pirmas užsakymas atė
jo iš Švedijos.
' STATYS DU SKRAIDUO

LIU.
Londonas. — Iš Kopenhage- 

no pranešama, kad Holandi- 
ja statydys du skraiduoliu. 
Bus statomi Amsterdame ir 
Rotterdame po priežiūra Krup- 
po inžinierių.

Jie 
neįstengtų kovoti su išnaudoji
mu ir pagerinti savo darbinin
kišką padėjimą. Mes negali
me svajoti apie tai, kad galė
tume sutverti Amerikoje vieną 
didelę lietuvišką uniją, prie 
kurios prigulėtų visokių dar
bų lietuviai darbininkai iš vi- Į 
sos Amerikos. Viena kad vi
sų lietuvių į vieną uniją šian
dieną jau jokiuo būdu nebesu- 
trauksi: daug kuo jie tarp 
savęs pradeda jau skirties. An
tra kliudytų darbų ir jų sąly
gų begalinis įvairumas, lietu
vių išsimėtymas; pagaliaus, — 
jeigu ir pasisektų, tai ką gi 
galėtų nusverti kad ir keli šim
tai tūkstančiu .. vienos, . tautos 
darbininkų — kovoje su Ame
rikos milijonieriais ir milijar- 
deriais, — ypač eidami sky
rium nuo kitų tautų darbinin
kų?

Tai-gi, nors lietuviams dar
bininkams ir brangi yra savo 
tautybė, savo kalba — tečiau 
darbo reikalais jie turi rišties 
su kitų tautų darbininkais. 
Amerikoje rankpelnių yra ke
lios dešimtys — milijonų. Dar 
nebuvo lietuvių Amerikoje, o 
jau Amerikos darbininkai or
ganizavosi ir vedė kovą su sa
vo išnaudotojais. Jie toje ko
voje turi jau nemažą praktiką 
ir yra išauginę nemažą darbi
ninkišką pajėgą, su kuria jau 
šiandien pradeda skaityties ir 
kapitalistai.

Kaip “Darbininko” skaity
tojai galėjo jau patirti iš mū
sų laikraščio, esama čia Ame
rikoje nerimtos, vaikėziškos 
kovos, — ir rimtos, teisingos 
kovos. Rodos, negalėtų bū
ti ir klausimo apie tai, į kurią 
pusę turėtų šlieties rimtieji 
lietuviai darbininkai. Rimtą 
kovą su kapitalu varo čia Ame
rikos Darbo Federacija. Jei
gu lietuviai darbininkai nori 
būti naudingais savo luomo ir 
žmonijos nariais, tai to atsiek
ti jie lengviausiai galės eidami 
išvien su Amerikos Darbo Fe
deracija. Prie jos priguli šim
tas ir keliolika įvairių amatų 
ir darbų unijų — tarpe tų 
skaitlingiausioji, tai angleka- 
sių unija. Tos unijos turi su- 
viršum 20 tūkstančių savo sky
rių (lokalų); be tų didžiųjų 
unijų yra dar šeši šimtai stT 
viršum mažesnių  ̂vietinių uni
jų, prigulinčių įr-gi prie Fe
deracijos. 2 milijonu Darbo 
Federacijos narių sudaro jau 
ir šiandien nemažą pajėgą. 
Nėra abejonės, kad toji pajė.

ANGLEKASIŲ APRŪPINI
MAS.

Negalima sakyti, kad an- 
glekasiai būtų visai neaprūpin
ti ligoje bei mirus iš mainų 
kompanijų priežasties. Di
desnės anglies kabyklų kompa
nijos šiaip taip aprūpina savo 
darbininkus, bet tik jų pačių 
pinigais. Tas dalykas jų šiaip 
atliekama: jos organizuoja pa
šalpos fondą (beneficial 
fund), kurį sudaro, atitrau
kiant tam tikrą nuošimtį nuo 
mėnesinio darbininko uždar
bio. Susirgus tai-gi angleka- • 
siui iš to fondo mokama jam 
pusę tos mokesties, ką jis už- 
dirbdavo, o mirties atsitikime, 
tai mirusio įpėdiniams moka
ma per 18 mėnesių pusę tos 
mokesties, ką jis per tą laiką 
būtų uždirbęs.

Pravedus atsakomybės bei 
atlyginimo įstatą darbininko 
sveikatai bei gyvybei apsau
goti šis pašalpos fondas kom
panijos gal bus panaikintas.

P. Mainieraitis
■___________________ ' '

ŽUVO 22 MERGAITĖS.
Peabody, Mass. — Baisi ne

laimė ištiko parapijinėj mo
kykloj. Ketverge apie 9 vai. 
iš ryto, kaip tik prasidėjo mo
kslas ištiko gaisras ir staiga 
apėmė visą mokyklą.

Vaikų mokykloje buvo^uo- 
met arti 650. Nors vaikai bu
vo mokinami, ką daryti gais
rui ištikus, kaip bėgti, bet 
mokykloje įvyko sumišimas ir 
suviršum 20 mergelių sutirpo 
ugnyje. Kiti vis-gi ištrūko ir 
patys nežino, kaip išbėgo.

Mokykla buvo plytinė, tri
jų augščiaų ir viduje viskas 
buvo iš medžio. Liepsnos 
tik rijo viską.

Atlėkę gaisrininkai negalė
jo ūmai pradėti gesinti per ko
kį 15 minutų, mat jų dūdos 
neveikė, kaip reikiant. O 
liepsnos jau ūžė viduje.

Kaimynai, pajutę gaisrą, 
tuoj subėgo aplinkui mokyk
los. Subėgo motinos, ėmė 
klykti, laužyti rankas iš bai
sumo nuotikio. Vyrai aplin
kui stovėjo ir verkė, maty
dami motinas desperacijoj.
“ Seserų mokytojų buvo 16 

Jos iš visų spėkų bandt'gel
bėti mažučius. Sesuo Alda

is Budapeš
to atėjo žinia, kad Serbijos 
karalius, kaip tik blogai bus 
jo tėvynėj tuoj dums Italijon.
UŽKRAUS DIDŽIUS MO

KESČIUS.
Londonas. — Tarp Anglijos 

valdininkų kilo sumanymas 
apkrauti visus piliečius didžio
mis mokestimis. Žinoma vis 
tai bus padengimui karinių iš- 
kasčių.

Projektuojama, kad kiekvie
nas pilietis turės mokėti val
džiai pusę savo metinių įplau
kų.

Didžiuma mūsų brolių lie-1 
tuvių anglekasių jau yra na
riai tos Darbo Federacijos, pri
gulėdami prie savo anglekasių 
unijos. Priguli nemaža ir iš 
kitų darbų. Bet daugelis mū
sų anglekasių savo pavyzdžiu 
parodo, kaip svarbu yra būti 
geru unijos nariu. Rašan
čiam šiuos žodžius teko išsikal
bėti su daugeliu tos unijos na
rių ir patirti jų nuomonę apie 
ją. Šviesesnieji džiaugiasi, gi
ria . mato ORijes .tam
sesnieji gi, ypač saliūrių my
lėtojai, visai jos nepažįsta, 
prisirinkę visokių tuščių, ne
gudrių, niekuo neparemtų už- 
mėtinėjimų (pavyzdžiui, kad 
jų unija esanti tik tam, kad 
išlaikius viršininkus, kad jų 
unijos prezidentas imąs dau
giau algos, kaip Suv. Valstijų 
prezidentas — tuo tarpu, ka
da jis ima tik 4000.00 per me
tus; pirmiau ėmė tik $3000.00, 
bet pernai met unijos seimas 
pakėlė algą) Tai-gi tokie, kad 
ir moka unijai savo mėnesinius 
pusdolerius, bet keikia ją su- 
siriezdainai, nei nenumanvda- 

[mi, ar užmiršdami; kiek to- 
I ji unija yra padariusi gero an- 
sglekasiams. Tokie nariai es- 
i ti tik sunkumu savo unijai ir 
trukdytojais darbininkų luo
mo pažangos.

Žinoma, lietuviams darbi
ninkams, ir prisidedant prie 
Am. Darbo Fed. turėtų rūpėti, 

| kad jie gautų savo unijoje pri- 
{pažinimą, kaipo tauta (pav. 
įmainierių organas eina trimis 
kalbomis: anglų, italų ir sla- 
vokų; kodel-gi ten nėra lietu
vių kalbos?); unija leidžia 
steigti lietuviams savo tautiš
kus lokalus (pav. Coaldale, 
Pa.); kokios taktikos prisilai
ko kitos unijos — nežinome.

‘Mes patartume išpradžių 
dėties į unijas ypač tiems,

BAISUS SMŪGIS TALKI
NINKAMS.

Londonas. — Be galo ne
malonią naujieną išgirdo talki
ninkai. Teutonai pakreipė 
savo pusėn Rumuniją ir Grai
kiją. Tai labai didis talkinin
kams smūgis, o vokiečiams, 
tai milžiniškas laimėjimas.

Nustebo, labai nustebo lon- 
doniečiai, kuomet Graikijos 
valdžia paliepė talkininkams 
ištuštinti Salonikus iki lapkri
čio 6 d. Per pastarąsias še
šias savaites Rumunija ir Grai
kija laikėsi neaiškios politikos 
ir išrodė krypsta į teutonų pu
sę. Dabar tas aiškiau pasi
matė ir nėra talkininkams 
skaudesnės žinios, kaip Ru
munijos ir Graikijos prisišlieji- 
mas prie teutonų.

Talkininkai bus išgainioti 
iš Balkanų, nugainioti nuo 
Dardanelių. Talkininkai turės 
paliauti tąsęsis su turkais, o 
visas savo pajėgas turės su
koncentruoti prieš vokiečius 
Francijoj ir Belgijoj. Gi vo
kiečiai turės dabar susinešimus 
su Konstantinopoliu, turės 
liuosą kelią reikalingų dalykų 
gabenimui į Turkiją ir iš Tur-'

damas už premierą Asąuith 
atnaujino seniau padaryta pa
siryžimą “kariauti kol taika 
Europai bus užtikrinta.”

Todėl kalbos apie taikę da- . 
bar negali būti.

Dabar Anglijoj daugiau sto
ja armijon, negu bi(ę kada 
ligšiol nuo karės pradžios. Prie 
stojimo armijon ypač paskati
no slaugotojos Gavelį nužu
dymas Bruselyje ir karaliaus 
atsišaukimas.

Anglija ant Balkanų pasiun
tė savo vieną gabiausių vadų 
. gen. Mahouą.

Atėjo žinios, kad serbai i- 
ma atsigriebti. Serbai atsiė
mę iš bulgarų Uskupą. Bet j 

| jei ištikro graikai šiaušiasi! 
į prieš talkininkus ir jeigu ru- 
į munai stos teutonų pusėn, tai! 
visi tie talkininkų stypčiojiinai | 
įr ^ęrbų atsigriebinsai nieko j 
nereiškia^..Vėliau ar angsčiau 
teutonai su 'šayo talkininkais 1 
apsidirbs ant BattEaiUk.-. j

Francijoj ir Belgijoj snio"’ 
tarpu eina tik artilerijos vei- j 
kimai.

: ■ jPadauguvyje eina susirėmi
mai,.__Vokįšej^Lvis stengiasi
Aprūdyti padatųfnvp

SERBUOS KARALIUS 
DUMS Į ITALIJĄ.

Amsterdam.

Talkininkams liepta pasitraukti iš Salonikų

sužeistiems
U dirbtuvė- 

ame da-

NAUJAS ĮSTATYMAS 
DARBO ŽMONĖMS.

Pennsylvanijos darbo žmo
nės su ateinančiais Naujais 
Metais susilauks naujo įstaty
mo atlyginimo klausime. Lig
šiol šioj valstijoj kompanijos 
■fca. ir nebuvo legalėj atsako- 
my bėT^Stelt_e2sl£ 
bei užmušamiems 
se darbininkams, 
lyke nebuvo priverst' __
tymo, kaip tai kitose (valsti
jose. Tai-gi šiais metais or
ganizuoti Pennsylvanijos dar
bininkai (organized Labor of 
Pennsylvania) išdirbo tam tik
rą tame dalyke įnešimą, kaipo 
pataisą prie Konstitucijos. Kas 
jau Legislaturos priimta. Tą 
pataisa 2 lapkričio bus paduo
ta visuomenei nubalsuoti, kas 
beabėjo praeis, o su Naujais 
Metais visos kompanijos jau 
bus pilnoj atsakomybėj už dar
bininko sužeidimą bei jo mirtį^. 
Įvairių šakų darbininkų orga
nizacijos tame dalyke smarkiai' 
veikia ir pilnai pasitiki lai
mėti.

neturėjo 
kuriomis 
titus.

Gaisro 
sekta.

Perdėtinė sesuo Carmelite 
Marie šitaip pasakojo:“ Bu-1 
vo 8.45 vai. kaip aš pribuvau.' 
Pamokos tik ką prasidėjo. Vai
kai buvo savo vietose. Pa- į 
gal paprotį ėjau per visus ■ 
kambarius. Nuo viršutinio į 
augščio ėjau žemyn. Ant pir
mojo augščio aš pamačiau ko- į 
ridoriuje dūmų.

Negaliu atminti ar buvo! 
ekspliozija, bet lyg girdėjau 
neaiškų lyg sprogimo balsą. 
Tuoj paspaudžiau gaisro sig-1 
nalą ir paskubau ant viršaus 
tvarką daryti vaikams bėgant”

A • ♦ . i
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Darbininko” N. 11. tai 
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vė-
Pu-!

Nuėjus j ofisą pradėjau

I
I

'greitai, o kaslink flirtavimo, 1’T

tėrėlės, tai 
r-aaiidosimės.

Barbora K.

namo.
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strytkario, susidūriau su 

piešėju

Tą rytą atsikėliau 
susidėjau visus daik- ,

kuomet

I

Kad tavo vaikai

<Tm ir i

NUDŽIUGO MOTERYS.
Nuo 11 “Darbininko” 

įvedėme moterų skyrelį. Iš 
to nudžiugo moterys ir atsiun
tė dėkojimų ir linkėjimų, kad 
tas skyrius būtų gerinamas ir 
neužmestas.

Kaikurių atsiliepimus de
dame žemiau. Štai jie.

Ką tik gavau “Darb.” 11 
num. Diena lijanti, liūdna, 
tai pasinėriau “Darbininkan.” 

“Moterų skyrius” “Darb.” 
besąs platus ir geras-matyt, 
kad “Darbininkas,” nors 1__
darbininkas, bet šviesus pa
žangus ir tikras džentelmo- 
nas, labai gerai velijantis ir 
naudingas ir moterims. Tai
gi ačiū vardan moterų už įve
dimą to taip reikalingo sky
riaus. .

Niekas mums moterims ne
priduoda energijos, kaip vy
rų prielankumas ir parody
mas, kad ir į mus atkreipiama 
atyda, kad žiūrima į mus kaip 
į sau lygius Dievo sutvėrimus. 
Ačiū širdingai už tą “Dar
bininko ’ ’ Redakcijai.

Bet...(mat vis yra “bet”). 
Kodėl ant to paties puslapio, 
kuriame rodote tiek prielan- 
kumoft moterims — kaip ant 
pašaipos—indėta tokios senos, 
neprielankios moterim patar
lės, kaip antai: “Kur velnias 
neįkanda, ten bobą prisiun
čia” ir t. t. Už tą, tai be
veik pykstu — viena ranka 
moteris glostote, kita-gi stu- 
miate...

jiniškas raudonumas, kad 
ję0 taip suerzinęs, kad tiesiok jis

garsiai rėkt norėjęs, paskui 
kaip užmigęs—sapnavęs apie 
kruvinas muštynes, šaudy
mus, piovimds ir t. t. Jis 
tvirtina, jog tai buvusi kam
bario spalvos kaltė! Juokin
gai, bet iš dalies gal ir tei
singai. Visgi mokyti žmonės 
pripažysta, kad tam tikros 
spalvos, turi savotišką intek- 
mę ant nervų, jausmų ir t. C 
Visgi miegamieji kambariai 

malo-

valgomoji. hos kambario. Gaila mergai
tės, bet ką darysi.
Rytas išaušo, paukšteliai čiul

bėdami šokinėjo nuo medžio 
ant medžio, o rasa bučiavo dar
želio gėles, saulutė jau buvo 
pakilus; pakilau ir aš, apsi- I 
rengiau, sukalbėjus keletą po
terių, nulipau žemyn pusryčių, 
čia sutikau savo draugę, tuo
jaus sėdome pusryčiaut. Po 
pusryčių panelė Felicija mel
dė, kad eičiau į jos kambarį, 
nes norėjo man parodyti foto
grafiją. Ir ištikrųjų, kaip 
padavė man tą fotografiją, tai 
nežinojau nei ką sakyti. Nu
gi tas garsus piešėjas, kurį 
man vienas iš mano draugų 
perstatė keletas savaičių atga
lios, tas kuris taip užsiinte
resavo manimi. Pamaniau sau: 
palauk brolyti pakliūsi tu į 
mano nagelius, dabar mokėsiu 
aš su tavim geriau apsieit, kaip 
pirmiau, ir ištariau ačiū Die
vui, kad turėjau progą pažin
ti tą mėlynakutę mergaitę. 
Tonaus parodė ji man dideliau- 
sią krūvą laiškų, atviručių ir 
visokių daiktelių jo dovanotų.

Kasdiena eidavome į girai- 
Itę, tai prie upelio, pasivaik- 
jštinėti, taip greitai tos dvi sa
vaitės prabėgo, kad nei nepa

matėme, kaip prisiėjo grįžti į 
■ miestą, 
anksti, 
tus ir nuėjau pusryčiauti. Te
ta mane patiko ir papusryčia
vę atsisveikinome paskutiniu 
kartu su grožybe gamtos, tuo 
upeliu, kuris 
uias srioveno, 
rios medžiai siubuote 
rodos atsisveikindami

buvo
Ant viršaus 3 miegamieji kam
bariai, seklyčia ir knygynas. 
Salimais namų, buvo apsodin
ta puikių rožių ir lelijų, to- 
liaus darželis pilnas visokių gė
lių. Nno namelio buvo takas, 
kuris vedė į giraitę. Šalę gi
raitės tekėjo puikus upelis, 
krantas jo buvo apžėlęs žole ir 
apsodintas puikiais medeliais. 
Tas viskas taip užimdavo žmo
gų, kad atsidžiaugti nebuvo 
galima. Taip man besvajo
jant teta mane pašaukė, saky
dama, kad jau vakarienė ga
tava. Tuom kartu nulipo nuo 
viršaus ir mano draugė. Net 
nustebau pažiurėjus į ją, plau
kai buvo dailiai supinti ir su
dėti ant galvos, šlebė buvo, 
šviesiai mėlyna, kuri dar dau- I 
giau mėlynumo dadavė jos mė
lynoms akutėms. Taip susė
dome valgyti. Teta manęs 
klausinėjo visokių dalykų aš- 
gi juokavau ir linksmai pra
leidome vakarienę.

♦ * * • •
Vakaras buvo žavėjantis, 

mėnulis taip puikiai švietė, jo 
spindulėliai atsimušė ant tyro 
upelio, kuris niurnėdamas 
plaukė, žvaigždutės rodos 
kalbėte kalbėjo. Tai-gi teta 
mum patarė eiti, ant tyro oro 
pasidžiaugti gamtos grožybe. 
Mano draugė pasiėmė smuiką 
ir išėjome. Paėjome takeliu 
atsisėdome paupyj. Ji pradė
jo griežti “Avi Maria” aš-gi 
pritardama giedojau. Pabai
gus užtraukė dar keletą liūdnų 
melodijų ir užsisvajojo, aš-gi 

Į ir pražuvau svajonių bangose. 
Sėdėjome apie pusę valandos, 
paskui užklausiau jos, kur ji Į nū, tais paukšteliais, 
mokinosi ir ar užbaigė nors ko
kią mokslo šaką. Čia ji giliai 
atsiduso ir atsakė: “Miela
Marcelyte, jei aš mokslo turė
čiau, tai būčiau viena 
mingiausių mergaičių 
sviete, bet tos progos, 
rėjau ir tas mane daro 
minga. Turiu tau tikrą tei-' 
sybę pasakyti, vieni metai at- 

,gal sutikau jauną vaikiną.' 
kuris man nei šio nei to patiko; 
jis pradėjo pas mus lankyties, j 
manydamas, kad esu moky
tą, bet kaip surado kitaip, tai; 
pamaži pradėjo atšalti ir 're-J 
čiau lankytis.”

Čia ji galvą nuleido, pas
kui šiek-tiek atsipeikėjus pa- 

i šakojo toliaus.
“Taip jis man prisipaži- 

■ no, kad mano akys jį už
žavėjo ir todėl pas mus no- 

Iroms-nenoroms turėdavo atei
ti, ak! būčiau laimingesnė, 

(jei jo niekados nebūčiau suti
kus. Jis flirtuoja su kitomis, 
nes žino gana gerai, kad tuo- 
mi užgauna mano jausmus, tas 
jtaip-pat man išrodo, kad jis 
paimtų peilį ir durtų man į 
širdį, tai nebūtų skaudžiau. 

I Bet kas aršiausia, tai vieną va
karą ateina ir atsiprašo, sa
kydamas, kad nepaisyčiau 
ant to. Aš-gi nieko negaliu 
sakyti, tiktai pradedu verkti, 
nes gerai žinau, kad tas netei
sybė. Panelė Marcelė, Tams
ta gal kokią rodą man suteik
tum. Ką-gi pati veiktum 
mano vietoje būdama?”

“Hm!., ką-gi veikčiau? 
Tuojaus sugrįžus į miestą pra
dėčiau lankyti vieną iš kolegi
jų ir pasiimčiau vieną šaką 
mokslo ar amato—stenografi
jos ar tai knvgvedystės, taip- 
pat pasimokinčiau daugiaus 
ant smuikos ar piano ir tuomi 
laikas būtų užimtas ir bėgtų

tik P1^^0 būt šviesios, 
nios spalvos, gelsvi, rausvi, 
arba melsvi, švarios, baltai 
užklotos lovos—tiesiog priduo
da ramų atilsį - turint žinoma 
dar ir ramią sąžinę.

Rakandai gražūs yra poli
tūruoti arba skūra dengti, 
aksominiai ir skuriniai yra 
daug brangesni, iš ekonominio 
žvilgsnio, net netaap pagei
daujami, nes netik kad ne 
kiekvienam kaina prieinama, 
bet sunkiau juos švariai už- 
laikvt, ypač aksomą arba 
taip audeklą—jeigu dar ran
dasi mažiukų namuose, su 
žingeidžiais pirštukais, saldai
niais apteptais, tai namų šei
mininkė tik ir turi dabuoti, 
valyti ir valyti — užtai tik taip 
mediniai, politūruoti, galima 
nuplaut su drunu vandeniu ir 
“ivory soap,” “nupališuot” 
ir vis dailiai išrodys.

Lietuviai abelnai yra gėlių 
mylėtojai, tai-gi negalėdami 
gaut gyvų gėlių, (bepigu Lie
tuvoj — ten darželis po langu!) 
moterys čia Amerikoje pasidir
ba baisią imitaciją iš po- 
pierų. Visokių spalvų gėlės 
auga ant vieno koto(kamėno.) 
Tankiai matoma lietuvių na
muose, komoda ar stalelis to
kiu bukietu papuoštas. Ne
atrodo gražiai, turėtume" iš
mest tą “madą.” nes'nei rei
kalinga, nei dailu, tik gera 
stotis' dulkėms ir mikrobams.

Gyvų gėlių, įmerktų stik
le, gražu ir malonu matyt, 
rods puošte puošia visą rui
mą, bet popierinė imitacija! 
Kad bent būt gera imitacija- 

i bet paprastai mėlynos rožės- 
žalios lelijos, lapai raudoni 

i ir t. t. ir viskas “auga” neva 
tai ant vieno medžio, įkišti į 

į storą stiklinį, smilties pri
piltą indą. Vieton užžavėti 
akį, tiesiok nemalonu žiurėt- 
tik bereikalingas išmėtymas i 
kelių centų. Moterys, my-Į 

Įlinčios gėles, gali nupirkti 
Į į vietą popierinių, augančią! 
į gėlę vazonėlyje.

Kitos tautos supranta svar- i 
Įbą namų dailumo, mokina 
Į savo moteris to, parūdydami 
| ruimus arba net ir visą name- 
I lį, didelėse krautuvėse, kur 
veltui galima eit ir prisižiu- 
rėt, kokie rakandai, spalvos 
kaip tinka ir t. t.

Nors yra sakoma, kad gra
žus skonis yra įgimtas, bet 
pasimokinimas, prisižiurėjimas 
ir-gi daug reiškia.

Jei galėčiau, jei būčiau mo
kytesni, tai* prisidėčiau pa
puošimu “Darbininko” mote
rų skyriaus. Dabar tai tik 
išreiškiu gilią pagarbą toms į 
mokytesnėms sesutėms, ku- i 
rios pradėjo rašyti į “Darbi-j 
ninką.”

Tenepristinga joms noro pa- > 
sidarbuotų moterėlių gei tfn; 
O mes paprą^iog 
tik skai

ŪMAS NAMUOSE.
Negana, kad namai turi būt 

visiškai švarūs, bet norint 
padaryt juos maloniais, netik 
kunui, bet ir akiai, reikia ant 
kiek galima laikytis artis
tiškumo, skonio, taip spalvo
se, kaip ir rakanduose, ant 
kiek aplinkybės ir turtas pave
lija.

Pradėsiu nuo sienų, 
vidus 
bos, 
tiek 
turi 
kad : 
kitą - 
sienos, raudonos lubos o visas 
medžio darbas (wood vvork) 
taip skaudžiai geltonas, kad 
atidarius duris, pirmas įspū
dis tas geltonumas ir žalumas, 
tiesiog į akis muša! Jeigu 
gi spalva sienų būt minkštai 
žalia, lubos į vietą raudonų 
tik žalios arba kremavos (cre- 
am color) medžio darbas pil- 
kas. natūrai iškas, tik polito- 
ruotas, jau tas pats ruimas 
suvisai kitaip išrodvtų! Tep- 
Jiojant (maliavojant) vidų na
mo, gerai tie dalykai atsi
minti, nes už spalvas, nerei
kia daugiau mokėti ar ji to
kia ar kitokia.• «

Visas 
namo, t. y. sienos, lu- 

durys, šulai, turi šiek 
harmonizuoti. spalvos 

lietis į viena kitą-bet ne 
rėkte rėktų viena prieš 

pav. skaudžiai žalios
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dingieriai nepabūna per vai
kus, visi bėga ausis suglau
dę. '

O aš tai kaip įmanydama 
mokinu vakelius ir noriu, kad 
tik jie užaugę būtų gerais 
žmonėmis. Ir saldainių par
nešus duodu jiems tiek, kiek 
tik jų širdys nori, ir ko tik 
jie užsimano užsigeidžia, 
tai aš vis išpildau visus jų 
noVu>- Manau sau tik gal 

l turėsiu Xvdžiaugsmą iš savo 
i paaugusių Vaitelių.

Jau kiti kaimynai’“savuo
sius leidžia į mokslaines mo-'j,* 
kytis ir skursta nabagėliai ir 
džiovina savo smegenis ant 
tų. .biaurybių knygų. O aš

SKAITYS ABIDVI.
— Ar tu žinai, Adomienėle, j 

kiek aš turiu vargo su tais sa- 
l vo vaikais,-tai baisybė.

Atsikels biaurybės, tai tu' 
ikožnam bei vienam suieškok 
.šiušius, pančekas, kelines, ir 
ikįtus visus daiktus. Tai dar 
i būtų ne taip biauru, kad bū- 

Jeigu j Ta tiesiami divonaitčiau nors kūda, kaip tu. O 
* (rūgs) tai takyt ir juos'dabar Dievulis lyg ant paty- 

maž-daug pagal spalvos šie- H- 
nų. Užtiesalai ant stale
lių irgi kad taisytūsi prie 
abelnos harmonijos, arba 
būt suvisai balti, kaip ir už
laidos (firankos) ant langų. 
Jeigu ruimas išpopieruotas 
padėkime ruda popiera su 
rausvomis rožėmis ar kitokio
mis'gėlėmis, rausva karpeta 
ir uždangalais, padarytų malo
niai ir šiltai išrodantį kamba
rį. Harmonija spalvose netik 
akį džiugina, bet ir nervus nu
ramina. Man vienas žmogus 
pasakojo, kad jam prisėjo 
nakvot svečiuose, o miegama- 

mbaris, buvęs ištėp- 
šviesiai raudona, it 
i spalva, sako, pakol 

<migęs žiūrėjęs į vieną 
ambario, į antrą ir tre- 
r pažiūri, vis tas ug-

čių mėselės nepagailėjo ir. štus. 
mano kūnelis sveria 300 svarų, i 
Tai kaip pradėsiu lanksty- 
ties ir landžiot po kampus ir < 
po paloves šiušių vaikams, i 
beieškodama, tai prakaitas 
čiurkšlėm bėga ne tik nuo kak- ’ 
tos, ale ir nuo sprando irimo 
viso kūno, o krūtinė, tai tik 
dumia, kaip kalvio dumtuvės, 
o širdis tik muša* kaip kū
jis: pataukšt, pataukšt. Ir 
turiu prisikamavus ir nuilsus 
sėsties į “rekentį.” ir supties 
liki atseinu į save. O tie 
biaurybyčiai, tai tik zvembia 
ir zvembia: “Mama apauk 
mane, mama greičiau, mama 
kam nesuieškojai man panče- 
kų.”

Tai kožną mielą rytelį vis 
tie pats poteriai net ausis už- 
užė-jau žinai ką, kad ir bur-

I ^'^7 ' -f v v v , - ’ > .

saviškių neleisiu, tegul velik 
palaksto po miestą paspės, pri
vargs kaip užaugs. Nors 
kaip žinai kūmute a.a. manasis 
buvo apšidraudęs katalikiš
kame Susivienijime ant $1.000, 
ir dar banke gerokai turėjo- 

Įme, o dabar jam mirus, tai 
'vaikams ir man procentų vie
nų užtenka ant gero pragy- 

; veninio ir bėdos ir vargo ne
matome ir neūiatysime.

— Kūma, kūma, tu nušnekė
jai taip, kad neiliko neireik. 
Ant tavo tokios kalbos tai 
tik nuspiaut. Ir jeigu aš ta
vęs gerai nepažyčiau, tai 
manyčiau, kad tu nepilno pro- 

jto esi, kad tokius žodžius 
pliauški.

— Kad ja utu tuojaus man ir 
užkerti.

(klauso tai tau bepigu, ale tu 
'pabandyk su maniškiais pa- 

__ gyvent kelias dienas-tai tu 
0 'žinosi kas tai vra būt “moti-*

na.” Ir kitokią giesmę už- 
! giedosi.

— Nenoriu aš su tavim, kū
mute, ginčytis, ale štai kur pa
siimk “ 
gerai 
skyrių 
klaidą. Perskaityk ten “Mo-

ji visai klaidingai.
Et, kūma, Tą čia man

šlam-
mano 

žmogelis ir ant mirties pa
talo gulėdamas man sakė:įnis. 
Onute, jau aš mirsiu, o tu pa
silikus viena žiūrėk, kad vai
kelius užaugytumei gerais ka
talikais, pinigų aš palieku ge
rą pluoštelį; tik su protu gy
venk, tai tavo amžiui užteks 
ir vaikams ant mokslo bus 
gal gana. Tik žiūrėk dabok, 
kad vaikai neskaitytų bedie
viškų raštų, nes tas jiems 
gal daug atnešt blogo ir šia
me gyvenime ir po mirties.” 
Ir numirė mano Adomėlis, j 
mano geriausias... 1 
bar jokių raštų ir neskaitau, f 
Aš jo žodį pildau. j

— Tai tu, kūma, klysti; ma- j 
tai tavo Adomėlis draudė skai- [ 
tyti bedieviškus raštus, o 

{“Darbininkas” geras katali-

kiškas laikraštis ir jame yra Į 
daug visokių gerų pasiskaity
mų ir žinių visokių. O da-| 
bar nesenai tai įvedė mote- j 
rų skyrių, kur pačios mo
ters aprašo apie visokius mote
rų reikalus. Tai dėlto aš tau 
ir duodu tą laikraštį pasiskai
tyt — o aš žinau, kad kaip tik 
perskaityž^ tai tuojaus užsira
šysi vsiiems metams, nes vi-. 
siems labai patinka nes teisin- Į 
gai apie viską rašo.

— Na tai duok šen perskai
tysiu namo parsinešus. Su
die vu. Ale ateik po pietų ir 
tn-pas mane tai skaitysime abi, 
bus 'smagiau. Gudbai.

F. V.

Įskambyti, duodamas žinoti, 
kad jau traukinis tuoj išeis, 

i Tai-gi pasiėmus savo daiktus 
jskubinausi į vagoną. Ant 
laimės pataikėme įsėsti Į vie
ną vagoną, ji mane
no.

“Oh- kur panelė 
važiuoji ? ’ ’

“Aš važiuoju pas 
kacijų, o kur panelė 

I važiuoji ? ’ ’
“Aš ir-gi važiuoju vakacijų. 

tik ištikrųjų nei pati nežinau 
kur sustosiu, bile — kur, by 
tik iš miesto,” mergaitė užsis- 
svajojo; matyt, kad mintis 
jos buvo toli, toli, tai-gi da
bar matydama gerą progą, ma- 

į niau užkviesiu ją pas tetą va-" 
i kacijų, ir atsisukus į ją pra- 
! tariau: z

“Panele Felicija būtų labai 
malonu, kad važiuotum kartu 
su manim, bus abiem smagiau 

! praleisti laiką.” Mano drau
gė labai tuomi nusidžiaugė. 
Tšlipus mums iš traukinio, pa
sitiko mus mano teta, ir ap
kabinus mane pabučiavo.

“Marcelyte, vaikeli, kaip 
tu atsimainius, neišrodai kaip 
ta pati, iš kur tas rimtumas? 
Na, o kaip Antanas? Kodėl 
neatvažiavo kartu.”

Į užklausymą apie Antaną 
aš nusišypsojau ironiškai. 

■“Antanas- aš su Antanu per

taip niurnėda- 
ta giraite, ku

si ūbavo, 
su mu- 

, kurie į 
ką tai 

Priėjome

(Mėlynos akutės)
(Skiriu mylimai draugei 

Žemuogėlei).
Diena buvo labai šilta, 

jas dulkes nešiojo į visas 
sės. 
skubiai atsakinėti laiškus, kad 
geričiau galėčiau darbą už
baigti. Nes šiandieną aplei
džiu ofisą ant dvieju savaičių. 
Kaip aš džiaugiausi, kad ga
lėsiu nors ant valandėlės atsil
sėti, nes tas miestas, tas di-; 
delis dulkėtas miestas, tas ū- siskyriau ir nieko apie jj neži- 
žimas strytkarių, automobi- nau, bet kas tetulei užėjo į 
lių ir visokių vežimų jau man galvą paklausti apie Antaną. 

Hm! Ha! Ha! Antanas eina sa
vais keliais,' o aš ir savais.

“Bet, Marcele, tu persis- 
kvrei su Antanu; kad kas ki
tas tą sakytų, tai niekados ne
tikėčiau, ir kaip šaltai tu j tą 
viską žiūri,” pratarė teta 
lyg tai nusistebėjus iš mano to- Į 
kio ramumo.

“Tetule, kodėl taip žiūrai: 
į mane? Žinok, gerai, kad ’ 
aš dėl tokio menkniekio never- i 
kiau ir neverksiu, o kad per-1 
siskyriau tai natūrai iškas da- j 
lykas, nes mes niekados ne-1 
sutikom. Mano idėjos kitokios, 
negu jo, jis nori draugauti 
su vienokiais žmonėmis, o aš 
su kitokiais, o antraip atver
tus, neturiu laiko gaišinti dėl 
jo-”

Teta patraukė pečiais ir nie
ko nesakė, taip kaip ir visi 
kiti, nes nebuvo vilties mane 
atversti. Aš-gi atsisukau į sa
vo draugę ir perstačiau ją te
tai. Paskui sakau: “Panele 
Felicija, eiva į stubą, apsi
prausime pasilsėsime, nors va
landėlę?” Teta mus nuvedė 
ant viršaus ir parodžius kam
barius, nuėjo į apačią pataisy
ti vakarienę, aš-gi užsivilkau 
baltą šlebę, nes daugiausia 
baltą mėgiu, ir išėjau laukan 

i pasivaikščioti. Kaip ruimi
1 pv 

j galėjau 
vo dviejų augščii

‘labai inkvrėjo. Pabaigiau ra
šyti, uždariau savo typewrite- 
rį, sutvarkiau visus savo daik
tus, skubiai apleidau ofisą ir, 
pagrįžus namo prašiau, kad 
mama man padėtų susidėti sa- 

■ vo daiktus, nes vakacijas per- 
Į leisiu pas tetą. Mama man į- 
, kalbinėjo, kad girdi rytoj 
į nuvažiuosiu. Bet aš buvau 
! pasiryžus tuojaus važiuoti. 
Traukinis išeina 5-tą valandą. 

Pamatysi jog motinau-' o dabar jau trečia valanda.
Tai-gi, atsisveikinus su ma
ma ir tėveliu, nuvažiavau ant 
stoties: Nusipirkau tikietą ir, 
atsisėdus ant suolelio, laukiu, 
kuomet išvažiuos mano trauki- 

Man besėdint praėjo jau
na mergaitė, matyta kur, bet 
negalėjau atsiminti kur ir ka
da. Aha! dabar atsimenu — 
ant vieno iš lietuviškų vakarė
lių, taip dabar atsimenu, bet 
kur ji dabar taip skubinasi. 
Ištikrųjų buvo tai puiki mer
gaitė, nedidelio ūgio, plau
kai geltoni, veidelis skaistūs, 
bet akys, tos mėlynos akutės, 

| kurios taip liūdnai svajojo, 
j Nuo to laiko, kuomet susipa- 

------------ , į žinau su ja, norėjau sužinoti 
Tai aš da- jos praeitį. Šiandiena ji išro- 

’dė taip graži, kad negalėjau 
nutraukti savo akių .nuo jos. 
Buvo pasirėdžius šviesiai mė
lynu sinteliu ir balta skrybėlė 
dabino jos galvą.

Jau garvežio varpas ėmė

mus čiulbėjo, rodos, 
norėdami pasakyti.
prie stoties ir paskutinį kartą 
atsižvelgiau į tą gamtą ir už
sisvajojau: tik išgirdau trau- 

kuris iš
blaškė mano svajones. Atsi
sveikinau su teta ir įlipau į 
traukini. Mano draugė pas
kui sekė.

Bevažiuojant traukiniu pa
daviau jai savo antrašą ir mel
džiau, kad man parašytų ar
ba mane atlankytų. Ištikrų
jų taip ji prie manęs prilipo, 
bitvo kaip aniotus;
lynos akys, taip puikios. Ir 
maniau sau, kaip sunku my
lėti, o būti nemylima, ir tas, 
kuris turtingumo ieško, o ne 
doros prakilniu mergaitės, yra 
paikas.*

Sugrjžau atgalios 
Pradėjau darbą ofise, 
dienos.
kiant
ponaičiu piešėju Edvardu, 
greitai nusiėmė skrybėlę, pra
tarė;

“Gerą vakarą, panele 
Marcele, kaip puikiai išrodai, 
gal būtų galima nusivesti Tam
stą vakarienės?”

“Ačiū labai, bet aš važiuo
ju namo vakarienės, nes ma
ma ne žinos, kur dingau, o 
antra tai teisybę pasakius, man 
išrodvtų. kad netekau namų.”

“Ali! panelė girdėjau, kad 
buvai išvažiavus vakacijų ir 

į nieko nesakėte, nors atvirutę 
būčiau pasiuntęs.”

“Ačiū nuoširdžiai, bet tu
riu Tamstai pasakyti kad suti
kau panelę Feliciją, rodos ją 
pažįsti; puiki tai mergaitė, dar 
ir dabar man akyse stovi.” 

{Šypsojausi, ir tėmijau aty- 
" įdžiai koki Įspūdį į jį padarys. 

Ponas Edvardas suraukė kak-

• Turbūt pati nelaimė davė 
tamstai ją susitikt.”

“Nelaimė? Tikiu laimė ir 
sveikinu Tamstą, puiki mer
gaitė.”

Į tą laiką atėjo strytka- 
ris ir šypsodamosi pasakiau: 
“Gerą vakarą” ir įlipau, pa
likdama jį, kaip stulpą.

Keletai mėnesių prabėgus 
teko man būti ant vakarėlio, 
ir čia susitikau mėlynakutę su 
savo piešėju.

Mergina sėdėjo, kaip pa
prastai, liūdnai kas-žin ką 
svajodama, o jis, ten apsup
tas dideliausiu būriu, tiktai 
šypsojosi — lyg tai pasidi
džiuodamas, kas tai ai, žino
ma nepasigailėdamas meilių 
žodelių ir su ironišku nusiŠyp-

- ’' ■■
Na, ko čia dabar sėdi, iš-

tai aš tą patį daryčiau ką ir 
jis, jei jis flirtuotų,- tai ir aš, 
ir-gi flirtuočiau su kuo kitu, 
nieko nepaisydama. Atsimink, 
kad tava šiniis ir kraujuose 
pluktų, bet nepasiduok, ir 
visuomet nuduok linksma, o 
pati pamatysi, kad pasekmės 
bus daug geresnės.”

“Ačiū tau labai už tai, tik 
nežinau ar man tas bus galima. 
Kad aš galėčiau į viską taip 
žiūrėti kaip tu, tai būčiau lai
minga, bet stengsiuosi kaip 
galėdama. Rytoj tau parody
siu fotografijų savo numylėti
nio.” \

Taip pamažėl ėjome į na
mus, laikas taip greitai bėgo,

^"^L-ta vai _
ugiųžome. Atsiskyrė- sojimu priėjo prie mėlvnakn- 

feeua į savo kambarį; tės.
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šposaudamas prigelbsti slaugotojai perrišti, žaizdą.

senovės galvočius
“Tu bijai,

Na, ir 
pasitaikė ponas Edvardas ša- 

Atsiprašius lle manęs. Manau turėsiu 
savo draugų priėjauprie jos. progą pamatyti kaip jam pa- 
Buvo taip susigraudinus, kad 
vos galėjo susilaikyti nuo ver
kimo. Taip mums bekalbant 
priėjo vienas iš mano draugų ir 
čia kaip tik į laiką turėjau 
progą ją supažindint, 
nas buvo jaunas, prielankus 
mokinosi ant inžinieriaus. Mė- 
lynakutė jį taip užžavėjo, kad 
prašė jos su juo pašokti, pa
mažėl jaunasis inžinierius ta
po ištikrųjų nusižiūrėję į ją. 
Mums besikalbant tik žiūriu 
mūsų garsusis piešėjas su 
dviem ir traukia namo, nieko 
nesakydamas p-lei Felicijai, na, 
pamaniau sau, atsiimsi tu sa
vo dalį, jei ne šiandien, tai 
rytoj, bet po laikui pasigai-* 
lesi, 
p-lę Feliciją palydėjo namo. 
Taip su tokiais vakaro nuoti- 
kiais parėjau namo ir ilgą lai
ką negalėjau užmigti, nes tas 
flirtas, tokis jo nemandagus 
apsiėjimas ir jos liūdnos aku
tės vis man akyse stovėjo.• • ♦ • •

Praslinko keletas mėnešių 
ir gavau laišką nuo p-lės Feli
cijos. Laiškas mane labai 
nustebino. Štai kas buvo ra
šyta.

Miela Marcelyte: —
Jau prabėgo keletas mėne

sių, kaip tave mačiau, tikiuo
si atleisi man, kad tavęs ne
aplankiau ir kad net nepara
šiau; ištikrųjų esu taip užim
ta, esu kolegijoj, mokinuosi 
knvgvedystės, be to, moki
nuosi smuikuoti. Mes mokinės 
surengėme vakarėlį, ant kurio 
griežiau; buvo tas pirmas kar
tas; nusisekė gerai, tai man 
kiti pasakojo. Laikas bėgą 
greitai ir linksmai, draugų ir 
draugių tūrių čia daug. Po
nas Edvardas baisiai mane pa
šiepia, sakydamas, kad nie
kados iš to mano mokslo nie
ko nebus, ir visokiais būdais 
stengiasi mane užgauti. Nie
ko nepaisau. Ar žinai pasa
kysiu tau naujieną. Rytoj 

-vakare, važiuoju į universite
tą ant vakaro — ponas Mateu
šas baigia inžinierystės moks
lus ir meldžia, kad važiuočiau 
pamatyti programą ir užabig- 
tuves jo mokslo. Tikiuosi 
tave tenais pamatyti.

Tai tiek šiuo tarpu. Žadu 
kada nors užbėgti pas tave į 
ofisą, o dabar turiu eiti lekci
jų- ■

Viso labo velijanti,
Felicija.

Tą laiškelį keletą kartų per
skaičiau, negalėjau tikėti, kad 
tai ta pati, kurią sutikau. Ta, 
kuri meilės apsvaiginta vaik
ščiojo lyg sapne, ta kuri tas 
garsus piešėjas vien ant juoko 
statė, ta, kuri nieko daugiau 
savo praėjusiame gyvenime ne
turėjo, kaip tik pluokštą sva
jonių. Ir taip linksmai rašo; 
matyt, iš jos laiško, kad ne
daug ką paiso apie poną Ed
vardą; abejojau tame liausi
me tur-būt nenori išsiduoti, 
'bet drauge džiaugiasi. Parė
jau namo tą vakarą šiek-tiek 
susimaišiusi. Mama tai pas
tebėjusi, paklausė manęs, pa
rodžiau jai laišką ji taip-pat 
nustebo perskaičiusi. Mes vi
si ją pimylom ir ištikrųjų kas- 
gi jos nemylėtų, ir tas, ku- 

, ris turėjo savo, rankose per
lą. bet nmokėjo jo branginti, 

"" pražudė.
/ • • • • •

Laikas bėga greitai, 
linko jau dveji metai, 
vis dar tebedirbu savo 
rastame ofise. Tai-gi 
atvažiavau biskį ankstokai.Be 
manęs dar nieko nebuvo. At
sidariau langą ir stoviu, žiū
rėdama iš augšto į praeivius, 
kurie skubinosi į darbą vieni 
skubiai čią kiti ten, ir taip 
viskas tiktais virte verda. Pas
kui sau sėdau prie darbo. Už 
dviejų mėnesių apleidžiu ofisą 
— gaunu vakacijų. Mąstau: 
kas-žin ar sutiksiu mėlynaku- 
tę.

Taip man bemąstant, tele
fonas suskambėjo. Ir ką-gi. 
Vienas mano draugų kviečia 

e važiuoti pramogonį- kur 
cija smuiku

Ištikrųjų taip pagailo

Jaunasis inžinierius

tiks Felicijos smuikavimas. 
Ant estrados pasirodė ’ jauna 
merginą publika ją patiko 
garsiu delnų plojimu. Jai 
pradėjus griežti, salėje taip 

Vaiki- tyku pasidarė; mergina už
žavėjo visus savo meliodijoms; 
pagriežus keletą šmotelių, že
mai pasilenkė ir nuėjo nuo est
rados; gausiu delnų plojimu 
tapo iššaukta atgalios, čia ją 
sutiko ponas Mateušas su dide
liu gelių bukietu, iš kitos vie
na iš jos kolegijos draugių in- 
teikė jai puikų pluokštą rožių. 
Išviso p-lė Felicija gavo tris 
bukietus gėlių. Po visam pa
sitiko ją būrelis jos draugą 
suteikdami jai širdingus kom- 
limentus už griežimą. Sėdžiu 
ir žiūriu į poną Edvardą Sė
di žmogelis užsisvajojus. Tur
būt matė savo klaidą bet per- 
vėlai. Jau po programui pra
sidėjo lietuviški šokiai, p-lė 
Felicija taip linksma, kad ne
galima tikėtis, jog tai ta pa
ti mergina kurios du metai at
gal toje pat salėje ašaros vil
gė akutes, dėl to kuris jos 
meilę už nieką laikė. w Perlei
dau akimis per publiką ir lau
kiu, kuomet pamatysiu p-ną 
Edvardą flirtuojant. Bet kur 
jis pasidėjo, niekur jo nema
tau, negalimas tai daiktas, 
kad jis kur tai būtų galėjęs iš
eiti. Taip man bežiūrint ir 
pamačiau ir kone nuvirtau, ne
galėjau savo akimis tikėti. Sė
di nuošaliai kamputyje ir taip 
paskendęs svajonėse, kad ne
būtų galima jo — nei jokiu bū
du prišaukti. Atsiminus apie 
vakarėlį, kuris atsibuvo 2 me
tai atgalios, ir atsiminus žo
džius, kuriuos jis Felicijai 
pasakė, pamaniau bus labai 
gerai atkartoti juos ir primin
siu juos jam tą vakarėlį.

Priėjus prie, pratariau: 
“Gerą vakarą pone Ed

vardai ištikrųjų kokis keistas 
iš Tamstos žmogus pasidarė, 
kodėl taip nuošaliai — ir vie
nas atsisėdai ? Ną 9 kur vi
sas būrelis garbintojų? Pui
kiai Felicija griežia; ištikrųjų 
nesitikėjau to nuo jos.” 
■ir žiuriu, kokį įspūdį tas į jį 
padarys, nors gana gerai ži
nojau, kad tas jam nepatiks, 
bet tik norėjau gerai paerzinti. 
Ponas Edvardas tapo labai ne
užganėdintas ir puse lūpų pra
tarė :

“Taip,” paskui atsidusęs 
staiga manęs paklausė: “Ar 
p-lė Marcelė būsi ofise ry
toj?”

‘ ‘ Taip būsiu. Bet kodėl ? ’ ’ 
“Turiu labai svarbų reika- 

kurio čia nenoriu pasaky- 
o dabar labanakt.”
“Labanakt? Hm keistas 

iš tamstos žmogus pasidarė. 
Juk dabar geriausis laikas. 
Bet kodėl taip greit namo?”

“Taip, man nereikėjo šį 
vakarą visai atvažiuoti, bet 
kas taį^rodos stumte stūmė,, ap
linkybes šio vakaro mane erzi
na, negaliu ilgiau būti, — tu
riu eiti, eiti ir bile kur bv tik 
nebūti čia.”

Tuomi ir persiskyrėme, jis 
skubiai išėjo ■ vienas, o aš 
palikau. •

Ant rytojaus jau galėjo būti 
kokia septinta valanda; langas 
buvo atdaras, vėjalis putė, 
vaikas atnešė ' man laikraštį, 
atsisėdau ir skaitau, atsiverčiu 
ir žiuriu p-lės Felicijos paveik
slas, skaitau.
“Panelė Feliciją jauna smui

kininkė, kurį vakar savo grie
žimu užžavėjo publiką buvo 
jai inteikta 3 bukietai gėlių. 
P-lė Felicija yra susižiedavus 
su p-nu Mateušu. Vestuvės 
atsibus už trijų savaičių. 
Taip man dar betaikant laik
raštį įėjo ir ponas Edvardas. 
Matyt susimastęs, lygtai no
rėdamas ką sakyti, bet ne
drįso. Parodžiau jam pa
veikslą jis nusisuko ir pri
ėjo prie lango. Už. kiek lai
ko sugryžo ir pratarė:

“Atėjau pasakyti sudiev 
išvažiuoju, tik nei pats neži
nau, kur?

.. . . . Įsisveikinti. ” Ir taip susimai
šęs, kad lyg slėpdamas, ką 
nors. Aš-gi nusijuokus pra
tariau.

Atsisveikinti ? Na, tai lai
mingos kelionės, ir tai viskas, 
ką norėjai vakar pasakyti ?' 
.Na, tai nereikėjo" tokių cere 
monijų daryt ir čia ateit, ga 
Įėjai ir vakar atsisveikinti.

Edvardas paraudo, ir pra-į Tankiai, nueinu pas ją, 
tarė.

“Panele Marcele, 
nau gal kartu su 
važiuotume! ?”

“Aš, važiuočiau su p. Edvar
du? Ištikrųjų nesuprantu 
tamstos, negalimas daiktas.” 
Užsisukau ir pradėjau spra
ginti ant typewriter. Ed
vardas priėjo prie manęs.

“Panele Marcele, gana ge
rai mane supranti ir žinai, 
kad myliu tamstą ir jau se
nai tą norėjau tamstai pasa
kyti, bet vis tai nedrysau, bet 
dagirdau, kad susitikai Fe
liciją, taį jau žinojau, kad 
viltis prapuolė.

Bet Felicijai susižiedavus, 
pamaniau,, kad gal ir kelias 
praviras man dagauti 
tos ranką.” Ant to 

leido ir nutilo.
Ištikrųjų-pamaniau, 

tas žmogelis išsikraustė iš 
galvos. Na vistiek duosiu 
jam gerą pamokinimą nes 
buvau nuo seniau įsidėjus 
keletą jo darbelių į galvą. Da
bar gera proga.

“Pone Edvardai, 
keisčiausių žmonių 
Labai nuoširdžiai 
apgailistauju, 
priimti pasiūlymo, 
gus, už kurio aš

Ar i

M
r e jo savo mažą bet linksmą Į 
kompaniją kuri buvo moki
nama kareivių muštro, ant 
prekyvietės, ir daugelis nuliu- 
dusių motinų šiame paveik
sle atrado nemažai džiaugsmo.

Matyt tas jau buvo biskį 
perdaug; pasiėmęs skrybėlę, 
padavė man ranką ir skubiai 
išėjo. Nuo to laiko nuo jo 
nieko negirdžiu.

Panelė Felicija dabar ište
kėjus už p. Mateušo, turi nuo- 
savius dailius namus ir labai 
gražiai gyvena. Jie šioj 

j apygardoj yra visų godojami. 
_ I, ma- 

I tyt, kad Edvardas jau seniai 
aš ma- 
manim i k°Ja

iš visų 
tai jus. 

ačiū, bet 
kad negaliu 

Nes žmo- 
norėčiau 

ištekėti turi būti vyras rim
tas ir pilnas ambicijos, o ant 
nelaimės turiu pasakyti, kad 
pas tamstą to nėra. Tam
stos galvoje tiktai vėjai lak
sto, nes žinau, kad būčiau 
tamstai nors prižadėjus, tai 
greitai būtum apsidžiaugęs 
kaip su visom kitom. Ar 
atsimeni du metai atgalios tą 
vakarėlį, kuriame apsiėjai 
taip nemandagiai su panele 
Felicija ? Niekados to vaka
ro neužmiršiu ir tamstai to ne
galėčiau atleisti. Nes gerai 
žinodamas, ją esant lėta mer
gaitė, norėjai tuomi pasinau
doti, ir iš jos juoką padary
ti, bet iš kitų juoką bedary
damas pats ant juoko pasili
kai. Patarčiau tamstai iš 
čionais išsikrausčius pradė
ti kitokį gyvenimą, vietoje 
flirtuoti su kiekviena, kuri tik 
ant gatvės praeina, geriau 
pasiješketi gerą mergaitę ir 
apsivesti. O tada gal šiek 
tiek pasitaisytum.”

“Gal ir teisybę sakai, bet 
aš norėjau tamstos.”

“Ha-Ha! Mane U Tai kad 
aš esu susižiedavus, še ma
no žiedas. Tik žinoma labai 
rimtas žmogus, kurį gerbiu 
ir myliu.”

Ponas Edvardas susiėmė 
galvą pasižiūrėjęs į žiedą, ku
rį jam parodžiau.

“Ar tai tokis mano liki- 
masf .

kie

Jos paskutinis 
Sūnūs.

Kai keletas savaičių pras
linko po prasidėjimo karės, 
tai moterys ir vaikai vieno 
mažo kailnelio arti Kalvari
jos, susirinko ant prekyvie
tės, pamatyt mylimus išei
nant į karę.

Daugel ašarų buvo pralieta, 
ir dar daugiau liūdnų atsis
kyrimų buvo matyt, ištiki
mi valstiečiai užėmė savo vie
tas eilėse ir pradėjo eit.

Balsai būgnų, ėjo silpnyn 
ir silpnyn iki visai pradingo 
tolumoj. Motinos pradėjo 
vest verkiančius savo vaike
lius , namon.

Po biskį minia sumažėjo, 
iki visi buvo nuėję, ir tik li
ko viduramžio moteris su 
jauniausiu savo vaiku, 
turėjo apie trylikos 
amžiaus.

Apsikabinus savo 
žiurėjo lyg apmirus į kalnus, 
kurie uždarė nuo jos akių vy
rą ir tris vyresniuosius sū
nūs. Paskui trumpai pasimel
dus, ji vedė savo sūnų atgal 
į dabar liūdnumo pilnus na
melius.

Per dvi savaites jokios 
žinios nebuvo apturėta' nuo 
tų, kurie jškeliavo į karę, ir 
likusiems buvo didelis rūpes
tis. Xnksti rytą vieną die
ną atvažiavo į kaimelį pačto- 
rius, ir palikdamas laiškus, 
papasakojo, kaip maža kom
panija iš to kaimo buvo su
mušta prūsų, ir kaip beveik 
kiekvienas žuvo mūšyje. Ma
žame kaimelyje užviešpatavo 
didelis nuliūdimas. Motinos 
ir vaikai pradėjo labai ne
apkęsti prūsą ir vienas iš tų, 
kurie parodė didelę neapy
kantą buvo Baltrukas K—, tas 
vaikas, kuris pasiliko ant 
prekyvietės su savo motina 
iki visi buvo įsiskirstę namon. 
Diena nuo dienos, išklūpojo 
prieš mažą altorėlį savo na
muose ir meldė Dievo, idant 
jam duotų jiegų atkeršyti už 
mirtis tėvoirbrolią

Vieną dieną kaip buvo 
pabaigęs pagelbėt su kitais 
vaikais toms moterims, ku
rios neturėjo vaiką parbė
ga namon sušilęs, sušuko:

“Motini visi vaikai susida- 
kaip ir vyrai, 
o.”

mažą Vyru- 
vęs vargšė moti

na verkė iš .gilumo širdies,

Edvardai, ko

Bet po biskį padėjimas kai
mely} ėjo aršyn ir gandai ėjo 
apie prisiartinimą Prūsų. Kiek
vieną dieną būk prūsai ėję 
artyn ir žmonės, neturėdami 
su kuom apsigint, nusprendė, 
kad ir jie turės nukęst, kaip 
kiti kentė po kitų valdžia.

Galop buvo matyt tolumoj 
pakelyj didelis sumišimas. 
Mažame kaimelyj buvo suju
dimas. Pirmutinis namas, 
kuris buvo apiplėštas tapo už
degtas, ir jau buvo pradėję 
degti antras, kaip klebonas 
išėjo iš klebonijos ir pribėgo 
prie komandanto. Trumpą 
valandėlę kalbėjo su juom, o 
kareiviai stovėjo aplinkui.

Moterys ir vaikai prisig
rūdo prie klebono šono, 
idant dasižinot pasekmes ku
nigo prašymo. Didelis tylu
mas užėjo ant viso kaimo, ku
ris tik buvo pertrauktas, kaip 
komandantas, abejodamas 
trumpą valandėlę, atsisuko ir 
prabilo į kareivius:

“Uždekit visus.”
Du vyrai išėjo iš

idant pildyti prisakymą bet 
kaip jie ėjo pro kleboną ir 
išmušė iš vieno rankų degan
tį pagalį. Su keiksmu pa
šoko komandantas ir pervėrė 
savo kardu kunigo širdį. 
Kaimiečiai nusigando ir su 
baisia baime akyse, jie žiu
rėjo, kaip kraugeringas ko
mandantas indėjo kardą į mak
štis. Paskui paliepdamas sa
vo kareiviams eit pirmyn, jis 
pakėlė koją idant spirt į ne
gyvėlį, bet jam taip bedarant, 
kulka, zvembtelėjo pro ausis, 
komandantas puolė su kulka 
galvoje. Greitai užprovijęs 
karabiną jaunas Baltrukas 
bėgo į bažnyčią nes jau ka
reiviai prie jo skubinosi. Pra
dėjo ieškot jo bažnyčioje.

Darbas visas jų neatnešė 
gero. Su baisingais grūmo
jimais ieškojo ir jau pradėjo 
išeit, kaip štai vienas iš vy
resniųjų, stūmė didelę sto- 
vylą Panelės šv. kuri puo
lė su dideliu bildesiu ir pama
tė vaiką, pasislėpusį už pak- 

1 lodžių altoriaus. Greitai vai
kas šovė, ir oficieras, kuris 
parmetė stovylą puolė negy- 

d raugai 
kardu, 
motina 
kardą

vas, bet oficiero 
persmeigė vaiką su 
Su riksmu pagriebė 
parpuolusio“ oficierio 
ir su didžiausiu piktumu per
dūrė jos sūnaus užmušėją. 
Tuom tarpu ji puolė peršau
ta dviem šūviais, bet prieš 
mirtį su paskutiniu pasisten
gimu pasikėlė ant kelių, ir 
kruviną veidą pakėlusi į dan
gų prabilo, “Brangus Dieve, 
jie atėmė mano viską atleisk 
man.”

ir ne laikas dabar ra- i 
šyti apie Amerikos jaunimo 
reikalus. Ne vienas gali pa
sakyti: — Europoj karė, Lie
tuvoj nuo tos karės žmonėms 
vargai, bėdos; reikia tuos var
gus malšinti — rinkti aukas sa
vo nuvargusiems broliams. 
Naujus klausimus prisieina 
svarstyti. Kaip yla iš maišo 
išlindo Prūsų lietuvių klausi
mas. Vokiečių garbintojai 
linksta prie kaizerio, mat prū
so kultūra imponuoja. Rim
tesnieji veikėjai sako, kad 
nėra ko skubintis, pirm negu 
liksime po prūso ar ruso glo
bą savo tėvynės - 
reikalus dabokime, 
visa ko.

Amerikos jaunimui tos visos 
bėdos ne svetimos ir dauguma 
jaunuolių karštai dalyvauja tų 
klausimų svarstyme. Spaudo
je galima pastebėti ne vieną 
jauno vyruko straipsnį, kuria
me jis rišo klausimą ir dažnai 
jį nušviečia nuosekliai.

Už tai negi barti jaunuo
sius, dar pagirti, paskatinti 
reikia. Bendri tautos reikalai 
(žinoma ne “Naujienų”) vi
siems privalo rūpėti.

Tik besirūpinant Lietuvos 
likimu, įsigilinant į politiką) 
ūeužmirškime ir savųjų reika- Į 
lų, kuriuos gerinant, taisant, 
tobulinant, galėsime daugiau 
naudos ne tik sau, bet ir tėvy
nei atsiekti.

Neprisirengęs jaunimas, 
nors ir geriausiais norais va- 

Tad, draugai ir draugės, 
prie veikimo!

Amerikos lietuvių jaunimas 
jau kelinti metai, kaip pradė
jo organizuotis į didelę drau
giją Lietuvos Vyčių Federaci
ją. Naujoji banga sujudino 
nemaža lietuviškųjų kolonijų, 
kur jaunimas pradėjo veikti 
išsijuosęs. Ir gerai jam seka
si. Jaunimo organizacijos pra
kilnus tikslas traukte traukia 
jaunimą prie savęs, 
rint laisvamanių 
pravardžiavimų 
tūkstančiais narių, 
pasakys, kad ir užtenka 
tūkstančių.

Tai-gi, drauge, kad 
Mūsų, jaunimo, tikslas 
vien jau gautus į organizaciją 
narius tobulinti, bet ieškoti 
naują traukti juos iš netiku
sių draugijų, sandraugų, kel
ti juos prie apšvietos, tobulu
mo, kuriuos gali pilnai suteik
ti Lietuvos Vyčių organizaci
ją savo veikimo plačiu prog
ramų visus patenkinanti.

Savo obalsiu pasirinkime: 
Užkariauti visą Amerikos jau
nimą, ką prie ištvermės, gerų 
norų ir išpildysime.

Vieni gal nepajiegsime. 
Kvieskime talkon kitus. Nau- o.
dokimės katalikiškaja spauda, 
savo organu ”
lįskime į akis.
kitą syk išklausys, 
rus darbus garsinkim 
visuomenėj. Blogus 
me.

Jei ir to neužteks, 
mės prie kitų katalikiškųjų or
ganizacijų. Žiūrėkite, darbi
ninkai mus vadina broliais. 
Kas nuo to vardo atsisakys? 
Tai-gi kaipo broliai ir gyven
kime. Darykime su jais su
tartis. Kur yra L. D. Sąjun
gos kuopa, lai ji ir Vyčių kuo
pą ten susiorganizuoja. Vyčių 
kuopos organizuodamos darbi 
ninku kuopeles, lai skleidžia 
tarp jų Susipratimo obalsius.

Senių Amerikoj tarpe’dietu- 
vių kaip ir nėra. Kiekvienoj 
organizacijoj didžiuma jauni
mas, kurio tikslas, idėjos į 
vieną krūvą juos jungia.

Susivieniję veikime. Stoda
mi į darbą petys į petį,- savo 
užmačiomis, sumanymais, dar
bais pakelsime „Amerikos lie
tuvių visuomenės dvasią

Visi esame broliais. Gal 
tuos broliškumo jausmus ge
riausia ir tegali auklėti lietu
vis darbininkas ir lietuvis jau
nuolis. Pirmasis, kaipo Tau
tos pamatas. Antrasis, kai
po to pamato ateitis. ; : 

kuomet ant tvirtos uolos 
pradėsime tiesti šviesios atei
ties rūmus — nesugriaus ga
lingo namo ir 
Iros.

Bile Kas.

Viršuje parodoma p. De Fo- 
rest, žymiausia New Yorko 
štmgios. tenfira parodo
ma p. L. Thomaa, kuri tvarkė 
milžinišką sufragiečių parodą 
spalio 23 d. New York’e.

sos perversmės ankseiaus, vė
liaus turės užsibaigti. • Ant 
mūsų pečių bus uždėta sunki 
našta Lietuvos dirvonus iŠ nau
jo išarti, juos užsėti. Pildy
dami savo švenčiausią pareigą 
turėsime mes, Amerikos jau
nimas, grįžti į Tėvynę, kur 
mūsų lauks su ištiestomis ran
komis. Juk ne grįšime tuš
ti.

Rengkimės prie sunkaus dar
bo. Iškalno sau takus taisy
kime. Dabartinis Amerikos 
lietuvių veiklumas, tai atgi- 
jančios Lietuvos paramas. •

Jaunime, nebūkime pasku
tiniais.

Jonas.

Kandidatai į Mass. valstijos 
gubernatorius.

Augščiau — demokratas, 
žemiau V yepublikonas.

BŪKIME DORAIS.
Kad dorybės principaą^vra 

vienas svarbiausių žmogaus 
o ypatingai jaunuolių gyve
nime tą nieks manau nesis- 

| tengs užginčyti. Žmogus, kurs 
i praranda dorybę, kartu ga
ilina sakyti praranda ir žmo
gaus principą . Nes ištikror 

i kas-gi mus labiausiai atski- 
I ria nuo keturkojų, jeigu ne 
dora.

Garsus
'Epiktetas sako:
I kad tave paniekins žmonės 
; už tavo dorumą bet atmink, 
kad teisingieji žmonės ta- 
vęs negali niekinti už tai, o 

i kiti žmonės negali tau rūpė
ki—neatsižiurėk į jų kalbas.”

Gabus dailvdė visai nenu- 
lius, jei koks neišmanėlis 
ims peikti jo gražų darbą

Nemanyk, kad blogi žmo
nės gali tau pakenkti. Ar
gi kas gali pakenkti tavo sie
lai? Tai ko tu rūpinies ir 
žiuri, ką kiti pasakys už tavo 
gerus darbus ?

“Aš,” galvočius sako, “sau 
juokiuos iš tų, kurie mano, 
kad jie gali man pakenkti: 
jie nepumano, nei kas aš esu 
ir ką aš skaitau geru, o ką 
blogu. Jie nenumano, kad 
negali pagaliaus ir prisilygti 
prie to, kuomi aš esu, tai yra 
prie mano sielos.”

Užtad-gi, gerbiamieji, nepri
valome bijotis atvirai pa
sirodyti tokiais, kokiais esa
me. Ypatingai šiame amžiu
je, kaip matome apie save, 
daug turime priešų doros, 
teisybės ir meilės artimo. Bet 
stengkimės savo geru, doru 
pavyzdžiu pertikrinti savo 
brolius ir seseris, ir patrauk
ti prie doro kelio. Žmogaus 
žodžiai be pavyzdžio šioje ga
dynėje pasilieka tuščiais. 
Tuojau tokiam primeta: “gy- 
dytojaą išsigydyk pirma 
pats ša ve.” Taigi, brangūs 
broliai; stengkimės, kad mums 
panašių išsitarimų neprikaišio
tų.

ankstokai.Be
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uDarbininko" Reikalai.
Taip-pat ir narių Įstojimo j 

j mokesniai eina ne laikraščiui,j 
bet lieka L. D. S. centralinia- 
ine ižde.

Mūsų rūpesnis.
Nors laikraščio biznis ir 

eina gana gyvai, nors ir la
bai ilgai galėtume gyvuoti taip, 

(kaip dabar stovime—tečiau 
dūzgia mašinos, (atsargumas mus verčia apsi- 

. žiūrėti ir pažvelgti į ateitį. 
Kas būtų, jei tas mūsų pas
kutinis tūkstantis ištirptų, o 
biznis dar nebūtų tiek Įsiga
lėjęs, kad padengus visas rei- 

1 kalingas išlaidas? Dabar 
į mūsų didžiausias* vargas tai 
ta skola už mašinas, kurios 

j turime net apie $4.000.00. Atei- 
į na ld. arba 15 diena mėnesio, 
jau mes ir turime mokėti sko- 

dalį ir dar 6 nuošimtį už 
O čia mokėk 

ninkams algas.- o čia 
ir pirkis visokių reikalingų 
mažmožių—štai mūsų tūkstan
tis palengvėle ir tirpsta, ir Į . 
baimę varo ir redakcijų, ir 
administracijų, ir visą Centro 
Valdybą. Visai kas kita bū
tų, jeigu mūsų nespaustų sko-i 

nuošim-:

Darbo pradžia.
Kas tik lankė “Darbinin 

ko” spaustuvę Bostone, vi 
si stebėjosi, 
greitai tas viskas pasidarė 
paimta du 
namo, dar 
(basement) -žymiausioj 
toje So. . Bostone ant Broad- 
way; ūžia, <
o devyni redakcijos, adminis
tracijos ir spaustuvės darbi
ninkai rašo, tvarko, spauz- 
dina 'ir išsiunčia kas antra 
diena keletą tūkstančių ‘ ‘ Dar
bininko.” 
padirbama 
mažesnių 
o net jau 
dinamos, 
mašiną? 
bininko” įstaigon už $7.000.00' los 
su viršum turto, ir 
trumpu laiku? Tai 
katalikų darbininkų 
timas ir vienybė.

Vos tik buvo užsimezgusi 
L. D. Sąjunga, — dar nebuvo 

“Darbininko”—o jau dar- 
jiems prielankūs 

biznieriai su- 
apie $3.000.00 los su savo augštaiš 
inkurti. Dar eiais.

iš kur čia taip
i

augštu mūrinio j 
ir su apačia j 

vie-!

Be laikraščio dar 
daugybė kitokių 

spaustuvės darbų, 
ir knygos spauz- 
Kas užsukę visą tą 
Kas sukrovė “Dar-

tai taip į^kolą. 
padarė 

susipra-

Centro o ...
pilna geros vilties. Jeigu 
tuomet, kada dar “Darbinin
ko” nebuvo, atsirado net 155 
žmonės (daugiausia darbinin
kai) kurie rizikavo ir sko
lino pinigus lakiraščio iš
leidimui, tai juo labiau gali
ma tikėties to dabar, kuo
met “Darbininkas” eina ne
pailsdamas įr kuomet jau sus
pėjo užkariauti sau širdis 
brolių darbininkų įr seserų 
darbininkių. Bostoniečiai da
ro gerą pradžią.,' Nors jie ir 
ligšiol buvo sudėję daugiau, 
kaip kitos kuopos, tečiau ir 
dabar, naujam sumanymui 
iškilus, kai-kurie apsiima net 
šimtines pakloti, by tik tas 
sumanymas įvyktų.' Gal mus 
ir šmeiž ir pajuoks laisva
maniai ir socijalistai, kad mes 

Į savo reikalus viešai", išpa- 
; sakojame. Bet mes jų neatbo- 
' kim, o tik savo darykim.* 
Mūsų biznis aiškus, mes su 
niekuo čia neturime slapsty- 

’ties. Mes parodykime jiems 
savo vienybę ir susipratimą. 
Pakalbinkime inteligentus ir 

biznierius.
Ne tik patys dėkime, bet 

pakalbinkime ir savo inteli
gentus ir biznierius. Galima 
tikėties. jog ir jie sutiks pa-i 
remti darbininkų laikraštį. Juk 

(jie visi pragyvenimą daro ir i atsitikimas: vaikinas ginčijosi 
(pelnosi iš brolių 
(Jau gražus būrelis mūsų in-ikės.
Įteligentų (kaip kunigų, taip ir parkrito, tuoj buvo paimtas 
svietiškių) parėmė “ Darbiniu-! ligonbutin.
(ką” savo paskolomis, ar au-. 
(komis. Bet, žinoma, tikina-;jam 
žų dali jų tesuspėjome pri-

ne-
ir

pa-

L. 
nei 
bininkai ir 
inteligentai ir 
dėjo 'gatavais 

■“Darbininkui” 
$1.000.00 su viršum pažadėta 
trumpu laiku sumokėti. Šu
tais pinigais ir pradėtas biz
nis. Supirktos naujausios ir 
geriausios mašifios, raidės ir 
visi reikalingi spaustuvės da
lykai.. Kadangi už viską ga- ____ .___  _____ c l

pinigais užmokėti nega- tokį kaip ir fondą—išmokė- Į 
Įėjom, tai firmoms davėme tik ti “D 
dalį pinigų likusią gi skolą fondą: 
apsiėmėm išmokėti dalimis per bet i 
motus, per IĮ metų, kai-kam kaip 
net per du metu- kaip su stanči 
kuo sulygome. Išmokėjome lengvi 
išviso $2.000.00. Vieną-gi S. nji 
tūkstantį gatavi] pasilikome Firma 
sau, taip sakant gyvenimo pra- iŠ kr 
džiai. Su tuo tūkstančiu mes Atėjo 
ligšiol ir gyvavome, ir dabar, kėk. 
kaip skaitytojai mato, leid- tau ir 
žiame į pasaulį jau 17-tą “Dar- vi-gi nariai nespaus 
bininko” numerį.

Nors iš to tūkstančio ir pri
siėjo pirkti dar labai daug 
įvairių įvairiausių dalykų,. 
nors reikėjo ir firmoms jau1 
pradėti mokėti skolas, kar
tu su šeštu procentu,—tečiau,

■ ačiū Dievui, tas tūkstantis i 
mums dar nesuspėjo sutirp
ti: dar didesnę jo pusę tebe
turime. Mat, inplaukė šiek 
tiek iš prenumeratos, apgar- j 
sinimų ir iš įvairių mažesnių 
spaudos darbų. L. D. S. kuo-1 
poms šiomis dienomis cent- i 
ro sekretorius išsiuntinės smul
kią apyskaitą visų “Darbi
ninko” ineigų ir išlaidų ir da
bartinį viso biznio stovį (To
kią apyskaitą kuopos gaus 
kas trys mėnesiai.) Iš tos 
apyskaitos paaiškės, jog lig
šiol 
tik
;dar 
«da

Kas-gi daryti?
Štai visa tai apsvarsčius L. 

I). S. centro valdyba ir nutarė 
paduoti šitą reikalą apsvars
tyti kuopoms. Nuo savęs 
gi, nutarta paduoti štai koks 
sumanymas: reikėtų Įsteigti

teliams, kurie ne darbi ilk 
būvio pagerinimo jieško, 
progos pasipelnyt, arba 
dyti savo svajones, 
didžiausiu darbininkų 
do kaštu. į

Ateiviui visur blogiau.
Apsileidusių ateivių tarpe 

bujoja girtuklystė, nesutiki
mai, prasižengimai; paskui 
seka kalėjimas ir kitos nelai
mės. O reikia žinoti, kad 
ateviui prasikaltus reikia 4aug 
labiau vargti, negu ameriko
nui. Duokime kad ir kalėji
me, amerikiečiai daug grei
čiau išsiteisins, išsipirks, ne
gu koks duokime lietuvis. Ar
ba ir kalėjime, 'kas turi kam 
užtarti, žino kur prieiti, tai 
jam ir darbą duos ir valgį 
žmoniškesnį pateiks. Musiš- 
kiai-gi, kurie daugiausiai ne
turi kam apie juos rūpintis, 

■kenčia didį skurdą; jiems ir-Į 
(valgį prastesnį duos, ir dar-j 
' bo nesiskubins duoti, pasakys: į 
( “Polak can stav in cell.” 
j Arba vėl paimkime ligonbu- 
Įčius. Kaip yra sunku gulė-1 
ti ligoniui kartais ištisas sa- 
.vaites ir mėnesius ligonbuty- 
■je tarpe žmonių, kurių kal
bos nesupranti! Kartais at-j 
sitinka, kad dėl kalbos ne
žinojimo reikia netaiku mirti. į 
Pernai, duokime buvo toks į

Darbininko Plunksnos.

f-

darbininkų. į kad .jis išgers didelį butelį vis- 
Ir išgėrė, bet čia pat

savo paskolomis, 
Bet, žinoma, 

dali jų tesuspėjome 
darbi- Didžiuma liko dar
pirkis pakalbinta. Neatsisakys

bile tik darbininkai 
kalbintų juos.

Taigi visi, broliai ir seser 
kam brangi L. D. S. ir “Dar- šalyje, 
bionikas”—valio gelbėti “Dar
bininką” iš jo vargų.

Šitą atsišaukimą lai kiek
viena kuoptu valdyba pers-, 
kaito artymiaushuye savų-kuo- 

( pos susirinkime. ,

Prisižiūrėkime i kitus
PHILADELPHIA, PA.

Vokiečiai.
vykę 
biasi 
bos, 
siais.

firmoms, 
turi 
ne.ar

i. “Darbininkui” daug 
tu būti skolingam L. I). 
•iarns, negu 

nesiklaus, ar tu 
skolų mokėti,
notai terminas- -ir mo- 
.Jei neturi iš ko—tuojau 
licituoja mašinas. Ša

tai]) su 
atidavimu, o ir procentai jiems 
bus mokami tiktai pagal pa- Į 

įsigalėjimo. Pasiliuosavę nuo 
skolos firmoms, pastatę biz-j 

1 nį ant syk ant tvirtų kojų, ; 
galėsime paskui išpalengvo 
grąžinti paskolas savo na- i 
rianis, arba, jeigu . nariai to i 
panorėtų—platinti ir didinti j 
biznį.

Mūsų organizacija netaip 
jau mažutė. Turime 26 kuo-! 
pas ir arti 600 narių. Lai į 

I visos kuopos savo mėnesi-i 
Įniuose susirinkimuose lapkri-1 
įčio mėnesį apsvarsto šitą su- 
Imanymą ir lai paklabina i šir
dis pasiturinčių L. I). S. na
rių. ar nepažadėtų jie įmo
kėti kiek į aną minėtą fondą- 

Į“ Darbininko” skoloms apmo
kėti, kitaip sakant—pasko
linti kiek pinigų L. Darbi- 
i ninku Sąjungai. Kiekjde- 
' nas tegul žada tik su tą sąTy- 

pasiža- 
Pasiža- 

tvarkos ir aiškumo—laik-(< ėjimų terminas—lapkričio
eina skyrium pabaiga. Per visą lapkritį 

nors ir mes garsinsime “Darbinin- 
kiek kuri kuopa surin

ko pasižadėjupų, ir jeigu per 
lapkritį mėnesį prisirinks pa
sižadėjimų ant visų $4.000.00-

“Darbininko” biznis ne
nedavė nuostolio, bet 
ir mažą pelną užvarė.

savo skaitytojams tiek ga, jeigu susidarys 
tepriminsime, jog dėl gėrės-(dėjimų iki $4:000.00. 
nės f ■ * ’ v’ ’ ” ’ " x
raščio biznis 
nuo L. D. S. kasos, 
vienūs ir kitus pinigus globo- ke, 
ja tas pats Centro iždininkas, 
M. Venys, kurį kontroliuoja 
visa Valdyba ir kuris yra už- 
s i statęs $5.000.00 kauciją. Gau
nami iš kuopų mėnesiniai mo
kesniai (15c.) ne visi eina už 
laikraštį. Laikraščio admi
nistracija gauna iš iždininko 
tik 10 eentų už kiekvieną na
rį kas mėnuo, ir už tą dešim
tuką turi duoti per mėnesį na
riui 7 ' " ‘
8 5 £
lieka rtentro ižde Kitietn 
n i zac- in? reikllsths? '

Į LIETUVĄ REIKIA 
TRAUKT.

Sunkūs laikai žėdnoj vietoj, 
Kur tik gyveni ant svieto. 
Nėra gero, nėr ko laukt 
Į Lietuvą reikia traukt.

Likit, draugai, mano gentys, 
Jau aš bėgti pasišventęs
Į Lietuvą aš žiūriu, 
Vien tik mintį ten turiu.

Amerikoj man netinka. 
Nes šio laiko darbininkui 
Nėra gero, nėr ko laukt 
T Lietuvą reikia traukt.

Nors ant marių kelyje žūsi u, 
Bet Amerikoj nebūsiu 
Man geriausia ta vieta, 
Kur aš gimiau ant svieto.

J. Karašauckas.

(Žmones smaugia kiek kas gali. 
Kad ją balos tokių šalį.
Nieko gero neturi

■Vien tik vargas, kur žiūri.

Ligonbutyje nežinojo kas j 
yra, jis negalėjo paša- ■ 

kyti, nemokėjo angliškai, taip! 
ir pasimirė. Kad būt gale-j 
jęs pasakyti ligos priežastį,; 

į mažu gydytojai būt pagelbėję. į 
Netik panašiuose atsiti-i 

kiniuose, bet ir visur žmogus! 
kurioje gyvena, kal

ybos nežinąs, laikomas yra pa
niekoj, sutinka daug nesma
gumų. Žinoma, gerai išmok- 
jti svetimą kalbą, tai gan ne
lengvas daiktas, bet susikal
bėti reikalingiausiuose daly
kuose nėra taip sunku, be
veik kožnam, ypač jauniems, 
tai prieinama. t

P Subruskime.
Tai-gi užuot girtuokliauti ar

Darbininkai vargus kenčia. 
Nėra darbo, visi švenčia 
Užpuls badas nėr ko laukt 
į Lietuvą reikia traukt.

Biednas niekur neras dalį. 
Smaugia visi kiek tik gali. 
Dirbti darbas, akmens griūva 
Dešimtimis žmonės žūva.

Niekas pataisyt negali 
Nelaimingą čia mūs dali, 
Ir dar darbų sunku gaut 
Į Lietuvą, reik keliaut.

Bosas baras, rėkia, moja 
Darbininkai, mat, kovoja. 
Ar tai verta čionai būt 
Po akmeniu tamsiu žūt.

žydai ir kiti at-
Ainerikon uoliai grie-(ba niekais vakarus praleisti ar 
išmokti šios šalies kai- šiaip jau ..liuosą laiką dvkau- 

pasipažint su svarbiau
visus paliečiančiais šios Visuos**

tapti piliečiais rinės

t i, verta yra visiems mokintis, 
miestuose yra vaka- 

šalies įstatais, tapti piliečiais rinės mokyklos, jos valdžios 
ir t. t. Kada tik nueisi į City (apmokamos, tik eiti ir mokytis 
Hali skyrių, kur išduoda pilie- Žinoma, dar geriau, kur yra 
tystės popierius, beveik vi-i mokytojas lietuvis. ypač 
."iiomet rasi kelius žydus, ar tiems, kurio angliškai visai ne- 
vokiečius. Tokiu būdu jie da-! moka, 
lyvauja šios šalies gyvenime. 1 
pramonijoje, politikoje ir t. t.; 
Be abejo jiems gyvenimas 
eina lengviau ir smagiau, ne
gu tiems ateiviams, kurie ne-Į 
sirūpina išmokti angliškos 
kalbos, suprasti aplinkybes, ko- Į 
kiose yra. Mūsiškiai pasiten-1 
kiną gavę šiokį tokį darbą, 
paprastai sunkiausį ir pigiau-į 

Liuosą gi laikų praleidžia,!
saliune, tai namie už 

ąsočio. Pasekmė yra į 
kad jie lengviau pasi- į 

demagogams agita-'

Nieks lietuvio negodoja, 
Visi angliškai veblioja 
Graudu daros, kaip žiūri 
Kalba žodžių neturi.

KADA?
Jons katelę glamonėjo 
Jos plaukelius glostė. 
Katelė niurnėjo, raukės 
Staipės, kraipęs, uostė 
Jono ranką, laižydama; 
Dailius savo ūsus 
šiaušė, pūtė sukinėjo. 
Kaip didžiūnas ponas. 
Mat katelė tai tikriausias 
Peliukių valdovas.
Žvirblių viešpats dauggal 

gas,
Grietinės laižikė.

(Tigrų, liūtų gimjuietė, 
; Tiktai ką mažiukė.
Ir, žinoma, kaip būdama 
Tokio aug.Što kraujo 
Katė buvo priešininkė 
Įvedimo naujo.
Kas tik bent kiek atsidavė 
Malonumo raugu

; Katelė nekentė visko. 
() jos piktoms augo 
Ne mėnesiais ir ne metais, 
Ale valandėlėms.

j Iš piktumo pasišiaušė 
Plaukai uodegėlės.

j Ir perkando Jono ranką 
Kruvinai lik kaulu...
Jons ištraukęs stirnakojį

! Iš čebato aulo.
(Kaip pradės katelę šventyt, 
Plaukeliai tik dulka.
Katė sukliko nuo skausmo 
Nunėrė, kaip kulka, 
Į užpečkį į kamputį. 
Po apačia malkų.
Ilgą laiką ten tupėjo
Ir baisiai išalko.
I žmiršo garbingą savo 
Augšto kraujo kilti,

- Tiktai glaudėsi prie krosnies 
Kad ireriaus sušilti.

Taip ir \ isiems bus didžiū
nams,

šio svi<-t<> valdovams.
I ž >kriaudimą darbininku 
Bus karšta jų šonams. 
Jei lik laiko susipratę.
Suktybe." pametę.
Nedarys teisybes sviete.
Baus kupras pastatę 
Dumi į kraštą tų pasvietį, 
Kur pipirai auga.
1 snai k i usnie neteis v bes
Kaip nedora raugą.
\ i>U" jų ."talpus išlengvo 
Išvepsme. sugriausme,
I švęsime nauja madų 
'teisybei tarnausme.
Ir gyvuos ilgiausius amžius 
Teisybė, kaip saulė.
\ isų širdis vienys meilė.
I.ink-minsis pasaulis.
Žmogus žmogaus broliu jausis 
Ir sūnumi Dievo.
“Kada gi bus tokie laikai,” 

Jonuk." klausė tėvo.

F. V.

:si- 
;jei ne 
(alaus 
toki, 
duoda

kiek kuri kuopa šūrin-

Mokykla Moterims.
Didžiai malonų daro įspūdį (( 

kad Lietuvių R. K. Moterų ’ 
Sąjungos kuopos steigia va-|j 

(karinines mokyklas. Taip į 
šv. Kazimiero parp. bažnytinėj ( 

(salėj atidaryta vakarinė rno-į; 
kvkla. Tai įvyko rūpesniu ir i 

(lėšomis daugiausiai Josefos 
Šefeltaitės. I-

Mūsų laimei turime labai 
gerų mokytoją p-Ię Kazimie- . 

(rą Butkutę. Geistina, kad 
kuodaugiausiai merginų ir mo
terų, kurios gali, tą mokyk-

jlų lankyti]. Juokingai neku- 
rios mano, kad suaugusiam 

'žmogui nepritinka mokintis. 
Mokintis visados pritinka. 
Daug gimiau yra suaugusiam 
mokintis ir būti mokintu, ne
gu paniekint mokinimus! ir 
nežinoti sau reikalingų daly
kų.

Vyrams 
pas p. Merkšų, 
miesto mokykloj 
rine ir ketvirtos gatvės. Pa
geidaujama, kad vyčiai arba

ti ten, kur yra rengiama 
vatiškai,” 
veseiliose,

)

arba miesto ties 
Iii atsakomybėn 
nereikėtų mūsų 
pa.-akyli. kad 
v išjuokti, ir neleisime įsta
tu laužyti, nežiūrint, kas reng- 
tii ir kieno namini.'

Jeigu smuklininkai bei jų 
pasekėjai, stengiasi tuos Įsta
tu." apeiti ir išnaudoti savo ki- 
šeiiiaii" labui — žmonijos-gi 
pražūčiai. Tai i kodėl mes blai
vininkai. remdamiesi tais pa
čiais įstatais, negalime jų ne
gerus, kenksming 
pažaboti? Arba, 
dioro parapijinio 
čiuosi net įžeistas, 
cliora?
Taip.
tarnavo visiems ir visados. Bet 
ten vargiai bau dalyvaus- Kur 
tie patys choristai bus išjuo
kiami įsigėrusių. Nes para
pijinis choras susidedąs dau
giausiai iš 
dauguma iš jų 
Blaivininkų Su-mo. 
Vamzdininkas sako, 
lyvausias choras.
kau, kad gali,

<as, tai papuo- 
už tai- Ar 

i blaivininkams 
neduosime sa-

“pri- 
nors ir salėse pv. 
kur už gėrimus ne 

imama pinigai, arba rengia 
ruošė vakarienėse, kur tikin
tai nepardavinėjama prie du
rų. Pasekmės konogražiausios! 
Lietuvių surengiami pasilinks 
minimai būna visados pavyz-

gerai yra eiti pas dingi, smagūs; nes nebūna 
kurs mokina svaigalų, tai neatsitinką nei 

prie Catlia-'jokių peštynių, kaip kad bū
na girdėties svetur. Visai ne
tikėtai š. m. balandžio mėn. 
vietiniai “lietuviški pirmei
viai” parengė “fėrus” naudai 
nukentėjusių nuo karės Lietu
voje, kur buvo vartojami svai
galai!... Rodos, kad vietinio 
jaunimo tarpe nebuvo pastebė
ja didesnio sujudimo, kaip 
kad tuomet prieš tokį “pir- 
vių” pasielgimą... Bet ką ga

ilimą buvo-daryti? Juk tai 
anot jų tie pinigai bus “gelbė
jimui Lietuvos žmonių...”ir tt.

Vienok ant to adreso “Gel
bėjimui Lietuvos žmonių” mū
sų smuklininkai kėlė triumfų, 
palipdami viršų ant blaivinin
kų ir jų pasekėjai “pirmei
viai” net platino tą mintį vie
tinių lietuvių tarpe, kad blai
vininkai stengėsi įskųsti polici
jai už Vartojimą svaigalų ir 
sutrukdyti aukas “Gelbėjimui 
Lietuvos žmonių...” Žinoma 
būtų galima daugel kas apie 

tas jau praėjo ir 
Bet prie dalyko čiau įstatus ir jais pasinaudo

ti kovoje su girtuoklybe.
Ar ne laikas ir mūsų bro- 

i lietuviams blaivinin- 
svaigalai” bus kliubo fėruo- kams patapti drąsesniais su sa-

kvklą, nes nuo cukrinių bū
tų patogiau ateiti i bažnyti
nę salę, neg Catlierine st. 
mokyklą.

Ž virblis

kenksmingus siekius 
būdamas 

nariu jau
kai! sako ir 

dalyvausiąs foruose, 
parapijinis choras pa-

Blaivybes reikale
1 I-ame “Darbininko” num. 

tilpo žinutė iš Waterbury’o p. 
Vamzdininko, kuris praneša 
apie busiančius “Liet. Ukėsų 
Polit. Neprigulmingo Kliubo” 
fėrus, pradžioje lapkričio mėn. 
š. m. Tarp kito ko p. Vam
zdininkas rašo: 4‘Būtų geisti-1 
na, kad L. U. P. N. Kliubas 
nevartotų svaigalų tai būtų 
žingsnis pirmyn!’ Ištikrųjų 
tas yra geru>daiktu, kad kliu
bas “nevartotų svaigalų,” bu
siančiuose fėruose. Bet ar 
galima tylėti, jei L. U. P. N. 
K. vartotų?..
Štai dėl ko: Waterbury’io lie

tuviai yra daugeliui žinomi, 
kad pas juos surengti salėse 
pasilinksminimai yra blaivūs, 
be svaigalų../ Klystų tas, kas 
manytų, kad waterburiečiai iš
vijo svaigalus .iš Viešų pasilin
ksminimų, kad jie yra kenk
smingi. Anaiptol ne! Pri
versti būti blaivais miesto 
valdžios įstatais, kuriais yra 
draudžiama pardavinėti vie
šuose pasilinksminimuose, kaip 

1 vaf baliuose piknikuose ir tt 
Tiesa, leista svaigalai varto-

f -

itai rašyti, 
nesugrįžs. 
arčiau.

Matyties, kad p. Vamzdi-! 
ninkas yra gerai patyręs, kad liąms

se vartojami. Ir patys nariai 
kliubo sako: “Tai, kur mes 
padėsime tas visas dovanas 
kurias gavome nuo bravorų 
ir smuklininkų t...”

Ii to viso matytis, kad 
pavasaryje krykštavo “pir
meiviai” girtus “fėrus” reng
dami, dabar-gi tą patį rengia 
“politiškas” kliubas...^ To
kiam atvėjy ar gi galima tylė
ti?.. Jeigu kas laužo valstijos,

blaivininkų net 
priguli Piln. 

Jeigu p. 
kad da- 
Aš ir sa

kau. kad gali, ir patarnavo 
iki Šiol nevienai kokiai dr-jai. 
Bet visur kas tik kur kvietė
jai dalyvaus ir Kliubo fėruo- 
se, bet tik tada jeigu nebus 
vartojami svaigalai. Tai-gi 
ne tik Waterbury’je, bet 
ir visur kitur mūsų Blaivi
ninkams reikėtų pažinti ar-

vo kilta idėjai
Blaivybę platinti netik sve

tainėse, bažnyčiose, bet ir 
pasinaudojant visokiais įsta
tais: ypač čia turiu omenyje 
“slaptąsias nedėlines smuk
les” sulomis kovokime, kaip 
tik galėdami.' ; Nors priešas 
galingus. vienok šiame pasaa- 
lyje viskas yra galima perga
lėti tik troškime.

Choristas. 
L



DARBININKAS

Naujas Gyventojas

SAfETY FIRST.

ias siais 
siuvimo,

O pėt- 
skaityti, 

kalbos.

)lė. Šitoji ro- 
iš viso veika

lo jautriausios 
savo seno tėvo 
;; apsiveja su 
onuliu,” — jau- 
laiininga; bet 

ti, kad josios

savo rankas subatojpo pietą 
9 d. spalio. Kada pervertęs 
visą, užtikau paveikslėlį su 
antgalviu ‘‘E po darbininko 
plunksnos,” ir kada tą pers
kaičiau, tai jaučiausi labiau
siai suramintas ir taip pamy
lėjau “Darbininką” kad net

PETER J. AKUNEVICH 
AUTOMOBILIŲ REAL ESTATE 

LIETUVIŠKA AGENTŪRA
Pardavinėju; namus, farmas ir 
visokios rūšies automobilius, ge
riausio ir naujausio iSdirbimo, 
naujus ir antrarankius (Seeond 
Hand) ant lengvą išlygą Cash ar 
ant išmokesčio. Lietuviai nau
dokitės proga. Gerumas gva- 
rantuojamaa Teisingas patar
navimas visokiame reikale. Da
rom dovernastis ir kitokius do
kumentus. Randavo ja stabas vi
sose miesto dalyse. Mūsų ofisas

Mainos pradėjo dirbti geriaus. 
Readingo Co. visas dienas dirba. 
Ka<l ir" giriasi Mainersvillio mai- 
nieriai, kad uždirba gerai po $40 
ir iki $100, o kodėl jie užtylėjo, 
kada gauna dviejų savaičių “pė
dę“ $5.00 — arba $3.00.

Šleitpikis.

galėdamas atsidžiaugti iš 
•“Darbininko.”

Taigi mielas ‘‘Darbininke” 
lankykis ir toliau į Škotiją bus 
dėl tavęs dirva plati ir der- 

žėdnas lietuvis 
susilaukęs savo 

‘Darbininką” ta-

lius geras, 
darbininkas 
užtarytoją 
ria padėkos žodi ir linki koge- 
riausios kloties ir plačiau
sios dirvos “Darbininkui.”

Robin

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Kp. rast., Chicago, III. — Ačiū 

! už žinutes. Suspėjame, kaip 
Tamsta prašei, indėti subatinin 
nuiaerin. Bet Tamstėlei reikėjo 
truputį anksčiau atsiųsti, kad bū
tumėm suspėję į seredos numerį 
indėti, nes korespondencijoj kal
bama apie dalykus, kurie įvyks 
spalio 31 d. ir todėl ehicagiečiai 
nesuspės perskaityti pirm tos die
nos. T ai p-gi meldžiame pavardes 
aiškėliau parašyti. Dabar abe
jojame ar teisingai išskaitėme pa
minėtas pavardes ar kaikurias 
klaidingai atspausdiname.
Įį##'W t.

-. Dūdai, -r- Tamstos ilgąjį raš
tą pradėsi me dėti nuo ateinančios

BROOKLYN, N. Y. 
Apdegė Lovoj.

Subatoj, 23 spalio po numeriu 
124 No. 5 gt. burdingierius, gerai 
įsitraukęs, parėjo, namo užside
gęs cigaretę atsigulė į lovą. Ci
garas išpuolė užsidegė lova, sude
gė pagalvės ir pats pradėj spirgė
ti. Ale ant laimės parėjo kitas, 
spėjo pabudinti ir ugnį užgesyti. 
Tai vis svaigalą pasekmės.

N0RW00D, MASS.
Vyčių pramoga.

Pereitą nedėldienį vietinė vy
čių kuopa buvo surengus platų 
programą. Pirmiausia buvo pa
sikalbėjimas socijalisto su katali
ku. Labai aiškiai buvo atsaky
ta %>cijalistui kodėl jis nemato 
velnių. Po pasikalbėjimo jauna 
vytė paskambino pianu. Po to 
tai pačiai vytei skambinant pia
nu vargoninninkas padainavo 
“Siuntė mane motinėlė.“ Sekė 
lošimas “Mulkinę ir mulkytojai.“ 
Tai buvo komedija, iš kurios 
susirinkusieji turėjo daug juo
ku. Galop vyčių orkestrą pa
griežk įvairių šmotelių kaip vi
sada, tai ir šiuo kartu kaip visa
da, tai ir šiuo kartu vyčiai labai 
gerai viską atliko.

ATHOL, MASS. a
(Pataisymas.)

“Darbininko“ 14 No. p. A. 
G—as, rašydamas apie čia kilu
sį Streiką padarė porą klaidų. 
Ponas A. G—as sako, kad strei
ką veda American Federation of 
Labor, ir kad darbininkai rei
kalauja 20 nuoš. pakėlimo ruokes- 
ties. Bet ištikrųjų yra netaip. 
Streiką vedą International Asso- 
ciation of Maehinists vadai ir 
darbininkai nereikalauja 20 nuo
šimčio pakėlimo mokesties, 
jie reikalauja sumažinimo darbo 
valandų, už viršlaikį darbo, kad t 
mokėtų pilną ir pusę mokesties j 
ir už šventadienius dvigubą mo
kestį.

Neprošalį būtų pažymėti, kad 
tuli^ lietuviai, kurie dalyvauja 
streike, yra tikri ignorantai šio Į 
streiko reikalouse. Kelių teko Į 

į užklausti, ko jie reikalauja strei
kuodami, tai kiekvienas atsakė j 

■ vis kitaip^ net vieną sykį vienas ! 
[lietuvis ątrejkreris parėjęs iš! 
streikierių mitingo pasakė, kad 
jų vadas liepęs užsilaikyti prie 
dirbtuvės streikieriams ramiai, 
nes esanti milicija partraukta. 
Bet vėliau pasirodė, kad jokios 
milicijos nėra. Tiesa miesto 
galva, dėlei ištinkančią tankesnių 
riaušių tarp streikierių ir streik
laužių, kreipėsi, prie Massachu- 
setts gubernatorius D. Walsh 
kas link milicijos pertrauki
mo, bet gavo atsakymą, kad 
milicija nebus čia atsiųsta, ne
bent jeigu jau pavieto policija 
būtų psrsilpna numalšinimui riau-

r !.-.!>-V*n

Puikus yra Lietuvoje pava-1 fekto, tik-ką k< 
saris! Kuomet po ilgai, šal-[galios pasakyti: 
tai. kartais ir žiauriai žiemai pasižymėti paša 
pasirodo pirmieji ženklai to Įgalėk savo silpo 
taip Lietuvos žmonių laukiamo kvkis, idant neži 

{pavasario, tuomet lauki žmo- Tie žodžiai tar 
•gus su didžiu nekantrumu, pervėrė jo jaun 
kuomet išgirsi pirmąjį pavasa- tum gėdydama; 
rio svečią — vieversėlį gie- tarp savo druni 
dant: čir—vir—vir pavasaris, i dosi prie stalo i 
Ir laimingas tasai, kuris pir-įjis nusprendė m 

•matinis išgirs tąją linksmą gundoms: perg 
naujieną!... ' • linkybes, būti

Malonus yra.Lietuvos pavųi- budo*, nes jis ; 
saris! Kuomet augalai ir me- 1110 idealą pasis 

Įdžiai, laike žiemos/buvusie- tuviu-kataliku. 
ji tartum apmirę, ' dabar-gi ir -savo broliams, 

i jie tartum paraginti vieversė- dus likimas nesi 
• lio dainelės,' pradeda rodyti Alinio apsvietinr 
savo gyvybę ir pradeda leisti ir vėl įsig 

[žiedus... Saulutė pradeda vis nukreipė ten vi 
įdaugiaUs kaitinti žemelę, tar- taip kad suvis; 
tum norėdama prirengti Lietu-1 aplink jįjį deda; 
vos artojams dirvą. Ir štaijvo draugus, api 
jau kur-ne-kur pasirodo pir-Hr malonia drai 
Gilieji pavasario augalėliai — apie visą pasaul 

> žibuoklės... ir žolelė pradeda i nikaitis mok;
jau žaliuoti... Štai jau girdėt gilmes i geome 
čiulbėjimai — giesmelės ir ki- ka<I net nepa.ji 
tų Lietuvos pavasario svečių ulraugas Vvtai 

i — paukštelių... Ir gamta su nos j duris, iž 
gražu, Jo kambarį. ?

f AMfRICA f IRSI

1000 rublių išsiųsta “Liet. 
Draugijai” Vilniun ir pri
imta jos iždininku, p. Ky
mantu 7-23-1915......... .... $439.29
Autonomijos Fondui iš
siųsta ir priimta jo iždi- 
nįku, p. T. Paukščiu...... $100.00

Išmokėta labu $539.25
tik ; Viet. komiteto ižde liekasi $332.09 

Pastaba. Šalyj surinktųjų $871.34 
P. S. Šimkaus, “Liet. Dr. 
atstovas, Rchmonde surin
ko ......... i...... _.._....x_........... $125.17
Todėl, visų aukų Lietuvos 
šelpimui Ricmonde, Phila- 
delhia, Pa. surinkta.......... $996.51

Richmondo Komiteto
Valdyba.

Gerbiamas kun. Janusas, vieti- 
Į nis klebonas surengė čion fėrus. 
i Pelnas skiriamas apmūrijimui 
(lietuviškų kapinių šios parapijos. 
Žmoneliai, pritardami tam suma- 

( n\ mui, sunešė vištų, ančių, žą- 
[sų,\paršiukų, veršiukų ir dau
gybes visokių daiktų.

Fėrai, kaip patyrėme labai 
gerai sekas, nes žmoneliai išlo- 

:šę ant fėrų, pasivalgys gardžios 
“šviežienėlės,“ o kapinių apmū- 

j rijimui, kaip girdėjome, liksią a- 
, pie pusantro tūkstančio dolerių.

Tas Pats.

Žvirblis.

FOREST CITY, PA.
Vyčiai darbuojasi.

24 spalio, pobažnytinėj salėj 
Į turėjome pramogėlę. Vyčiams 
I pasidarbavus lošta sceniškas vei- 
[ kalas penkveiksme drama “Iš 
I Meilės. ” Veikalas perstavtmui 
I nelengvas; bet vietinis jauni- 
imas energiškai pasiėmęs už dar- 
' bo, — galima pasakyti, — pilnai 
1 apgalėjo. Visos pirmaeilės ro- 
(lės buvo atliktos liuosai ir natura- 
! liškai. Ypati 
[linkta “Sorės 
’ lė yra sunkia 
i lo. Pradeda 
; meilės; išsiž< 
I (žydo) ir tik 
į savo numylėtu 
čiasi -kūdikis

I neilgam : pas 
“-Jonulis“ m\ 
Įpuola į didži; 
simena jai se 
gailesčio savo 

į proto, dabar 
i vo “Sorės” 
prie ko privet 

(“Jonuliu“ lai 
jdžiai išmetinėja sau 
inelio“ meilės išsižf 

. vo ir tikvbos, gali 
; I i savo gimtine pirl
i‘j . r-,.: ...

5.00;— paukštelių... Ir gi 
1.00 tavim, rodos, šneka:

mūs Lietuvoj...,
Jau pavakaris, ir 

rengiasi pasislėpti kur tai to- 
li-toli už horizonto, tolimoje 
vakarų šalyje. Miesto M. 

| gyventojai, pasinaudodami 
puikiu pavasario oru, išėjo 
ant gatvės, kas tik gyvas, pa
kvėpuoti tyru oru; jaunimas- 

' gi pasivaikščioti po miesto pui- 
. kų — sodą — parką. Linksmas 
‘klegesys ir malonūs gyvo 
jaunimo balsai sukėlė didį 
(triukšmą, kurio aidas pasiekė 
jaunikaitį sėdinti už stalo tarp 
keturių plikų mūro sienų ir 
tuom kart galvojantį apie sun
kią geometrijos užduotį.

Pati gamta tartum traukte ; 
I— traukė į abelną jaunimo 
draugystę, į sodą pas draugus, 
drauges bei pažįstamas. Ir 
nevieną kartą užeidavo jauni
kaičiui mintus — užmesti dar
bą ir traukti į sodą — parką. 
Įvairūs būdai save pergalėti 
tapo sunaudoti ir vis-gi nebuvo 
galima atsikratyti nuo tosios 
minties. Nes, štai, matyti 
per langą nuo antro augšto na
mo, tas visas’judėjimas ir ai- 
škiai^irdėti tasai triukšmas— 
klegesys, kuris vis nuolat 
daugindavo jaunikaičio žingei
dumą. Jaunikaitis — mok
sleivis jau negalėjo ilgiaus ko
voti su savim ir nusprendė pa
likti dar neišrištą geometrijos 
užduotį ir imti dalyvumą tame 
jaunimo judėjime. Ir taip 
paliko ant stalo atvožtas kny
gas, kitas-gi, visai išblaškytas, 
užsimovė ant galvos žvaigždė- 

aį|£' ir raikščiais pamargintą 
gimnazijom kepuraitę ir-jau bu
vo beeinąs... Bet štai visai ne 
tikėtai prisimena jam žodžiai 
gimnazijos kapeliono — pre-



Pažink Tikybos ir Doros Dėsnius

nėra ko reikalauti.

1800 W. 46 ST CHICAGO, ILL

Juokų, pašaipos, pajuokos Laikraštis

mo Katalikų Amerikoje

Taip tai žmonės šaukia, baras 
Vargo prispausti, —
Bėga jieško, kur ta laimė, 
Lyg dangus skaisti.

Broliai darbininkai!
Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį

Lai jaunojoj mus krūtinėj 
JiyJ^Įneilė Lietuvos,
Tad prirys ir mus tėvynei 
Laimė jai ant visados.

Leidėja Ona Janušyte,
Box 576 F ores t City, Pa

Garsią dainą uždainuokim, 
Viens už kito tekini;
Drąsiai žengkim ir kovokim, 
Mus idėja prakilni!...

“VYTIS.”
Tai laikai, tai gadynės. Tik 

džiaugkis broliuk ir garbink 
Viešpatį Dievą ir stebėkis kas 
plačioje lietuvių katalikų vi
suomeniškoje dirvoje darosi.

Nepraeina tos dienos, kad 
neišgirstumei, kad toje ir to

ji netoli, ji už girios, 
Ji pilyje toj!...
Ne, ji ten už jūrių marių 
Žemėj svetimoj!...

“Žvirblis”

“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasi
lavinusiems lietuviams ir apsiskaieiusiems 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 e.

Adresas:

J Nuo spalių mėnesio 1915 m. eina naujas vienatinis visoj 
J Amerikoje juokų ir satyros mėnesinis laikraštis vardu: 

“ŽVIRBLIS,” kurs visiems lietuviams didžiai reikalingas ir 
J labai naudingas. Už ištisus metus prekiuoja tik vienas 

dol. Reikalingi agentai, kurie nuo kiekvieno dolerio gaus 
25 centus, o už kožną šimtą surastų prenumeratorių (me- 
tinių) gaus dovanų dar (po 5 dol.). Jeigu norite naudingai 
praleisti liuosą laiką ir širdingai pasijuokti, tuojau pa-

1 kvieskite į savo namus “ ŽVIRBLĮ. ”

“Draugas” - Nesugriaunama 
Tvirtovė.

—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 savaitė 

po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietą, 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: —

BaiaiaiaiE8iaiaiaiaiBiaĮaiaia!aigB:3iaai3iaiaiB!aiaiaiaie

Jei trokšti apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisą vairinį 

iliustruota jaunimo laikraštį

“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. k rasos ženklelį, o vieną 
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.

Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu :

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

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:

Stokim, broliai, tuoj į darbą 
Dėl idėją mus brangių, 
Dėl garbės tėvynės vardo 
Nes’gailėkime jėgų!

L. šilelis.
Mieli ir brangūs jaunikai

čiai, ant tikro, tiesaus kelio 
atsistojote. Dieve, Jums pa
dėk. Dainuokite, svajokite, 
žaiskite ir mylėkitės. “DRAUGAS” PUBL. C0.

1800 W. 46 ST., :: :: CHICAGO, ILL

♦♦♦ PIRMAS “DARBININKO” LEIDINYS JAU SPAUDOJE.
❖ ŪMAI PASIRODYS KNYGELE
❖ VARDU

į “IMK IR SKAITYK”
T , KAINA 5c.

(PERKANT ŠIMTAIS — PUSE NULEIDŽIAMA).1 Priimami užsakymai.

X UŽSISAKINĖKITE ŠIMTAIS.
«» ,Tai grynai originalia kelių autorių veikalėlis. Jame 
♦t* išdėta gyviausieji Amerikos lietuvių reikalai. Tai Amerikos 
<£♦ lietuvio abėcėlė.
♦t* Parašytas indomiai, gyvai, karštai, patraukiančiai, 
y intikinančiai. i Aį .
• Veikalėlis užsipelno atydaus perskaitymo.

Teneestie lietuvio, kurs neperskaitytų šios knygelės.

* “Darbininkas" 
$242 Broadway, So. Boston, Mass

! —

mos.
tems. Mes irgi trokštame, 
jei kitokių pažiūrų ypatos ir 
nerems mūs, tai kad bent ir 
netrukdytų mums mūsų rim
tame darbe; jei nepadės mums 
statyme, tai kad ir negriautų.

Padėdami Dievuje viltį, 
pradedame darbą nelengvą, 
bet prakilnų. Taigi brangu- ‘ 
sai jaunime, pabuskie, išgirs- 
kie aidą Lietuvos Vyčių o- 
balsio: —: “Viskas Lietuvai, 
Lietuva-gi Kristui,” spieskis- 
po “Vyčio “vėliava ir žengkie , 
tiesiu keliu, kurs veda prie 
tikros apšvietos, doros ir lai
mės! *
_ - Al. M. Račkus,

redaktorius.
Antras jaunikaitis, K. Pak

štas, “Vyčio” Redakcijos na
rys, toliau kalba apie jaunimo 
reikalus. Pažvelgia jisai kaip 
ligšiol didumos jaunimo gy
venta, kaip ir kur sunaudota 
laikas. Štai kaip piešia*.

“Dėlei įvairių priežasčių ir 
mūsų pačių kaltės, mūsų jau
nimo gyvenimas buvo iškri- 
k-suiręs. Keletas metų

spjaudyti, keikti ir ant kraš
to galvos kepurę nešioti... Kad 
toks jaunimas, smuklėje viso
kių “padorumų” pramokęs, 
visokių šlamštų prisiskaitęs ir 
nieko gero, garžaus, prakil
naus savo gyvenime nematęs, 
linktų prie apšvietos, lavini
mosi

KO DABAR GRIEBIASI 
JAUNIMAS?

“Dabar-gi jaunimas suprato 
savo klaidą; pamatė, kad iš
sklaidytomis pajėgomis nega
lima daug-ko gera padaryti ir 
sutvėrė jaunimo organizaciją, 
vadinama “Lietuvos Vyčiai.” 
Tai-gi pirmiausia jaunimo 
priedermė prisirašyti prie 
“Lietuvos Vyčių.” ”

KOKIA PIRMUTINĖ 
JAUNUOLIO (VYČIO> 

PRIEDERMĖ?
“Pirmas vyčio bei vytės 

žingsnis prie galimos laimės y- 
ra pasiliuosavimas nuo dva
sios ir kūno svaigalų, išlavi
nimas savo būdo, tvirtos va
lios ir doros.”

Taip tai jaunuoliai, apibu
dinę savo reikalus, nusišvietę 
sau kelią, nusistatę pareigas, 
sušunka: “Į Darbą” ir uždai
nuoja :
Stokim, broliai, tuoj į darbą 
Dėl idėjų mus brangių, 
Dėl garbės tėvynės vardo 
Nes’gailėkime jėgų-

LAIMĖ.
Žėri laimė, lyg saulutė, 
Mirga spinduliais...
Senas, jaunas bėga, žiūri. 
Kur ji nusileis...

Karė, mobilizacija...
Visi tautiečiai, jauni ir seni, vyrai ir moters, mer

ginos ir vaikai, nei minutos neatidėliodami marš į mobili
zacijos punktus. Kuogreičiausia ruoškimės į baisią, sunkią, 
ilgą karę. Sujungkime jėgas kariauti su baisiu, galingu, 
beširdžiu priešu, kurs baigia mus terioti. Baisusis prie
šas pasalingu būdu įlindo mūsiškių tarpan ir skerdžia mū
siškius, kaip meitėlius. Nejučiomis baisusis priešas pri
veisė tarp mūs visokių nuodingų vabalų, kirmėlių, žalčių, 
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
čiuose 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 leidžiamos kas mėnuo. Per metus 
atsieina tik 50c. Generališko štabo adresas:

“Tautos Rytas”
Re v. J. Valaitis.

28 CHERRY STREET, :: :: !: :: SHAMOKIN, PA.

Nebūk be gero
■ •1 *vl 1 • ! 'v'v'*

;e vieiuje isiKure kokik nors i’..:. skersai 1 
įetuvišku k Kopa ar - Iri:... išilgai:

ar - ri: . ąri..- Bari;.i- .-a.. .■
kios ir tokios organizacijos Laimės nėr, • 
tiek ir riek naujų narių prięį^
rašė. Tokių ir tokių narių Plaukia, iriai 
prisirašė; daktarų, mokytojų, Per plačias ; 
kunigų, moksleivių, darbi- Aie £_ Ameri 
ninkųw biznierių, moterėlių ir t
net vaikučių.- Ir kokį vardą naimes neaT] 
tamstos'suteiksite tam prakil- v t * ;x 
niam apsireiškimui T Aš nea- 
nau. ? LYg dangus

Laikraščiai leidžiami lietu- Draug su sai 
viškai katalikiškoje pakraipo- Toli leidžias 
je; kaip vasarą po lietaus gry
bai tik dygsta, ir dygsta.

O žmoneliai, jais užsitikė- 
dami, tik perka, tik skaito, 
šviečiasi, lavinasi, susipran
ta ir džiaugiasi, džiaugiasi.

Nespėja vienu bent kiek ap
sidžiaugti — štai jau kits vėl 
naujos dygsta, auga plėtojasi 
ir džiugina lietuvį kataliką, 
džiaugsmams nėra galo.

Nespėjo prašvist “Tautos 
Rytas,” jau pakilo į darbą j 
“Darbininkas” ir vagą po va- I 
gai purena lietuvių visuome- j 
niškają dirvą ir barsto gerą 
sėklą šviesos, mokslo, sųsipra- | 
timo o kas svarbiausia tai — j 
teisybės.

K
Jaunuoliai, mūsų broliai? 

— mūsų tautos viltis, taip-gi 
nesnaudžia, nestervi pataluo
se galvas užsiklostę ir akis už
simerkę. Ir jie žino, ir jie 
supranta, kad Lietuvos dirvom- 
nuošė darbo liki akių skylei. 
Sunkaus darbo, ir jie senių ne
raginami pats šoka į darbą, 
spiečiasi į Vyčių būrelius ir 
dirba išsijuosę kiek tik galėda
mi ir kaip įmanydami dėl labo 
visuomenės.

Bet išsimėtę po plačiąją 
Ameriką, Vyčiai atjautė ir su- 

■ prato, kad jiems norint nuo- 
i sekliau darbuotis neatbūtinai 
i yra reikalinga turėti savo nuo
savą organą laikraštį “Vytį.”

Vyčiai tikri lietuviai ir pa
darė tikrai lietuviškai. Jie 
nusprendė: reikia mums laik
raščio — tai ir turėsime.

Ir savo žodį išlaikė. Jau 
sulaukėme I No. “Vyčio.” 
Koks jis puikus ir išvaizda ir 
turiniu. Geresnis rodos ir būt 
negalėjo. Bravo Vyčiai, Vy
tės ir jūs organo “Vyčio” ve
dėjai. Kuogeriausios kloties 
linkiu nuoširdžiai ir ilgiausių 

' metų.

Liei'iVv- Vyriai KeTurijoiE.

V m a a y: o. Naqįa dvasia draugijų, kur būtume galėję 
pasklysta tarp vyčių. Nau- susieiti, bendrai p&sitarti-pa- 
jas šaltinis gyvingumo, energi- sikalbėti apie savo reikalus, 
jos atsivėrė. Ingijo Lietuvos Nebuvo kur ir dorai pasilinks- 
Vvčiai gaivintoją, vienytoją, minti. Beveik vienatinė ir 
stiprintoją. Kartu kiltesnianų prieinamiausią jaunimo pasi- 
gabesniam jaunimui atsirado linksminimo vieta buvo smuk- 
organas, kuriu galės išdėti lė. Gi smuklėje nieko geres- 
savo mintis, svajones, kur nio negalima išmokti, kaip 
galės išlieti savo jausmus... tik nustoti sveiko proto, doros, 
Lietuvos Vyčiai pradėjo leisti sąžinės, išmokti ant grindžių 
savo laikraštį “Vytį”... (

Paklausykime, kaip patys 
jaunikaičiai kalba apie savo 
reikalus, kas jiems apeis, ko 
jie imsis ir ko vengs:

BRANGUSAI AMERIKOS 
JAUNIME!

Augščiausiojo Apveizdos 
lemta, kad Amerikos lietuvių 
laikraštijos darželyje pražy
dėtų ir “Vytis.”

Lietuvos Vyčiai, toji vie
nintelė . Amerikoje jaunuome
nės organizacija, trečiuose 
metuose savo gyvavimo, pa
jutę savo galę, supratę spau- 
zdinto žodžio svarbą ir perma- 
tę, kad jau yra užtektinai 
pribrendę prie savo organo nu
tarė leisti “Vytį,” leisti ne 
dėl “biznio,” bet dėl idėjos, ir 
Štai tos mūsų svajonės, tie 
mūsų troškimai bei nutarimai 
vykdosi.

“Vytis’”ne veidmainiaus ir 
nebus bespalvis. Nuo pat jo 
pražydėjimo iki galo jis bus 
leidžiamas grynai tautiškai— 
katalikiškoje dvasioje.

Patriotiška, mokyta, blai
vi, sveika ir dora jaunuomenė, 
yra daug žadanti Lietuvai ir 
joje yra visa mūsų viltis. 
Jaunuomenė negali būti pat- 
irotiška, jei ji nėra mokyta; 
ji negali^būti tobulai išsilavi
nusi, jei ji nėra blaivi; ne
gali būti blaivi ir sveika ant 
sielos ir kūno be doros; ne
gali būti dora be tikėjimo į 
Augščiausiąją Esybę ir pamy
lėjimo Kristaus mokslo. Tai
gi “Vytis” ir stengsis auklė
ti jaunuomenę protiškai ir mo
rališkai. Jis stengsis padary
ti iš jaunuomenės Vytauto- 
ir Kristaus narsius ir drąsiu^ 
kareivius.

1 ^Kadangi“’‘Vytis” yra leid
žiamas jaunuomenės ir jaunuo
menei, taigi ir rūpinsis vien 
tik jaunuomenės reikalais. 
Politikon “Vytis” pakol kas 
nesikiš, tečiaus svarbesnių
jų tautos klausinių nepraleis 
pro ausis. Polemizuoti su 
vyčių idėjų priešais nenori
me, nes tušti barniai vargi
na vien tik skaitytojus ir 
tas neišeina visuomenei ant 
naudos; vienok vyčiai nėra 
ir nebus bailiais . Reikale “Vy
tis” bus visuomet vyriškas 
t. y. gins vyčių garbę, ka
riaus su tautos priešais, ko
vos su visu tuo, kas bloga 
ir nedora, ir kovos ne šmeiž
tu bei sarkazmu, bet rimtai.

“Vytyje” fanatizmui vietos 
nebus. “Vytis” nesės nei ne
mano sėti neapykantos tarpe 
įvairių luomų bei srovių; jis 
nemindžios kitų idėjų, ku
rios yra brangios tų idėjų iš
pažintojams, bet priešingai, 
jei tik jos bus vertos para- 

visuomet pritars ir 
Mes



Ką mes veiksime žiemą

2 S Laikrodėlis tiktai

J. P. TUINYLA

PAJIEšKOJIMAI

Vienatine Lietuviška

Krautuve

Neskaityk čionai,

DRAUGYSTĖ NEKALTO 
M. PRASIDĖJIMO 

CAMBRIDGE, MASS.

Kainos apgarsinimų: vieną mėnesį 5 eilutės $1.25; metams $10.00 
virš 5*eilučių po 25c. už kiekvieną eilutę. Šie apgarsinimai priima 
mi ne ant trumpesnio laiko kaip 1 mėnesio.

Siuvame vyrų ir moterų 
drapanas. 

Darbas užtikrintas.

ATKIN’S LUNCH
Galima gauti pietus neštis j fabri
ką. Valgius gardžiai gaminame.
81 SAWTELL AVĖ.

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

Užlaiko savo krautuvėje šviežius 
vaisius rr daržoves.

Adresas: 28 Ames St.

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

' giai. 195 Ames St. 
JUOZAPAS PISČIUKAS

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. 
Vienos durys nuo Berkley st.

Siūdinkite drapanas 
pas mus.

STATYS LENKTYNĖMS 
PLENTĄ.

St. Joseph, Mo. — Pienai jau 
sudaryti milžiniškam plentui 
automobilių lenktynėms. Dar
bas prasidės ir iki pavasario 
bus pabaigtas. Plentas at
sieis $2.000.000.

BUČERNĖ
Mėsos, visokios rūšies daiktai. 
A. Algermonaviėius ir P. Špokas 
260 4-th St So. Boston, Mass.

REIKALINGI 
DARBININKAI.

Pageidaujama darbininku 
prie visokių miesto darbų. Te- V 
gu kreipiasi į mūsų ofisą, visi, k 
kurie tik norėtų to darbo. Bus į E 
paaiškinta apie vietas, sąlygas, V: 
algas ir tt. Darbas visokiau. K 
sias. į g

Kreipkitės i
UNITED STATĖS EMPLOY- c 

MENT OFFICE, Q
43 Portland St., Boston, Mass.

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

JEI NENORI PIRKTI GRAMOFONŲ IR LIETUVIŠKŲ 
REKORDŲ.

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

, Naujausi lietuviški rekor-
fiai, indainuoti M. Petrausko 

- <r kitų garsių dainininkų. Be 
€ainų yra visokių maršų, val- 

polkų ir daug kitokių 
gražių melodijų.

Reikalauk gramofonų ir 
rekordų katalogo. Visiems

1 siunčiame dykai. Tik reikia
prisiųsti keturių centų stam- 
pę parsiuntimui.

> Be gramofonų turime dra-
panų ir eeverykų. didžiausią 
pasirinkimą. Tavoras geras. 
Kainos mažesnės'kaip kitur.

GRAMOFONŲ KAINOS NUO $15 IR AUG4OIAU.
Be gramofonų turime drapanų ir čeverykų didžiausią pa-

i sirinkimą. Tavoras geras. Kainos mažesnės kaip kitur.

į J Chas. Urbon ir A. Pilvinis, 
233 Broadway, (pne c st.) So. Boston Mas

ANT RANDOS.
Du kambariai iri virtuvė ant 
viršaus “Darbininke” spaus
tuvės. Atsišaukite į “Darbi
ninką, ’ ’ 242 W. Broadvay, So. 
Bdston, Mass. £*• . *

DRĄSUS VAGILIUS.
Cleveland, Ohio. — Alkanas 

vagilius įsibriovė į Dr. Snow 
namus, nesant šeimininkams 
namie, apsikepino avienos, 
išsišutino bulvių, pasidarė 
kavos ir pavalgęs, ėmė vers
ti komodas. Pasiėmė, ra- 
dęs, $5, du auksiniu žiedu, du 
laikrodėliu, dvi brangias špil
kas ir išėjo.

Gerbiama Drauge!
Meldžiu būtinai pribūti ant 

Draugystės užprašytų mišių į 
pobažnytinę svetainę ant kam
po Win<lsor Str. ir Webster 
Avė. nedėlioj 31 (Oct) spalio 
7-tą valandą iš ryto — su bal
tom pirštinaitėm ir kokardom. 
Kurios neturit kukardų galė
sit gaut.

Už nepribuvimą bausmės 
$1.00.

Su pagarba,
Sekr. A. Stukaitė, 

78 Willow Str.,
Cambridge, Mass.

SO. BOSTONIEČIAMS
Atminkite, kur yra 
GALINIS, barberis.

Ofisas:
224 Broadway, So. Boston, Mass. 

Pirmutinis ir geriausias barbe
ris. Plaukus kerpa šiokiomis 
dienomis už 15c. subatomig 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 papučkas ir taip pagražina 
veidą.

Todėl, tautiečiai atsiminkite 
mano ofisą ir atsilankykite pas 
mane.

> . 1 ■ - • ■ .

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 >ki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
T ei 502 S. B.

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

New Bedford. — Anglių iš
vežiotojo arklys pasibaidė. 
Tuo tarpu išvežiotojas Bach, 
50 metų amžiaus norėjo nulip
ti nuo vežimo ir ant vietos bu
vo užmuštas. Paskui bebėg
damas arklys sugadino šalę 
stovinti automobilių. Dar 
drožė i gaisrininkų signalinį 
prietaisų ir ton vieton daug 
gaisrininkų privažiavo.

PARSIDUODA
1) Steroskopas su 100 paveik
slu už $1.00
2) Automatiškas pustas (gal
ąstuvas) Išaštrina skustuvus 
įvairio išdirbimo Kaina $1.50
3) Elektrikine lempa (flash- 
light) Visur ir visada reikal
inga. Išduoda gerą šviesa. Di
dumo 6j x colių. Kaina $1.50 
Dėl platesniu informJfcijų pri- 
siųskite už 2 centu lwKsos ženk
leli.

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

Ateina Žiema
-Reikės visiems nusipirkti žieminių rūbų ir gerų 

čeverykų, tai gi nepamirškit, kad mano krautuvėj 
yra užlaikomi geriausi tavorai.

ČEVERYKAI. Vyrų, Moterų ir vaikučių, ge
riausia padaryti, pagal naujausią madą, kožna 
para gvarantuojama.

VYRŲ SKRYBĖLĖS VISOKIŲ KAINŲ.
Šiaip jau užlaikome visokius vyrų aprėdalus, 

marškinius, sveterius, pirštines ir t. t.
Mūsų kAinos žemesnės už kitų.

'< NUOŠIRDŽIAI UŽPRAŠOME.

■ " Kad musų 14k. Gold
Filed Laikrodėlius kuogreičiau- 

šiai išplatinti. 1

Paieškome 50 
Merginų.

į darbą prie tabako sortavimo. 
i Užmokestis nuo $2.00 iki $3.00 į 
j dieną.. Darbas ant visados.

Atsišaukite greitai šiuo adresu :
KAIZER & BOSBERG, 

BROAD BROOK, CONN.
(15—20)

I ------------------------------------------

i . .. /SS Tai-gi kiekvienam,kuris mums prisius savo tikrą adresą sy- 
! kiū su šiuo apskelbimu, ir 25 eenuts pradotko markėmis arba 

kvoterį tai mes išsiųsim jam tuojaus 14K. Gold Filled 
Šį Laikrodėlį.- vyrišką arba moterišką, gvarantuotą ant 20 
SS metų, su treriausiu tos rūšies mechanizmu pasaulyj, ir prie 

kiekvieno Laikrodėlio duosim augšciaus parodytus 28 pre-
Sg žentus visai DOVANAI. Štai jie: Retežėlį su kabliuku, žie- 
|S dą, pypkę, branzalietą, (Miniture) branzalietą su laik- 

įšg dėlių, setą „spinkų, 32 eal. (Model) revolverį, britvą, 
SS diržą, Importuotą atdarą (Model) laikrodėlį, durklą, Taba
lu kui skurmį krepšelį, nikelinę dėžutę dėl degtukų, (Minia- 
iSg ture) budiln’.ką. Kada atneš tau į namus laikrodėlį ir pre- 
Ižertus ir būsi užganėdintas, tai užsimokėsi likusius $6.00 
fiS ir 30 centų až prezentų persiuntimų lėšas. Jeigu nebūtum 

užganėdintas, tai nepriimk, o mes Tau sugrąžinsim prisiųs- 
Lu tus 25 cent.ę®. Apart to primenam, kad mūsų Laikrodėliai 
§5 yra 14k. Gold Eilled gvarantuoti ant 20 metų, mūsų laikro- 

dėlius patai om arba pamainom ant kitų visai DOVANAI, 
prisiuntus mums 2# centus už parsiuntimo lėšas. Tokiu bū- 

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

jas Adresuok aiškiai taip:

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu :

K. ŠIDLAUSKAS

tKriaučkaA

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

A. ČEPULIONIS,
242j W. Broadtvay, 

(Viri “ Darbininko ”, spaustuvės.} 
So. Boston, Mass.

Broliai darbininkai, lietu- tai 
viai katalikai. Tai taip sa- no 
kant jau susilaukėme ir rude- nu 
nio, jau lapai /tuo medžių bai- pr 
gia birėti ir žolelė nušalus ir trs 
pageltus; sunykus visa gam
ta liūsta diena į dieną labyn ir iši 
dienelės eina vis trumpyn ir tie 
trumpyn. Ir turime ilgiausius mi 
nuobodžius vakarus.

Ir ką-gi mes veiksime per m< 
visą rudenėlį ir žiemelę. Ar ge 
vėl taip būsime apsileidę ir iš< 
svaigaluose paskendę, kaip ne 
kad didžiuma iš mūsų lik šiol N< 
buvo. Ar duosimės visokiems m< 
vėjavaikiams mus kvailyt ir vi- su 
šokiems nedorėliams mūsų kru- sii 
vinai uždirbtus centus nuo mū- tr 
sų rinkt — ir už tuos mūsų cen- m< 
tus mumis dūšios ir kūno nuo- bi: 
dais nuodyti, ir naikinti mū- pa 
sų tikėjimą, mūsų dorą ir mū- pi 
sų turtą.

* jaAr triūsime saliūno barą Į 
sil rankovėmis, tuštindami pra>j-įį( 
keiktų nuodų stiklus, ar tran-| ? 
kiosimės po pakampes tam- . 
siuose miestų ir namų karido- i. 
riuose ir užkampiuose ir kiši- 
me savo .galvą į tas visokias 
kilpas taikomas praradimui 
mūsų nekaltybės, doros ir ti
kėjimo.

Ar belinėse per ištisus il
giausius vakarus badysime na
bagėles boles. Ar kaziriuosi- 
me iš pinigų ir pešiinės kaip 
puslaukiniai žmonės — arba 
pirmo laipsnio bomai.

Ne, ir ne, ir dar šimtą sy
kių sakysiu, kad ne. Jau tie 
laikai praslinko, kada taip 
buvo, jau švinta naujos gady
nės aušra, jau sklaidos baisios 
nakties tamsumos, jau plėš
rieji žvėrys vilką avių kailiuo
se pradeda suprasti, kad jiems 
neilgas lėbavimo laikas tarpe 
lietuvių katalikų. Pirma il
goką laiką viltį katalikams pri-1 
davinėjo ir jėgas stiprino pa- < 
dangės žvaigždutės “Drau
gas,” “Žvaigždė” ir kiti kata-: 
likiški laikraščiai ir lietuviai, 
į jas tėmydami, suprato, kad 
jau gana gulėt, kad jau laikas 
keltis ir pradėt veikt. Ir su- j 

~ Vila lietuviai katalikai ir kas i 
pirmiausia bėga į platųjį pa- į 
šaulį rodyt ir budyt savo pami- { 
gusius brolelius ir seseles tai 
visiems žinomas “Darbinin
kas.” Jisai dabojo ir tėmijo 
žvaigždelių kelionę lietuvių pa
dangėse, jisai matė jų šviesius į 
blizgančius spindulius tamsy-' 
bių erdvėse šviečiančius, jisai j 
gėrėjosi ta dieviška šviesos' 
grožybe. Jisai pirmia”*“......
pakilo iš miego ir 
“broliai darbininkai, 
katalikai, kelkitės, 
kit ir vienykitės, 
šviesk itės, mokykite: 
mokslo ir amato kokį tik kat- ■ 
ras galite. Pakelkit mūsų tau
tos kulturinį ir ekonominį sto
vį, pakeldami ir tobulindami I 
mūsų viengenčių apsišvietimą 
ir susipratimą. Organizuoki
me visas mūsų spėkas į vieną [ 
didelę katalikišką lietuvišką 
čielvbę į L. R. K. Federaci-

Ir tas “Darbininko” šauki-i 
mas, tas tiesos balsas skamba 
nuo Atlantiko lik Pacifiko oke- i 
ano po visą plačiąją Ameriką' 

Nei vienas laikraštis, Tie- ■ 
tuvių leidžiamas, neturi to- Į 
kios plačios dirvos kaip “Dar
bininkas,” nors jisai dar tik 
naujininku tebėr ir nesuspėjo i 
gerai savo veidą ir darbus pa
rodyt. O jau juomi visi geri. 
katalikai užganėdinti ir džiau-| 
giasi ir gerėjasi juomi ir pri-' 
žada jo patarimus apsvarstyti 
ir pildyti.

Tai-gi “Darbininko” vardu 
patarčiau visiems lietuviams 
vieną dalyką — o tai: Moky
kimės, mokykimės, visi mo
kykimės ir organizuokimės.

Ateina ilgi žiemos vakarai: 
nevaikščiokime kur nereikia, I 
neleiskime pinigų nei laiko ne
tik ką nedoriems, nenaudin-. 
giems reikalams ir tikslams, 
ale priešingai, sunaudokime 
visą atliekamą laiką mokslui 
ir apšvietimui. Lankykime 
visokius kursusx kokie tiktai 
visokius kursus kokie tiktai 
kur yra; tegul visuose lietuviai 
knibždėte knibžda ir tegul bū
va pirmo laipsnio —- tai yra ge- L 
riausiais mokiniais. O antra » - I

1 , 1

PATARNAUJA VISIEMS.
Vaclovas V. Chizius, lietu- 

, vis graborius, turįs savo ofi- 
■ są prieš lietuvių bažnyčią, pa
tarnauja šiuose reikaluose 
parsamdo karietas ir au,tomo 

j bilius pasivažinėjimui, vestu 
vėms, krikštynoms ir tt. '

Tokiuose reikaluose visuo 
inet kreipkis pas jį.

Mandagiai, maloniai, pi 
giai visiems patarnauja.

Eidamas
pro šalį.

Užeik 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- 
nislaisrfis ir kiti patarnavimai dy
kai.
P. KETVIRTIS JEWELRY CO, 
Kampas Broadway 324 E St.

So. Boston, Mass.

DAUGIAU VAGONŲ.
Pittsburg. — Sužinota, kad 

nesenai Pressed Steel Car Co. 
Pabaigė Rusijai dirbti 7.500 
plieninių prekinių vagonų. 
Dabar Rusijos valdžia dar 
užsakė 8.500 tokiu pat vagonų.

BOMBOS KRITO ANT BAŽ
NYČIOS.

Rymas. — Du teutonų aerop- 
| lanu atakavo Italijos miestą. 
Veneciją. Tas miestas yra 
Adriatikos jurėj. Jo gatvės 
yra kanalai. Ten daug yra se- 

j no vės puikių runn] ir bažny- 
i čių. Ir teutonai tą miestą ata
kavo iš oro. Didžiuma mestų 

(bombų krito į kanalus be pa
darymo daug blėdies. Bet 
i viena bomba krito ant bažny
čios Deglie Scalzi. Pra
mušė stogą ir krito vidun, 

j Tos bažnyčios lubos buvo iš
dirbtos, išpuoštos puikiais 

.darbais garsaus skulptoriaus 
i Tiepolo.

Viena bomba krito ant skve
ro prie Šv. Morkaus kated
ros.

Visi italai sujudinti tokia 
teutonų ataka.

r
y V. LUKOŠEVIČIA, I* ♦
X Minersville, - - Pa.

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

savo teises ir

0 jas pažinsi, skaitydamas

klausimu

Biznieriai

lauko, iš darbo lauko, iš—lietuvių gyvenimo Ameri

“Darbininkas”

“Darbininke”

“DARBININKĄ”

Lietuviai, nebūkit be “Darbininko"
Broliai darbininkai ir Sesers darbininkės, remkite, platinkite savo laikrašti, paveskite savo spaustuvei 

spaudos darbus, siųskite “Darbininko” spaustuvei spausdinti plakatus, apgarsinimus.

aščių skaičiun

pi i.
“Darbininkas” yra tikrasis darbininkų laikraštis, jis nušvies, nu

rodys, kreips lietuvių darbininkų judej imą į tikrą, tiesų kelią, kuris veda 
geresnčn ateitim ? t

“Darbininkui" rašo lietuviųĮapšviestiejiĮ{dij&ninkai,l[kurie supranta* sociali
X . _ *■ ------------ -»i., ..i.'BMH.iiiiįaraMI

lietuvių darbininkų gyvenimą.!
“Darbininkui" rašo ir mokytieji lietuviai,•kurie tyrinėjo^ irfpažino9 darbiniu
“Darbininko" rašytojai indeda į savo« raštus* ir minties ir širdies ir gero (velijimo lietuviams 

darbininkams.
“Darbininkas" gausiai paduos žinių iš *ka 

koje ir viso pasaulio. q
Darbininkas" yra mylimiausiasis lietuvių laikraštis. Tą parodo širdingi skaitytojų sveikinimai,

M




