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1.000 NARIŲ LIETUVIŲ 
DARBININKŲ 

SĄJUNGAI 
IKI

SEIMO!
Sujuskite, broliai sąjungie- 

čiai/ kad mūsų organizacija to 
skaičiaus sulauktų iki pirmojo 
seimo.

Ankieta apie darbo sąlygas
Amerikos Lietuvių Darbininkų 1916 m.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

I. Dirbtuvės vardas ir vieta? 
Kas joje išdirbama? 
Kiek išviso yra joje darbininkų? 
Kiek lietuvių dirba? 
Kiek valandų dirba?
Kiek ir prie kokio darbo mokama? 
Ar dirba moterys? Kiek valandų?

8. Kiek gauna už darbą? Ar dirba nak
timis?

9. Ar dirba vaikai? Nuo kiek metų pri
imami į darbą?

10. Kiek valandų dirba? Kiek gauna 
už darbą?

II. Kokios yra sveikatos sąlygos? (Kas 
labiausiai kenkia sveikatai? Ar duo
dama dykai gydytojas ir vaistai?)

12. Doros sąlygos? (Jei platinasi ištvir
kimas, tai kokios svarbiausios to 
priežastys ?)

13. Ar praktikuojami papirkimai ir kas 
tam kaltas?

14. Kaip atsiliepia į darbininkus saliū- 
nai?(Kiek vidutiniškai į metus kiek
vienas prageria? Ar yra saliūnas 
prie dirbtuvės? Ar yra naktiniai 
saliūnai? Ar išsiplatinę slaptosios 
smuklės?)

15. Ar darbdavis apdraudžia darbininko 
sveikatą ir kaip?

16. Ar apdraudžia gyvybę ir ant kiek?
17. Kas moka mokesnius už sveikatos ir 

gyvybės apdraudimą?
18. Prie kokios unijos ir kiek lietuvių 

darbininkų priguli? Kada toje vie
toje unija atsirado?

19. Kiek moka į uniją ir ką gauna?
20. Santikiai darbininkų su darbdaviu 

(arba unijos su darbdaviu, jeigu ji 
yra?)
(Ar ir kiek pagerėjo darbininkų pa
dėjimas per keletą paskutinių metų? 
Jei pagerėjo, tai kaime būtent? Kiek 
kartų laimėta ramiu keliu ir kiek 
buvo streikų ? Kaip ilgai tęsėsi strei
kai ir kaip pasibaigė? Kas vedė 
streikus? Ko darbininkai reikalau
ja dabar iš savo darbdavių?) 

(Žinias prašome siųsti šiuo adresu: 
“Darbininkas,”

242 W. Broadwav, So. Boston ,Mass.)

Šitie klausimai bus atspaus
ti ant geros popieros su vieta 
atsakymams. Pagal reikala
vimą visiems darbininkams I 
bus siunčiama dykai.

Visus darbininkus kviečia
me talkon. Prašome parsi
traukti tų blankų ir kuoge- 
riausia jas išpildyti. Svarsty
kite savo reikalus, aprašinėki- 
te apie savo padėjimą savo 
laikraštyje “Darbininke.” Te-

Vokiečiai laimėjo prie Verduno
Rusai pliekia Teutonus
Naujos kalbos apie taiką

Austrų ko-

RUSAI LAUŽIA TEUTONŲ 
FRONTĄ.

Londonas. — Labai smar
kiai ėmė rusai veikti įvairiose 
ilgo fronto dalyse. Turėjo 
pasisekimų Bukovinoj, palei 
Rumunijos rubežiaus. Ten 
rusai darė labai smarkias ata
kas ir paėmė svarbias Micha- 
lačos fortifikacijas. Austrai 
pripažįsta netekę tų pozicijų.

Jau nuo seniau rusai smar
kiai antpuldinėjo tas fortifika
cijas, bet vis austrai atsilai- 

‘kydavo. Dabar prieš švie
žias rusų spėkas neatsilaikė.

Fortifikacijos buvo prie 
Dniestro upės.
mendantas, matydamas neat
silaikysiąs, liepė kelties per 
upę transportais. Bet aus
trams besikeliant rusai nutai
kė savo anuotas ir keletą tran
sportų buvo nuskandinta. Po 
to austrai laukė nakties ir po 
didelių nuostolių austrai aplei
do tas pozicijas. Austrai atsi
traukė į Žale Szczyky į šiau
rę nuo Černovicų, Bukovinos 
sostinės.

Tie rusų pasisekimai pagrei
ty s Rumunijos stojimą prieš 
teutonus.. Jau dabar keletas 
Rumunijos generolų yra rusų 
armijoj ir praktikuojasi karės 
vedime.

kyla sparčiau tarp lietuvių tik
ras darbininkų susipratimas ir 
pažinimas savo reikalų.

Prašome atsakymus rašyti 
po apgalvojimo, tikro apsvar
stymo, kad būtų trumpais žo
džiais viskas pasakyta. Be tų 
klausimų galima dar pridėti 
visokius kitokius paaiškinimus 
ant atskiro lapelio.

Tatai reikalaukite blankų.

ir

LABIAU SUSIARTYS.
Paryžius. — Visų valsty- 
, kariaujančių valstybių 

atstovai suvažious svarbion 
konferencijon pasitarti apie 
karės vedimą. Ligšiol ir-gi 
būdavo šaukiamos konferenci
jos, bet į jas tevykdavo atsto
vai iš didžiųjų valstybių — 
Anglijos, Francijos ir Rusi
jos. Dabar bus atstovai ir 
mažesnių valstybių. Talkinin
kai nori užmegsti labai arti
mus ryšius ir intemptomis jė
gomis kibti į priešą, kad kuo- 
greičiau karę pabaigti.

Neužilgo bus karinė talki
ninkų konferencija ir joj daly
vaus Francijos gen. Jeffre, An
glijos gen. Haig, Rusijos gen 
Gilinsky, Belgijos gen. Wiel- 
mans, Italijos gen. Cadorna ir 
Serbijos princas Aleksandras. 
Be to iš didžiųjų valstybių dar 
dalyvaus kaikurie ministeriai 
arba premjerai.

R0CKVIEW, PA. — M. 
Kristau, 40 metų amžiaus, 
rastas kaltu pačios užmušime, 
buvo pasodytas elektrikinėn 
kėdėn.

LANKOSI VARŠAVOJ.
Bavarijos princas Leopol

das, kuriam vadovaujant puo
lė Varšava dažnai dabar atsi
lanko Varšavon. Kaip žind- 
ma Bavarijos karališkoji šei
myna yra katalikiška. Tai 
princas Leopoldas pribuvęs 
Varšavon visuomet atsilanko į 
Varšavos katedrą. Aplanko 
Varšavos arei vyskupą Ka- 
kovskį, kunigaikštį Liubo- 
mirskį ir kitus lenkų didikus. 
Princas miesto gatvėmis važi
nėja atvirame automobiliu je. 
Nori įgyti gerą vardą tarp len
kų.

Varšavos universitete lek
cijos eina. Turi 37 profesorius 
ir 12 asistentų. Studentų u- 
niversitetą lanko 12.000.

LAIMĖJO DVINSKO 
FRONTE.

Rusai ėmė smarkauti 
Dvinsko fronte. Vokiečiai
pripažįsta, jog ties ežeru Na- 
roče, kur jie buvo įsidavę į 
rusų liniją kyliu, dabar tas 
kylys tapo rusų nukapotas ir 
to kylio neliko.

Į rytus nuo Tvereč rusai at
mušė vokiečių kontrataką ties 
Velikoje Selo.

Godutzisezki apylinkėj 
sai paėmė keletą vokiečių 
zicijų.

Visuose mūšiuose rusų 
lyvauja didelės armijos.

Dabar rusai rengiasi pradė
ti veikimus pietinėj Lenkijoj. 
Ten dabar koncentruojama 
kariuomenė. Ims veikti fron
te tarp Czartorysko ir Kovelio.

ru- 
po-

da-

Londonas. — Išnaujo Fran- 
eija, Anglija ir Rusija pasa-
kė Belgijos valdžiai, jog tol 
nesiliaus kariavę, kol Belgija

NEW YORK. — Garlaiviais 
Baltic, Cedric ir Adriatic 
bus gabenama iš Kanados ka
reiviai Anglijon. Vež po 3.000 
kareivių.

DRŪTINASI 
PARUBEŽIAIS.

Iš BucharestoMilanas.
gauta žinia, jog Bulgarija la
bai drūtinasi Rumunijos paru- 
bežiais. Tikisi, kad reikės 
jai su Rumunija susikibti. 
Kaizeris prašė bulgarų ateiti 
talkon prie Verduno, bet bul
garų valdžia atsisakė, nes Ru
munija grūmojanti.

Bulgarijos laikraščiai urz
gia ant Rumunijos.

NAUJOS KALBOS APIE 
TAIKĄ.

Pastaromis dienomis Wash- 
ingtoną ėmė bombarduoti gan
dai apie taiką Europoje. Iš 
įvairių šaltinių plaukia žinios, 
jog visos kariaujančios Euro
pos valstybės dabar palinko 
prie susitaikymo.

Vokietija geidžia taikyties, 
nes ji dabar yra pergalėtoja. 
Talkininkai, kaip eina gan
dai, gatavi taikyties dėlto, 
kad Vokietija ketina sugrįžti į 
savo rubežius.

Ypatingumas šituose gan
duose yra tas, kad talkinin-' 
kai jau atsinorėjo ir atsižadė-j 
jo sutremti, parklupdyti Vo
kietiją. Abi kariaujančios pu
sės gatavos taikyties ant gar
bingų išlygų dėl visų. Abi 
pusi gatavos nusileisti ir ma
žiau reikalauti, negU buvo lig
šiol skelbę.

Svarbiausias Vokietijos nu
sileidimas yra tas, kad sutin
ką sugrąžyti pilną neprigulmv- 
bę Belgijai ir prigelbėti jai at- 
sigyti. Žada arba atlygyti už 
nuostolius arba sugrąžinti ka
rines kontribucijas, kurias su
rinko ligšiol Belgijoj. Šiaip 
Vokietija sutinka sugrįžti į sa
vo senus rubežius.

Francūzai ir anglai sako, 
jog dabar vokiečių tauta galė
jo jau atsipeikėti nuo militari- 
nio svaigulio ir pamatyti, jog 
jos militarizmas tik pragaištin
gas ir jai ir visam pasauliui.

Anglija ir stengiasi, kaip 
Į gandai eina, gerai užblokuoti 
Vokietiją, kad nieko į ją ne
ateitų ir kad taip greičiau vo-1 
kiečių tauta pajustų pilną ka-' 
rėš kartumą. _

Anglija ketinanti nusileisti 
kolonijų klausimuose. Ketina 
duoti keletą salų vakarinėse 
Indijose. Tai būtų prie pat 
Suvienytų Valstijų. Todėl tas 
labai surūpestino Suvienytas 
Valstijas. Tai būtų pavojus 
šiai šaliai nuo vokiečių. Jei 

i Vokietija dar sutartų su Japo
nija, tai būtų tuomet drebėji
mo Dėdei Šamui. Vakarinių 
Indijų salos yra arti Panamos 
kanalo. Tai vokiečiai turėti) 
atspirtį prie pat to kanalo.

Washingtono vokiečiai tiki, 
jog taika įvyks Europoje visai 
netikėtai. Svarbiausieji tai
kos punktai bus nustatyti slap
ta. Viešoj taikos konferencijoj 
tik mažmožius aptars ir forma
liškumus padarys.

VOKIEČIAI GIRIASI 
PASISEKIMAIS.

Londonas. — Vokiečiai daug 
giriasi apie savo laimėjimus 
ties Verdunu. Pastaromis die
nomis jiems pavykę labai svar
bias vietas apšaudyti ir pasi
varyti pirmyn. Dabar vo
kiečiai dasigavę iki Paryžiaus 
Verduno geležinkelio. Vokie
čiai esą už pustrečios mylios 
nuo to geležinkelio. O tuo ge
ležinkeliu francūzai atsigaben
davo visokius reikalingus dai
ktus ir sustiprinimus. Besi
varydami ton linkmėn vokie- 

Į čiai dar paėmę 32 oficieriu ir 
2.500 kareivių. Vokiečiai gi
riasi dabar dar labiau suspau
dę savo replėmis Verduno tvir
tovę. Dabar jie apšaudinėja 
Paryžiaus-Verduno frontą.

Vokiečiai laimėję ligšiol 
Verduno fronte nuo 5 iki 10 
mylių, nelaisvėn paėmė 30.000 
kareiviij ir daug anuotų. Vo- 
kiečių nuostoliai anot francūzų 
Verduno fronte buvo 200.000 
kareivių.

Dabar Verduno fronte iš a- 
biejų pusių kareivių yra mū
šio lauke apie milijoną, 
ve apie pusę milijono.

rezer-

OTTAWA, ONT. — Ligšiol
Kanada sumobilizavo jau 280.- 
000 kareivių.

LONDONAS. — Danijos gar
laivis Skodoborg plaukęs iš 
Norfolk į Helsinborg be per
sergėjimo buvo sutorpėduo- 
tas. Trys pasažieriai žuvo.

f

nebus paliuosuota iš po vokie
čių jungo ir atlygyta už nuos
tolius. Apie tai paskelbė Angli
jos parlamente Sir Edward trys kaip užsėda žmogų ir su- 
Grey.

Viena bėda-ne bėda, dvi

ėda.

Šiaulių pavietas jau pradė
jęs gauties nuo karės sunaiki
nimo. Vokiečių agentai suki
nėjasi visur ir tyrinėja žmo
nių gyvenimus. Vokiečiai sa
ko, Šiaulių pavietas esąs tur
tingiausias iš visos Lietuvos. 
Todėl vokiečių atėjūnams la
biausiai patinkąs. Malūnai, 
kurii) Šiaulių paviete buvo 
daug, bet mūšių laike buvo 
sugriauti, dabar beveik visi 
pataisyti.

Tauragės miestelis visai su
naikintas, ir jo beveik visai 
nelikę nei žymės.

MEKSIKOS REIKALAI.

Suvienytų Valstijų karei
viai tebsiveja paskui Vilią ir jo 
bandą. Paaiškėja, kad Vilią 
vengs susiremti su Dėdės Ša
mo kareiviais, o vis slapsty
sis.

Ėjo gandai, kad ties Na- 
miąuipa buvo susirėmę Vil- 
listai su Caranzistais, bet da
bar paaiškėja, jog tokio susi
rėmimo nebuvo. Turbūt Ca- 
rranza nelabai tesirūpina Vil
ios pagavimu.

Gen. Pershing, kurs vado
vauja Suv. Valstijų kariuome
nei Meksike, ne ką tepraneša 
apie savo žygį. ,

Iš Columbus, N. M. vis nau
ji būriai kariuomenės eina 
Meksikon. Bijomasi, kad 
kartais villistas neapsuptų gen. 
Pershing. Išviso Suv. Valsti
jų kareivių Meksike yra jau a- 
pie 7.000.

Suvienytos Valstijos galės 
turėti nemažai keblumo su 
Meksika, nes Vilios banda di
dinasi. Dabar jau daugiau, 
kaip du tūkstančii) carranzisti) 
atsimetė nuo Carranzos ir pri
sidėjo prie Vilios bandų. Vilią 
nesnaudžia išleidinėja prokle- 
macijas, atsišaukimus ir jo a- 
gentai skleidžia po visą Mek
siką. Vilią šaukia meksiko- i 
nūs sukilti prieš įsibriovusius I , - >
amerikonus. Tie atsišauki- Pab88«lia}. Per Riez«kn« 
mai skleidžiami ir tarp Carran iaus Rusijon.

• • (Rygos Garsas)

VYKSA, Ardatovo ap. Že- 
mut. Naugardo gub. buvo 
greitu laiku atidaryta lietuvių 
pradinė mokykla. Butas tam 

į tikslui jau nusamdytas.
Bimbalas.

Kreichburgo apylinkėje yra 
apie 4000 lietuvių pabėgėlių. 
Jiems intaisyta ligoninė, prie
glauda vaikams, kurioje yra 
60 vaikų. Daug žmonių dirba 
prie kelių ir apkasų. Apie 200 
žmonii) buvo padavę skundas 
komendantui dėl nesumokėtų 
pinigų už rekvizuotus gy vu- 
lius. Skundos išklausyta ir da
bar pabėgėliams liepta iš čia 
kraustyties toliaus. Parūpin
ta vagonai ir dabar siunčiama

zos kareivių.
Tai aišku, kad Meksikos 

dangus niaukiasi. Tautos Fondui anojo J. šli- 
žis —$2.00.

LONDONAS. — Belgijos 
pakraštyje ištiko susirėmimas 
tarp keturių Anglijos nedide
lių karinių laivų ir trijų Vo
kietijos. Į du vokiečių laivu 
pataikyta šūviai. Tuome vo
kiečių laivai leidosi savo prie
plaukom Keturi kareiviai 
ant Anglijos laivo buvo su
žeisti.

LONDONAS. — Sinn Fein, 
airių patriotų dr-jos nariai, 
ėmė daryti riaušes, šiaušia
si prieš Angliją, priešinasi 
karei. Riaušėse trys valdinin
kai buvo sužeisti.

LONDONAS. — Atėjo ži
nios, jog kaizerio įpėdinis ke
tinąs atsižadėti vadovauti ar
mijai ties Verdunu. Atsiža
dės todėl, kad nepavyko pa
imti tvirtovės.

RYMAS. — Gauta žinia, 
jog viena moteris buvo pasi
kėsinus ant Bulgarijos pre
mjero Radoslavofo Sofijoj. Mo
teris šovė į premierą jam ka
rietoj važiuojant. Kulipka 
pateko į vežėjų, o premieras 
išliko.

UTICA, N. Y. — Moteris 
Relyea puolė į degančius na
mus išgelbėti savo du vaiku. 
Baisiai apdegė, bet nepavyko 
išgelbėti. Abu vaiku sudegė.

PARYŽIUS. — Buvo smar
kių susirėmimų ore tarp vo
kiečių ir francūzų aeroplanų. 
Mūšyje žuvo keturi francūzų 
orlaiviai ir trys vokiečių.

NEW YORK. — Į atsibū- 
nančius vokiečių fėrus atsilan
kė Vokietijos ambasadorius 
grafas Bernstorff. Kaip ty
čia kartu atvyko garsusis Har- 
ry K. Thaw, ilgai kalėjime 
sėdėjęs.

NELAIMĖ ANT GELE
ŽINKELIO.

Traukinys su kareiviais ėjo 
iš Meksiko sostinės Pacifiko j 
link ir ištiko nelaimė. Ant | 
vietos užmušta 50 kareivių, su
žeista daugiau, kaip 100. Trau
kinys iš 15 vagonų nuvirto nuo 
pylimo ir visas sudegė.

CHESTER, PA.

Lietuvių Katalikų domai.
26, 27, ir 28 kovo italų ba

žnyčioje bus 40 valandų pa
maldos.

Lietuvių kunigas bus nedė
lios vakarą ir panedėlio rytą.

Kun. Ign. Zimblys.

Auksas už Sidabrą.
PIRKITE PANELĖS U. GURKLIUTĖS 

NAUJAI IŠLEISTAS 
KOMEDIJĖLĖS.

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

K o m e d i j ė 1 ė s talpina: “Čigonės Atsilankymą,” “Dvi 
Kūmutes,” “Dvi Sesutes” ir “Girtuoklę su Blaivininku.”

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

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

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

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

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

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

Užsakymus siųskite “Darbininkui” adresu: 
“DARBININKAS,” 

242 W. Broadway, ::: ::: So. Boston, Mass.
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The Lithuanian tri-weekly paper.
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P. Bulotos štabe yra dvi 
karžvgingi moteri. Viena 
rusė-Sibiriokė, kita gi Žemai
tė. Ši pastaroji jau pirm ke
lių mėnesių pranešė savo laiš
kuose, kad atvažiuosianti į A- 
merikų su laisvais žmonėmis 
plepėti. Ir tų savo darbų jau 
pradėjo varyti. Varo savo 
darbų ir Vadas. Jis paskelbė 
abelnų mobilizacijų. Pirmiau
sia atsiliepė cicilikų armija su 
Pruseika pryšakyje, paskum 
ir kiti laisvieji žmonės su p. 
Rimka savo vadu.

Įstabu, kodėl tieji klerika
lai ne dreba iš baimės. — Jie 
dargi šypsos. Gali būti, kad 
nebuvėlis svečias, kaipo va
das jau nusidėvėjęs. O gal 
juokina juos p. Bulotos štabas. 
Sunku žinoti... —

Klerikalas.

PRIE VIENYBĖS.

Ligšiol buvo daug rašyta ir 
svarstyta po laikraščių skiltis 
apie susivienijimų lietuvių ka
talikų su taip vadinamais lie
tuviais tautininkais arba tei
singiau sakant lietuviais sulai- 
svamanėjueis ir tikrais laisva
maniais.

Daugelio buvo tikėtasi, kad 
iš tų bendrų svarstymų, kon
ferencijų, susivažiavimų, pa
sitarimų kaipo vaisių liks bent 
koks susiartinimo ryšis užmeg
ztas, bent šis tas bus pradėta 
veikt bendrai iš vieno. O to
limesniame laike net tikėtasi 
suseit daugelyje dalykų pilnon 
vienybėn.

Taip daugelio svajota, bet 
kaip pasirodė, tai labai apsi
rikta.

Tiesa, iš karto nekurie tau
tininkai pasirodė norį vieny
bės,bet kartu pasirodė ir tas, 
kad labai vieni kitais neužsiti- 
ki. O žinoma, kad žmonės 
labiausiai ir skirsto į partijas 
nekas kitas, kaip tik neužsiti- 
kėjimas vienų kitais.

Buvo jau beužmezgą Lietu
vių pramonės plėtojimui, pa
gelbėjimui atstatydint Lietu
vos ekonomijinį gyvenimų taip 
■vadinamų “Lietuvių $5.000.000į 
Bankų”, bet kaip rodos ir ta
me nesusitaikyta.

Tai sakant teisingai jokios 

naudos nesimato iš tų visų bu
vusių tarybų ir konferencijų. 
Bet nors ir nesimato o nauda 
visvien yra, ir gana žymi.

Pirmiausia tai tas yra fak
tas pats savyje geras, kad no
rėta ir stengtasi susitaikyt, 
ir susivienyt. O tas jau daug 
gyvenime reiškia. Nepasise
kė vienų syk, gal pasiseks 
antru kartu arba trečiu. Tik
tai reikia vienybės, idėjų pla- 
‘tyt populiarizuoti ir stengtis, 
kiek tas galima, prašalint tas 
klintis, kurios dabar trukdo 
mūsų susivienijimų į vienybę. 
O aš manau, kad jeigu tie, ku
rie ištikrųjų nor ir trokšta 
vienybės, o tokių yra nema
žai, pasidarbuos kožnas savo 
srytyje ir srovėje prirengimui 

■vienybės pamatų — toji vieny
stė visvien įvyks — ir žinoma 
mrft to nieks nepralaimės nei 
medegiškai, nei moraliai.

Blogiausia vienybė vis ke
letu kartų yra geresnė už ge
riausius ermyderius, kovas ir 
nesutikimus, kuriuose tiek 
-daug, o ypač lietuvių berei-

v •

O kol kas tai varykime vie
nybės darbų iš apačios stengki- 
mės kodaugiausiai bendrai 
veikt, stengkimės kiek galint 
vengt vieni kitus užkabinėt, 
eržyt, kiršyt; pasistengkime 
savo brolių darbuose daugiaus 
atidos atkreipt į gerąją pusę, 
o susilauksime pageidaujamų 
rezultatų. Ir kas kart arčiau 
žengsime linkui vienybės.

V. F.

NAUJOS RŪŠIES SVEČIAI.
Mes Amerikos lietuviai jau 

esame nemaža visokių svečių 
iš Lietuvos sulaukę. Reik pri
pažinti, kad jie visi buvo la
bai mandagus žmonės. Jie 
neužsipuldinėjo ir ne šmeižė 
nieko. Dargi patįs būdami 
užpultais — tylėjo. Tikri gen- 
tlemanai Dadar ir vėl susi
laukėme svečių, bet svečių vi
sai kitokios rūšies, kurie mėg
sta užsipuldinėti ant nepatin
kamų sau žmonių. Vos spėjo 
kojų iškelti iš laivo, tuojaus 
apskelbė karę “klerikalams.” 
Tais karžygingais svečiais yra 
p. Bulota su savo palydovais. 
Turime prisižiūrėti tam pir
meivių Hindenburgui arčiau...

P. Bulota atsižymėjo Dūmo
je savo žygiais prieš juodašim
tį Puriškevičių 
smarkiai kovojo, 
buvo liežuviai, 
smarkus žodeliai, 
slovcy), kurie kaip koki šrap
neliai lakstė iš kairės į dešinę 
Petrogrado Dūmoje. Pritrū
kus žodžių jiedu viens į kitų 

i spiaudydavo. Puriškevičius 
nuspiaudavęs toliau. P. Bu
lota batalijų pralošė. Jau su 
pusėtinai pagadintais nervais, 
kovose su Puriškevičium, p. 
Bulota stojo į kovų su kuni
gais laike rinkimų į ketvirtajų 
Durnų. Mat p. Bulota buvo 
toks gudrus politikas, kad 
manė, jog jam nors išrinktam 
katalikų balsais į trečiųjų Dū
mų, valia tuos pačius katali
kus atžagareiviais pravard
žiuoti, o jųjų, spaudų visiš
kai ignoruoti. Negana to, 
jis dargi manė, kad trudovi- 
kų partijos reikalai yra daug 
svarbesni neg reikalai lietuvių 
tautos. Simpatizuodamas su 
endekais jis dargi bijojo pakel
ti Dūmoje klausimų atskyrimo 
Suvalkų gub. nuo Lenkijos. 
Po to višo ko, jis ir vėl drįso 
statyti savo kandidatūrų į Lie
tuvių atstovus ir vėl tikėda
masis būti išrinktu lietuvių ka
talikų balsais.

Bet p. Bulotai nepasisekė.
• O ji 

sumušė... kunigas. Kunigas li
ko išrinktas Žmonių Atstovu į 
Valstijos Dūmų, o p. Bulota— 
advokatas didvyris rinkimus 
prakišo. Ar girdėtas daig- 
tas! p. Bulota dar labaiu pra
dėjo neapkęsti kunigų ir kata
likų, ir prisiekė jiems mirtinų 
karę Jis pasirįžo kovoti prieš 
klerikalus viso pasaulio. Ir 
štai dabar jį matome Ameriko
je. Kas jį čia atvedė! Pa
gieža! Tai buvo matyti iš pir
mutinių žodžių, kokius jis iš
tarė vos išlipęs iš laivo: Ko- 

I va su klerikalais...—

su kuriuo jis 
Jų ginklais 

šoviniai tai 
(Kriepkija

kalingai gaišinama laiko ir e-' Jis rinkimus pralošė, 
nergijos.

Dėlto nenustokime broliai 
vilties, kad vienybė įvyks, ir 
ruoškim kožnas kiek galėdami 
vienybei medžiagų ir kotan- 
kiausiai gvildenkime vienybės 
klausimų ir kelkime eikštėn 
tuos klausimus, kuriuose ma
noma, kad mes visi galėtu
mėm bendrai veikt. Tuomi 
mes geriaus susiprasime vieni 
su kitais ir pamatysime, kad 
vienybė galima — tiktai rei- 
kia gerų norų, pilietiškos drą- 

*408, na ir —biskį daugiaus 
m e: 5s.

KOKIA NAUDĄ ATNEŠTŲ 
KATALIKAMS SPAUDOS 

PLATINIMAS.
Pereitų sykį kalbėjome a- 

pie spaudos galybę ir jos įtek
mę. Nors tai buvo labai siau
ras, trumpas apkalbėjimas, a- 
le vis šiek tiek galėjome sup
rasti, kokių galybę turi spau
da. Na, jeigu spauda turi 
savo galybę ir gali minias 
žmonių kreipti savon pusėn, 
vesti jas sau patinkamu keliu, 
tai labai aiškus ir suprantamas 
dalykas, kad mes platindami 
ir išplatinę savųjų katalikiškų 1 
spaudų turėsime neapsakomai 
didelę naudą.

Ir darbų milžiniškų nebeap- 
veikiamų būsime atlikę.

Platinti vien katalikiškų 
spaudų sakau dėlto, kad ka
talikiškos spaudos pamatas y- 
ra vienas iš geriausių, tvir
čiausių, teisingiausių ir gra
žiausių.

Katalikiškos spaudos pa
matas visada remiasi ant nie
kada nesugriaunamo Kristaus 
mokslo. Katalikiška spauda, 
netik, kad niekada neremia 
jokių laisvųjų meilių nei kru
vinųjų revoliucijų, bet visa
da priešinas, pasmerkia jas.

Užtai sykiu turi vesti ne
nuilstančių vienvalinę kovų su 
laisvamaniška, bedieviška 
spauda, kuri laisvosios meilės 
ir kitokia negeistina pragaiš
tinga mūsų gyvenime įdeja 
stengiasi išplėšti, užkrėsti lie
tuvius laisvamanybės dvasia. 
Sulyg spaudos pakraipos-krip- 
snio ilgainiui turės nukripti ir 
visa lietuvių liaudis. Tai rei
škia: jeigu laisvamaniška, be
dieviška spauda įsigalės, liks 
daug tvirtesnė už katalikiškų 
ir užviešpataus visų mūsų liau
dį, tai aišku, kad laisvama
niškos spaudos skelbiama įde
ja prigis, išsiplatins lietuvių 
liaudyje skelbiamas laisvosios 
meilės obalsis, pamindamas 
po kojų visas dorybes ir bran- 
guminus, kurie šiandienų yra 
skaitomi gražiausiais ir šven
čiausiais.

Kitaip turės atsitikti, jei 
tik mes nepasigailėsime, paa
vėsime nors šiek-tiek laiko 
tam taip brangiam ir prakil
niam darbui, katalikiškos 
spaudos platinimui. Jei tik 
mes su noru, kiekvienas šven
tai tam darbui padirbėsime, 
tai pamatysime, kaip katali
kiška spauda galės iškilti savo 
pilnybėje, atsiekti savo siekį 
ir skleisti teisingųjų doros ir 
meilės įdėją, tarpe plačiausios 
lietuvių liaudies. Su katali
kiškos spaudos iškilimu sykiu 
turės išnykti bedieviška-lais- 
vamaniška su visomis savo lai
svomis meilėmis ir kruvinomis 
revoliucijomis.

Katalikiškos spaudos išpla
tinimas, įsigalėjimas jos gy
venime atneš naudų ne tik* 
mums vieniems katalikams, 
bet lygiai ir visiems laisvama- 
nams-bedieviams ir cicilikams. 
O labiause tai mūsų tautai, 
mūsų tėvynei Lietuvai ir lie
tuvių būsenčiai jaunajai kar
tai. Katalikiškos spaudos iš
platinimas lems ir suteiks daug 
laimingesnę ateitį negu šian
dienų, kad rengia jei visokie 
bedieviai-laisvamaniai. Kad 
taip yra ir, kad per katalikiš
kos spaudos pagelbą Lietuvai 
yra teikiama daug didesnė pa
rama, negu per bedieviškų 
socijalistiškų t.y. neužginčija
mas faktas. Atsimename dar

kiekvienas tuos laikus, kada 
atvyko iš Lietuvos pasiunti
niai, maldauti pagelbos .lie
tuviškoms mokykloms Lietu
voje, prašyti mūs, kad mes 
amerikiečiai pagelbėtumem sa
vo broliams likusiems Lietuvo
je apsišviesti. Paremtumėm 
ten pradėtų plačiau varyti 
pirmin švietimo darbų. Ir kas 
atsitiko? ’

Socijalistų spauda prisipil
dė, užprudo visokiais šauks
mais, biauriausiais sufabri
kuotais pačių prasimanimais 
ant pasiuntinių, kad tik atbai
dyti lietuvius, kad nei vienas 
nei vieno cento neaukotų tam 
taip gražiam dalykui. Kas 
būtų atsitikę, jei tada katali
kiškos spaudos dar visai nebū
ti) buvę, arba ji būtų buvus 
dar daug silpnesnė, negu jau 
tada buvo?

Aišku, jog Lietuvos pa
siuntiniai,būtų turėję grįžti at
gal su tuščiomis rankomis.

O Lietuva dėlto būtų nuken
tėjus dideliausį dvasiškų smū
gį. Amerikos lietuvių kata
likiška spauda, nors tada dar 
ir silpna buvo, bet pasiekda
ma jau plačių visuomenę, įs
tengė suturėti didžiumų visiš
ko socijalistų spaudai pasitikė
jimo. Tokiu būdu, socijalis
tų nors išplatinta spauda, ga
lėjo sulaikyti nuo aukavimo 
lietuviškoms mokykloms tik 
dalį lietuvių.

Bet argi kitaip bedieviška 
spauda pasitiko ir priėmė ir 
kitus kitus Lietuvos pasiunti
nius? Apvainikavo tokiais 
pat “garbės” vainikais. Y- 
čų, Basanavičių, Gabrį, kun. 
Gustaitį, kun. Maliauskų.

Aišku, kad katalikiška 
spauda daug daugiaus neša 
naudos tėvynei Lietuvai, negu 
bedieviškoji. Katalikiška spau
da netik, kad turi remti visus 
tėvynės reikalus, bet dar daž
nai turi vesti kovų su bedieviš
ka spauda, kuri yra pavarto
jama tokiuose atsitikimuose 
visuomenės suklaidinimui ir 
suturėjimui nuo aukavimo.

Socijalistams katalikiška 
spauda daugiausia nepatinka 
dėl to, kad nei kiek nepatai
kauja jų kūno žemesniems jau
smams, kaip, kad socijalistų 
spauda daro. Argi toks ne- 
pataikavimas reikšia, kad dėl 
jų neneša jokios naudos ? Prie
šingai. Didelę naudų neša ir 
dėl jų pačių- Nevienas iš jų 
pamatęs savo nedorų gyveni
mų, klaidas, pasitaiso. Pa
menu kaip šiandienų, kada 
Rygoje prie šv. Alberto baž
nyčios, mūs jaunuoliai prisis
kaitę visokių tuomlaikinių 
kurstančių lapelių, visaip iš
juokdavo, šidydavos ir net 
tiesiog spiaudydavo ant “Vil
niaus Žinių” pardavinėtojo. 
Mat “V. Ž.” nors ir nebuvo 
grynai katalikiškas laikraštis 
vienok tiesoą žodį jau tada 
skelbti pradėjo. Nesilengda- 
vo ir nebepataikaudavo užsi- 
karščiavusiems jaunuoliams. 
Pradėjo drąsiai nurodinėti jų 
klaidas ir išaiškinti galimus 
gyvenime įvykinti klausimus 
ir negalimus.

Užsikarščiavusiems jaunuo
liams pamačiusiems nurodant 
jų klaidas labai nepatiko. Nes 
jų pilnas persitikrinimas tada 
buvo, kad viskas yra galima. 
Užtai jie baisiai ir to laikraš
čio neapkentė. Nauda iš to 
buvo labai didelė ir aiški. 
Daugelis iš tų pačių tuom lai
ku buvusių taip užsikarščiavu- 
sių jaunuolių, kurie nebeap
kentė tikėjimo nei bažnyčios, 
šiandienų yra labai gerais ka
talikais ir veikliais katalikiš
ko veikimo nariais. Aišku, 
kad tie visi užsikrėtėliai jau
nuoliai, tik tol tų užsikrėtimo 
liga sirgo, kol nedasiekė jų 
dora stipri katalikiška spau
da. Paklauskime šiandien 
daugelio katalikiškų veikėjų 
jaunuolių, ar jie nebuvo ka
da nors užsikrėtę, susirgę tų 
bedieviška liga. Beabejo, jų 
didžiuma atsakys, kad taip, 
buvome, (žinoma, nebuvo 
liuosas nuo jos ir šių žodžių 
rašytojas.

O kokių didelę naudų būtų 
atnešusi katalikiška spauda 
mūsų tėvynei Lietuvai, jei ji 
jau būtų galėjus išsiplėtoti sa
vo pilnybėje po Lietuvų 1914 
-1916 m? Kiek Lietuvos jau
niausių, gražiausių sūnų bū-
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tų palaikius šiame pasaulyje, 
kurie per savo neapsirokavi- 
mų, niekeno neperspėti jau 
senai nud žiaurios rankos kri
tusi guli kapuose?

Kiek šiandienų būtų liuo- 
sais nuo Sibiro su pelėjusių ka
lėjimų.

Kiek dorų ir brangių Lie
tuvos jaunikaičių katalikiška 
spauda būtų suturėjus nuo vi
siško ištvirkimo? Atsitiko ki
taip. Žiauri Rusijos letena, 
kuri slėgė lietuvius per ilgus 
metus, neleizdama jokiai lie
tuviškai spaudai plėtotis, ne
galėjo išsiplėtoti nei pasiekti 
visų savo sūnų nekatalikiška 
spauda. Visokios proklamaci
jos, kurstanti lapeliai, sė
janti prieš kitus neapikantą, 
kerštą, užklupo Lietuvos jau
nuolius nieko nežinančius, ne- 
apsiskaičiusius. Neturinčius 
doros stipresnės spaudos, iš 
kurios būtų galėję pasisemti 
sau renkalingą persitikrinimą. 
Jeigu tada būtų buvus plačiai 
išsiplėtojusi katalikiška stipri 
spauda, tai drąsiai ir lengvai 
būtų galėjus atsiremti prieš vi
sokius tuomlaikinius skleidžia
mas ir platinamus lapelius. At- 
sirėmimas, perspėjimas, tuom- 
laikinis išaiškinimas, nuro
dymas, kad tuose lapeliuose 
yra skelbiama daugelis tokių 
neįvykdomų priešingų ir net 
nenaudingų, blėdingų, pra
gaištingų dalykų. Toks pers
pėjimas būtų atnešęs neapsa
komai didelę naudą, tiems 
patiems jaunuoliams ir visai 
mūsų tėvynei Lietuvai visai 
tautai. Kada tuom laiku tą 
perspėjimą katalikiška spau
da dar negalėjo suteikti, tai iš 
tos priežasties daugelis šian
dien jaunų, karštų Lietuvos 
sūnų ir gerų tautos darbinin
kų guli jau po juoda žemele. 
Kiti vėl, kurie nor ir nepaly
dėjo savo gyvasties, tai pūna 
sugrūsti kalėjimuose ar ištrem
ti kur Sibiro laukuose. Tre
ti iš jų likosi tiesiog žmogžu
džiais, plėšikais, kurie ar taip 
-pat jau gavo galą arba dar 
slapstosi kur svetimuose kraš
tuose.

Dalis jų taip-pat išbėgiojo 
po svetimas šalis, kurie ir li
kosi tiesiog nežinėliais kas jie 
esą. Nieko pas juos šiandie
ną nebėra, nei tautos, nei tė
vynės, nei bažnyčios, nei Die
vo; nieko jie daugiaus nepri
pažįsta. Pražuvę žmonės. 
Nauda iš katalikiškos spaudos 
platinimo mes matome ir su
tinkame ant kiekvieno žings
nio, 1

ANT BLOKO KELIO.
Jūs lietuviai cicilikai, 
Ar-gi liksit mažatikiais 
Ar ilgai dar taip klajosit 
Svetimų dievų ieškosit.

Jūs stovit ant blogo kelio 
Ir supratimo negero, 
Kur’s ved į baisų likimų 
Ir amžinų pražuvimų.

Sielai ramumo negausit, 
Jei šventus daiktus apspiausit. 
Jei blogą kitiems darysit 
Niekad nenusiramįsit.

Jūs mūs tautų pažeminat; 
Vardų lietuvio juodinat. 
Pilvų augščiau Dievo statot, 
Dvasios reikalų nematot.

Jusi) mokslas vien tik mitas 
Paties velnio pramanytas,

Kad žmonėms dorų išrauti. 
Potam kailį jiems išperti.

Spauda jūsų mėšlais dvokia, 
Gero mokyti nemoka. 
Skaitytojus suklaidina; 
Sveikų protų pagadina.

Čia nors biskį apsistokit 
Ir kiek galit pagalvokit.- 
Spaudų savo apvalykit 
Ant kiek galint pataisykit.

Dabar laikas susiprasti 
Mažtikystę šalin mesti. 
Dievų tvirtai išpažinti 
Ir pradėt vėl Jį garbinti.

Jei prie seno pasiliksit, 
Sakau labai apsiriksit. 
Tad išgirskit šį šaukimų 
Ir darykit sugryžimą.

A. Grigaliūnas.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
WATERBURY, CONN.

Parodė prakilnumų.
Kovo 12 d. 1916 m. buvo mė

nesinis susirinkimas šv. Ago
tos moterų dr-jos, kuriame bu
vo daug svarbių nutarimų, 
tarpe kurių nutarta aukoti į 
Tautos Fondą $10.00 iš dr-jos 
išdo. Taipgi nutarta daryti 
rinkimą nuo draugių per vi
sus susirinkimus. Taigi šiuo 
kartu tapo surinkta $4.00 nuo 
draugių, kurios aukavo po 25 
centus ar daugiau bus vardai 
pažymėti kaip visa atskaita 
bus paduota nuo visų rinkimų, 
kurie įvyko 4 d. kovo ir vėliau, 
nes Debuvo galima paduoti vi
sų pinigų be Tautos Fondo 
komiteto susirinkimo.

kuopos paaiškinti dr-jai ir jo
sios pavieniams nariams apie 
užmanytąją L. D. S. 4-tos kuo
pos kooperatyvišką bendrovę. 
Ant įgaliotinio trumpo paaiš
kinimo apie dalyką pasirodė 
geros pasekmės — daugelis na
rių pasirašė naujais kooperaci
jos nariais. Bet pati dr-ja kol- 
kas nieko nekalbėjo apie jos 
prisidėjimą prie steigiamos ko- 

į operacijos.
Užsibaigus šv. Pranciškaus 

vyrų ir moterį) dr-jos susirin
kimui, p. D. Karoblis, vieti
nio Tautos Fondo skyriaus pir
mininkas, atidarė savo atsto
vaujamo skyriaus bazaro su
rengimo komisijos susirinki
mą. Mat vietinis Tautos Fon
do skyrius rengia didelį bazarą 
(fėrus) ant vasaros, žinoma, 
naudai nukentėjusiems nuo ka
rės. Todėl reikėjo šiai komi
sijai apkalbėti daugelį savų 
dalykų. Čia pat ir liko nutarta, 
kad apie šias lietuvių pastan
gas pagelbėti nuo karės nuken
tėjusiems pranešti į vietinę an
glų spaudą, su ta minčia, kad 
ir svetimtaučiai paaukotų ką 
mūsų varguoliams Lietuvoje. 
Šiaip tapo išrinktos trys pane
lės, kurios pereis per anglų 
krautuves bei per lietuvių na
mus, prašydamos aukoti daik
tų bazarui; tos panelės yra M. 
Andriliunaitė, J. Liauškaitė 
ir E. Braškaitė. Beto dar 
komisija apkalbėjo daug smul
kių dalykų.

A. K. Losius. 
Komisijos narys.

Turės pramogą.

Šv. Agotos dr-ja nutarė 
rengti dailų balių gegužio 3 d. 
ant Green gat. No. 48. Nors 
dar rodos ilgas laikas iki tam, 
bet prie progos arba iš eilės ir 
apie tą nutarimą noriu šį-tą 
pasakyti. Taipgi patarčiau 
Waterbury’io jaunimui atsi
lankyti, nes bus visi užganė
dinti praleidę liksmai ir blai
vai vakarą.

O. Levanauskiutė. 
Prot. rašt.

PHILADELPHIA, PA.
__ Kovo 16 d. vakare Tranaus- 

kur tik nepasigrižiame. ko svetainėje prie Mayamen- 
. Kalbėjo kun. Dr. 

privedžioti, išrodinėti, kad A. Maliauskis. Vaizdžiai nu- 

mas neša ir lemia daug švieses
nę ir laimingesnę ateitį mūs 
tėvynei, negu bedieviška-lais- 
vamaniška- Katalikiška spau
da daug daugiaus ir tvirčiaus 
lietuvystę palaiko tarpe Ame
rikos lietuvių, ne kaip laisva
maniška.

Paimkime amerikiečius lie
tuvius katalikus. Jie stato 
bažnyčias, mokyklas, mokina 
savo vaikelius doros, tikėji
mo dalykų, Skiepija į jų jau
nas širdis pamylėjimų savos 
lietuviškos kalbos, pamylėji
mų tėvynės Lietuvos ir visa 
kas yra dora, gražu, prakil
nu, nekalta.

Katalikiška spauda visa sa
vo išgale tas mokyklas remia, 
agituoja už jas, užsistoja-už- 
taria.

O kų-gi duoda bedieviška- 
laisvamaniška spauda?

Niekina, drabsto purvais 
kątn.1 i kiškas mokyklas, agituo
ja, kad nei vienas lietuvis 
neleistų ten savo vaikelių o 
stumtų visus į svetimtaučių 
anglų mokyklas. Mat laisva- 
maniškai-bedieviškai spaudai 
tas nerūpi, ar lietuvių vaikai 
liks anglais, vokiečiais, pran
cūzais, graikais ar žydais; a- 
le bi tik bus laisvamaniais.

Mes, kurie norime, kad 
mūsų vaikai išaugtų dori lietu
viai ir katalikai, tad stokime 
visi į eilę katalikiškos spaudos 
platinimo.

Z Jų z •

Šimtais pavyzdžių būtų galima ra3e‘
privecizioti, išrodinėti, kau. i —----------------- ---------7----------
katalikiškos spaudos platini- pasakojo karės baisenybes, pa-

bėgėlių vargus ir t.t. Taip-gi 
priminė, kaip dienraštis “Vil
tis’ daug patarnavo Uetuviams 
katalikams sulaikydama šim 
tus tūkstančių nuo pabėgimo 
Rusijon, apgynė nuo lenkų 
endekų pasikėsinimų. Taip
gi paaiškino, jog lietuvams ir 
po karės bus labai reikalingas 
geras lietuviškas katalikiškas 
laikraštis, kad žmones sura
minus, pamokinus kaip iš 
vargo išbristi, apsisaugoti 
nuo ištautėjimo. Žmonių bu- 
o nedaug, nes toje apylinkėje 
nedaug jų yra ir žinia buvo 
duota vėlai. “Vilčiai” su
mesta $13,80.

. Po dolerį davė šie asmenys: 
Petras Karaškevičius, 
zys, Marija 
Pečiukonis, 
Kaz. Balkė, 
Kriz. Zidelis, 
dys, Jonas Lekavičius, Jonas 
Mare, (ar kitaip kaip, neaiš
kiai užrašyta.) Smulkių aukų 
$2.80.

Kun. Zimblys dar pridėjo 
$16,40. Tad viso surinkta 
$30,20. Kalbėtojas nupasako
jęs baisumų vargų ir neturto, 
kokį kenčia pabėgėliai, ragi
no šelpti Tautos Fondų, kurs 
užsiima aukų rinkimu ir siun
timu jųjų lietuviams pabėgė
liams.

J. Ba- 
Žemaitienė, L. 

Kaz. Snukiškis, 
Zig. Markūnas, 
Konst- Švagž-

Žvirblis.

Volungių

Kad ir pavėlavo, bet nepar 
melavo.

Eugenų grėpstyti liksi (sa
koma į nuotakų, kuriai jauni
kiai negali patikti.)

ATHOL, MASS.
Kovo 19 d. šv. Pranciškaus 

vyrų ir moterų dr-ja laikė savo 
mėnesinį susirinkimų lietuvių 
pobažnytinėj svetainėj ant Oak 
gatvės.

Siame susirinkime buvo vie
nas įgaliotinis nuo L. D. S. 4

WATERBURY, CONN.

Vaikučių pirmoji komunija.

Vasario 14 d. šv. Juozapo 
lietuvių bažnyčioje priėmė 45 
mergaitės ir 44 berniukai pir
mąją komuniją. Gražu buvo 
Įžiūrėti, kai tokis didis buris 
jaunų katalikų dviem eilėm ėjo 
per bažnyčių, pasipuošę, mer
gaitės su skiečiais (velionais) 
ri vainikėliais ant galvų, gi 
berniukai su baltais kasninkais 
ant rankų ir su kukardoms 
ant krutinės, tarsi kaip nekal
ti aniolėliai priiminėjo Šven
čiausių Komunijų iš rankų kle
bono ir kamendoriaus.

Nustebina žmogų bežiūrint, 
kaip gražiai išauklėti vietinės 
lietuvių šv. Juozapo mokyklos; 
vos pabaigę septynis metus, 
skaito balsiai iš knygelių, mal
das pirm Komunijos, vėlgi po 
Komunijai, čia pradžioje iš
kilmingų šv. -mišių buris apie 
80 jaunų lietuvaičių, taip-pat 
auklėtinių tos pačios mokyk
los, prie vargoniį, sušunka 
švelniais balseliais “Pulkim 
ant kelių, prieš tų brangiausių 
Jėzaus aukų.” Tų pabaigus, 
vėl šaukia ‘Jėzau Eikš prie 
manęs.” Vargonų akordai 
tarsi giedančiųjų balsus sugle
bę, neša link Augščiausiojo 
Sosto, ir tę klabina į dangaus 
duris, ir tarsi širdys sako: — 
štai dangaus Viešpatie! buris 
jaunų katalikų Tau garbę ati
duoda

Po piet-gi vietinis klebonas 
gerb. kun. P. Saurusaitis, įra
šė į brolijas jaunus katalikus 
škaplieriaus ir rožančiaus, 
taip-pat į blaivybę, ir į Apaš
talystės Maldos brolijų.

Šalavijas.



“DARBININKAS” 3

WATERBURY, CONN.

Perkūnija, žaibai.

Kovo 15 d. visą dieną sni
go, ir permainoms kruša biro, 
tarpe tokio snieguoto oro, tris 
sykius smarkiai sužaibavo ir 
nusigriovė, tą dieną oras bu
vo šaltas, ir dide pagela.

Serga daug.

Pastaromis dienomis žmo
nės pradėjo daug sirgti, dau
giausiai šiltine, sausu kosuliu, 
galvos skaudėjimu, žodžiu o- 
ras labai nesveikas.

Ir viskas buvo išpirktą iš
leista ant lioterijos, nes pir
mą ir antrą vakarą buvo pilna 
svetainė žmonių. Visi links
minosi, žaidė kopuikiausiai, 
nes buvo puiki orkestrą. Pa
skirtieji parap. darbininkai pa
tarnautojai, atliko savo už
duotis kuopuikiausiai, dirbo 
iki vėlai nakčiai, nors ant ry
tojaus reikėjo eiti į darbą Bet 
mūsų darbas matyt nuėjo ant 
gero. Kadangi sekančią ne- 
dėlią mūsų gerb. kleb. kun. 
Vitkus po pamokslo nuošir
džiai visiems padėkavojo už 
gerą patarnavimą ir aukas, 
kuriomis nesigailėjo prisidėti 
prie to prakilnaus darbo, pa
aiškindamas, kad parapijai 
liks pelno nuo abiejų vakarą 
keturi šimtai dolerių. Iš ko 
pasirodo, kad mūsų parapija 
nesnaudžią bet ištikrųjų dar
buojasi ir žengia pirmyn.

Visas pelnas skiriamas dėl 
budavojimo bažnyčios Šv. Juo
zapo parapijos.

Kadugėlis.

ATHOL, MASS.
Perai nukentėjusių naudai.

Tautos Fondo 12-tas sky
rius laikė mėnesinį susirinki
mą 12 d. kovo pobažnytinėj 
svetainėj, kad ir nedaug buvo 
susirinkę narių, bet tarp vi
sų matės gilus tėvynės jaus
mas. Gyvai svarstė bėgan
čius reikalus, nutarė surengti 
fėrus dėl karės nukentėjusių 
naudai. Išrinkta komisija iš 
12 ypatų, kurie susirinkę 19 
d. kovo klebono bute išdirbs 
visą programą, kaip reikia 
tinkamai prirengti fėrus ir kad 
sutektų kodidžiausią pagelbą 
dėl mūsų brolių badaujančių. 
Jei bus kada išgauti iš Suvie
nytų Valstijų Lietuvių Dieną 
tai kad risi tą dieną pasidar
buotų.

Nutarta paskelbti angliš
kuose laikraščiuose apie šį su
sirinkimą Tą darbą prisiža
dėjo atlikti čia gimusios dvi 
mergelės p-lė M. Andriliunaitė 
ir p-lė E. Braškvtė. Ištikro tos 
p-lės yra labai darbščios ant 
visuomenės dirvos, galima jas 

i labai pagirti už jų gerus no
rus ir darbus.

Aukų surinkta $12.50 per tą 
susirinkimą Šios ypatos au
kavo po $1.00 P. Puščius, J. 
Pacekajis, J. Sleiris, D. Ci
bas, F. Gedraitis, p-lė M. An
driliunaitė, p-lė E. Braškytė, S. 
Ivasauškas 50c., D. Aksema- 
tauskas 25c. Per J. Šalkaus
ko krikštynas $4.75c.

Atvažiavo naujas vargo
ninkas.

f

Viskas pabrango.

Waterbury, kai kurie daik
tai labai pabrango, spėjama, 
kad iš netvarkios žiemos, nes 
daugybė sniego prisnigtą far- 
meriai aplinkui gyvenanti ne
gali privežti, iš toliau taip- 
pat sunku. Duona pabrango 
net trečdaliu brangiau, mėsa 
taip-pat; druska pabrango ko
ne pusę tiek, pienas po du ir 
tris centus pabrango ant kvor
tos. Už anglių toną mokama 
pa $9.00 iki $9.50c. pabrangi
mo priežastis, kaltinama ne
nuosekli žiema.

Dirba gerai.

Berods darbai eina gerai, 
dirba dienoms ir naktims, už
darbiai kos kai geri, jei dar
bininkai kur pareikalauja dau
giau mokesties, jei tik sąžiniš
kai neperkreidą, darbdaviai 
sutinka tuo ir susitaiko. Bet 
darbą šviežiai atvykusiam, y- 
pač kuris neturi pažystamų 
nelengva gauti, nes dirbtuvės 
darbininkus labai atsargiai 
iškvosdami te priima.

Vyčiai bujoja.

Vyčiuose taigi gyvai kruta
mą, kad reik pasigėrėti. Kuo
pa auga kaip ant mielių, o vis 
kas kartą tokios gražios, pa
žangios jaunuomenės įstoja 
prie vyčių. Po šv. Velykų ža
dama parengti daug scenos va
karų, ir kitokių pažangių 
linksmų pramogų. Waterbu- 
ry’io vyčiai tai ne šapas, bet 
stiprus stuobris. Kaž kodėl 
juos pradėjo neapkesti ir po 
truputį gnaibinti cicilikėliai, 
laisvamaniai, ir laisvesnių pa
žiurti žmonės, mat jiems Vy
čiai kaip akyje krislas, ar 
šeip ar taip sakysim, bet jie 
vyčiais trepninasi, tarsi bijosi. 
Bet vyčių karšta dvasia, pra
kilnūs norai, viską paskirstįs 
į šalį, ir tuos tamsumus pras- 
klaidys. Vyčiai pirmyn!

Evutė.

Atvažiavo naujas vargonin
kas ponas Vyšniauskas. Ma
tyt, kad iš jaunimo sutvers 
didelį chorą; per vieną vaka
rą prisirašė 19 merginų ir 8 
vaikinai.

Darbai eina gerai.
Darbai eina gerai, dirba 

pilną laiką visos dirbtuvės. 
Union Twist Drill Co. nekurie 
rūmai ant dviejų atmainų r Ir 
merginom daug randas darbo 
po šeimynas, po hotelius ir 
šiaip dirbtuvėse. \ 

Gailiunas.

LONDONAS ANGLIJA.

Moterims sekasi.

gi assistavo kun. V. Matulaitis, 
vietinės parapijos klebonas ir 
kun. Ward, airių klebonas. 
Pamokslą tai iškilmei pritai
kintą pasakė kun. P. K. Cėsną 
vikaras Tamaąuą Coaldale ir 
Easton lietuvių parapijų. Po 
pašventinimui stacijų atėjo 
kun. P. Gudaitis, klebonas 
Tamaąuą Coaldale ir Easton 
beturiu parapijų. Apart viiš- 
minėtų kunigų dar sakantieji 
dalyvavo: kun. M. Durickas iš 
St. Clair ir vietinis airių vika
ras. • Ant tos iškilmės, žmo- 
ūiij prisii vko pilna bažnyčia.

Prutenis.

to

Skipkauskiutė ir O. G. Žvin
giliutė mano sutverti A. L. R. 
K. Moterų Sąjungos kuopą 
Velytiną kad pavyktų sutver
ti, nes būtų gera dirva. Galė
tų gyvuoti skaitlinga kuopa 
Tai-gi sumanymas lai nepalie
ka sumanymu, bet reika 
stengties jį įvykdinti gyveni
mam

š—s.

BROOKLYN, N. Y.
Vardai ir pavardės aukojusių 

asmenų Lietuvių Dienoje 4 d. ko- 
Mc Caddin Hali, Brooklyn, 

Y.
Dr. J. Misevičius $10.00, Dr. 
Valukas $6,00, po $5.00 K. 

kun. J. Petkus, P. S.
J. Juozapavičius, P.

vo. 
N.

»

WATERBURY, CONN

Didis vyčių veikimas.

Kovo 16 d. Lietuvių parapi
jos svetainėje Lietuvos vyčių 
7-ta kuopa laikė savo mėnesi
nį susirinkimą kuriame buvo 
daug visokių įvairiausių svars
tymų, iš kurių šie yra svar
biausi. Įsteigimas atletų sky
riaus. Tą darbą atlikti tapo 
išrinkta komisija iš 5 narių. Į- 
steigimas knygyno, kad vy
čiai turėtų, kuris taip-gi tapo 
priimtas ir tam darbui rūpin
ties tapo išrinkta komisija.

Taip-gi buvo kalbėta kad 
kreipties prie vietinio klebono, 
gal jis apisiimtij pavesti kny
gyną parapijinį, kuris yra da
bar visai apleistas į Lietuvos 
Vyčių priežiūrą.

Įsteigimas teatrališko sky
riaus taip-gi ir tam darbui rū
pinties kas link sujieškojimo 
veikalų ir rolių paskirstymui 
ir tt. Tapo išrinkta komsiją 
iš 7 narių ir kaip girdėjau jau 
turi paėmę net du veikalus mo- 
kyties ir dar apie 3 veikalus 
turi po ranka kuriuos taip-gi 
neilgai trukus pradės moky- 
tiee.

Visi iki vienam užsisakė or
ganą “Vytį,” ant 6 mėnesių. 
Bravo! Waterbury’io vyčiai 
bruzda. Dar vos vienas mė
nuo kaip susitvėrė o tokius 
stambius darbus jau pradėjo 
veikti. Taip-gi turiu pažymė
ti, kad tuos prakilnius darbus 
dirbti vyčiams padeda ir daug 
darbuojasi dėl Vyčių labo pp. 
J. B. Šaliunas ir J. P. Kovas.

Linkėtina vyčiams kuopa- 
sekmingiausios kloties

K. 0—a

Šv. Onos moterų ir merginų 
draugija sparčiai tvirtėja. Ga
lima tikėtis ateityje^toji bus 
tvirta moterų organizacija. Ir 
į šią dr-ją moters sparčiai spie
čiasi, dažnai būna susirinki
mai su naudingais pasikalbėji
mais. Tad labai naudingas ir 
puikus Londono lietuvių mote
rų ir merginų užsiėmimas su 
šia pašalpine dr-ja. Daug 
džiaugsmo moterėlės turi iš sa
vo dr-jos.

Platina gerus laikraščius.
Pastaram laike katalikiški 

laikraščiai dar žymiau pradėjo 
platintis. Iš Amerikos laik
raščių labiausia myli “Darbi
ninką” ‘Darbininko” agen
tui J. Naujokaičiui lengva par
davinėti šisai laikraštis, dau
gumas ima kartu po 3 egz. Dar 
yra gabus laikraščių platinto
jas P. J. Sleznikas. Turiu 
pasakyti, jog čia cicilikams 
nesiseka su jų “Rankpelniais” 
“Keleviais” ir kitais tam pa
našiais šlamštais. Nesenai vie
na moterėlė parodė šluotą 
“Rankpelnio’ agentui. Dabar 
šieji laikraščiai yra pardavinė
jami atskirais numeriais: 
“Darbininkas,” “Draugas,” 
“Išeivių Draugas,” “Rygos 
Garsas” ir 1.1.

Lietuviai kruta po senovei 
ir daugumas nusiminę, kad 
mus tėvynė Lietuva pateko po 
nauju jungu. Tad kaslink to 
daugumas spėlioją kas bus 
po karės su Lietuva.

Mes Anglijos lietuviai gali
ma sakyti esam baimingiausi. 
Tai ačiū anglams, kad mes 
čia turim prieglaudą Anglai 
yra geri ir rimti žmonės ir ga
lima su jais sugyventi.

Kitu kart papiešiu daugiau. 
Kalnavertis.

MERIDEN, CONN.

Šalin šmeižė j ai, melagiai 
korespondentai.

Mes T. F. skyriaus No. 16- 
valdyba žemiau pasirašiu

sieji protestuojame prieš mela
gingą korespondenciją, tilpu
sią “Laisvės” No. 20-me apie 
mūsų prakalbas, kurios atsi
buvo 27 d. vas. š. m. Para
šyta kokio tai “Viską Žinąs,” 
matyti, kad viską žinąs net 

| nežino, kaip aukos surinktos ir 
■ kas jam paėmė Viską Žinąs 
užmeta mūsų gerbiamam kal
bėtojui kun. J. Ambotai buk 
aukas susiėmęs, sutvėrė T. F. 
skyrių. Gerb. kalbėtojas ne
ėmė jokio užmokesnio, nerin
ko jokių aukų. Jis patarė su
tverti T. F. skyrių ir paaiški
no, kaip jis yra reikalingas 
ir naudingas. Atsirado už
jaučiančių tėvynei ir sutvėrė 
T. F. skyrių No. 16. O aukas 
surinkome patys merideniečiai, 
kurios bus greitai pasiųstos B. 
Vaišnorai. Būtume jau ir iš
siuntę, bet manome nepoilgam 
turėti ir kitas prakalbas, tam 
pačiam tikslui, kurios bus taip 
greit surengtos, kaip greit 
gausime kalbėtojų. Antrą sa
ko, kad kada kunigas pasako
jo apie karę, tai pasakęs, kad 
negalima esą sakyti, jog ka
rės reikalingos, bet negalima ir 
tvirtinti, kad jų visai nerei
kią. Tas visai melas. Gerb. 
kalbėtojas apie karę sakė maž
daug šitaip: Jeigu tikėjimas 
būtų taip stiprus ir kad turė
ti) didesnę galę, tai gal praša
lintų šias pragariškas kares, 
kurios verda šiandien. Bet 
gerb. kalbėtojas netvirtino, 
kad jos yra reikalingos.

Trečias, būk buvo ir klausi
mai duota, bet nuo jų visai at
sisakė. Čia klausimų visai ne
buvo ir niekas jų nedavė.

Tautos Fondo 16-tojo sky
riaus valdyba:

Pirm. P. Kušlis, 
Rast. A. J. Brinius, 
Ižd. V. Milsbakas.

V. Andriukevičiutė,
V. Daubaras $2.50, 

F. Povilionis, 
J. Bukšnaitis, P. Ti-

V. Verbickas, A. Skar- 
K. Urbonas, A. Andrai- 
Belioniutė dienos uždar- 
Tevelaviče, D. Dainaus- 

F. Andriuškevi-

NEW PHILADELPHIA, PA.
Čionais Saldžiausios Širdies 

lietuvių bažnyčioje seredoje 15 
d. kovo buvo stacijų pašventi
nimas. Stacijas šventino J. 
M. Pralotas .P. Masson, lietu
vių dekanas iš Allentown, jam

Nieko nesakęs paprašiau kiau
šinienės ir bliudelį bulbienės. 
Pirmiausia leidžiu į darbą sa
vo Brot-Kartę; atriekia dvi 
skiedri (po 25 gram.) duonos 
ir atneša pergamino tarbelėj 
su užrašu “50 gr. Brot nur 
gegen Aufgabe von Brotkar- 
te” ne daugiau pusės rusiško 
žuliko. 
kani, 
lygiai,
Alus beveik tas patą kai se- 
niaus, tiktai truputį branges
nis — 45 pf. puodelis, vietoj 

* ankščiau 30.
Išeinu gatvėn jau apie 12 

vai. Gatvės visos tuščios, kafe- 
restoranai ir kitos įstaigos už
daros.

Per 18 karės mėnesių Berly
nas, matyt, visai nupratęs 
nuo naktinių linksmybių.

Išėjęs iš otelio, einu Frid
richo gatve Bahnhof link. 
Klausau, trukšmas. Kas tai? 
A, traukinys atbildėjo. Atsi
menu ankščiau, — triukšmin
game Berlyne stotįs pilnos 
traukinių; palyginus miesto 
trukšmui, traukinių triukšmo, 
būdavo, negirdėsi. O dabar 
— vieno traukinio toks bildė- 
svs.

Žiuriu į liftą, vėl naujiena: 
visada čia stovėdao vyriškis 
Lift-bov, dabar moterė, His- 
se-Frau; visa dabar pas juos 
nekenčiama angliškai.

Paimu otelio svečių sąrašą, 
žiuriu — penkiais šimtais nu- 
merhj dideliame otelyj šendien 
tebevieši 30 svečių, ir dar per 
pačias Kalėdas, kuomet Ber
lynas kitados braškėdavo nuo 
svečių.

Anksti rytą mane pabudino 
durių klabinimas. Atsikeliu. 
Įsileidžiu. Gi rekomenduoja- 
si Kriminal Polizei, civiliuose 
rūbuose, t.y. slaptosios polici
jos agentas. Smulkiai išklau- 

| sinėją kokiuo tikslu aš įva
žiavęs Berlynan ir galiaus pa
liepia iki 10 vai. ryto prisira- 

! švti policijoj.
Atneša man pusrytį, iš ma

no duoninės kartelės atriekia 
keturius kąsnelius 25 gramų 
kiekvieną: viena bandelė ir 3 
sukoriai, truputis ~~ šviesta, 
penkių kapeikų didumo, tru
putis medaus ir paprastas puo
delis baltvtos kavos.

Einu nuovadon. Papras
tai klausinėjama, tyrinėjama 
tik labai trumpai; pasportan 
įspaudžia antspaudą. Man 
praneša, kad aš kasdien turiu 
pasirodyt policijoj ir apie sa
vo išvažiavimą pranešti pirm 
24 valandų — ir liuosas.

Visa procedūra atlikta per 
penkias minutes. Gi Austri
jos Vienoj tokiais pat reika
lais trukdoma 2—3 valandas. 
Ir dabar tebestovi atmintyj pa
vyzdinga vokišku valdžios įs
taigų, kad ir karės metų, tvar
ka. Lygiai kai duona pas 
juos ir laikas branginamą to
dėl labai patogu — nei tavęs 
perilgai nevargins nei patįs be 
reikalo negaišuos.

Daug ko matyta Berlyne, 
bet niekas tiek giliai atmintin 
neįsisiurbė, kaip vieninteliai 
vokiškosios tvarkos pavyzdys. 
Jie ir karės metu moka kuopa- 

1 togiausiai susitvarkyti. Gi ta 
stebuklingoji organizacija e- 

’ nergingumo, neiškrinką ne
pailsta; kietai visi susispaudę 
iš vieno veikia. Nei protestų, 
nei nesutikimų. O, kad tai 
pas mus!..

Šita duona gan nes- 
nedakepus, juoda — 

kai vagon-restorane.

Vežikų, sakysime, 
apie automobilius 

o vežėjai — nau-VOKIETIJOJ.
Rusi) laikraščių “Rieč” ir 

‘Utro Rossii” redakcijos siun
tė savo korespondentą M. Li- 
kiardopolą Austrijon-Vokieti- 
jon, kad ištirtų dabartinį Vo
kieti jos-Austrijos gyvenimą ir 
praneštų apie tai žinių Rusijon.

Likiardopolo, sako, lai
mingai nuvykęs į priešininko 
šalį ir, per Rumuniją, lai
mingai sugrįžęs Rusijon, pa
sakoja apie savo gyvenimą 
Berlyne.

Gi ką matė ir patyrė kely
je, Likiardopolo nemini. Jis 
pradeda nuo Berlyno.

— Va ir Stettiner Bahnhof— 
sako jis. — Vokiečių nešėjai 
nelenda traukinin ir Betveriąs 
už svetimų ryšulių, kaip pas 

i mus; vokiškuoju papročiu, jie 
stovi pas vagoną ant perono ir 
laukią kada keleivis atidarys 
langą ir paduos jam savo ry
šulį. Tai gerai žinodamas, 
atsidarau langą iškišu galvą 
apsižvalgau... tuščia. Nei vie
no žaliamarškinio vokiško Ge- 
packtrager’io-nešėjo. Žiuriu, 
visi keleiviai patįs nešinas sa
vo daiktus iš vagonų. Sekda
mas jų pavyzdį, tempiu ir aš 
savo daiktus iš vagono, pade
du, kur risi deda ir laukiu. 
Gabaus ateina keturi seniukai 
Trager’ių formoj, ratukais ve
žini, ir ima ryšulius.

—Jūs kitažemis? — paklau
sia iš jų vienas mane. — Taigi 
pirmiausia nueikite į karės po- 
licijinį komisarijatą aname 
platformos gale. Šie mūssen 
sich zuerst anmelden! (Jus 
pirmiausiai turite gaut žymelę 
apie jūsų atvažiavimą), pas
kui skubykitės, bėgkit žemyn 
į prievazą ir gaudykit vežėją... 
jų labai maža... ir paskiau, a- 
tėję, pasiimkite savo daiktus 
iš rankinių našulių skyriaus. 
Aš juos nuvešiu tiktai žemyn...

Seniukas, matyt nemanda
gus, nesukalbamas, taigi berg
ždžias liežuviui darbas su juo- 
mi leisties į derybas, kad jisai 
man suieškotų vežėją Jis kur
čias, kaip jo prašai paieškoti 
vežėjo.

Mačiau, kaip rupiai jis su 
kitais pasielgė; taigi nuta
riau nusilenkti “K — tvar
kai”.

Susiieškojau komisarijatą.
Ir čia naujiena: šucmanas 

— ankščiau nešiodavęs ant 
galvos aradicijinį šalmą da
bar užsimovęs besnapę kepurė
lę — ima mano pasportą klau
sią kur aš manau apsigyven
ti, ir pranešą grasindamas 
100 markių baudos už nepak- 
lausymą nueiti į taip vadina
mą Polizei-Revier (nuovadą).

Gavęs atgal savo pasportą 
bėgu žemyn į prievazą: auto
mobilio nei vieno, vežiko nei 
vieno. Minia žmonių laukią 
bene pamatys bent vieną vežė
ju

Ištolo matyt, važiavo keli 
suvargę vežėjai, suvargusiais 
arkliais ir nugenėjusiais ratais. 

Pas stotį nieko nesulaukiau. 
Prisėjo sekti vietos gyventojų 
pavyzį: visais ryšuliais neši
nąs-, bėgau keletą verstų į ki
tą gatvę, kad sugavus antį 
stotin su keleiviu vežėją užsi
lipus ant pastarojo vežimo, 

. atvažiuoti su juo atgal į Bahn- 
hofą palaukti, kol jis pasi-

Trys bertainiai valandos i- 
šėjo man bebėgiojant. Galiaus 
susigavau vežėją ir užmokėjau 
jam, be sulygtųjų — trinkgeld, 
liepiau vežti oteliu.

Vargiai susiješkojęs savo 
daiktus, atitempiau juos į ve
žiką ir važiuojam. Ir arklys, 
ir važiai karieta — nieku nesi
skiria nuo mūsų Maskvos vežė
jų. Dabartiniai Berlyno vežė
jai su visu vežimu ir arkliais, 
nesakysi, kad ne broliai mū
siškiams, Maskvos vežėjams. 
Visa taip-pat, kaip iš akies 
traukta.

Dar nevėlus laikas — tiktai 
10 vai. vakaro, o Berlynas, 
žiuriu, jąu be žmonių; retą 
bepamatysi praeivį. Ir lem- 
pxj pusė tešviečia gatvėse.

Nustebau. Tik trumputę 
valandėlę tevažiavavus Frid- 
richstrasse iš Štetino stoties 
Centrai Hotelin tiek naujienos.

Gatvė tuščią pusė lampų 
težiba. (Visos lempos dega 
tiktai Fridricho ir Leipcigo 
gatvėse), 
nei vieno, 
nei kalbos,
jiena, lygiai kai duona; kari
nės blizga tuščiui-tuščios, gat
vės nešvarios, tešluojamos į 2- 
3 dieną keisti šucmonai be 
kaskų, žmonių maža: ramia
me laike daugiau gyvumo galė
jai matyti 4 — 5 vai. rytą, nei 
dabar 10 vai., kuomet gyviau- 
sio judėjimo valanda.

Galiaus atvažiavau Centrai-| 
Hotelin, taip-pat, kai kita-1 
dos, nedrąsiai prieinu prie bu
feto Portier; bijodamas žval
gaus, bene pamatysiu kurį-ne- 
kurį senų;jų tarnų. Nei vie
no visi tarnautojai gangreit 
nauji. Neskaitant senelio port
jė — visi kiti 14-15 metų vai
kai. Gaunu numerio raktą ir 
su juo pirmą savo gyvenime 
Brot-Kartę, leidžiančią suval
gyti 250 gramų (apie pusę 
svaro) duonos į dieną.

Nusiprausęs ant greitųjų 
užsivilkęs švarką, bėgu gat
vėn, nes kiekieną pamatymą 
kiekieną naujienėlę, branginu 
labiau, nei pusrytį; gi vė
liau, apsipratus, — ne naujie
na.

Pirmiausia išilgai išėjau a- 
bi — Fridricho ir Lepcigo gat- 
vi iki Leipcigo pleciaus, pas
kui dar apsišvaiščiau Vilhel
mo, Unter-den Linden ir kitose 
gatvėse.

Pirmas įspūdis — tai žmo
nių stoka ir nešvarumas. Re
tą besutiksi praeivį 20—40 me
tų amž. civiliai apsirėdžiusį. 
Daugiau pamatysi kariškių. 
Miestas tuščias, tylus, it po 
gaisro arba potvinio.

Kiemsargiai dažniausia mo- 
terįs, vežėjai — moterįs, tarm- 
vajų konduktoriai — moterįs 
ir seneliai.

Unter den Linden gatvėj 
tuščia, skurdu ir nuobodu, te
bešviečia kinematografai ir ka
vinės, kurios sulyg naujos po
licijos tvarkos, užsidega žibu
rį ne 11 vai vak., kaip ankš
čiau, o 9 ai. ir šviečia lygiai 
su kitomis pasilinksminimo įs
taigomis Berlyne iki 12 ai. 
naktį. Visi kliubai ir linksmy
bių įstaigos, kurios prieš ka
rę pilnos ponijos, lyg avilys 
bičių, uždavo-ulavodavo iki 
išauštant—dabar beveik visos 
uždaryta. Jų vietoj raudonojo 
kryžiaus ligoninės.

Štai dvi svečių mylimi kavi
ni — Kafe Bauer ir Kafe Vik- 
toria. Seniau, būdavo, iki 
10 — 11 vai. priseidavo laukti, 
kol pasiliuosuos vietelė atsisės
ti. Dabar abejose tose garsio
se karinėse ne daugiau 20 sve
čių, užgulusių laikraščių glėbį 
— beskaitančių. Išnykę kel
nerių dešimtįs. Vienas-du se
niukų ir apie 10 ‘picolo” 
vaikėsų.

Inėjęs paprašiau kavos. Pa
duoda. Kavai užbaltyti, žiu
riu, ne grietinė, kaip seniau, 
bet vandeniu atskiestas pienas, 
užkandai ne pyragaičiai, kaip 
nešiau, bet plonutytės, kuo
ne permatomos grėnelės.

Einu toliau, einu vienan 
didžiųjų Bier Restaurant —tas 
pats reginys: skraido tuščiose 
salėse tylėjimo dvasia. Kel
nerių vyrų vietoj — moterįs.

• Užmiršęs dieną paprašiau 
j mėsos. Tarnaitė stebisi, žiu
ri į mane didelėmis akimis:— 

I Gi ar tamsta nežinai, kad 
šiandien frischoser T ag —

J. 
Brasokas, 
Vilmontas, 
Zaikytė, U. Mikulskienė, P. Ste
ponavičius, P. Danielius, po $4. 
A. Petraliunas, P. Norvišys, P. 
Bajoras, dienos uždarbį, po $3.00 
M. Razinauskas, J. Grebliunas,
O. Jonikvtė, A. A. Krašinskieuė, 
J. Laucius,
A. Trakelis,
po $2.00 F. Rucis, 
J. Sabutis, 
kaiza, 
biutė, 
tis, P. 
bį, P.
kas, J. Kurmis, 
čius.

Po $1.00 P. Masaitis, 
i vaisa, J. Kirdeikienė, 
tena, K. Dobrovolskis, 
viekas, M. Vinikaitis, 
nienė, P. Petronaitis, 
skis, B. Pertaviče, 
J. Rasčius, K. Vitkevičius, 
Šlikas, P. Paziunas, T. Miliuniu- 
te, M. Montvilienė, P. Trepka,
P. Dailidėnas, V. Bieliokas, P. 
Šliolis, J. Jasinauskas, K. Žemis,
B. Masikytė, J. Bagdonas, S. 

j Karmazinas, B. Lavinskaitė, M.
Bulota, K. Pivoriūnas, M. Pu- 
kalskytė, V. Bendaravieius, K. 
Dumblis, B. Kadžius, A. Karu- 
cytė, S. Dalidonas, P. Augunie- 
ne, J. Dulbis, K. Joraiša, poni 
Liutkauskienė, N. N., S. Vizevi- 
če, J. Vizevieienė, J. Globis, K. Si
dabrą, P. Montvila, J. Krasnic- 
kas, J. Danielius, J. Brinza, 
M. Bučinskas, M. Bučinskienė, 
p. Chegauskas, K Dirsa, A. Lut- 
kiutė, T. Adomaičiutė, J. Mer
kevičius, J. Jausz, J. Baltrulis, 
J. Stakas, V. Abramaričius, J. 
Bagdonas, O. Kaulakiutė, J. 
Boikas, P. Saika, V. Karalevi- 
čienė, p-lė Karaleričiutė, A 
Malauskas, O. Karaliūtė, p. Jan
kus, • p. Kavaliauskas, P. Sit- 
kauskienė, B. Bendokienė, J. Ra- 
mošauskas, M. Savickis, A. Sis- 
lackas, O. Jančauskienė, A Vai
tiekūnaitė, A. Stankevičius, J. 
Krapaitis, A. Maslauskas, p. 
Dambrauskas, J. Ruzkas, J. Pe- 
tokas, O. Daubarienė, A. Ju
dickas, J. Ratkus, O. Struogie- 
ne, K. Dieliaduniutė, J. Lau- 
čiuškis, P. Kisielius, J. Kivyta, 
M. Jablonskiutė, S. Kairys, S. 
Simaičiutė, J. Jablonskienė, J. 
Šertrietis, O. Šertvietienė, J. 
Neverauskas, M. Strackeviče, 
A. Stankevičius, A. Mikulskis.

Smulkių aukų $34.90. Viso 
aukų surinkta $255.40.

Šitos aukos surinktos St. Šim
kui dalyvaujant.

Už tikietus ant koncerto pri
buvo $174.50.

Viso $429.90.
Už knygutes ir ženklukus $14. 

30.
Viso labo ' $444.20.

Išlaidų buvo už spaudą ir šeip 
visokie tam reikalui reikmenis 

$69.00 
Liko pelno kuris pasiųsta į T. 

Fondą $375.20.
T. Fondo sekr. P. Montvila.

• v

P. Nor- 
P. Sme-

J. Na-j
M. Mari-!
P. Supin- 

S. Šliteris, 
J.

. e

• v

CLEVELAND, OHIO.
Kovo 13 d. L. Vyčių 25 kuo

pa laikė mėnesinį susirinkimą. 
Į šį susirinkimą atvyko skait
lingas būrys senų narių ir dar 
naujų, išviso 54 nariai prisira
šė. Ištikrųjų mūsų Vyčiai, 
kas mėnuo po kelioliką prira
šo. Šiame susirinkime p. J. 
Alekna 15 narių prirašė. Ma
lonu matyti, kad taip didina 
skaičių ir traukia jaunimą 
prie šios prakilnios organiza
cijos. Taip-gi šiame susirin
kime prisirašė prie Vyčių p. 
Pr. J. Purvis matematikos stu
dentas ir visuomenei gerai ži
nomas kaipo geras kalbėtojas 
ir veikėjas. Malonu bus tu
rėti tokis darbštus Vytis, iš 
kalno pasižadėjo dėl Vyčių pa
sidarbuoti, nes mato, kad vie
nintelė yra jaunimo organiza
cija, kuri veda prie apšvie
tos ir dorybės.

Pradėjus svarstyti naujus 
nutarimus Jablonskis iš Šv. 
Jurgio dr-jos komiteto užprašė 
Vyčius, kad atloštų teatrą ir 
padainuotų keletą dainų. Pra
šymą visi noriai priėmė ir pa
sižadėjo dalyvauti apvaikščio- 
jime Aušros Vartų Moterų 
dr-tės ir L. Šv. Kazimiero Ka
reivių Gvardijos. P. A. Ri- 
binskas iš Neprigulmingojo 
kliubo suteikė $10.00 dėl vyčių 
knygyno. Tiek atliko , nuo 
atsibuvusio baliaus, kurį pa
rengė Neprigulmingas kliubas 
skirdamas pelną Vyčių knygy
nui. Už auką buvo ištarta 
širdingą ačiū. Susirinkimas 
buvo be triukšmo.

Teko girdėti, kad p-lės Br. nės.

ST. LOUIS, MO. 
Pirmas bazaras.

Kovo 5 ir 6 d. š. m. vietinė 
Šv. Juozapo parapiją kurioj 
vadovauja klebonas kun. M. 
A. Vitkus surengė pirmą baza- 
rą ant naudos parapijos.

Pirimausiai buvo atspauz- 
dinti tam tikri tikietukai ant 
išlaimėjimo auksinio laikrodė
lio, kuris kainavo kelios de
šimts dolerią Tikietai buvo 
parduodami po 25c. kuriuos 
čia per keletą savaičių stengėsi 
išpardavinėti mūsų paarpijos 
uolūs veikėjai. Kas jiems ir 
pavyko, nes ištikrųjų darba
vosi. Taip-gi buvo surinkta 
daug kitų visokių daiktų, ku
riuos aukavo geraširdžiai žmo-

TUOJAUS REIKALINGAS
VARGONININKAS.

Apie sąlygas kreipties: 
Rectory of St Joseph 

Church
318 5-th St, Donorą, Pa. 

(33)

TUOJAUS REIKALINGAS 
VARGONININKAS.

Kreiptis šiuo adresu: 
KUN. JER. VALAITIS, 

312 Poplar Str.,
Mt Carinei, Pa.

I

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

Ona Paulaučiukė, 
13 Jefferson Street.
(.' Cambridge. Mass.
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Vietinės žinios.
TAUTOS FONDO NAUDAI.

Bostono Lietuviai-Katalikai 
veda plačių agitacijų tarp kita
taučių reikale šelpimo lietuvių 
nukentėjusių dėl karės. Pa
sisekė užinteresuoti daug žy
mių Bostono žmonių. Pane- 
dėlvje (20 kovo) vardu Tautos 
Fondo lankėsi pas Kardinolų 
O’Connell delegacija suside
danti iš vietinio klebono kun. 
T. Žilinsko, žymaus advoka
to p. Shields ir bankininko. 
Jo Malonybė Kardinolas priė
mė delegacijų su dideliausiu 
prielankumu, sutekdamas sa
vo palaiminimų tam visam dar
but Dargi, ant mitingo ku
ris ketina būti ketverge 23 ko
vo hotelyje Bellevue pasky
rė Monsignorų Splaine atsto
vauti jo asmenį. Taip-pat 
paskyrė nuo savęs 100 dol. au
kos. Mes tikimės nuveikti 
didelius darbus labui savo 
brolių.

DARBININKO DOVANELĖ 
Darbininkams 

kaina tik 5c.
Šioje knygelėje randasi straipsniai, kurie buvo 

ke” skyriuje: “Iš po darbininko plunksnos.” 
se yra gausybės sveiko, darbininkiško, 
Visi straipsneliai vaizdingi, malonūs, 
mokinanti, perspėjanti, paakstinanti.

Verta didžiausio išplatinimo.
Kalba švelni, lengvutė, o ne kokia

Į

!
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“Darbinin-
Tuose straipsniuo- 

praktiško proto minčių, 
simpatiški meilūs, pa-

dirbtinė.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 
“DARBININKAS” 

“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su 
batomis.

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

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininką ins pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.

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

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių.

visuomet turi viso to, kas darbi- 
audinga, indomu

C. & P. Phone St. Paul 5947
GRABININKA8 

IR
BALZAMUOTOJ  AS.

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

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

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

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

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

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

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

(28-29-30)

TEL. BACK BAY 4200

REGISTRUOKITĖS DABAR.
Massachusetts Valstijos tie

sos reikalauja, kad jos pilie
čiai užsiregistruotų pirm ba
landžio 11 d. Jei neužsiregis
truos, tai negalės balsuoti ant 
prezidento. Todėl piliečiai 
registruokitės dabar, kad tu
rėtumėt teisę balsuoti laike 
prezidento rinkimų.
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BEDARBIAMS 
PROGA.

Šiais laikais reikalinga daug 
merginų ir vyrų čeverykų dir
btuvėse. Mokanti ir nemo
kanti gali darbų gauti. Gera 
proga, gerų darbų išsimokinti.

Adresuokite:
Montello Employment office

(J. Mickevičius savininkas) 
146 Ames Street,

' Montello, Mass.
Telefonas Brockton 1562-M

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno« Gydo visokia** ligas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria^kinius.

419 Boylston St, Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

L.D.S. CENTRO VALDYBOS
ANTRASAI:

Dvasiškas Direktorius.
Kunigas F. Kemėšis, 

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

Pirmininkas.
Motiejus Žioba,

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

Pagelbininkė.
Marijona Juškienė, 

129 Melrose St., 
Montello, Mass. 

Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas.
Mikolas Venys,

28 Story St
So. Boston, Mass. 

Globėjai _
Jonas Petrauskas, 

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

Vincas Kudirka,
37 Franklin St,

Pranas Kuras,
457 Pleasant St, 

Norwood, Mass. 
Literatiška Komisija.

Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Pr. Gudas,

242 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

F. Viraks,
242 W. Broadway, 

Šo. Boston, Mass.

ii
Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

“DARBININKAS”
ninkui svarbu, n 
suprantama.

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

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

Adresas:

“DARBININKAS”
242 W. Broadway,

J

IŠ DRAUGIJŲ GYVENIMO.

Kovo 19 d. po sumai Šv. Pet
ro Bažnytinėj svetainėj atsibu
vo L. R. K. Moksleivių 7-tos 
kuopos susirinkimas. Į susirin
kimų pribuvo 16 narių. Į juos 
gražiai prakalbėjo kun. F. Ke
mėšis aiškindamas, apie mok- 
sleivių vienybę ir kad mūsų 
tėvynės Lietuvos ateitis yra 
moksleivijoj. Nutarta laikyt 
kursus lietuviškos gramatikos 
ir kalbos ketvergais, kur ap
siėmė mokyti kun. F. Kemėšis.

Po Mišparų atsibuvo susi
rinkimas Dr-jos Šv. Jono 
Evangelisto Blaivininkų. Tarp 
kitko buvo svarstymai kaslink 
kalbėjimo maldos ir ėjimo iš
pažinties. Buvo nutarta, kad 
visi turi eiti išpažinties. At
sisakius pirm, ir vice-pirm. į jų 
vietų, išrinko naujus.

Rep.

KONFERENCIJA
Kuri bus laikoma HOTELY

JE BELLEVUE, BOSTON’E 
Prasidės 7:45 vai. vakare.

KETVERGE KOVO (MAR
CH) 23 d., 1916.

KALBĖTOJAI BUS ŠIE:
Anglas gerb. JAMES M. GUR- 
LEY, Majoras miesto BOSTO
NĄ Dr. P. J. JAKMAUH, 
kun. J. J. JAKAITIS klebonas 
lietuvių parapijos Worcester, 
Mass.

Kun. K. Urbonavičius klebo
nas lietuvių parapijos, Mon
tello, Mass.

PROGRAMĄ viso vakaro 
ves Advokatas George H. Shie
lds.

Toje konferencijoje bus 
daug žymių amerikonų ir lietu
vių, kurie tarsis, kaip geriaus 
BALANDŽIO 15 d. š. m. SO. 
BOSTON’E ir apylinkėj su
rengus “Tag Day.”

LIETUVIAI!
Reikalaukime Lietuvių 

Dienos visoje Amerikoje.
Darykime mitingus, išneški- 

me rezoliucija ir siųskime jas į 
Washingtoną.

PAJIEŠKAU savo brokų 
Juozapo ir Antano Paniuškų. 
Aš Magdalena Paniuškytė, ką 
tik atvažiavau iš Lietuvos ir 
dingo adresas, taip kad ant lai
mės turėjau adresą šeškaičiu- 
tių ir atvažiavus į New York’ą 
kreipiaus į jas, kurios man ir 
prigelbėjo.

Labai norėtau surasti savo 
brolius, todėl jie patįs ar kas 
kitas praneškite man kur jie 
gyvena. Mano adresas:,

M. PANIUŠKYTĖ,
113 Harvard St, 

Cambridge, Mass.

So. Boston, Mass.
_________________ 11

DIDELE S
PRAKALBOS!

Rengia Tautos Fondo 11-tas skyrius

Nedėlioję, 26 d. Kovo |March|, 1916.
Pobažnytinėje šv. Petro svetainėje

ant S-tos gatves, So. Bostone.
PRASIDĖS 7:30 VAL. VAKARE.

REIKALAUJAME
AGENTŲ!

Po visus miestus ir apielinkes 
lietuvių apgyventas

Po visus miestus ir apielinkes 
lietuvių apgyventas.

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

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

SCOTTVILLE, MICH.
(37)

Dantis ištraukiami ir pripil- * 
domi visai be skausmo, su

sto-

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

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

tės darbus prideramai. 
KATNOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

F

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį isdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom. I h Vi I

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

fe

Brangūs Broliai ir sesutės lietuviai:—
Jau antri metai baigiasi kaip švaistosi po Europą karės 

dievaitis ir rija kasdieną tūkstantines aukas. Tame sūku
ryje karės yra įvelta ir mūsų tauta, kuri daugiau yra nu
kentėjusi negu kitos tautos.

Daugiausia yra pasidarbavęs gelbėjime mūsų brolių 
dėlei karės vargstančių Tautos Fondas. Mūsų visų yra šven
ta priedermė prisidėti prie šio taip naudingo darbo — gelbėti 
nuo bado ir šalčio mūsų nelaimingus vientaučius gyvenan
čius už Atlantiko.

Taigi ant viršminėtos dienos, vietinis Tautos Fondo 
skyrius, rengia prakalbas, turėdamas sau tikslą, sutrauk
ti kuodaugiausiai aukų rinkėjų ant 15-tos dienos balandžio 
ir kad rengiamoji “Tag Day” atnešti} kuogeriausias pasek
mes. *

Kalbėtojai bus lietuviai ir anglai ir be abejonės susirin
kusieji turės ko pasiklausyti.

Visus maloniai į prakalbas atsilankyti južkviečia 
Tautos Fondo Vienuoliktojo Skyriaus VALDYBA.

P. S. Mėnesiniame Tautos Fondo skyr. susirinkime, nariai 
išreiškė pageidavimą, kad būtų ant plakatų valdybos antrašai. 
Nes kaip pasirodė dar dauguma nežino, kam surinktas aukas 
perduoti. Tai-gi mes čia ir paduodame.

Pirm. M. Venis, 28 Story St. S. Boston, Mass.
Kasininkas Andr. Zalieckas, 25 Endicott St. Boston, Mass.

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

tt
TtTTT’Y-
♦f V. LUKOSEVICIA,
Y Minersville. - - Pa. 1'
♦ ♦

Vienatine Lietuviška

Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

Vienatinė Lietuviška

A P T I E K A
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.

Tel. Osford 4900.
J. P. TUINYLA k

1.00Nuo
Nuo 

ir
Nuo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

Reumatizmo 
slinkimo plaukų 
pleiskanų 
kosulio, grippo 
slogos

75c.

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

50c.

25c.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

1.00

50c.

1.00

25c.

75c.

5

%

Visokie kvepianti 
muilai 10,

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

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių. 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam perkup 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass
----------------------------------------------------------------------------------j

50c.
25c.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

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

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

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

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLALNIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.
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1.00

15 ir 25c. s 
gėlių 25, S

H

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu: S

K. ŠIDLAUSKAS į
į 226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass. 1
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Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., 
.Philade’Fhia Pa.

Nno 9 iki 11 rito. 
•• 2 .. 4 po pieta 
.. 7 .. 8 Vakare.

tus.
kuris eina tris sykius į savaitę ir kainuoja tik $3.00 į metus. 

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

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

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

Metraštyje rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos, 
kiek kurioj yra bajorų, sodiečių, žydų, lietuvių katalikų, 
stačiatikių, kiek Amerikoje nigerių. įdomu žinoti apie 7 
brolius miegančius, , kaip atsirado kortos, visų žemės val
stybių, didžiųjų miestų. Bet visako nesurašyti, kas yra 
nei špasakytame Metrašty j.

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

Neatidėliodamas ateik ir neškis, nes gailėsis netekęs. 
Dar galima gauti Suvalkijos žemlapį. Kaina $1.00. 
pirks šią savaitę žemlapį — gaus pigiau.

Pasižiūrėjimui pora numerių “Darbininko’' veltui 
narna knygyne.

A. Ramoškos Knygynas 514 W. Saratoga st. 
Baltimore, Md.

Kas

Valandos

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandom:
Nno 2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare 

509 PROADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Te! 502 S. B.

LIETUVIAI REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DARBININKE.”

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Iš miego aruodo nepripilsi.
• • •

Kas kitam peikia, tas sau 
teikia.

• • •
v’ ’ ask kitam duobės, pats

gau- nau- 
noro.

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprorinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoja.
PETRAS MAKAREVIČIUS, 

(Arti lietuvių bažnyčios) 
105 So. Meade Strh 

Wilkes-Barre, Pa.

Pasiuvant drapanas sulig 
jausios mados ir pagal Jūsų nore. 

JONAS BERZELONIS 4 CO. 
28 Chandler Str., Boston. Man.

“BlnrbV.)

ŠOKIŲ MOKYKLA
Visokius užrubežinius ir 

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

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

(Iš Rusijos)

Geriausias Siuvėjas
Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00 

ir aukščiau.
Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią 

kainą.

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

(Priešais Custom House.)

Visi skaitykit ir platinkite
“Darbininką”




