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Kaizerio sūnūs-Lietuvos Karalius.
Liepia Amerikonams išsinešt iš Meksikos. Mūšiai ties Verdunu apsimalšino

Karalius Lie
tuvai

Civilizuoto pasaulio laikra
ščiai pakartojo Lietuvą apei
nančią žinią, tilpusią francū- 
zų laikraštyje Paris Journal.

Princas Oskaras, penktasis 
kaizerio sūnus, esąs apskelb
tas Lietuvos karaliumi.

Minėtasai laikraštis šitaip 
skelbia:

‘ ‘ Kaizeris, apleidęs Verdu- 
ną, lydimas princo Oskaro ir 
fieldmaršalo von Hindenbur- 
go, atvyko į Vilnių balandžio 
2 d.

Aplankė karstus senovės lie
tuvių karalių, svečiai užlipo 
ant kalno, kur randasi griuvė
siai senovės lietuvių pilies. Tai 
ten buvo inteiktas kaizeriui 
prašymas, kad būtų sugrą- 
žnta Lietuvai neprigulmybė ir 
kad Oskaras būtų karaliumi.

Minios susirinko prie pilies 
ir šaukė: Tegyvuoja karalius 
Oskaras.

Neprivalome tą žinią imti 
už gryną pinigą, bet tas svar
bu, jog kalbama apie Lietu
vą, jog pripažinstama Vilnius 
Lietuvos sostine.

Kiek katalikų Suv 
Valstijose.

KATALIKŲ SKAIČIUS S. 
VALSTIJOSE AUGA.

New York. — Po Suvienytų 
Valstijų globa yra 24.992.062 
katalikų. Skaitlines paduoda 
P. J. Kenedy and Sons savo 
naujame Catholic Directory.

Pačiose Suvienytose Valsti
jose katalikų yra 16.564.109.. 
Kiti yra Filipinų salose, Ka-! 
nalo juostoj, Alaskoj, Porto 
Ricoj ir kitose koloniose. Po 
paskutiniojo cenzo, kurs buvo 
padarytas pereitais 1915 m. 
katalikų padaugėjo ant 254.- 
799.

Kunigi] yra 19.572, bažny
čių 10.058, misijinių bažny
čių 5.105, seminarijų 85, se
neliams prieglaudų 112, 210
kolegijų vaikams, 685 akade
mijų mergaitėms, 5588 para- 
jinių mokyklų, 283 našlaičių 
prieglaudų.

New Yorko valstijoj katali
kų daugiausiai 
Paskui eina Pa., 
užima III.

CARRANZA REIKALAUJA 
/ AMERIKONŲ IŠEITI.

Meksikos laikinas prez. Ca- 
rranza atsiuntė Suvienytoms 
Valstijoms proklemaciją ku
rioj reikalauja, kad dabar vi
si Suv. Valstijų kareiviai grįž
tų atgal iš Meksikos.

Ką, ką darys Suv. Valstijos, 
bet netrauks atgal kareivių iš 
Meksikos, kol nebus Vilią pa
imtas.

Carranzos proklemaciją 
svarstys prezidentas su sekre
toriais ir duos atsakymą. Ga! 
būt AVashingtono valdžia pak
laus kokiuo būdu ketina Ca- 
rranza pagauti Vilią.

Suv. Valstijos atsirado da
bar keblame padėjime. Dau
gelis Suv. Valstijų armijos va
dų tvirtina, kad kaip tik pa 

, sklis po Meksiką žinią jog 
į Carranza reikalauja ameriko- 
I nu išsinešti, tai tuomet mek- 
i sikonais ims užpuldinėti Suv. 
i Valstijų kariuomenę. Jie nu
rodo, jog gen. Pershingo ka
riuomenė esanti didžiame pa
vojuje. Raitarijai ima trūkti 
maisto, arkliai labai sumen
kėjo ir jei geras meksikonų bū
rys užpultų, tai galėtų visai 

j juos sunaikyti.
Dabar Suv. Valstijų raita- 

rija randasi už 300 mylių nuo 
i rubežiaus. Tai meksikonams 
j lengva perkirsti susinešimo li- 
j nija-

Gen. Pershingo kariuomenė 
susideda iš 14.000 raitelių.-Ca
rranza už kelių valandų galėtų 
juos apipulti su dvigubu karei
vių skaičium.

Dabar jau sužinotą jog 
tarp rubežiaus ir gen. Pershin
go armijos Meksikos kareivių 
yra apie 10.000.

Tai jei kivirčiai kiltų, tai 
meksikonai galėtų ištaisyti a- 
merkonams Meksike labai kar
štą pirtį, o gal ir kapus.

Vaikų 
streikas

Bayone, N. J. — Standard 
and Tide water oil Co. Samdė 
200 vaikų. Tarp tų vaikų 
darbininkų pradėjo sklisti 
kalbos apie nepasitenkinimą ir 
galop išėjo strėikan.

t 
STREIKUOJA POPIEROS 

DIRBĖJAI

Pittsfield, LIacs. — Smith 
Paper kompanijos darbininkai 
sutreikavo. Streikuoja 500 
darbininkų. Streikuoja rei
kalaudami sugrąžinimo prava
lyto darbininko J. Boyne. 
Kompanija prašalinus jį 
girtuokliavimą.

NE\V YORK. — Vfm. Jur- 
gens, 77 metų amžiaus nusižu
dė perpjovę sau gerklę. G5- 
minės-"?ako, kad tą papildęs 
dėlto būk jo biznis ėmęs smuk
ti. Jis buvo milijonierius.

••V

LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS 
STOCKHOLME.

Gegužės mėn. pradžioje 
Stockholme įvyks svarbus lie
tuvių suvažiavimas, kuri or
ganizuoja Lietuvių Centralis 
Komitetas. Bus atstovai iš Ru
sijos, Šveicarijos ir Amerikos.' 
Bus tariamasi apie gelbėjimą 
Lietuvos nuo bado ir apie ki
tus svarbius reikalus. Iš a- 
merikiečių buvo kviečiami B. 
K. Balutis, R. Karuža, kun. 
T. Žilinskas, J. Sirvydas ir St. 
Šimkus. Iš tų visų pakvies
tųjų važiuoja, rodos, tik vie
nas R. Karuža. Laisvama
niai tautiečiai pyksta, kodėl 
nekvietė socijalistų ir jiems ar- 
tymų “tautiečių”, A. Rimkos 

Itypo.

I

Duonkepių 
ultimatumas

New York. — Gegužio 1 d. 
milžiniškasis Amerikos mies
tas galės likti be duonos, nes 
tą dieną ketina sustreikuoti 
duonkepiai. 15.000 duonke-

1 pių pastatė darbdaviams ulti- 
i matumą ir jei nebus iki gegu- 
; žio 1 d. išpildytas, tai tuomet 
! duonkepiai sustreikuos.

Sustreikavo 
moterys

Chinija 
skaidosi.

BEPROČIAMS DR1LIAV0 
GALVAS.

Ana Arbor, Mich. — Michi- 
gan universiteto medi kalio 
skyriaus prof. U. J. AVile va
žiuodavo į Poutiec valstijos be- j 
pročių ligoninę, pasiskyręs j 
kokį beprotį, gręždavo jam 
galvą išsiimdavo smegenų ir 
įčiepydavo jais triuškius. Pro 
fesorius tvirtina svarbius daly
kus tuomi susekęs.

O bepročių galvas šitaip 
gręždavo:

Pirmiausia galva būdavo' 
nuskusta. Priešakinė dalis 
pankui nutepta iodinu. Paskui 
cholido ethyliu viena vieta su
šaldoma ir tokiu pat drilium 
kokį dentistai vartoja, pra- 
driliuojama galva. Vos kele
tą kartų drilius apsisuka ir 
makaulėj skylė pasidaro. Po 
to skvlėn įleidžiama ilga plona 
adata su tam tikru prietaisu 
pasikabvti smegenų.

Tokiuo tai būdu ir išsitrau
kia truputį smegenų bandy
mams.

FR. VIRAKAS, ORGANIZATORIUS,
nuolatinis “Darbininko” bendradarbis. Dabar lanko-i po 
lietuvių kolonijas, tyrinėja darbininkų gyvenimą, užraši
nėja “Darbininką.” Juomi pilnai galima pasitikėti. Dabar 
lankosi Pennsylvanijos valstijoj.

(41Tag Day” patvir
tintas.

MŪŠIAI APSISTOJO.
Londonas. — Verduno fron

te mūšiai lyg aptilo. Atakų 
Į nedaroma. Tik eina artileri
jos šaudymai. Berline skel
biama, jog atakų nedaroma 
dėl blogo oro. Paryžiuj-gi 
skelbiama, jog kitos neveiki
mo priežastys esančios. Vie
na tai, kad vokiečiai panešė 
stambius nuostolius ir turi su
sitvarkyti, o antra tai, kad 
francūzų artilerija taip smar
kiai veiika, jog vokiečiai ne
galį nei pasirodyti. •

Kitose fronto dalyse nieko 
pažymėtino nesideda.

MOTERS REIKALAUJA 
ALGŲ PAKĖLIMO.

Lawrence, Mass. — Keletas 
šimtų moterį], dirbusių Paci- 
fic kompanijai sustreikavo, 
kuomet kompanija atsisakė pa
kelti joms algas ant 10 nuoš.

Everett ir AVright Braid 
kompanijos pasižadėjo pakelti 
mokestis. Pirmoji kompanija 
samdo 4.000 darbininkų, 
roji 800.

PAKĖLĖ ALGAS.
Pittsburg. — Stiklinių indų 

kompanijos paskelbė pakėlu
sius mokestį savo darbinin
kams. Kaikuriems pakėlusios 
ant 10 ir net 15 nuoš.

RUSŲ FRONTE.

Vokiečiai skelbia, jog Į pie- 
i tus nuo Naroče ežero artileri
jos šaudymai pasididino. Ru
sai darę atakas Į rytus nuo 
Baranovičų, bet buvę nuvary
ti atgal.

Rusai skelbia, jog vokiečiai"' 
! smarkiai bombardavę IkskuL 
I darė ataką, bet buvo atmušti. 
' Į vakarus nuo ežero Naroče 
vokiečiai smarkiai bombarda
vo rusų pozicijas, paskui nuo 
sodžiaus Mikrovica darė ata- 

! kas, bet buvo atmušti.

KILO DIDELIS STREIKAS.

Standard Oil kompanija, 
j Rajone, N. J. Rockefeller’io 
j dirbtuvėse ir vėl pradėjo strei
kuoti. Jau apie tris šimtus | 

Į darbininkų išėjo ant streiko, Į 
reikalaudami trumpesnių va- 

Į landų darbo ir didesnio užmo-1 
! kesčio. Iš viso randasi darbi-j 
i ninku apie 15.000 ir visi turi 
vilti Į trumpą laiką išeiti j pa
gelbą aniem streikieriams. Tik 

, dar vis tikisi darbininkai, kad 
gal kompanija susitaikys ir ne 

; reiks viisems eit, nes jau ži- 
I noma, kad daug tokių yra kad 
i jau bijo eit. Kaip girdėjom 
1 pereitą vasarą kaip streikavo, 
j tai iš tų pačių dag buo sužeis- • 
: tų ir šeši nužudyti.

Pins W. Shalinskas.

L«b ant-

BOSTONE 15 BALANDŽIO 
BUS TAG DAY,

t. y. rinkimas aukų ant gatvių. 
Visi leidimai gauti, “Ke

leivis” pamelavo, apskelbda
mas jog aukų rinkėjos bus a- 
reštuojamos.

Policijos komisionierius Ste- 
phen O’Meara ketvergo vaka
re išaiškino dalykus apie Tag 
Day.

Ant balandžio 8 d. Tag 
Day rengė belgai ir jo neturė
jo. O balandžio 15 d. rengia 
lietuviai ir gavo leidimą.

Policijos komisijonierius pa- 
davadijimas šitaip skamba:

“Pardavinėjimas pienuotas 
bal. 8 d., apie leidimą kurio 
man nebuvo pranešta, buvo 
užmestas todėl, kad vietinė 
organizacija atsisakė pardavi
nėti “tags,” atsiųstus iš New 
Yorko, nes jų forma buvo ne 
pagerbianti Amerikos vėliavą.

Kaslink kito Tag Day, ren
giamo bal. 15 d. kurj rengė dvi 
organizacijos tos pačios tautos, 
viena organizacija atšaukė, o 
kita gavo leidimą nuo biednų- 
jų globėjų rinkimui tą dieną 
aukų viešose vietose su tomis 
pačiomis teisėmis, kokios bu
vo suteiktos, organizacijoms 
rinkti aukas Padėkones dienr 

Į ir Kalėdose per pastaruosius 
[septynis metus.”

PHILADELPHIA, PA. — 
Baldvin lokomotyvų dirbtuvė 
gavo užsakymų ant $1.850.000 
lokomotyvų. 25 lokomotyvai 
bus padirbti Pennsylvanijos 
kompanijai ir tiek pat Great 
Northern kompanijai.

Šimtas metų atgal Suvieny
tose Valstijose buvo tik trys 
bankos. Dabar jų yra 6.000.

Jeigu 1790 m. visos Suvie
nytų Valstijų bankos būtų su- 
bankrutijusios trys trečdaliai 
gyventojų būtų nei nepajutę. 
Bet jei šiandie visi bankai su- 
bankrutvtų, tai vargu rastus 
bent vienas vyras ar moteris, 
kuri nepajustų tos nelaimės. 
Kitaip sakant iš to būtų neiš
pasakyta nelaimė ne tik šioje, 
šalyje, bet ir visame pasauly- j 
je.

New York. — Suareštuota 
trys intarti bombininkai, kurie 
pienavo susprogdinti talkinin
kų laivus amuniciją gabenan
čius.

MAIŠTAS PORTUGALIJOJ.
Berlinas. — Pranešama iš 

Badajos, Ispanijoj, jog Por
tugalijoj kilęs maištas. Suki
lo keletas provincijų. Sukilo 
ir Lisabono gvardija Carmo 
kazermėse. Jurininkai buvo 
pasiųsti ramvti sukilėlius.

NEW YORK. — Už dvi kra
sos markes užmokėta $1.730. 
Jos buvo atspaustos 1846 m. 

'mieste Brattleboro, Vt.
UŽSAKĖ DIDŽIŲ ARMOTŲ.

Philadelphia. — Anglijos 
valdžia Midvall Steel and Ord- 
nance kompanijai užsakė 10O 
howitzerių. Tas atseis $2.700. 
000.

SUSITAIKĖ.
Milford, N. H. — 500 akme

nų skaldytojų sugryžo darban. 
Jiems pakėlė algas ant 10 nuoš. 
Sutartis padarvta iki 1920 m.

NEW YORK. — Lakūnas 
Thompson bipplanu buvo išlė
kęs j padanges ir pasiekė 14. 
000 pėdų au gs t urnos. Tokios 
angštnmos niekas dar nebuvo 
pasiekęs. I akiojo pi strečios 
valandos.

Bluefields, W. Va Mfesčiu- 
kyje Nemours. kur išdirba
mas parakas, ištiko ckspHozi- ■ 
:a. Žuvo vyras ir du vaikai.

Brooklire, Mass. — Vidur- 
' naktyje girdėdavosi bažnyčios 
varpo skambėjimas. Pirmiau- 

Į šia manė, kad tai dvasių dar- 
Į bas. Paaiškėjo, jog tai išdy
kusių vaikų darbas. Pavar
tojo tam 300 pėdų stiprų šniū- 

I rą ir skambydavo.

Shanghai. — Pietinės Chi- 
nijos dalis atsiskyrė nuo Peki
no valdžios ir pasiskelbė nepri- 
gulminga. Ta nauja respub
lika turi 100 milijonų gyven
tojų.

Kuomet truputį anksčiau 
Kwang-Tungo provincija pa
siskelbė neprigulminga, tai jos 
pavyzdį pasekė kita didelė 
provincija Kiang.

Sukilusių ir atsidalinusių 
provincijų vadai susirinko į 
Kantoną. Tas miestas turbūt! 
bus atskilusių provincijų sos-į 
tinė. Ateina žinios, provin
cijos Hunan, Fuk-Ien, Kwe- 
Cbow jau ketina ir-gi atsimes
ti nuo Pekino valdžios. Tas j 
judėjimas smarkiai pliečiasi po i 
visas provincijas į pietus nuo 
didžiosios upės Yang Tse 
Kiang.

Yuan-Shi-Kai norėdamas 
išgelbėti Chiniją hub susiskak 

400 ar 500 jar-^dgyno kvietė atskilusių provin
cijų vadus į Tarybą Tie ne- kandmtas jūrės, mūšyje ties 
klauso. . I Falkland salomis.

Meldėsi už

- 2.899.223. 
trečių vietą

Kas greičiausias.
Madison, Wis. — Prof. Snow, 

perdėtinis fizikos skyriaus 
prie AVisconsin universiteto 
padarė svarbius ištyrimus. Bū
tent ištyrė kas greičiausia 
sklysta tarp žmonių. Sako, 
kad skandalas sklysta tarp 
žmonių 1.000 jardų per sekun
dą Paskui eina saldliežuvia- 
vimai, būtent
dų sekundoj. Teisybė sklysta 
lėčiausia iš visų trijų. ,

Londonas — Iš Viennos atė
jo telegrama, kurioj skelbia
ma, kad 500 Austrijos aristo
kratų, 16 ere-herzogų ir erc- 
herzoginių susirinko į Viennos 
katedros koplyčių kartu rii ar- 
civyskupu meldėsi už taikų.

Madridas. — Keletas gele
žinkelių linijų pietinėj Ispani
joj sustojo eidinėti traukiniai 
dėl stokos anglių.

Amsterdam. — Mušyj žuvo 
Vokietijos gen. t Schoenberg, 
Jo brolis buvę kapitonu skrai
duolio Leipzig ir su juo žuvo, 
kuomet tas laivas buvo nūs-

I

EI Paso, Texas. — Atrasta 
penkių milijonų dolerių vertės 
grobis. Tie turtai buvo su
plėšti gen. Urbinos, Vilios ša
lininko. Turtus atrado Car- 

iranzos kareiviai.
Į _____________

Redding, Cal. — Haf Ureek 
farmeriai buvo išbaigę taboka 
ir negalėjo parsitraukti nėr 
tris, savaites. Negavo. tab»> 
kos nei rūkymui nei čiulpimui 
Tai jie ėmė čiulpti ir rūkyti 
alfalfos lapus.

Madridas. — Tš Lisabonos 
I atėjo žinia, skelbianti, kad 
Portugalijos ministeriai atsi- 

i statydino. Kaikurie premie- 
I ro pienai ministeriams nepati
ko ir tie atsisakė.

r '--------Trov, N. Y. — šis miestas 
[ •įminėjo šimtmetines' sive gy
vavimo sukaktuves.' Sukak- 
tnv**e dalyvavo Nev‘ Yorko 
majoras ir N. Y. valstijosgub 
joe- gub.

Washington. — Suvieny
toms Valstijoms Vilios gaudy 
mas jau atsiėjo $1.000.000.

Mass. valtsijos S. P. C. A. 
rūpinasi. kad būtų užgyta 
pardavinėti gyvas vištas prieš 

I Velykas.
Eastern garlaivių linijos 

[streikas pasibaigė. Kompa- 
nija sutiko samdyti mašinistus 

i ir pečkurius tik unijistus.
Middletown, N. Y. — Wm

1 Demorest, 40 metų amžias su- 
1 rintendentas Union Hat korrs 
j pani.ios nusišovė. Finansiniai 
I nepasisekimai privedė prie to



Pavasario svajone.

Pavasario rytą tekėjo saulutė
Ir kilo padange augštyn;
Pranyko naktyj patekėjus žvaigždutė, 
O oras vis ėjo šiltyn...

Žengiau takeliu pas upelį per lauką, 
Braukydami rasas nuo žolių.;
Tuojaus pas upelį, netoli nuo kranto, 
Paskyniau ten porą gėlių.

Papuošiau krutinę, ir vėl jau keliauju, 
Pagavęs daugiau dar spėką;
Paskui, prisiminęs mažystę, dainuoju 
Sau dainą mažučių vaikų.

Pasiekiau upelį; jis šniokšdamas teka, 
Žuvytės tik nardo linksmai;
Rods, tyliai jis teka ir šniokščia, rods šneka 
Tai vėl jis tyli visai...

Truputį išvargęs, tuoj sėdu ant kranto 
Ir dainą švelnutę girdžiu; \
Lakštingalė gieda; manau sau, supranta, 
Kad myli ją daugel širdžių.

Bet tuoj apsvaigino mane šis regėjim’s: 
Iš miško išeina skaisti
Mergelė; dainužės skambėjim’s 
Nutilo... ir ji jau arti...

Ir ištiesė ranką prie mano krutinės
Ir atėmė gėles visas...
Sako; — tai meilės jos mano šaltinis;
Kam skyniai nuo pievos tu jas?

Ramus ir laimingas pirmiau vaikštinėjau, 
O kiek dar turėjau spėkų!...
•Širdies suspaudimo niekad neturėjau, 
Silpnutis dabar , be jėgij...

Nors visą pasaulį aš myliu vienuodai, 
Nors lygūs man yra visi...
Bet tu man dabar paslaptinga atrodai, 
-Sakykie, tu, kasgiesi?...

Ir kiek tai pasaulyje yra gražumo, 
Kiek džiaugsmo ir turtų brangių ?
O kiek lankoje-gi kvietkelių skaistumo 1 

'O, tu, karalaite visų!

i Ir kogi dar liūsta, nerimsta krūtinė, 
_Ar vietos pritruko čionai?...
Ar čia ne tėvynė, ar čia ne gimtinė?.. 
Tai meilė, svajonė — jinai....

•N Ir sudrumstė mano jautrią dar sielą
; Vien’s žvilgsnis melsvųjų akių...

Dėl jųjų širdis man suspausta ir gelia,
Dėl jųjų taip tankiai verkiu...

Prabėgo daug laiko: ne dienos, bet metai, 
Takais tais pačiais aš einu;
Girdžiu, rodos, skamba balselis tuoj vietoj. 
Tai aidas dievaitės dainų.

L. Šilelis.
118 — 3 — 1916 m.
trri— i ■ ir..— n .i - ......

Ir kogi man 
norisi verkti?

Ir kogi man norisi verkti,
Kam ašaros liejas veltui?
Ar skausmo širdies aš išvengti
Nemoku, o gal ir dėlto?

Visuomet širdis surakinta
Nerimsta ir veržias kažkur...
Ir laimė jau, rods, sunaikinta. — 
*Gal grįš kada nors? ... bet iškur?....

Uz ką-gi man reikia kentėti?
Krūtinėj kam kįla verksmai;
Nejaugi lemta vis liūdėti
Vilteis nebetekus visai...........  •

Kas linksminas, šoka, dainuoja —
Neatjaučia mano raudų;
Kas skundžiasi, verkia, vaitoja — 
Už juos dar labiau man skaudu.

L. Šilelis.
10 — 1 — 1916 m.

Be pastoges.
I

Tamsi naktis. Sniegas bepaliovos kren
ta žemyn. Vėjas krentančias sniegines blaško 
į visas puses. Snieguotų debesų verpetai, vė- į 
jo sukami, kilsta padangėsna ir vėl puola 
žemyn.

Neapsakomai šalta. Gatvės tuščios, Į 
p-aeivių nei vieno nematyti.

• •

rrie OKieles, plačios New Yorko gat> 
ves, runa retkarčiais gatvekans prabilda, 
stovi augštas, puošnus,' ant dvidešimts gyve-| 
nir.ių namas. Visuose namo languose žiba 

•elektros šviesos žiburėliai. Iš vidaus namo 
yir 1 - ubus stygų orkestro garsai, mote

rų ir vyrų linksmi balsai. Turtuoliai čio puo- i 
tas kcl ią.

Ant gatvės ilga eilė automobilių. Vežė
jai dideliais šiltais ploščiais apsivilkę bėgioja 
aplnkui, trypa — stengiasi šaltį nubaidyti.

• •

Šalygatviu, sniegą kojomis braukyda
mas, eina nuplyšęs, nuvargęs, paniurus 
žmogelis. Priėjęs gatvės kampą, truktelėjo 
saliūno durių rankeną, paspaudė sykį, kitą. 
Veltui. Nedėldienio vakaras — smuklė užra
kinta.

Pradėjo praeivis dairyties. Pastebėjęs 
šviesoje paskendusius rupius, prie jų žings
niuoja.

Prie durių sargo priėjęs, drebančiu 
balsu maldauja įleisti jį į vidų nors ant valan
dėlės sušilti. ♦

Rūščiai išbarė puošnių manų sargas var
guolį žmogelį, prisakė jam traukties šalyn.

Auksuose šilkuose paskendusiuose namuo
se nėra vietos vargams.

Liūdnai pažvelgė varguolis į žvbančius 
šviesa namo langus, nuleido galvą ir, aša
ras braukdamas nuo skruostų, pasuko tamsios 
gatvės link, kur jį laukė vargas ir alkis.

• •
*

Keletą metų atgal jis taisė ir plytas dėjo 
šio namo pamatan. Jaunas jis tuomet dar 
buvo. Atsitiko nelaimė — mašinos geležinis 
ratas jo dešinę ranką nutraukė. Paliko elge
ta. Laimės-žvaigždė jam ant visados užgeso.

Atsiminė jis dabar nuo šio namo durių 
pavarytas, kad nelaimės priežastimi buvo tos 
antros durys, į kurias jis išsyk mėgino ineiti. 
Smuklė jį elgeta padarė.

Senų, pragyventų valandų sugraudintas, 
tamsia gatve slenkdamas nežinia kur, karčiai 
jis šnibžda:

— Aš prie to puošnaus namo statymo pri
sidėjau. Šiandieną ten auksas, šilkai, o aš 
iš bado mirštu. Neturiu kur prisiglausti.

— Šiandieną tuose namuose skamba links
mos muzimos garsai, liejasi šampanas, daina 
skliejasi, o rąan švilpia vėjo vaitojimas, snie
gas drebia akis.

— O-galėjo juk būti kitaip? sudejavo 
varguolis, — jei ne smuklė, gal bučiau lai
mingas iy aš.

Dar sykį grįžtelėjo atgal. Pažvelgė į 
puošnaus šviesaus namo ir tamsios smuklės 
duris, palingavo galva ir nuėjo tolyn.

Volungis.

Pasikalbėjimas su 
upeliu.

>Saulė leidžias už kalnelio, 
Nyksta šviesūs spinduliai; 
Bėgau greitai prie upelio 
Pasilsėti ten ramiai.

Niekur ant žemės ramybės
Sau surasti negaliu; 
Begu netekęs kantrybės 
Pašnekėt su upeliu.

Dienos prakaitą nuprausęs,
Jį upelyj palikau;
Švelnaus balso pasiklausęs,
Į upelį surikau:

— Vai, upeli! — ėmiau šaukti, —
Mano prakaitą neši;
Leisk ir mane drauge plaukti, 
Gal ten laimę surasiu.

O upelis atgal šaukia:
— Visur tie patys vargai; 
Čia tavo prakaitas plaukia, 
Kitur — ašarų lašai. x
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— Ten vėl kraujo upės teka, 
Nepažinsi, kad vanduo; 
Jau mirtinu balsu šneka 
Tėvas, brolis ir sesuo.

— Tu broleli, laimingesnis
Iš visų anų esi;
Tavo kryžius daug lengvesnis, 
Kurį šiandieną neši.

Plaukdam’s pasauliu plačiuoju,
Visokių vargų matau;
Iš anų nelaimingųjų
Tave laimingiausiuoju statau.

Mylėk, broli, pašaukimą, 
Džiaugkis iš laimės savo, 
Matydam’s kitų likimą 
Vargingesnį už tavo.

— Imk kantrybę, mesk liūdni 
Būki e linksmas ir ramus;
Užmiršk skausmą, neramumą —
Grįšk laimingai į namus.

aš tave neužmiršiu, nieka- 
aš noriu tik tave ir save lai- 

Amerikoj daugiaus uždirb-

Mylėk dorą, apšvietimą 
Greit ramybė pražydės;
Stok darbuotis tarp jaui

tų balių grįždavo atgal nepatenkin-

— Matute, — prašo motinos Pranukas, — 
leisk mane Amerikon. Matai, koks čia man 
gyvenimas vargingas....

— Skurstame, vargstame per dienų diene
les, o šviesesnės, linksmesnės ateities taip u 
nesimato; ir nors tvirtos dabar mano spėkos, 
bet-gi neamžinos. Taip sunkiai kasdiena dir
bdamas, sunyksiu, suvargsiu ir nebteksiu 
sveikatos, o senatvėje, tai ir duonos kąsnelio 
neturėsiu. Viskas ką šiandieną čia uždirbu- 
tai ir pravalgova ir dar žmoniškų drabužių įsi
taisyti negalėva.

— Vaikeli, — 'liūdnai galva linguoda
ma sako motina, — ką tu gero suma
niai? Ką-gi aš viena be tavęs darysiu. Pats 
matai, kad silpna esu, nebegaliu dirbti; 
Tik vieną širdies patieką — tave teturiu. Kur
gi aš, senutė, beprisiglausiu, jei tu mane ap
leisi. Žiur, ant lazdų vaikščioju, paeiti ne
galiu, o už keletos metų gal ir nuo lovos nebe- 
sikelsiu. O svetimieji nenorės mane priglaus
ti, gal neapkęs, kolios visokiais žodžiais.

Pasiskusti nebeturėsiu kam. Tave vieną te
auginau ir viltį tavyje turėjau, sakiau, tu 
mane, senutę paguosi, nuraminsi, priglausi 
mano žilą galvą, kada aš pati nebegalėsiu sau 
ant maisto uždirbti..

— Matute, — bučiuodamas senutei rankas, 
prižada Pranukas, 
da neužmiršiu; l 

mingais padaryti.
siu pinigų, tai ir tau daugiau prisiųsiu, o ir 
pats už kokių poros, trejato metų sugrįšiu. 
Tada mes gyvensime linksmais, visako turė
sime.

— Vaikeli, — purto žilą galvą senutė, — 
užmirši mane išvažiavęs, nebeatminsi manės 
varguolės. Kada uždirbsi daugiau pinigų 
daugiaus praleisi, pasikelsi į puikybę; nebe
užteks saviems reikalams, o apie savo seną, 
likusią Lietuvoje motinėlę, nebeatminsi.

— Ne, matute, ne, — karščiuojasi Pranukas,
— aš tau visada prisiųsiu visus pinigus; sau 
pasiliksiu tik antpragyvenimo, o kitus tu galėsi 
globoti. Kaip man bus linksma tada, kada tu ne- 
bevarsi, bet džiaugsies ir kalbėsi už mane po
terėlius, prašydama Augščiausiojo Tėvo, kad 
jis mano darbą laimintų ir suteiktų kantrybę 
perkentėti ten visokias pagundas, kokios atsi
eis datirti.

Meldė, prašė senutė Pranuką, kad neva
žiuotų Amerikon, bet liktų tėvynėj ir būtų jos 
senatvėje paguoda, bet veltui. Pranukas vi
są savo ateities viltį padėjo Amerikoje, už tai 
ir ruošėsi kuogreičiausiai kelionėn.

Prisiartino jau ir išvažiavimo valanda. 
Pranuko viskas buvo sudėta, sutaisyta 

tik laukė atvažiuojant vežėjo, kuris davežtų 
jį ir jo daiktus iki stoties.

Paprašė dar motinėlės, kad neužmirštų 
indėti jam grabnyčių žvakės, nes, nežinia, 
kas gali atsitikti plaukiant per plačiuosius van
denynus.

Besitrūsiant Pranukui ir jo motinai apie 
ryšulius, sutarškėjo, subarškėjo ratai ir pri
važiavo prie durų didelė žydo brička poros ar
klių traukiama. Bričkoje be žydo vežėjo sė
dėjo dar du jaunikaičiu, kurie taip-pat, kaip 
ir Pranukas, keliavo į laimės ir gerbūvio šalį
— Ameriką.

Atsiklaupė Pranukas ant kelių, persižeg
nojo, pabučiavo kryželį ir trumpai, bet karš
tai pasimeldęs, atsisveikino su savo motinėle 
kuri ašarose paplūdus, liūdnai laimino savo vie
natinį sūnelį tolymon kelionėn..

Nelinksmas Pranukas skyrėsi su savo mo
čiute, gimtine. Gaila jųjų buvo, spaudė Pra
nuko širdį neapsakomai liūdnos mintys. Kryž- 
keivj, kur stovėjo senas ąžuolinis samanoms 
apaugęs kryžius, liepė vežėjui sulaikyti ark
lius ir išlipę keliauninkai prie kryžiaus dar 
sykį pasimeldė, prašydami Augščiausiojo, kad 
juos vėl laimingai gražintų iš Amerikos atgal 
prie savųjų.

Apie Pranuko kelionę vandeniu, jo atva-. 
žiavimą pas savo draugus pasakoti neapsimo
ka, — tą kiekvienas iš mūsų, kuriam teko va
žiuoti iš Lietuvos Amerikon

Pažiūrėkime dabar, ką mūsų Pranelis su
rado Amerikoj.

Ilgą laiką Pranukas buvo be darbo. Ame
rikoje tuomet buvo sunkūs laikai.

Pranuko naujieji draugai jam kiek ga
lėdami padėjo, bet už tai jo sielą ir jausmus 
nuodijo klaidingu mokslu. Rūpesnio apimtas 
Pranukas dažnai prašė savo draugų, kad jį 
nuvestų bažnyčion, bet visada išgirsdavo pa
šiepiantį atsakymą, kad jei nori eiti bažny
čion, tai gali nebegrįžti, nes Amerikoje tik tam- 

| sūnai bažnyčias lanko. ,
Neturėjo Pranukas Amerikoje prakilnes- 

|nių draugų ir pažįstamų, kaip tik tuos, prie 
kurių atvadavo. Vedėsi jį draugai ant savo 
prakalbų, diskusijų, susirinkimų ir tt., bet 
apie maldą, bažnyčią neleido nei prisiminti. Iš- 

įsyk viskas Pranukui keista atrodė, priešinosi 
jo tyra sela viisems nešvarumams, bedieviško
jo mokslo išguldinėjimams, bet pagalios ir 
Pranukas užsikrėtė bedieviška spauda, moks- 

I ln• mat geresnio jam niekas neparodė ir ne- 
coti.
nuo pat Pranuko atvažiavimo, 
supažindino su vienu lietuviu saliu- 
<uris iisrai ir mei ai su mo -raibė

j

ją grei 
tas

Čia, tai ne Lietuvoj, čia viskas atrodė 
nepaprasta, svetima, nemalonu

Taip praslinko keli mėnesiai, per kuriuos 
Pranukas daug ką naujo sužinojo, daug ko pa
simokino, datyrė ir šiandieną Pranukas jau ne
be Pranukas.

Užmiršo jis Dievą, užmiršo tikėjimą, už
miršo ir savo seną, likusią varguose Lietuvo
je matušę.

Persiėmė bedieviška pasaulėžvalga, li
kosi bedieviškos spaudos platintoju ir rėmėju. 
Likosi tikru karžygiu kotoje prieš bažnyčią. 
Pranyko gražieji jausmai, din^o skaisčios i- 
dėjos — likosi keršto ir neapykantos auklėto
ji-

Senutė - žilgalvėlė užmiršta Lietuvoje, gal 
vargus kenčia. Niekas jos šiandieną nebepa- 
guodžia. Gal gerų žmonių išmalda sau pra
gyvenimą daro. Gal ji, pasirėmus ant sulū
žusių kiemo vartų, klausosi vėjalio — švilpū- 
nėlio ūžimo ir laukia, nesulaukia jokios žine
lės nuo savo mylimo Pranelio, kurį su ašaro
mis išlydėjo Amerikon laimės ieškoti.

Gal jai kartais rodosi, kad tai ne vėjalis 
ūžia, bet jos Pranukas kalba. Jai pasveikini
mus siunčia. Laukia senutė, liūdi ir tikisi.

Tuom tarpu Pranukas nei neprisimena sa
vo motušės; jis kovoje paskendęs, didžiuojasi 
savo nauju mokslu ir gailisi lietuviu užgimęs.

Šiandieną jau daug tokių Pranuku atsi
rado; užmiršo jie savo tikėjimą, pamynė po 
kojų savo šventuosius idealus; paskendę gir
tuoklystėje nardosi bedievybės bangoje.

Keleivis.

Atsišaukite.
Gerbiamoji Redakcija:

Aplaikiau nuo Williamsburg 
Steamship Agency, 249 Grand 
str., Brooklyn, N. Y. surašą 
vardų, kurių laiškai, prisiųsti 
iš Lietuvos ypatingai Kauno 
rėd., randasi pas juos. Jie 
prašo surasti būdus palengvi
nimui išsiuntinėti tuos laiškus 
pagal vardus. Aš nesurazda- 
mas geresnio būdo, prisiunčiu 
šį surašą Tamstoms ir tikiuo
si, jog neatsisakysite jo pa
talpinti. Kiekvienam links
ma sulaukti žinutę nuo savųjų 
sužinoti ar gyvi ir kur gyvena. 
Iš virš minėtos agentūros ir 
aš gavau nuo namiškių iš Vo
kietijos laišką. (Iš Šiaulių). 
Nors trumpas, bet daug pasa
kyta. Kenčia, matomai, ne
apsakomai. Esą vargšais ir 
prašo pagelbos. Nežiną, kur 
seserys, nežiną kur brolis. Gal 
žuvę baisioj ugnyj, gal pabė
gę-

Pastaroji agentūra siunti
nėja pinigus į Lietuvą užimtą 
vokiečiais. Jei kas suras ta
me surašė nuo savųjų laišką, 
kreipkitės ant virš paduoto 
antrašo ir laiškai į trumpą lai
ką bus prisiųsti.

Pr. M. Juras.

Žydų Karalius
V.

rašo 
in Schawel.

A. Matževitz, Paterson, N.
J. rašo Fr. Elizabeth Polinovs- 
kaja.

M. Foįeikis, Bos 626, Hawt- 
horne, Okla. rašo Kazimir Fo- 
leikis.

Juozas Balčunas, Box 12 
Oakmont, Va. Justina Balču
nas, in Kusawine.

Juoston Micsena, Rumford, 
Me. Rozalie Micsena. in Scha- 
wel

M. Grynevitsch, Worcester, 
Mass. Vladislav Janovitz,

Stanislav Joschovsky, Nas- 
hwille, Wis. Sophia Jonaitis.

Jonas Klimas, Wendel, Pa. 
Justina Klimas,

K. Bogucanskas, Oglesky, 
III. Box 122.K Fr. Bogucans
kas.

Jahn Subris, Superior, Wis. 
Anna Lubris,

B. Rozmin, Box 35, E. Mi- 
llinocket, Me. Pieter Rozmin, 
Dorf Juschkaitz

D. Gaupsas, New York Ci- 
ty, Ignatis Karpovitz, in Sha- 
węl

Petras Stankūnas, Rumford, 
Me. Fr. Ant. Stankūnas,

William Monkus, Chicago, 
III. F. Monkus,

Jurgis Sidaras, Newark, N. 
Marijona Valinskaitė, in

(Bal-

vieš-

gerai žino.’

AM, 
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LAIŠKAI.
Marcinkus, Kenosha,Wis. 
Marcianna Dobrowskaja,

(Tąsa)

... O šis gyvuliškas riksmas! Tartum pei
liai veria mano širdį?

Lija. Barabas, sako, didelis galvažudis... 
Joana. Taip, taip — atsimenu: nesenai ji- 

; sai papildė žmogžudystę.
Lija. Jisau jau sėdi kalėjime.
Proklė. Bet ką tie šauksmai reiškia 

sai pradeda nurimti).
Lija. Nesuprantu.

SCENA xvn.
Prefektas (ineidamas): Dovanok man, 

patiene! Gal ne laiku mano inėjimas, vis-gi 
mano širdis jaučia, kad tu geidi žinių iš pre- 
torijos. Tu pamylėjai Tą Mokytoją. Nors aš 
ir negaliu pasidalinti su tavim panašiais senti
mentais, vis-gi man tavęs, viešpatiene, gai
la!

Proklė. Širdingai tau ačiū, mielasai tamsta! 
Tu supranti mano troškimus. — Ką-gi, tamsta, 
matei? (Balsai išnaujo pakyla).

Prefektas. Tamstos vyras, teisdamas Kali
nį, štai kaip atsiliepė į žydus: “Jūs sakote, 

: kad Jisai tvirkina mūsų žmones. Aš tą daly- 
' ką ištyriau jūsų pačių akyveizdoje ir neradau 
Jame jokios kaltės. D taip, ydant jums įti
kus —liepiu Jį nubausti ir paliuosuoti!”

Proklė. Ką tamsta, sakai? “Nubausti?”Ar
gi tai galimas daiktas?

Joana. Kam-gi bausti, jeigu Jame nerado 
jokios kaltės?

Prefektas: Aš atkartoju vien girdėtus pra- 
| kuratoriaus žodžius.

Proklė. Klausyk... jeigu kaltinamas teisme 
išteisintas, ar galima Jį bausti?

Prefektas. Viešpatiene, aš prakuratoriaus 
tarnas. Ar-gi man pritiktų teisti jo pasielgi
mus?

Proklė. Užmirškim prakuratorių. Aš rei
kalauju tamstos nuomonės. Ar galima bausti 
Nekaltą

Prefektas. Atmink, viešpatiene. Jisai liepė 
Jėzų nubausti, kad intikus suerzintai miniai.

Proklė. šitaip! Bet tai stoka rimtumo — 
tai silpnybė, niekšumas!... Kalbėk gi, -kas to
liau ten atsitiko ?

Prefektas. Tuom tarpu prakuratorius atsi
minė, kad yra žydų paprotys prieš Velykas 
vienam kaliniui suteikti liuosybę. Prakura
torius užklausė: “Ar norite, kad prieš šven
tes palmosuočiau jums Žydų Karalių?” Minia 
nurimo — tuoj pradėjo tartis su kunigais bei 
farizejais. Tuom tarpu įbego tavo pasiųstas 
vergas ir ūmai perdavė prakuratoriui tavo įsa
kymus. Žmones staiga sušuko: “Išleisk mums 
Barabą!” — tą galvažudį.

Proklė. Tai štai ką reiškia tie minios šauk
smai.

Prefektas. Ir su šia žinia, aš pasiskubinau 
pas tave. (Staiga įbėga Aleksandras, visas pa
balęs, nusikankinęs ).

SCENA xvm.
Aleksandras. Ką aš mačiau!
Visi (sušunka kartu): Ką-gi, sakyk!
Aleksandras: Prakuratorius norėjo Jį pa

liuosuoti, bet intužusi minia šaukė: “Prikry- 
žiuok Jį, prikryžiuok!”

Proklė. Kryžiaus mirtis! 
Joana. Mokytoją prikryžiuoti! 
Lija. O, varge, varge, varge... 
Prefektas. Toliau kas?
Aleksandras. Prakuratorius užklausė: “Ką 

blogo Jisai jums padarė? “Bet minia pradėjo 
rėkti, staugti, kaukti ir... pergalėjo. Praku
ratorius pavedė Jį kareiviams ir liepė nuplak

O, baisenybė!
O skausmų žiaurume! o amžinoji

(Tolinus bus.)

J.
Schavel.

Juozas Auciz, AVaterbuiy, 
Conn. Agena Poloni j a, in Scha- 
wel

E. Laurinowitch, Payton, 0- 
hio. Polina Laurinowitz,

M. K. Sabootice, Chicago, 
UI. Wictoria Sabootice,

Mr. Bandža, Chicago, UI. 
Barbary Bandža,

F. John Dawjat, Pittston, 
Pa. Jedviza Danet,

Stanislaw Jesdowsky, Chi
cago, UI. Sophia Jonaitis,

Gurczkas, Peter-St. Lawrent 
College, Montreal, Can.-Theo- 
dora Guretzki,

Kazys K^ietkus, Spring- 
field, UI. Magdalena Kwiet- 
kus,

Jonas Biliūnas, Bos 324-Ma- 
ttituck, N. Y. Anton Biliūnas, 
in Iglotzi,

Anton Beliawskis, Pitts
burgh, Pa. Willjana Beliaws- 
kis, in Twijbow.

F. A. Jozapaitis, Chicago, 
UI. Anton Potrovski, in Sa- 
gwine.

Heinrich Huber, Chicago, 
III. Kari. Huber, in Radziwi- 
lisky.

Aibin Krachowski, Oak- 
land, Man. Canada. Kadehus 
Kraschovsky,

F. Naviskas, Rockford, Dl. 
Katharina Neviskas, in Guber
nija.

Grezegors Ligotzki, Akron, 
Ohio. Stanislava Ligocka, in 
Gorannik.

Peter Polius, Philadelphia, 
Pa. Joseph Polius, in Dorf 
Cairo. /



ž Iš po darbininko plunksnos.
“Darbininkai Vienikimes,,

—

3

Tai yra teisingiausias obalsis, kurs turi 
būt garsinamas ir platinamas, ir aiškinamas 
nuog krašto lig krašto pasaulio: kur tiktai y- 
ra kokia žmonių tauta ar tautelė, kur tiktai 
randasi ar dideliausios minios, ar mažos kuope
lės, arba nors vienui vienas mūsų brolis ar se
selė, wdarbininkas varguolis, ar varguolė.

Ir kiekvienas mūsų brolis ar seselė turi 
prisidėti visomis savo spėkomis ir išgalėmis 
prie platinimo to taip svarbaus obalsio; kad ji
sai skambėtų kaipo balsas varpelio, šaukian
čio ant maldos, kaipo balsas varpo, budinan
čio iš miego snaudalius ir užšalusius, kaipo 
balsas triūbos, apreiškiančios kovą už būvį, 
kovą ant žūt-būt- už laisvę prispaustųjų, pa
niekintųjų visų mūsų žemės kirmėlėlių, trem
piamų ir kankinamų ir visokiais būdais ganabi- 
jamų ir išnaudojamų — darbininkų.

Ir tu, seneli, žilgalvėli, kursai eini, laz
dele pasiremdamas, stenėdamas ir krunėda
mas, atidavęs visas savo spėkas ir sveikatą 
savo išnaudotojams.

Ir tu, jaunuoli, kursai laikai ir neši ant 
sao kruvinų pečių visas spėkas savo išnaudo
tojų, kursai, sunkiausiai dirbdamas ir pra
kaitą liedan.as, vos-nevos padarai sau šiokį- 
-tokį pragyvenimą. Ir tu sesele lelijėle, iš vi
sų pusių draskančiųjų plėšrių žvėrių ir dieliij 
siurbėlių apgulta, tykančiųjų praryt tavo svei
katą ir nekaltybę. Ir tu maželi kūdikėli, kur
sai vargsti - skusti nedavalgęs ir pusnuogis, ir 
net skaisčios Dievo saulutės šviesos spinduliais 
negauni naudoties: šaukite visi vienu balsu, 
kiek katras valioja. Darbininkai vienikimes. 
Ir tegul tas balsas 1 ūna toks baicū3 toks trenK- 
s.aingas, toks galingas, kaip balsas šuNų ink 
stančių perkūnų įlenkimų. Tegu tas balsas 
būna toks griaudus, kaip verksmas našlaitėlio 
ant kapo mieliausios motinėlės, toks meilus, 
kaip pirmoji '.ik1 a nekalta meilė.

Tegul tas balsas sukrutina mūsų širdį, 
mūsų jausmus, mūsų protą, kad mes visi 
žinotumėm, suprastūmėm ir jaustumėm, kad 
tiktai vienybėje - mūsų galybė. Be vienybės 
nėr’ galybės, be galybės — pergalės.

Broliai, darbininkai! Pameskime visus 
kivirčius, prašalinkime visus nesusipratimus, 
o bėgkime visi iš visų pakraščių ir iš visų kelių 
ir kelelių, šunkelių ir kryžkelių į vieną didįjį 
vieškelį, Į vienybę. O jeigu tik mes to vieške
lio laikysimės, iš to vieškelio niekur neklysi- 
me: pirmiaus ar paskiaus, anksčiaus ar vė
liaus, o pasieksime savo tikslą — pagerinimą 
savo būvio ir savo ateinančiųjų, busimųjų kar- 
tų-gentkarcių. •

Kova baisi ir sunki mūsų laukia, ir jau 
ta kova pradėta, ir jau ne vienas karžvgis iš 
mūsų brolių krauju savo apliejo mūšio lauką ir 
gyvybę paguldė. Jau ne vienas priplėkusia- 
me kalėjime geležiniuose pančiuose ir retežiuo
se dūsauja ir merdėja. O tai vis iš didelės 
meilės dėl brolių savo darbininkų, dėl mūsų 
visų, dėl tavęs, brolau, ir dėl manęs, tai yra

4?

I už bendrą darbininkų luomo reikalą. 1
O mes ką darome? ugi riejamės tarp sa

vęs per laikraščius ir prakalbas: o labiausiai . 
mes, broliai lietuviai. Paimkime visą mūsų į 
spaudą, visus laikraščius, ir sudėkime į krū- 

į vą, ir paimkime iš tos visos krū^js katrą nors 
Į laikraščio numerį, o jeigu rasi tokį, kuriame 
nebūtų šmeižiami ir išniekinami broliai darbi
ninkai ir veikėjai prešingai manantieji, tai 
duosiu su maišu galvą nukirsti. '

Ir kiek ten, po tuos laikraščius, viso
kių pliauškynių ir nebūtų daiktų ir išmislų pri- 
pliaukšta dėl pažeminimo priešingos srovės ar 
nuomonės, tai netik į jaučio skūrą nesurašytu- 
mei, ale ir į tą skylę nesukimštom, kur viskas 
telpa. (Į gurbą)

O kodėl taip yra? o tai dėlto, kad mes 
visi veikiame ne iš širdies, kad netas, kas 
svarbiausia, mums rūpi, ale ypatiški reikalai: 
arba kišeniaus prisikimšimas, arba ingijimas 
vardo didžgerklio galvočiaus, tai yra išsikėli- 
mas į didystę ir lipimas ant kito sprando pasi- 
jodinėt, arba ieškojimas už save kvailesnio.

O tai yra labai-labai blogas mūsų visuome
nėje apsireiškimas ir mes turime visi, vardan 
visuomeniško labo, susitart ir visomis spėko
mis nuravėt nuo mūsų visuomeniškos dirvos 
tas bjauriausias piktžoles. Tai bus pirmas 
svarbus žingsnis link taip reikalingos vienybės 
kovoje už būvį ir pagerininžą mūsų būvio atei
tyje.

Jeigu mes nesusiprasime, jeigu mes tą pa
reigą neišpildysime, tai išsipildys ant mūsų žo
džiai V. J. Kristaus: “Visokia viešpatystė ir 
draugija nesutinkanti savyje bus išnaikinta ir 
jos vardas pragaiš.”

Deltogi broliai darbininkai, lietuviai ka
talikai, mes nuo šiandien nuspręskime visi vie
nu balsu: kad nuo šiandien ant visados priža
dame savo brolius darbininkus ar tai jie būti} 
socialistai, ar laisvamaniai, protestonai, ar 
žydai, ar pagonys niekados neapšmeišime nei 
per raštą nei žodžiu, ir nepravardžiuosime jo
kiais išjuokiančiais ir neprigulinčiais žodžiais. 
Taip-pat norėtumėm, kad ir mūsų broliai dar
bininkai priešingųjų srovių ir pažiūrų taip-pat 
pasielgtų ir su mumis. Ir mumis kad nepra
vardžiuotų nei klerikalais, nei atžagareiviais, 
nei kitais kokiais pravardžiavimais. Mes ap- 
reiškiame visiems viešai, kad mes esame kata
likai darbininkai. Mūsų Sąjunga sutrumpin
tai vadinasi Lietuvių Darbininkų Katalikų Są
junga, ir rašosi šitaip: LDS. o^mūsų laikraš
tis “Darbininkas” yra lietuvių katalikų dar
bininkų Sąjungos laikraštis.

Skirtingumas tikėjimiškų pažiūri}, daly- 
j kų stovio nepermaino, ir kovos už būvį ir ge
resnę ateitį neprašalina ir nepanaikina. Ir ta- 

^me dalyke mes visi sutinkame ir turime veikt 
prieš bendrus priešus ir išnaudotojus išvien vi- 

i si. Darbininkai vienvkimės — kovą laimėt 
Diev’s padės. Greičiaus ar vėliaus visvien mes 

'būsime pergalėtojais. Tai-gi, broliai, į vie
nybę spieskimės visi iš dūmo, visi kaip viens, 
vyrs į vyrą, niekas mūsų neapgalės. O Dievs 
mums padės už tiesą kovot.

I F. V.

V

♦

MOTERŲ DIRVA.
Ruoškimės prie 

Seimo.
Artinas jau seimų sezonas, 

kai-kurių didžiulių organizari 
jų pirmininkai jau paskelbė 
dieną ir mėnesį kada jų atsto
vaujamų organizacijų seimai 
bus.

Sukruto kuopos svarstyti 
organizacijų reikalus, tarties 
kaip čia nedateklius dapildyti, 
ruošia įnešimus. Visur mato
si gyvumas, tik mūsų — Mo-1 
ten}- Sąjungoj — viskas iki 
šiolei tyku.

Mūsų seimas įvyks So. Bos
ton, Mass. pradžioj liepos — 
jei pasklidęs gandas yra tei
singas; tad prisiruošimo lai
kas neperilgiausis — vos trys 
mėnesiai.

Trys mėnesiai, tai reiškia, 
kad kuopoms beliko vos trys 
susirinkimai iki seimui. Kiek
viena narė privalo atydžiai 
perskaityti konstituciją, kad 
dapildžius pamirštas žinias a- 
pie Sąjungą, jos įstatus bei 
reikalavimus, taip-pat turi 
apsipažinti su visos organiza
cijos stoviu.

Padarius tai, kiekviena na
rė galės gyvai ir nuosekliai 
svarstyti pakeltus klausimus 
apie Sąjungą, jos stovį ir pa
gerinimą ateityje.

Be abejo mūsų gerbema pir
mininkė netrukus sušauks sei
mą, pažymėdama kada tai į- 
vyks, taip-pat gal nurodys ke
lius svarbiuosius punktus lie
čiančius Sąjungos gerovę, ir

, paduos juos kuopų apsvarsty
mui.

Šiaip ar taip, bet jau laika® 
, pagalvoti ir ruošties prie savo 
seimo, kad susivažiavusios de
legatės galėtų kuopasekmin- 
giausiai pasidarbuoti Sąjun
gos labui.

Urganda.

Atsišaukimas 
į kuopas.

Greitu laiku įvyks S. L. R. 
Moterių Sąjungos rankų išdir
binių paroda.

Sąjungietės, ką turite gra
žaus bei akyvaus rankom pa
dirbę prisiųskite kaoveikiau- 
siai Į šią savo parodą ir visos 
turite laikyti už pareigą prisi
dėti.

Jau Amerikoje yra buvę pa
roda rankų išdirbinių, bet pir
mu kartu sąjungiečių, ir vien 
tik nuo sąjungiečių bus pri
imami daiktai parodom Kad 
kiekviena narė nors po vieną 
daiktą prisiųstų, tai ir tuomet 
būtų daug, bet ir reta kuri ne
galėtų prisiųsti ir po keletą 
daiktų. Ištikro galime tikė- 
ties, kad ant parodos bus įvai- 
rių-įvairiausių išdirbinių ir 
puikių, sprendžiant jau ir iš 
dabar prisiųstų daiktų.

Už gražiausius išdirbinius 
bus dovanos brangios vertės ir 
pagyrimo laiškai.

Visus daiktus siųskite ap
draudę (patogiausia per parcel

parengti Parodą iš dailiųjų 
rankų darbų, kaip tai: siuvi
nių, mezginių, piešinių ir skap- 
toriškų bei visokių, pačių są-l 
jungiečių padarytų dailės dar-! 
bų. ♦

Gegužio 1 dieną Parodos 
Komisija pradės tvarkyti pri-' 
siųstus parodon dailės išdirbi
nius, nes nuo tos (Gegužio 
1) dienos bus msų parodos ko
misijai pavesta ruiminga Šv. 
Jurgio parap. svetainė — visos 
savaitės laikui. Tai-gi — su
prantamas dalykas, kad visi 
rankų darbai pirma to laiko 
turi būti jau ant vietos Chica
go, Dl. pas A. L. R. K. Mote
rų Sąjungos iždininkę gerb. 
ponią Antaniną Nausiedienę, 
917 W. 33 st., Chicago, III. ku
ri yra mūsų apskričio susirin
kime išrinkta priimti po josios 
antrašu atsiųstus visus paro
don siunčiamus daiktus.

Visų komisijos Parodos na
rių bus didžiausia rūpestis už
laikyti parodon prisiųstus dai
ktus tokiais kokie jie yra — 
nesuteptais. Parodoje išstaty
tieji daiktai nebus 
rankomis čiupinėti, 
kinti.

Už tobuliausiai 
dailės darbą, — bus 
dovana 
antrą - 
— vieniems metams “Dienraš
tis Draugas,” už kitus inžy- 
mius daiktus bus parūpinti 
tinkami pagyrimai arba smul
kesnės dovanėlės.

Visų parodon atsiųstų daik
tų apvertinimui bus užprašyti 
mūsų geriausieji dailininkai.

Sąjungietės! mes pildome 
mūsų seimo nutarimą todėl vi
sos kuri kuom galite prigelbė- 
kite, kad šl pirmutinė Mote
rų Sąjungos Paroda būtų pa
sekminga.

J. Rutkauskienė.
A. L. R. K. Moterų Sąjun

gos I apskričio pirmininkė.

Į kokio finansinio ir veiklumo 
į laipsnio organizacija stovi, in- 
gija didesnį pasitikėjimą Są
jungai ir noriau rašosi prie. 

Į jos.
Antras dalykas, artinas Są

jungos seimas, ir ypatingai 
i svarbiu dalyku yra kiekvienai 
sąjungietei žinoti organizaci
jos stovis.

Tas žinojimas taip-pat ne
mažai pagelbės kuopoms ren
giant savo įnešimus seiman.

Tad dėl Sąjungos labo rei
kėtų subrusti su apyskaitos iš
davimu. _

leidžiami 
ar sudul-

nuveiktą
duodama

- aukso medalis. Už 
paveikslas; už trečią

post) centro iždininkės, p-nios 
A. Nausėdienės, kuri yra po 
$5.000 kaucijos.

Antrašas:
Mrs. A. Nausėda,

917 W. 33rd str., Chicago, III.
Siunčiant siuntinį, tuoj pa

siųsti ir laišką su pilnu apra
šymu pasiųstų daiktų.

Pasarga:
Prie kiekvieno išdirbinio 

tvirtai prikabinkite su juodyla 
aiškiai parašytą kortelę su se
kančiais dalykais:

1. Savo pilną vardą ir pa
vardę.

2. Antrašą, (miestą ir val
stiją.).

3. Sąjungos kuopos numerį.
4. Kainą arba vertę išdirbi

nio.
5. Ar ant pardavimo ar ne.
Visus daiktus malonėkite 

kuogreičiausiai pasiųsti centro 
iždininkės antrašu, kaip auk
ščiau buvo nurodyta nevėliau, 
kaip iki balandžio 26 d., nes 
paroda bus pirmą savaitę ge
gužio mėnesio.

Sąjungietės nelaukite diena 
po dienai iki paskutinei dienai, 
bet DABAR TUOJAUS su
tvarkykite visus daiktus ir 
PASIŲSKITE į didžiausią 
moterų ir merginų rankų dar
bo parodą.

Dr. S. A. šlakienė.

j onos
. Ar-

GERIAUSIOS 
PARMOS.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budintais, Sodais, apsėtais 

..._______ 2 _______ rsnuT
! nebrangiai ant lengvų išmokė j i- 
| mų, kreipkitės prie mūsų, seniau- 
Isių teisingiausių farmų pardavė
jų. Me§ vieninteliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendintu Rašykite tuo- 
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

Adresuokite,
A KIEDIS & CO.

Peoples Statė Bank Bldg. 
Scotville, Mich.

su
s^uioj souoS soiųjĮpęiaa jį siu:

Urganda.

ATSIŠAUKITE!
‘ ‘ Darbininko ’ ’ administra- 

cijoje reikalinga tuojaus mer- 
gina-knygvedė.

Turi mokėti gerai angliškai 
ir lietuviškai kalbėti ir rašyti, 
taipgi ir ant Typewriterio dir
bti. __Darbas užtikrintas, dėl
geros merginos.

“Darbininkas”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

KODĖL NEIŠDUODAMA 
APYSKAITA?

Beskaitant Moterų Sąjun
gos konstituciją užtikau se
kantį paragrafą r — Centro ra
štininkė — “priruoš seimui 
metinę savo darbi} ir Sąjungos 
veikimo apyskaitą, parodyda
ma visą Sąjungos stovį, išduos 
bertainines apyskaitas ir pa
garsins organe” ir tt.

Pirmoji ir vienatinė apys
kaita Moterų Sąjungos stovio, 
buvo išduota gan senai šeši ar 
septyni mėnesiai atgal. Gi 
konstitucijoj sakoma, kad ber- 
taininės apyskaitos 
išduotos.

Kodėl taip nėra 
Gal tai, kad dar 
savo organo? 
laikraščiai, 
ninkas, ’ ’

DARYKITE, KAIP KITI.

Ir jūs darykite, kaip kiti.
O tie kiti štai kaip daro: 

suvynioja į poperėlį sidabrinį 
pinigiuką-dešimtuką ir siunčia 
konverte mums su laišku taip 
parašytu: “Už šį sidabro šmo
telį (10c.) meldžiame atsiųsti 
aukso (U. Gurkliutės KOME- 
DIJĖLĖS).”

Tokį laišką gavę, mes tuoj 
dedame puikią aukso spalvos 
viršeliais p-lės U. Gurkliutės 
knygelę — KOMEDIJeLeS.

Per dvi savaiti. tos knygelės 
išpardavėme arti 1.000 ekz.

Knygelė labai smagi, dai
liai atspausta, popiera drūta, 
kaip jaučio oda.

Pigi, kaip ir visos “Dar
bininko” išleistos knygelės, to
dėl kad tikimės greito išpar
davimo.

Išpirkite KOMEDIJĖLES 
tuoj, ne vieta joms gulėti 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ knygyne. Pir
kit, skaitykit, platykit, staty
kit scenon p-lės U. Gurkliutės 
K o m e d i j ė 1 e s.

Adr.: “Darbininkas,” 
242 W. Broadway„

So. Boston, Mass.

SVARBUS PRANEŠIMAS

“Darbininko” agentams šio-

turi būti

daroma ? 
neturime 

Bet, yra kiti ■ 
, kad ir “Darbi- 
kurie sutinka visus 

oficiališkus pranešimus pas
kelbti.

Ne tik, kad priedermė rei
kalauja iš Centro raštininkės 
išdavimo raporto apie Sąjun
gos stovį, bet tas išdavimas 
painformuoja sąjungietes apie 
jų organizacijos stovį, para
gina labiau darbuoties Sąjun
gos gerovei, ir nemaža prisi
deda prie patraukimo nauji} 
narių.

NAUJIENA LIETUVIAMS!
Nuo senai So. Boston’e 

buvo pageidaujama geros, 
švarios, lietuviškos res
tauracijos. Tas pageida
vimas išsipildė. Dabar to
kia . restauracija randasi 
po No. 204 W. Broadway.

Viskas yra švariai užlaiko
ma. Valgis yra šviežias, geras 
ir tinkamai pataisytas. Čia 
kiekvienas lietuvis gali sočiai 
ir gardžiai papietauti. Patar
navimas yra prielankus ir 
mandagus.

Visi lietuviai So. Bostonie
čiai ar ii kitur atvažiavę yra 
kviečiami užeiti į

W H I T E ‘ W A Y 
RESTAURANT

Feliksas Zaleskis
— ir —

Jonas Jokubauskas
(savininkai)

204 W. Broadway,
So. Boston. Mass.

Moterų Paroda.
Jau buvo pagarsinta “Dien

raščio Draugo” No. (2 1916 
m), kad balandžio 1 d. Ameri
kos Lietuvjų R. K. Moterų Są
jungos Pirmo Apskričio antra 
me susirinkime įvykusiame 
Dievo Apveizdos parap. svetai
nėje, Chicago, III. 1916 metų,

runų, p..?. EZalesr._n.ku, \ linijas 
gub., kas apie juos žino arb„ jie 
patįs, malonėkite pranešti Ka* 
adresu:
(d) 0. Ceniliutė,
Box 732, Forest City, Pa_

Pajieškau savo pusbrolių Juš
kų, paeina iš Kauno gub. ir val
sčiaus, čekiškių par., Šlapučių. 
kaimo. Jie patįs ar kas kitas- 
praneškite man, nes turi svarbų, 
reikalą.

Mikolas Kačiutis,
1436 So. 9-th St., Sheboygan, Wia.

Pajieškau savo brolio Jono 
Urbanavičiaus paeina iš Širdžių 
kaimo Ziplių valsčiaus, Suvalkų 
gub. Pirmiaus gyveno So. Bos
ton, Mass. bet dabar nežinau kur, 
siunčiau kelis laiškus senu adresu, 
bet nei vieno negavau ir mano 
siųsti nesugrįžo.

Turiu svarbų reikalą, jis pats 
ar kas kitas malonėkite praneš
ti jo adresą, nes turiu svarbų 
reikalą. Už tai prižadu užrašy
ti “Ežį” metams. Mano adresas: 

Antasas Urbonavičius,
282 Snoidou Land,

Dykeread, Shotts Scotland. 
(40, 41, 42)

mis dienomis atspauzdinome 
labai parankias knygutes rin
kimui apgarsinimų “ Darbinin
kui.”

Norėdami pasidarbuoti ta
me, kad parinkus apgarsini
mų savo kolonijoj, kreipkitės 
į “Darbininko” Administraci
ją reikalaudami prisiųsti kny
gučių.
242 W. Broadway

So. Boston, Mass.

ATYDA
Ansonijos ir apylinkių 

tuviams šiuomi pranešu, 
atidariau fotografijoms galeri
ją ir darbą atlieku artistiškai.

Reikale kreipkitės lietuviai 
pas lietuvius.

‘Pajieškau savo draugų Jono ir 
Emilijos Cidabrų, paeina iš kai
mo Dapkiškių, Gižų par., Suval
kų gub. Astuoni metai kaip iš- 
Lietuvos į Suv. Valstijas ir ne
galiu susirašyti nes neturiu adre
so. Turiu labai svarbų reikalą, 
jiedu ar kas kitas malonėkite pra
nešti man, už ką gaus metams 
“Ežį.” Mano adresas:

Juozas Kiveris,
40 Stan place Stan Shotts, 

Scotlanr.
(40, 41, 42)

lie- 
jog

Jonas Baltrušaitis
66 Tbird St., Derbv, Conn.

(42-55)

IEŠKO VIETOS-

Šoferis arba mechanikas, ieško- 
vietos automobilių “runyt.” 

Masandavičia, 
2507 Edgemont St., 

Philadelphia, Pa.
(40, 41, 42)

Per spėką ir geležį nulauži. 
Ne toks baisus velnias, kaip 

jį piešia.

Paj ieškojimai
Pajieškau dėdės Adolpo Ka

džiulio ir puseserės Emilijos Ka- 
džiulytės. Abu paeina iš Kau
no gub., Šimonių vol., Šimonių 
parapijos, Juodpėnių sodžiaus. 
Pirmiaus gyveno Kanadoj, dabar 
girdėjau atvyko į Suvienytas Val
stijas. Kas apie juos žino arba 
jų pačių meldžiu atsišaukti šiuom 
antrašu:

A. Matulienė,
4948 Bering Av., E. Chicago, III.

SKAITYKITE 
TEISYBĖS VARDAN.

Parsitrauk iš “Darbinin
ko” tik ką išleistą šiuo vardu 
knygelę, o atydžiai perskaitęs 
ją, galėsi kritikuoti laisva
manius, bedievius, atskalūnus, 
cicilikus ir šhuptamius.

Kaina tik 5c. 
Platinkite tą knygelę. 

Adr.: “Darbininkas,” 
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass:.

“Darbininko” administra- - 
cijoje gauta atvirutė nuo pi JU 
S. Pruselaičio iš Waterbury; 
Conn. bet joje nepažymėta ad
resas, todėl mes negalime at
sakyti, malonėkite mums pra
nešti adresą, o mes veikiai 
Tamstai atsakysime.

“Darb.” Admin.

SKAITYKITE IR PLATYKITE ŠIĄ 
knygelę

-

Kaina 5 centai

KOMEDIJELES
DARBININKO LEIDINYS No. 4

TeisybesVardan
JONAS HUSS’AS, JO HEREZIJA IR MIRTIS.

ČIGONES ATSILANKYMAS. 
DVI KŪMUTES, 

DVI SESUTES 
IR GIRTUOKLE 

SU BLAIVININKU.

Uršule Gurkliute

KAINA 10 CENTU.
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Lstaj
i ir taip pradėjo 
tad nabagui visai 
•ūti. HARTFORD, CONN.

Prakalbos.
.....................

inn ii So. Bostono utarninkais, ketvergais ir sutromis 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje---------------------_$3.00
Pusmečiui ” ” ” . ----- $1.50
Utarninko ir ketvergo atskiri numeriai po _  2c. 
Subatiniai numeriai po  ------------------------------— 3c.

Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:

“DARBININKĄ S,”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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“DARBININKAS”
(The Worker) 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Pubhshed every Tuesday, Thursday, and Saturday by 

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. 
Subscription Rate s:

Yearly---------------------------------------- ;------------------
6 months-^. ■ ■ ■■ — ... ■ ■— — 3 ■

Advertising rates on application 
Address all communications m

DARBIN I N K A S, .
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

__$3.00
$1.50

Dėl patogumo ir parankamo visokius čekius 
ir money orderius prašome išrašinėti ant ‘‘Darbi
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai 
būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
gų užsakymai, ar mokesti s į L. D. S.

Suvalkijai pavojus. glijos valdžia — savo praneši
muose vengia net paminėti lie
tuvių ir Lietuvos vardo.

Kartais už vieno žmogaus 
"klaidas turi atsakyti visa tau
ta. Panašiai dedasi dabar su 
mūsų tauta. Gražiausioji, 
kul turiugiausi jos dalis — 

■ Suvalkija, jei ko gero, gali 
patekti Lenkijai. Jei tai atsi
tiktų, tai Lietuva už tai tu- 
Tėtų padėkoti visų-pirma savo 
■buvusiam atstovui advokatui 
A. Bulotai.

1807 m. Tilžės traktatu Su
valkų gubernija buvo priskirta 
prie Lenkijos kunigaikštystės. 
Tą pat patvirtino ir Vienos 
■sutartis 1815 m. 
pralaimėjus savo 
(1831) — Suvalkija 

nnena iš gubernijų t 
’ vislianskaho kraja”
lio krašto). 3-je Rusijos Du
rnoje viena iš Pavislio guber- 

r njjų — Cholmo — per agitaci
ją rusų nacijonalistų, buvo 
atskirta nuo Lenkijos ir gavo 
"bendrą tvarką su visomis ru
siškomis gubernijomis. Tuo
met Lietuvos visuomenė savo 
■spaudoje iškėlė klausimą ats
kyrimo lietuviškos Suvalkijos 
nuo Lenkijos ir prijungimo jos 
prie kitų lietuviškų gubernijų. 
Visuomenės balsas reikalavo 
'tuomet iš A. Buloto, kurs bu- 
~vo tada Suvalkijos atstovu Ru
sijos Dūmoje — to klausimo 
iškėlimo. Bet A. Bulota į 
tuos reikalavimus neatsižvelgė 
ir to klausimo neiškėlė. Ar 
būtų buvę laimėta ar ne — tai 
kitas klausimas, nors ir buvo 
nemaža vilties. Bet labai bū
tų buvę svarbu ir tai, kad 
■pasaulis būtų tada sužinojęs 
užmirštą Lietuvos vardą ir 
taip-pat tą faktą kad Suval
kija mažne visa yra lietuviš
kas kraštas, Dabar kai-kam 
gali graužti sąžinę, beskai- 
tani kalbą Anglijos ministerio, 
lordo Robert Ceeil’io, kur ji
sai, atsakydamas “vokiečių kan- 
'cleriui ironiškai nupasakoją 
jog vokiečių profesoriai dar 
ko gera galį išrodvti, jog Su- 
vralkų gubernija esanti lietu- 
■vaška. Klaida padaryta ir 
Įdek reikės tautai padėti var
go, kol ją galima bus atitai
syti. Buvo ir daugiau pana
šių A. Bulotos klaidų Rusijos 
Dūmoje. Kada tenai vieną 
sykį iškilo aikštėn faktai apie 
1' c tuvių persekiojimus Vil
yte ns vyskupijos bažnyčiose, 
l<*rkų endekų daromus’— ir 
kada kai-kurie rusai ątstovai 
“•'gino užsistoti už lietuvius 
ir išreikšti jiems užuojautą — 
A. Bulota tuomet nuo Dūmos 
katedros užreiškė, jog tai e- 
sas tik naminis ginčas tarp 

: dviejų kaimyniškų tautų ir 
kad rusai
te.
rusu ■ .

Lenkams 
sukilimą 
liko tik 

v. “Pri- 
(Pavis-

o

nms

iOCKLYN, N. T.

Gerai gyvuoja.

Kar. Aniolų par. gyvuoja 
44 L. Vyčių kuopa. Ji buvo 
sutverta spalių 7 d. 1915 m. 
pastangomis kun. Remeikos. 
Tai-gi nesenai dar tesusitvė- 
rus, o narių turi arti 150. 
Taip kilo ypač todėl, kad daug 
prielankumo jai parodė kun. 
Remeika. ••

Kuopa buvo surengus prieš 
gavėnią teatrą pasilinksmini
mo vakarėlį, turi vakarinius 
kursus.

P. Korespondentas.

visą raut; 
mtu, rodo 

tikrųjų 
Sandaros 
rūpinasi jungti I 

sai nejungiamus gaivalus 
nutautėlius su tėvynės my-1 

iėtojais. Taip išrodo, jog. 
jų obalsis: ne “Sandara —I 
tautai, ’ ’ bet ‘ ‘ tauta — Sanda-; 
rai.” Iš pat pradžių mėgin-j 
ta buvo susitarti su katalikais, j 
Eita prie bloko visų tautinin
kų. Tarybos pairo, kaip tik 
atvažiavo Bulota. Sandarie
čiai ėmė dairyties į Bulotos- 
Rimkos pusę. Džiaugėsi, kad 
Bulota su jais mandagus. Grei
tai vienok susigriebė ir ėmė 
vėl kelti iš dulkių savo L. Gel
bėjimo fondą. Nepatiko tai, 
kam Bulota dirba tik socijalis
tų fondui, kodėl jisai nesis
kaito nei kiek su sandarie- 
čiais.

Ypač gaila buvo Rimkos, 
matant kiek tas nabagas pra
kaito turėjo išlieti. Širdis 
traukia pas socijalistus ir pas 
Bulotą su jo kompaniją bet iš 
antros pusės gaila palikti San
darą, kurią visą tikimasi įs
prausti su laiku į “liaudinin
kų” rėmus. Priimami gana 
nuolankiai pirmininko Karu
žos pabarimai ir tuo pačiu lai
ku tiesiami pamatai sutarčiai 
su socijalistais. “Keleivis” ir 
“Ateitis” net ir proektą sutar
ties išdirbo, kurį abudu uoliai 
remia: “tautiečiai” galėsią 
išrišti, kaip norėsią, bendro 
fondo iždininko klausimą, už
tat turėsią sutikti ant to, kad 
surinktos aukos gink Dieve, 
neitų Lietuvių Draugijai. 
“Tautiečiai” gal ir būtų suti
kę, bet čia kaip tik tuo laiku 

l gavo pakvietimą iš Lietuvių 
Draugijos Centralio Komiteto 
dalyvauti Stockholmo konfe
rencijoje. Pakvietimas pri
imtas, ten negi pasirodysi su 
murzinu cicilikišku veidu, tad 
ir matome, kad antras sanda
riečių apskritis Brooklyne pa
peikia taktiką Bulotos ir paža
da remti Lietuvių Draugiją Su 
tais nutarimais p. Karuža ir 
važiuoja į Stockholmą.

Viskas greičiau paaiškėtų 
tame viduryje, jei ne d-ras 
Šliupas.

Jisai pristato cemento, kurs 
šiandien lipdo vidurio tautie
čius su nutautėliais. Cemen
tas —tai laisvamanvbė. Net,

‘ ‘Draugas,, - 
Dienraštis.

Šiandieną (13 bal.) gavome 
vieną (10-tą) numerį dienraš
čio “Draugo.” Todėl tik dabar 
galime pasidalyti su savo skai
tytojais savo įspūdžiais. Dien
raštis “Draugas” — gyvas, in- 
domus, vedamas sumaningai, 
tiksliai, labai lengva prieina
ma kalba. “Draugo” virti
mas dienraščiu — tai dar vie
nas didelis laimėjimas katalikų 
spaudos. Abelnas skaičius 
skaitytojų katalikiškų laikraš- i 
čių, beabejonės žymiai paau
gės. Į laisvamanių spaudą, 
galima tikėties šitas faktas at
silieps gana liūdnai. Laisva
manių pataikūnas “Katali
kas“ dar nepasirodžius “Drau
gui” dienraščiu, o tik pasis
kelbus — pasiskubino vėl grįž
ti į savaitraščio rybas. “Nau
jienos,” kaip matyt iš jų 
paskutinių numerių, pasidarė 
labai nerviškos, ėmė “Drau
go” adresu kolioties tiesiog 
gatviniais žodžiais. Bene tik 
nujaučia nelaimę.

Dienraštis “Draugas” įve
dė mūsų laikraštijon du nauju 
dalyku. 1) Dienraščio atskiri 
numeriai pardavinėjami po lc. 
Žingsnys drąsus, nemaža rizi
kos, bet, jeigu skaitytojų 
skaičius žymiai išaugtų — tai 
gal nuostolio ir nebūtų dau
giausia. Iš to galime džiaug- 
ties ir kaipo lietuviai, kad ir 
mes atsistojame vienon eilėn 
su didesnėmis, kultūringomis 
tautomis, — ir kaipo katalikai, 
kad katalikiškoji spauda paro
dė daugiau drąsos ir inicija- 
tyvos, negu bedievių spauda 
2) Dienraščio turinys susideda 
beveik vien iš žinučių. Tai 
nauja mintis ir naujas būdas 
vedimo laikraščio. Ir rei
kia pripažinti, jog gana pase
kmingas. Mūsų skaitytojų 
didžiuma nėra linkusi skaityti 
ilgų straipsnių. Ji reikalau
ja kuodaugiausiai indomių ži
nių. “Draugo” gi žinios pa- 

| duodamos labai aiškioje ir gy- 
vbje formoje.

Linkime “Draugui” —.dien
raščiui kuogeriausio pasiseki
mo. '• ‘

skven 
ir tai 
jįtan 
riestai gali t

S. L. A seniui besįartinant, 
ir tautininkai ir socijalistai 
stengiasi į susivienijimo virši
ninkus patekti.

Laikraščiuose kaip socija- 
listų, taip ir tautininkų, jau 
rašoma ilgiausius straipsnius 
apie S. L. A. reikalus; kiekvie
na partija tuos reikalus nu
šviečia savotiškai. Socijalis
tai rėkte rėkia, kad į susivie
nijimo viršininkus reikia rink
ti socijalistams prijaučiančius 
žmones, tautininkai agituoja 
už savo draugus. Neretai dėl 
to laikraščiuose kįla ginčai ir 
polemikos. Visas tas riksmas 
būk keliamas susivienijimo la
bui. Net “katalikiškas” “Ka
talikas” prašneko tautiško su
sivienijimo reikalais.

Kaip tas priešseiminis soei- 
jalistų ir tautininkų lermas 
užsibaigs
Gali būti, kad tautiškojo su
sivienijimo valdybon pateks 
ir vienos ir kitos partijos žmo
nių ir, žinoma, tuomet tau
tiškasis susivienijimas išnaujo 
turės pavirsti socijalistų ir 
tautininkų varžytinių arena.

Kandidatais į SLA. virši
ninkus socijalistai stato: K. 
JurgelionĮ — pirm.; d-rą Bal
trušaitienę — vice-pirm.; J. 
Neviacką — ižd., ir d-rą Matu
laitį į daktarus kvotėjus. Gi 
tautininkai iš savo pusės siū
lo: S. Gegužį — pirm.; Praną 
Kybartą — vice-pirm.; A. B. 
Strimaitį — sekret. — tik jam 
pataria pasimokinti lietuviš
kai rašyti; T. Paukštį — ižd. 
ir d-rą Šliupą — dakt. kv. 
D-ras Graieiūnas išsyk pasta
tęs savo kandidatūrą, paskiau 
kaip praneša “Katalikas,” re
zignavęs.

Tai-gi dabar SLA prisiei
na paragauti tokių vaišių, ko
kių gal nei viena lietuvių or- 
ganzacija neragavo. Ir visas 
ermyderis kįla vien tik dėl to, 
kad susivienijimą veda ir val
do labai neramus gaivalas, ku
riam stoka principų ir krik
ščioniškumo.

sunku atspėti.

Tautiška tešla.

dėti Lietuviu kolonijose 
i:

MASPETH, L. I., N. Y.

Socijahsto susipratimas.

Brooklyno socijalistų 19 kp. 
narys, buvęs tos kuopos sek- 

i retorium, Antanas Z. dirba 
kriaučių šapo j. Prie to stalo 
dirba penki darbininkai. Jis 
užmatė pas Joną Balčiūną ro
žančių, paėmė jį, pertraukė 
ir ėmė badyti adatomis kryžiu
ką ir kartu visaip bliuznyti, 
piktžodžiauti ir žirklėmis kar
pyti.

Tai iki kokio susipratimo 
daeina socijalistai. Socijalis- 
tiškesnių socijalistų niekur ne
rasi, kaip tarp lietuvių.

P. K

i

SCRANTON, PA.
Bedievybės apaštalas.

Šiomis dienomis mūsų apy
gardoj bimbinėja bedievybės 
apaštalas Mockus. Turėjo 
savo “misijas” laikyti socija
listams 2 d. balandžio, bet so
cijalistai susirinkę laukė, lau
kė ir nesulaukė. Pikta buvo, 
kad po dešimtuką užsimokė
jus be nieko turėjo grįžti.

Užtat 4 d. bal. tai jau pri
buvo. Pirmu kartu buvau pa
tekęs tarp socijalistų. Apsi
dairiau —visur apykaklės rau
donuoja, kaip gaisras. O ži
nojau, jog mano apykaklė bu
vo juoda. Vienas “draugas” 
prisiartinęs klausia, kodėl aš 
nelygiai pasirėdęs. Atsakiau, 
jog ne jų nariu esu.

Nors nedaug susirinkę te
buvo, bet spvčius tęsėsi ilgai. 
Besėdint net šonai ėmė skau
dėti.

Labai pagirtinas daiktas, 
kad Serantono lietuviai kata
likai atsinorėjo lankyties į ble- 
vizgas. Dabar aš mačiau tik a- 
pie keturis. Bet ir tiems ne
užteko kantrybės išsėdėti iki 
galo. Net ir atskalūnų kuni- 
gužis pasibiaurėjo Mockaus 
spyčium.

Passilpspamis.

SOCIJALISTAI GIMDO 
“ŠVARŲ” KŪDIKĮ.

“Laisvė” praneša savo 
ir padoresnieji tautiečiai dar draugams socijalistams, kad

• i netrukus socijalistų laikraščių 
šeimyna susilauks dar vieno 
kūdikio. Naująjį socijalistų 
kūdikį pasak “Laisvės” lau
kia švari ateitis. Kaip tas nau
jasis socijalistų kūdikis savo 
švarumas pasirodys gal ateitis 
ir parodys, bet pažvelgus į pa
čių gimdytojų praeitį nelabai 
norėtųsi tikėti, kad lietuviški 
socijalistai ką nors švaraus ga
lėtų padaryti.

Pagyvensime-pamatysime.

neįsitikino, kad tas cementas 
nebetinka. Taigi Šliupas dar 
vis didvyris. Ir kaip tik atė
jo pakvietimas per Cablegra- 
mą į Stokholmą. Brooklyno 
“tautiečiai” už galvų nusitvė
rė, nepamatę ten Šliupo var
do. Nutarė būtinai įspraus
ti. Pranešė apie tai seniui 
Šliupui. Tas vienok atsisakė. 
Matyt buvo užgautas ignoravi
mu. Taigi važiuoja vienas p. 
Karuža. Tečiau “Vien. Liet.” 
vistiek neduoda Šliupui ramu
mo. Sako, turėsiąs važiuoti 
į taikos konferenciją, kuri bus 
po karės. Liepia ir pinigus 
rinkti Šliupui ant kelio. Šliu
pas jau ir sutikęs važiuoti.

Bėda partijai be galvos. 
Kyšo net trys galvelės: Šliu
po — persenusi ir perdaug pik
ta, Rimkos — perdaug raudo
na, Karužos — per daug tau
tiška ir per daug padori. Nei 
viena iš tų trijų galvų negali 
vidurio suvienyti. Du dar 
kandidatai į vadus, vienas ex 
vadas — nėra katro klausyti. 
Tad ir trypiama ant vietos, 
minkoma tešla, o tautiško py
rago gal dar ilgai reikės lau
kti.

I

NEW YORK CITY.

Unijos žinios.

Po begalinio; darbo dokiniai 
darbininkai susitvėrė uniją. 
Tarp kitų reikalavimų unija y- 
pač varėsi ant to, kad forma- 
nams nevalia būtų mušti darbi
ninkų. Iš pradžios buvo ge
rai, o dabar jau ne vienam 
veidus apmušė, © kiti tyli, dar 
kiti dar blogiau daro — juo
kiasi iš to. Tai tokie atsiti
kimai rodo unijos susilpnėji
mą.

Viduriniųjų Sandara dar 
teberūgsta. Turime prieš sa- 
vę tešlą iš dvejopos rųšieą 
miltų įmaišytą, ' kurią gyveni
mas minko ir varto — o koks 
iŠ tos tešlos išeis pyragas 

' tai dar nieko nežinia. J
Sandaros steigėjai

Pasižvalgius kitur.
DVI MIRTI.

Lietuvių laikraščiuose pra
nešama, kad kovo 31 d. Chi- 
caboje mirė Bronislovas Lau
cevičius lietuvių tarpe žino
mas, kaipo rašytojas Br. Var
gšas, ir scenai pašvęsto žur
nalo “Veidrodžio” redakto
rius, ;

Balandžio 13 dieną Chicago- 
je mirė Zigmas Vitkauskas, 
nelaimingai žuvusios “Laisvo
sios. Minties” redaktorius. Pa
šte r oju laiku Z. Vitkauskas 

i taip jft^Tbo “ Lietuvos” redakcijoj.
i r A AtM -tet.

DAKTARAI SAVO PRIŽA
DŲ NEPILDO.

“Tėvynė” aimanuoja, kad 
Lietuvių Daktarų Draugija, 
apsirinkusi savo organu “Tė
vynę,” savo viekimu nei kiek 
nepasirodė. Daktarų Draugi
jos nariai, pasižadėję parašy
ti išanksto paskirtoje temoje 
straipsnį, nei vienas nieko ne
parašęs. Jau pusantrų su vir
šum metų, kaip “Tėvynė” nie
ko negirdėjusi nei apie Dakta
rų Draugiją, nei apie tuos pa
žadėtuosius straipsnius.

Kad išgelbėjus Daktarų Dr- 
jos organą iš nesmagaus pa
dėjimo, “Tėvynė” šaukiasi 
prie būsiančiojo S. L. A. seimo, 
kad jis paskirtų daktarams pa
šalpą, už kurią daktarai ga
lėtų “Tėvynėje” vesti Svei
katos Skyrių.

Vadinasi: — sauso — niekas 
neklauso. Priseina net drau
gijos organo nariams skirti 
subsidijas, kad jie nors sykį 
į du metu praneštų į organą 
apie draugijos stovį.

Streikas.

Jau dvi savažtį. kaip eina 
streikas krekaunėse. Reika
lauja $3.00 į dieną ir 8 vai. 
darbo dienos. Streikuoja 1. 
800 darbininkę. Buvo čia 
ruskių, bet juos visus išginė. 
Pripažytą kad ruskiai netei
singi ir nemandagūs.

Bal. 9 d. š. m. atsibuvo S. L.
R. K. A. Conn. apskričio pra
kalbos, buvo rengiamos su la
bai plačiu programų kaip bu
vo garsinta “Darbininke” ir 
kitur, net su keliolika kalbė
tojų. Priežodis sako: iš di
delio debesio mažas lietus — 
nežinia dėl kokių priežasčių 
kalbėtojai neatsilankė, gal pa
aiškės toliaus.

Kalbėtoja buvo pagarsėjusi 
Naujoje Anglijoje p-lė A. Pe
trauskiutė iš Waterbury, Conn.
S. L. R. K. A. Centro vice-pir- 
mininkė. Nustebino hartfor- 
diečius, ypač moteris. Ne
gali atsidžiaugit išgirsti tokią 
įspūdingą pamokinančią pra
kalbą.

P-lė Petrauskiutė pirmiau
sia kalbėjo apie vargingą mū
sų Tėvynę Lietuvą. Sakė, 
kad per mažai teatjaučiame 
tėvynę, kas kaltas klausė. 
Čia jau nukaitina veikėjus tik 
žinoma ne tuos, kurie pasiš
ventę dirba dėl tėvynės. Ale 
tuos griovikus, visuomenės 
suvedžiotojus.

P-lė Petrauskiutė nurodinė
jo socijalistų tuščius svajoji
mus. Sakė atsiliepkite karš
čiausi socialistai ką jūs darytu
mėte jeigu jums badas ir mir
tis į akis žiūrėtų, jeigu jums 
kas padėtų duonos su sviestu 
ir vienoj pusėj maldaknygę 
kitoj pusėj “Kovą.” Katrą 
pirma imtum? Bet nei vie
nas neatsiliepė. Gal, sakė, 
sakytų, kad “Kovą,” bet 
gerb. kalbėtoja nurodė faktiš
kai, kad ne. Montvidas ir 
Krakas buvo socijalisatai karš
čiausi, bet kai pateko nevalėn, 
išsižadėjo numylėto socijaliz- 
mo, šaukėsi kunigo, puolė 
ant kelių, pamatė klaidą ir 
meldėsi motinai rašytam laiš
ke, prašė motinos “neužmiršk 
manęs savo maldose, išvedė 
mane iš gero kelio blogi drau
gai ir jų raštai .

P-lė Petrauskiutė pertraukė 
kalbą ir rinko aukas nuo ka
rės nukentėjusiems. Surink
ta $52.50. Aukotojų vardai 
bus pagarsinti vėliaus. Pini
gai tapo, perduoti vietiniam T. 
F. skyriaus komitetui. To
liaus p-lė Petrauskiutė kalbėjo 
apie Susivienijimo svarbumą 
ir naudingumą prigulėti prie 
jojo. Daug dalykų nurodinė
jo. Galima sakyti, kad jos 
kalba nebus balsas girioje, bet 
atneš naudą. Vardan 89 kuo
pos viešai tariu ačiū visiems 
už skaitlingą atsilankymą. ir 
ramų užsilaikymą ir aukas. Y- 
pač gerb. kalbėtojai ačiū, ačiū.

Kp. rasi.
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QUINCY, MICH.

Netiki į apdraudą.

Miestelis Quincy, skaitosi 
kaip ir priemiesčiu pavietavo 
miesto Hougtono ir Hancocko, 
o 12 mylių nuo Painesdale. 
Tarp maišytų tautų randasi 8 
šeimynos lietuvių ir apie porą 
desėtkų pavienių. Iš Lietu
vos paeina kuone visi iš Vil
niaus gub., Trakų pavieto. Ap- 
švieta tarpe jų nedidelė, 
laikraščių skaityti ne labai te
myli.

Buvo norėta sutverti Susiv.
L. R. K. A. kuopą, bet kur 
tau, šoka akysna, kad a- 
niems jokių apdraudų nereikią 
nes susivienijimas galįs bank- 
rutyti. Nors buvo nurodyta, 
kad tas ne gal įvykti, kad 
Susivienijimas yra po Valdžios 
priežiūra, ir kasoje tur užtek
tinai pinigų apdraudą išmokė
ti, bet Quincy lietuvius tuomi 
nebuvo galima pertikrinti. Jie 
argumentuoja tuo, kad kok
są? iš jų Kaulas prie žydi} ap- 
sidriaudęs ir toji kompanija 
subankrutijusi. Taip darbas 
nuėjo veltui.

Darbiai čia vario kasyklo
se. Mokestis už 8 vai. $3.00, 
o mainieriam moka $3.80. Nau
jai pribuvusiam darbas galima 
gauti. Truputį pradeda at
šilti, ir sniegą varyti, kurio 
labai giliai buvo.

Maudupiaunis.

J. K.

ATHOL, MASS.

Moterų sngirmkimas_

Balandžio 5 d. atsibuvo šv. 
Onos dr-jos bertaininis susirin
kimas. Kai į bertaininį, tai 
veik visos susirinko. Svars
tėme daug dalykų. Buvo už- 
simyta ar prisidėti prie koope
racijos . Nutarta tą dalyką 
nuspręsti vėliau.

Už pinigus tik tėvo, moti
nos nenupirksi.

• • •

Skupas sau neglupas.
• • •

Vienas kartas, nemeluos.
• • •

PHILADELPHIA, PA.

Misijos.

Nuo 2 iki 9 balandžio šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je Tėvas Marijonų kongregaci
jos kun. F. Kudirka davė mi
sijas. Skelbė Dievo žodį po 
du kartu į dieną suaugusiems, 
o kartą mokyklos vaikams.

nFfiiladelphijos lietuviai ka
talikai ilgai minės tas misijas, 
nes gavo iš jų didžią naudą: 
gilesnį pažinimą Jėzaus Kris
taus mokslo, atsinaujinimą 
gyvenime, tikėjime. Per mi
sijų laiką daugiau tūkstančio 
žmonių priėjo išpažinties, pri
ėmė šv. komuniją <» Kad Phi- 
ladelpbijos lietuviai katalikai kad netvarkos esti susirinki- 
trokšta klausyti Dievo žodžio 
ir Jo malonės, parodė tai, kad 
jie kuoskaitlingiausiai rinkom 
į bažnyčią per visas misijų die
nas neišeinant nei tų dieną 
kada Mjo.

Kvies p-lę Petrauskiutė.

Paskui buvo kalbėta ir nu
tarta surengti vakarą su pra
kalboms. Nutarta pakviesti 
p-lę kalbėtoją A. E. Petraus
kiutę ir Waterbury, Conn. Va
karėlį nutarta turėti gegužio 
2 d.

Reikia pasidžiaugti, kad 
moterų dr-ja darbuojasi, ne
snaudžia.

Bet vis-gi negaliu užtylėti 
vieno dalyko. Susirinkime ne 
visos moterėlės prideramai el
giasi. Šnekasi, juokauja, ne- 
tėmija kas svarstoma. Taip

N0RW00D, MASS.
Balandžio 9 d. dr-stė šv. 

Jurgio Kareivio surengė pra
kalbas. Kalbėjo p. A. Knei- 
žis “Darbininko” administra
torius ir p. J. Karosas “D.” 
redaktorius. Pirmas kalbėjo 
apie dr-tės reikalingumą ir jos 
naudą . Ragino rašyties prie 
jos. Antras kalbėjo apie mū
sų sroves, spaudą ir aiškiai 
išrodinėjo kokią blėdį daro 
mūsų tautai socijalistai ir lais
vamanių spauda. Užtai ragino 
katalikus labiau darbuotis sa
vo spaudos reikalais ir savo 
organizacijų. Tai-gi nurodė ke
letą mūsų socijalistų klaidų. 
Užtai jiems labai nepatiko, 
nes čionais gyvena visas Mass. 
Valstijos vyresnysis. Tad pa
baigus kalbės, tuojaus tas vy
resnysis stojo kritikon, bet 
kalbėtojas jam atsakė aiškiai. 
Jis neužsiganėdino ir dar norė
jo klaust, bet publika pradė
jo juoktis iš jo ir pirmininkas 
užbaigė prakalbas. Publikai 
prakalbos labai patiko išsky
rus keletą “cicilikų.” Publikos 
buvo apie trys šimtai. Prie 
dr-os prisirašė 14 naujų narių.

Turiu priminti, kad Šita 
viršminėta dr-ja pirmą vietą 
užima Norvood’e. Turi du 
šimtu su viršum narių. Taip
gi daug darbuojasi ant tautiš
kos ir katalikiškos dirvos. Jos 
pasidirbavimu susitvėrė para
pija šv. Jurgio, L. Vyčiai ir 
lietuvių kooperaciją kuri tu

ri savo krautuvę. Velytina 
ir toliau darbuoties.

Darbai čia eina gerai.
Darbininkas

mas. Kai reikia balsuoti, tai 
daugelis nežino už ką balsuo
jamo. O po susirinkimo tai ir 
šneka tas negerai nutarta, tas 
taip turėjo būti, o ne taip. Se
sutės, tvarkiau būkime susi-

mums
. 1T

Ai tai viskas jus gerai.
■ jsų -. ~" r. .r. am a

SCRANTON, PA. 

Pavaišino apaštalą.

Nedėlios vakarą pas J. B. 
atėjo žmogus. Inėjęs pagar
bino. Šeimyninkė paprašė 
sėstis. Truputį palaukęs sa
ko: “aš jums apsakysiu kun. 
Mickevičiaus gyvenimą ir kad 
jis geras kunigas.” Išsiėmė 
knygą — bibliją ir ėmė taužy- 
ti. Tai šeimyninkė suprato 
kas tai do per apaštalas ir pa
prašė išsinešt Dar paėmė 
šluotą. Tai apaštalas nepasi
juto kaip lanke atsidūrė .
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WEST LYNN, MASS. 
Didžiausios prakalbos.

Ateinančią nedėlią, balandžio 16 d. atsibus didžiau
sios šiame mieste prakalbos. Atsibus tokios prakalbos, ko
kių šio miesto lietuviai nėra girdėję. Jas rengia L D. Są
jungos kuopa. Trys negirdėti kalbėtojai atvyks iš So. 
Bostono.

Prakalbos atsibus Lietuvių salėj, 2-rą valandą po 
pietų.

Vyrai ir moters, vietiniai ir apylinkių, visi pribū
kite i šias didžias prakalbas.

RENGĖJAI.

Lietuviai kitur
LONDONAS, ANGLIJA.

Prakalbos ir aukos.

Kovo 5 d. atsibuvo lietuvių 
bažnyčioj pamaldos paminėji
mui šv. Kazimiero dienos, o 
vakare Kliubo salėj buvo pra
kalbos. Susirinkimą atidarė 
kun. Matulaitis,' kalbėjo pp. 
Barulis, apie Londono lietu
vių gyvenimą, ' Beilevičius a- 
pie tėvynės meilę, Sleznikas 
apie karę. Deklemavo eiles 
iš “Darbininko” ponios Slez- 
ninkienė, Šnekutienė, Baru- 
lienė ir dvi mergaitės. Pas
kui buvo aukų rinkimas. Su
rinkta 10 svarų.

Lietuvos Sūnus.

LONDONAS, ANGLIJA.
Ką turime.

Nors Anglijos sostinė yra 
didžiausias pasaulio miestas, 
bet lietuvių jame tėra apie 1. 
500. Vyrų prigulinčių prie 
parapijos yra apie 400.

1911 m. lietuviai katalikai 
pasistatė gražią bažnytėlę ir 
pastatė kleboniją — atsėjo 4. 
000 svarų. Tai tiek išėjo 
vien sienos. Altorių intaisv- 
mui ir vidaus papuošimui au
kojo Jo Eminencija Kardino
las. Dar turime skolos.

Metiniame susirinkime buvo 
pasakyta, jog skola ant bažny
čios ir klebonijos 1.400 svarų. 
Rūpesniu gero ir gerbiamo mū
sų klebono kun. K. Matulaičio 
viskas klojasi gerai. Mūsų 
parapijėlė dažnai pagiriama 
angliškuose laikraščiuose. An
gliški laikraščiai neretai pa
duoda žinučių iš lietuvių gyve 
nimo ir veikimo.

Šįmet sukako 10 metų, kaip 
mums tarnauja gerb. klebo
nas kun. Matulaitis.

J. S.

APLEIDĘS BEPROTNAMĮ, 
PAMATĖ SAVE GARSIU.

New York. — Ralph A. 
Blakelock, 17 metų atgal bu
vo pamišęs ir buvo uždarytas 
pamišėlių prieglaudon. Prieš 
tą laiką jis buvo piešėju, bet 
savo veikalus turėjo parduoti 
už mažmožius. Dabar jis pa
leistas iš prieglaudos ir atra
do? jog jo paveikslai dabar 
besą rokuojama už dailiausius 
visoje Amerikoje. Dabar 
National Academy of Design 
priėmė jį į savo narius. Da
bar jam jau 70 metų. Dailės 
galerijoj prie Fifth avė. artis
tai buvo iškėlę jam iškilmingą 
pasitikimą. Sudėjo pinigų 
nupirkimui namelio dėl jo, jo 
pačios, dukters ir 
kurs gimė tą dieną 
garsus piešėjas buvo 
prieglaudon.

rengia

REDAKCIJOS ATSAKY
MAI.

Apuokui, Scranton, Pa. — 
Apie eksplioziją parako dirb
tuvėj jau minėjome ir todėl 
Tamstos žinutės apie tai nesu
naudosime. Prašome rašyti 
mums iš ^lietuvių gyvenimo. 

. Antrą korespondecijos dalį 
sunaudosime sutrumpinę.

Hartfordiečiui, Hardford, 
Conn. — Apie tą pat dalyką 
gavome nuo kito ankščiau. O 
Tamsta žinai priežodį — kas 
pirmesnis, tas geresnis. Ne- 
susaudosime.

šitą

Po Pameginimo.
TAIP puikus grapho- 

phonas su visais vėliau
siais įtaisymais, bus Tam
stai pristatytas į namus 
DYKAI ant pameginimo 
Mes pirkdami daug, pir
kome juos už daug nuže
mintą kainą. Tai-gi ir 
galime pigiai parduoti.

Žemiausia kaina.
Jei, po pameginimo pa

norėtai šį gražų graphopho- 
ną pasilikti savo namuose. 
Tai mums pamokėsi $1.00. 
Likusius pinigus galėsi išmo
kėti ant lengvo išmokesčio. 
Mes šitą mašiną parduodame 
už stebėtinai mažą kainą, bū
tent tik $15.00.

Linksmink svečius.
viso pasaulio 
dainas, kom- 
deklamacijas, 
ir juokingas 

kalbas. Šis graphophonas 
namuose reiškia tavo šei
mynai ir draugams

Linksmybė.
Pamėgink jei nepatiks 

gražink atgal
NAUJĄ KATALOGĄ 

lietuviškų rekordų 
prisiunčiam ant pareikala
vimo.

EXTRA.
“Darbininko” skaitytojams. 

“Darbininko” skaitytojai 
kurie pirkdami graphophoną 
parodys mums iškirpę 
apgarsinimą gaus

Visai dykai
penkis rekordus vertės $3.75.

Sėsk, parašyk atvirutę 
arba pats ateik, pareika
lauk šį graphophoną pa- 
mėginimui. Neatidėk.

eAmes Jewelry Co.
Adam W. Waitt

— ir — 
Longinas Vaitekūnas, 

(Savininkai)

10 / thur St 
MONTELLO, MASS.

Išgirsk 
garsiausias 
pozicijas, 
prakalbas

sūnaus, 
kuomet 
paimtas

TYČIOJASI IŽ FRANCŪZŲ.
Berlinas. — Vokiečiai pasi

tyčiojo iš francūzų, kuomet tie 
paskelbė, jog ties Verdunu 
vokiečiai neteko užmuštais ir 
sužeistais 200.000 kareivių. 
Francūzai buvo paskelbę, jog 
18-tas vokiečių korpusas nete
ko 17.000 kareivių. Vokiečiai 
skelbia, kad tas korpusas vi
sai ugnyj nebuvęs.

Vokiečiai neskelbia, žino, 
ma, kiek ištikro neteko, o tik 
skelbia, jog nedaug težuvo 
palyginus su tuo, ką laimėjo.

Francūzų nuostolių vokie- 
■čiai priskaito 150.000 kareivių.

Washington. — Francijoe 
pramonė, pakrikusi dėl karės, 
bus atgaivinta Amerikos kapi
talu ir pramonininkais. Fran- 
cijon važiuos iš Amerikos pra
moninė komisija, susidedanti 
iš pramonininkų, vaizbūnų, 
bankininkų, are' 
traktorių.

So. Bostono Lietuvių Gaspadinių Pašalpinis 
Kliubas.

Nedėlioję Balandžio 16d. 1916
‘DARBININKO” AGEN
TAMS IR PLATINTO

JAMS.
Dabar geriausia proga, pa

sirodyti uoliais platintojais ka
talikiškos spaudos.

Utaminko ir ketvergo “Dar
bininko” No. parsiduoda po 2 
centu, subatos 3c. Agentams 
atiduodame po lc. Gabus ir ap
sukrus veikėjas gali gana daug 
išplatinti, jeigu pats negali 
pardavinėti, suorganizuok vai
kų būrelį, jie geriausiais iš
platins.

Taip-gi neužmirškite parsi
traukti iš “Darbininko” kny
gyno visokių knygelių, labai 
pigiai galite gauti

“Darbininkas” priima viso
kius spaudos darbus, plaka
tus, tikietus, konstitucijas ir 
tt. ir atlieka darbą geriausiai 
ir pigiausai.

Remkite kuo galite, nes ži
note kad “Darbininkas” vie
nintelis darbininkų užtaryto
jas.

Visokiais reikalais kreipki
te:

“Darbininkas,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

PAJIEŠKAU vyro Prano
Mikšio ar patsai ar kas kitas 
malonėkite pranešti:

Maskva selo Bogorock 
lesnoi projezd No. 9 
Ludvika Mikšienė 

Russia.

LIETUVIŲ KATALIKIŠKŲ 
LAIKRAŠČIŲ AGENTAS.
Kas pas mane užsirašys laik

raštį “Darbininką,” kuris ei
na tris sykius į savaitę ir už
simokės $3.00 už visus metus, 
gaus gražią knygą dovanai.

Agentas J. Mozeris 
1426 So. 48 th Ct.

Cicero III.

Bažnytinėje Salėje
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Šios prakalbos surengtos su tikslu, kad išaiškinus 

naudingumą kliubo ir abelnai lietuvių moterų padėjimą 

Bus geri, rimti kalbėtojai

Įstojimas tą vakarą į Kliubą bus numažintas
per pusę.

Kviečiame visus ateiti, o ypatingai moteris.

KOMITETAS.

PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

Į J "•■'J

A Plea for the Lithuanians.
10 c. numeris.

Tasai laikraštis leidžiamas tam, kad supažindinti sve
timtaučius su mūsų tauta, jos istorija, jos vargais-nelai- 
mėmis ir jos troški m ai s.

Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietuvius. Todėl 
skleiskime žinias apie savo tautą, platindami minėtą laik-

Adr.: REV. J. J. KAULAKIS,
324 Wharton Street, ::į ::: ::: Philadelphia, Pa.

Išnaudokime Progą
Per nepaprastą nekuriu pasišventėlių pasidarbavimą 

Bostono lietuviai balandžio 15 d. turi T AG DAY — viešą 
aukų rinkimą nukentėjusiai LIETUVAI.

IŠNAUDOKIME TĄ PROGĄ.
PARODYKIME ARTIMO MEILĘ.
PARODYKIME TAUTIŠKĄ SUSIPRATIMĄ.
Pasirodykime prieš svetimtaučius savo veiklumą, mo

kėjimą išnaudoti gautą progą.
Užatakuokime Bostoną iš visų šalių, iš visų šonų.
Ypač čia daug gali pasidarbuoti merginos. Tai joms 

pritinkamas darbas. .$j
Tad visi į darbą, į didį DARBĄ.

North Adams. — Boston 
and Maine geležinkelio linijos 
sustreikavo 150 darbininkų. 
Reikalavo algų pakėlimo ir 
valandų sutrumpinimo. Bet 
į sustreikavusių vietą kompa
nija tuoj pastatė kitus darbi
ninkus.

Newport News, Va. — Kro
viniai garlaivio Appam, kurį 
vokiečiai jūrėse suėmė, atė
mė nuo anglų ir atsigabeno šin 
miestan, buvo išparduoti. Dau
giau kaip už pusę milijono 
parduota kokao, medvilnės 
sėklų ir kornų.

hitektų, kon- 507 1

PRANEŠIMAS.
“Darbininko” Administra

cijos įgaliotas agentas p. R. M. 
Kalinauskas rinkti prenumera- i 
tas, pagarsinimus “Darbinin
kui” .

Tai-gi norėdami užsirašj 
kreipkitės šiuo antrašu: 

R. M. Kalinauskas 
uncoln Avė.,

Valparauo In

Darbininko ’ knygyn > 
KATALOGA

Geros knygos talpina savyje prakilnias mintis, patyru
sių žmonių praktiškus nurodymus, persergėjimus. Pra
kilnios minties, gražios sielos, skaisčių jausmų žmonės 
išlieja savo protą, išmanymą, patyrimą, jausmus ant 
raštų. Jų raštus skaitydami, draugaujame su tais prakil
niais žmonėmis, klausome jų išmintingų pamokinimų, indo- 
mių pasakojimų, smagių pajuokavimų.

Taip tai geras knygas skaitydami keliame savo protą, 
auklėjame širdį, didiname išmanymą, tobuliname jausmus, 
platiname vaidentuvę. O tai kiekvienas privalo daryti. Ta
tai kiekvienas taisykitės rinktinių knygų knygynėlį

Spauda, tai yra knygos ir laikraščiai, yra didžiu įran
kiu pastoti kelią laisvamanvbei, girtuoklybei, cicilizmui, 
meksikoniszui. Tokiu Įrankiu kiekvienas aprišarvuos užsi

sakydamas “Darbininką” ir išsirašinėdamas iš jo knygyno 
knygas. v

“Darbininko” didžiu rūpesniu .yra kuodidžiausia pa
skleisti po plačias minias gerą, naudingą, katalikišką 
spaudą. “Darbininkas” rūpinasi ne vien spaudos kėlimu, 
platinimu, bet ir piginimu. Todėl “Darbininko” išleistos 
knygelės pasižymi ne vien geru turiniu, bet ir pigumu.

36 pusi. ’ 
Dvi Kūmutės, 

Visi šie vei- 
Kiekvienas norįs len- 
turi įgyti šią knygelę.

5

5

5

10

Visi po tuo pačiu Dievo 
stogu gyvename.

Lyg žalias nedegęs.

Vertūs
VYRŲ SIUTAI - pilki, raus- *^S0 

vai juodi ir mėlyni, tikro sty
liaus.

CLOTHES SHOP

I 11

~ BR0ADWAY
&

Pleasant St
BOSTON

915 Washington St. 
Cor.

Broadway 
& 

Pleasant Sts.
BOSTON

Ateik į mūsų darbštų Storą bile kokią dieną po No. 915 Washington st., kampas 
Broadway ir Pleasant gt. ir jame išvysi kostumerių iš visų Bostono dalių. Pamatysi žmo
nių iš čia pat ir iš toli. Jie visi ateina į Broadway drabužių Storą, kaipo rinktinį Storą iš 
kitų Storų. Praleisdami kitus Storus ateina čia pirkti. Kodėl? Dėlto, kad ilgi metai 
prityrimo ir pirkimas už grynus pinigus ir maži ekspensai leidžia mums parduoti jums 
pavasarinius siūtus — vyrama ir vaikinams už žemiausias kainas visame Bostone. Pavyz
džiui skaityk žemiau.

VYRŲ IR VAIKINŲ SIU- Vertės
TAI. Visokių vilnonių audimų, $15.00 
Naujų modelių, gražiausių for- parduodam 
mų, mėlynos saržos, 2 guzikų, 
kišeniai su uždangalais, 3 aa

zikų, vėliausios mados ir kon- <n (J 
servatyviško styliaus.

■ 4------------------------------------------------------------—

Nežiūrint į tai, kad kainos pakilo ant vilnų ir kad pritrūko dažų, bet mes visvien 
nepakėlėme kainų, nes mes supirkome dalykus prieš kainų pakėlimą. Mes drąsiai gali
me susilyginti tavoro gerumu bile kokios firmos Bostone ir žmogus 50 mylių ir mažiau 
gyvendamas nuo Bostono, jei jis nesinaudoja šia proga ir mūsų pasiūlijimu, tai jis arba 
neskaito šio pagarsinimo arba nepaiso, kaip jis išleidžia savo pinigus — moka

$20.00 Vietoj $11.90
TMūsų puikiausia pasiūti rū

bai, ypač sutaisyti vyrams, TTS 
kurie mėgsta pasirėdyti pagal 
naujausią madą, už tokius | J Q A 
pat kitur mokės $25.00 o pas ItLvv 
mus gaus

Vyrų kelinės dėvėjimui pa
vasarį, gražiai dryžuotos, ge
rai pasiūtos, madnai sukirptos 
ir tvirtos materijos vertos 
$3.00, atiduodam

MŪŠŲ LAIDOS KNYGOS.
1 Imk ir Skaityk. Parašė F. V., P. G. ir F. K. 48 pusi.
Aiškiai, gražiai, suprantamai, vaizdingai išdėta gir
tybės pragaištis, organizacijų nauda ir rekalingumas, 
gerai išguldyta apie geriausias organizacijas, įtiki
nančiai aprašyta apie spaudą _____________ ____ _.....
2 Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė F. V.
32 pusi. Talpina auksinių nurodymų, patarimų, per
spėjimų kiekvienam darbininkui ______________ -___
3 Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi. 
Rinkinys gražių vaizdelių iš darbininkų gyveninio; tin
ka pasiskaitymui seniems ir jauniems
4 Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. 
Knygelėje yra: Čigonės atsilankymas, 
Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku, 
kaleliai pilni gardaus juoko, 
gvaus, smagaus pasiskaitymo, 
Veikalėliai labai tinka lošimui
5 Teisybes Vardan. Parašė F. V. ir Uosis. 32 pusi.
Toje knygelėje išrodyta, jog viena tėra teisybė ir iš
dėstyta atskalūno Jono Huss’o herezija..... ...............  5

KF^GOS KITŲ IŠLEISTUVIŲ GAUNAMOS MUSŲ 
KNYGYNE.

6 Metraštis 1916 metams. 438 pusi. Pilnas naudin
giausių skaitymų, reikalingiausių informacijų, gra
žiausių straipsnių, puikiausių paveikslų. Jis bus in- 
dornuš, geras pasiskaitymui metų metams. Nekuo- 
met nebus vėlu jį skaityti. Be apdarų _______ .____ 75
Su apdarais .......................    _........... $1.20
7 Žinynas. Žinotini dalykai iš mokslo ir istorijos
392 pusi................      1. 50
8 Vaičaičio eilės. ____________________________ ___  75
9 Deklematorius. Eilių ir monologų rinkinys _ — 50
10 Raistas. Parašė Upton Sinclair. Apd__ ____ ___..$1.50
11 Pažvelgus atgal. Socijališkas romanas...... ......... $1.00
12 Pajauta. Istoriškas rašinys iš lietuvių 14 šimtme

čio gyvenimo. Apd. _________________
13 Degtinė. Sceniškas veikalėlis... ........... ...
14 Kas Bailys. Sceniškas veikalėlis_____

Katriutė. ___
Šv. Kazimieras. 
Oliveris Twistas. 
HucklebUrry Finnes 
Fabiole. Pasakojimas iš gyvenimo pirmų krikščio
nių ____________________________________
Braižynėliai. Smagus skaitymėliai ________
Mandagus Vaikelis. Gera vaikams knygelė. 
Karės metu. Sceniškas veikalas________ _
Blogi kūdikio papročiai_________......__ ______
Kokia Autonomija lietuviams reikalinga ____
Liet. Vyčių Dovanėlė. Kiekvienas vytis tur ją tu-

26 Lietuvių Tautos Memorialas. 12 pusi____________
27 Laiškas iš Kelionės po Palestiną__ _______________
28 Vilkų Lizdas _________________________ :_______~
29 Dukterys Pilipo Kareivio________________________
30 Surinktos Dainos ______________________________
31 Pradžia ir Išsiplėtojimas Katalikų Tikėjimo_____ $1.00
32 Iš Kelionės po Europą ir Aziją ___ ____________ $2.35
33 Gyvenimas V. Jėzaus........... ..........   $1.00
34 Anima Vilis__________ ____ ____________________
35 Jėzaus Kristaus gyvenimas________________-______
36 Pergyventos Valandos__________________________
37 Pelenių Jurgutis................................................... ...........
38 Perspėjimas apie šv. Tikėjimą ypatingai apie Jė

zaus Kristaus Bažnyčią _____
39 Naujas Būdas išmokti rašyti _
40 Teisių Vadovas ir Patarėjas __
41 Klaida. Parašė Lazdynų Pelėda. Apysaka iš lie

tuvių gyvenimo “Laisvės Metu.” 520 pusi. ..... ...^_-$1.00
42 Šatrijos Raganos Apysakėlės ___________________ 25
43 Gyvenimo Pamatai.

gyvenimo klausimai
44 Antanukas. Parašė B. Prūsas. 46 pusi._______ EL_
45 Mylėk savo artimą. Iš karės francūzų su arabais

131 pusi.__________________________________
46 Pirmieji žiedai_________________________ _______
47 Gamtos istorija. Trumpi ir aiškus pasakojimai a- 

pie žmones, žvėris, medžius, akmenis 209 pus.
48 Vyrų Vergija....Komedija 56 pusi. _______ _____
49 Vienuolio Disputą.... Komedija________________
50 Trumpa Senovės Istorija_____________________
51 žvaigždė. Rytų pasaka 17 pusi_______________
52 Katekizmas apie alkolį____________ ;__ L,

Užkrečiamųjų ir limpamųjų ligų būdai ir kova su 
joms _____________________________
Tiesos žodis socijalistams ___________
Lietuvos Istorija. Parašė Pranas ___
Meilė. Poema. Parašė 'M. Gustaitis

57 Aureolė. Parašė M. Gustaitis_______
58 Ar Kristus turėjo brolių ir seserų____
59 Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Sutaisė mo

kytojas J. Damijonaitis. Labai suprantamai iŠ- ‘ ,r\ 
aiškyta lietuvių kalbos rašyba. Visi rašantieji ko
respondencijas, žinias, straipsnelius privalo pasi
mokyti taisykliško rašymo. To lengviausia pasi
mokysite iš šios gramatikos___________ - 35

...$1.25 
_ 10 

15
_  15 

20
Parašė Chas. Dickens 520 p__ $1.00

.... 15

$1.00
45
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_ 15

20 
_. 10

10
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50
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“DARBININKAS
242 W. Broadway, So. Boston. Masf



Kaip kartais 
priseina.

— Vincentai, pilvūze! 
Eikivą'pas Tūzę, — 
Taip vadino mane 
Pas tų šleivą senę 
Mano draugas Plikius, 
Pelkinių Tilvikius. 
Man to ir reikėjo, 
Širdelė norėjo. 
Merga nors nedaili, 
Bet labai meili; 
Turi gerą madų: 
Dažylą, pamadą 
Kasdieną vartoja, 
Žandelius tėplioja. 
Juokias — dantis rodo 
Ir bučiuotis duoda. 
Nuo kreivos žydelkos 
Pirkom dvi butelkas 
Raudono šnapsiuko, 
Porąbeigaliukų.
Ir susikabinę 
Mudu per Daubinę, 
Patvoriu prigulę, 
Slenkam pas Jievulę. 
Prislinkom, priėjom, 
Duris prasi vėrėm; 
Tuojaus kopėčiomis 
Lipame tyčiomis. 
Lipam kartu mudu 
Džiaugiamės abudu, 
Kad gerai atėjom, 
Iš džiaugsmo drebėjom. 
Tuoj šaukiu — “Jievute! 
Ar esi, širdute.” 
Ogi čia iš šono 
Kapt’ mane kaip poną, 
Už sprando sugniaužė 
Ir per pusę laužė. 
Ėmiau klykti, — mudu 
Pakliuvom abudu;
Plikuti, brolyti, 
Ką dabar daryti?” 
Plikius mano tyli 
Ir lenda į skylę, 
Giliai į palėpę 
Ir ten pasislepia.
O mane tamsoje 
Su vėzdu vanoja, 
Kad net kaulai braška 
Ir pilvelis traška... 
Kiek ten su tuom ginklu 
Padarė man ženkli}:

( Žalių ir mėlynų, 
Tai niekas nežino. 
Aš iš ten parėjęs 
Sirgau tris nedėlias; 
Vaitojau, stenėjau, 
Šonus čiupinėjau. 
Ir taip pasenėjau, 
Kad plaukai nubiro 
Ir dantys pražilo...
0 dabar, brolyti, 
Aš anei matyti 
Neb'noriu mergyčių, 
Tų gyvų biesvčių. 
Mat, broliukai mano, 
Kaip kartais atseina.

F. V.

sviete, girdžiu daugybę viso
kių nusiskundimų ant “Kelei
vio” laisvųjų merginų paieš
kojimo biuro.

Anot jų, girdi, “Keleivio” 
laisvųjų merginų informacijos 
biuras kadai šie buvo geras, bet 
dabar niekai. Jaunų laisvų 
merginų visai nebeturį. Jei 
kuriam dar ir prisiunčia, tai 
jau visai pražilusią bobelką. 
Tos visos šnektos man baimę 
įvarė..

Ant “cicilisto” išrunyti, 
žinau, kad galėsiu, bet kaip 
kiti pasakoja, būk senieji “ ci- 
cilistai” nepripažįsta už tikrą 
“cicilistą” to, kuris neturi ar 
negali susiieškoti sau laisvos 
merginos. Lauksiu nuo Dė
dės Jackaus atsakymo.

Jūsų žemiausias tarnas,
Striukis.

senis, Boston, Mass., Dėdės 
Jackaus Kampelis.

Norwood’o policija buvo su
areštavus mūsų socijalistu vie
šąją vakarienę su viščiukų kul
nimis ir su ėmės ir egsų senvi- 
čiais. Po dviejų savaičių so
cijalistai savo vakarienę iš
pirko ir suvalgė. Dabar visi 

! susirgo. Kas žino gerą dak
tarą, praneškite Norwood’o 
socijalistu kuopai. Galite at
sišaukti pas Dėdę Jackų.• • •

ATSAKYMAS STRIUKIUI.

Striukeli, jei būtum' puse 
sprindžio arčiau mano kampe
lio, ne laisvųjų mergų paieš
kojimo biuro informacijų aš 
tau suteikčiau, bet beržinės 
košės. For gudnes siks! Ar 
tamsta nežinai, kad visos lai
svosios mergos: senos, jaunos, 
šleivos, kreivos, tiesios, Jie
sios į “Keleivio” merginų pa
ieškojimo ofisą suvažiavo ir 
laukia ten tokių striukių4 ‘ cici- 
listų,” kaip tamsta, sveikas, 
esi. Dėdė Jackus, kaipo ge
ras “Keleivio” prietelius, ne
nori savo kaimynui biznio ga
dinti ir su laisvomis mergo
mis nieko bendro neturės. Jei, 

[Striukeli, nori į “cieilistus” 
runyti, gali tą daryti, bet at
mink, šelmi, kad nei raudo
nas kaklaryšis, nei šolderis, 
nei laisvoji merga tavęs neiš
gelbės nuo Dėdės Jackaus laz
dos. Gausi į kailį ir visą 

i striuką amželį minėsi Dėdės 
Jackaus vaišingumą.

Ačiū, Striukeli, už patari
mą griebties laisvojo biznio ir 
žadamąją paramą, bet kol kas 
pas Dėdę Jackų dar netrūksta 
skambučių ir jei kaip dar galė
siu sale “Keleivio” statomojo 
namo ir savo palocių pasista
tyti. Tuomet pakviesiu visus 
striukius ir bukius plytgalių 

įmano ruimams nešioti.
Gudbai, 

neužmiršk 
■ kampelio.
; būdamas kreipkies į jį. 
sako gausi, išskyrus laisvųjų 

[merginų paieškojimo biuro in
formacijų.

Kinku-linku visai tavo striu
kąja! šeimynai.

Dėdė Jackus. [

Informacijų Biuras

Dedei Jackui 
laiškai.

malones su kokia mergina man 
apsivestu

ant vestuvių pakviesti.
Dėdė Jackus.

Jaunikis.
Atsakymas. Su tokia, ku

ri savo protu gyvena ir ženy- 
bos reikalais kitiems į akis ne
lenda. Dėdė Jackus nėra ko
kia svočia, kad visiems mer
ginas rinktų. Jei nori gauti 
patarimų, tai atsimink: . — 
kad sauso niekas neklauso.

Klausimas. W orcester ’io 
socijalistai baigia išnykti. Ką 
turime su likučiais padaryti!

Buvęs Socijalištas.
Atsakymas. Nupirkite di

delę bačką, visus juos sugrūs- 
kite jon; gerai druska ir pi
pirais pabarstykite ir pasiųs
kite Chicagos muziejum Neuž
mirškite padėti parašo: — 
Worcester’io lietuvių socijalis- 
tų kapas ir grabas.

Dėdė Jackus.

Nuo Naujų Metų eina padidinta. Įvairaus skaitymo 
tikėjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek, kiek 
pirma buvo. (Kiekvienas tą laikraštį skaitydamas atras 
nemaža savo dvasiai paguodos; atras taip-pat išaiškini
mą visokių abejojimų ir užmėtinėjimų tikėjimo dalykuo
se.).

Laikraštis eina du kartu į mėnesį. Kaina liko ta 
pati: 75c. metams. Kas atsiųs už le. krasos ženklelį 
(štampą), gaus vieną numerį pasižiūrėti.

Prenumeratą galima siųsti ir krasos ženkleliais.
Adresas:
“TIKYBA IR nORA,”

• 1631 W. NORTH AVĖ., CHICAGO, ILL.

giKlausimas. Kur randasi so
či jalistų žemiškas rojus! - 

Dryskius.
Atsakymas. Bostone. Prie 

Broadway gatvės ties “Kelei
vio” redakcija. Visiems dry- 
skiams ten patogiausia vieta, 
— gali negaišuodamas ten va
žiuoti.

Rlan rimai*
Dėde Jackau, teikis man 

paaiškinti šiuos dalykus:
1. Iš kur ta mada atsarado, 

kad per prakilnius metus visus 
raginama apsivesti?

2. Iš kur žodis Vilnius paei
na?

3. Kodėl mūsų socijalistai 
nešiuoja raudonus kaklaryšius 
ir per viešus susirinkimus 
kramto “gumą?”

4. Kas ant šio pasaulio yra 
saldžiausis, kiečiausis ir len- 
gviausis ?

5. Kas man daryti? Labai 
mėgstu rudį traukti, bet mano 
širdies patieka už tai mane ba
ra ir varo prie blaivininkų pri
sirašyti.

Už paaiškinimą šių klausi
mų būsiu Dėdei Jackui dėkin
gas iki grabo lentos.

Su didžiausia pagarba, 
Vėjo Vaikas.

Atsakymai: —
Jei manai greit mirti, tai 

tą gali padaryti be pagarbos. 
Dėdė Jackus nėra graboriumi 

(ir ant Vėjovaikių pakasynų jo 
ir su pyragu nenukviesi. Be- 
reikalo tik su savo grabo len
tomis ir dėkingumais lendi į a- 
kis. Vis-gi nors ir inkirus e- 
si, ant klausimų atsakysiu.

1. Ir be paaiškinimo aišku, 
kad prakilnieji metai tam su
tverti, kad neliktų per daug 
senmergių ir senbernių.

2. Kaip Vilnius buvo su
tvertas, tai dar Dėdės Jac
kaus nebuvo. Tūli pasakoja, 
kad žodis Vilnius paeina nuo 
vilnų, kurias toje vietoje, kur 
dabar stovi Vilnius, socijalis
tai karšdavo 1898 m. prieš pa
saulio sutvėrimą.

3. Todėl, kad gaidys bijo
raudonos marškos, o žaloji 
gromuliuoja. _ l

4. Atsistok prieš veidrodį, 
išsižiok ir kištelėk lauk liežu
vį — pamatysi saldžiausį, kar- 
čiausį ir ilgiausį, (daugiau 
kaip norėjai žinoti). Pakram
tyk mėnulį — paragausi kie
čiausio; pasverk vištos protą 
— sužinosi lengviausi.

5. Kad išsigydyti nuo tųs 
baisios ligos, paprašyk savo 
širdies patiekos, kad, tamstai 
tris sykius po devynis sykius 
virveline nugarą pašukuotų. 
Būsi sveikas kaip ridikas ir 
“byro” nebenorėsi.

Dėdė Jackus.

i

mylimas frendai. 
Dėdės Jackaus į 
Nors ir “cicilistu 

*Vi-

Pastebėjęs, kad Tamsta sa
vo kampelyje, t. y. Dėdės Ja
ckaus, žadi greitu laiku įves
ti informacijų skyrių arba 
biurą, labai nudžiugau. Gai
la tik, kad nežinau kokių in
formacijų skyrių Dėdė Jackus 
savo kampelyje užvės. Aš la
bai norėčiau ir Dėdei Jackui 
būčiau dėkingas, kad pirmu
čiausiai ir tuojaus užvestumei 
laisvųjų merginų paieškojimo 
biurą, arba, taip sakant, 
laisvųjų merginų ofisą, pana
šų į “Keleivio.” Mat, aš 
greitu laiku manau runyti ant 
“cicilisto,” tai gi, kaipo cici- 
listui, laisva mergina būtinai 
bus rekalinga. Dėdei Jackui 
ant ausies galiu pasakyti, kad 
runysiu ant socijalisto, bet, 
žinodamas, kad “Vienybė Lie
tuvninkų” už tokį pasakymą 
dikčiai supyks ant manęs, tai
gi ir sakau, kad runysiu ant 
“cicilisto.”

Jeigu tik įvesite laisvų mer
ginų paieškojimo biurą, tai 
aš kaip tik išrunysiu ant “ci
cilisto,” pirmutinis Dėdei Jac
kui laisvos merginos paieško-

TELEGRAMOS.

Iš pragaro žuvo beuodegis 
kipšas. Dėde Jackau, tele
grafuok ‘ ‘ kunigužiui ’ ’ Moc
kui, kad jis man tuojaus vie
ną biesiukštį prisiųstų ekspre
su. Su Mockumi atsilyginsiu 

' asmeniškai.
Mefistofelis.

♦ =»

Paieškojimai.

1

Kas žino, kur dingo lietu- 
i vių socijalistu galvos — tvo- 
jaus praneškite Dėdės Jackaus' 
Kampelio plvšin. Už prane
šimą gausite dvi prancūziškas 

| dūlias ir pusę svaro socijalis- 
tiškų kančių. Mano antrašas: 
Baltrus Trumpa Knapsiškis, 
kairė gatvė po tiesiai rankai, 

j iš abiejų pusių du kreivu bas- 
I liu ir pupų pėdas.• • •

Paieškau bobos be kulnių, 
kuri galėtų pėsčia visą pasau
lį apkeliauti. Kas žino tokį 
sutvėrimą tegul tuojaus prane
ša socijalistu sąjungai, kuriai 
šiuo laiku labai reikalingas bo- 

jbiškas agentas socijalistiškoms 
kuopoms sustiprinti. Atsi
šaukite pas Pono Dzievo bim
balą Dėdės Jackaus kampan iš 
dešines puses.• • •

Parą metų atgal mano bobą 
pavogė “čicilikas” burdingie- 
rius. Kas sugaus laisvąją po
relę tuojaus praneškite man 

t šiuo antrašu: Pavogtos bobos

Dėdė Jackus.

Klausimas. Kodėl dangus 
augštybėse patalpintas!

Aniolas.
Atsakymas. Kad tokie anio- 

laį, kaip tamsta, jo neterš
ti} savo purvinais batais.

Dėdė Jackus.
• • •

Klausimas. Mylimas dėdu
li, ar man vesti, ar singeliu 
pasilikti ?

Jackutis.
Atsakymas. Vesk, vaiku-

DĖDĖS JACKAUS 
KONKURSAS.

Paskelbiu visiems savo vier- j 
niems ir nevierniems drau
gams ir priešams didžiausį 
konkursą: kas nupieš geriau
sia, prakilniausia ir mieliau- i 
šia Dėdės Jackaus portretą — 
gaus sunkiausią, plačiausią ir 
ilgiausią dovaną. Portretas' 
reikalingas tuojaus, nes visi 
labai geidžia į Dėdės Jackaus 
didybę paveizėti.

Eviribari geriap!
Dėdė Jackus.

z Durniui raudonas gražu, 
saldus gardu.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
“DARBININKAS”

“DARBININKAS” eina utarnirikais, ketvergais ir su 
batomis.

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

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 
darbininkams 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.
6 “DARBININKAS” 

ninkui svarbu, n 
suprantama.

“DARBININKAS” 
rios dailumu, gražumu, 
sija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

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

Adresas:

visuomet turi viso to, kas darbi- 
audinga, indomu i r

Klausimas. Brangus dėdv- 
ti, Jackau, paaiškink man, 
susimildamas, kas tai yra kle
rikalizmas ?

Varnių Pelėda.
Atsakymas. Kad esi liurbė, 

tai aišku iš tavo vamiškos 
gyvenimo vietos ir pelėdiškos 
pavardės. Naktį akis bekrap- 
štvdama, negalėjai patėmyti, 
kad klerikalizmas, tai laisva
manių ir socijalistu baidyklė, 
kuri juos bepaliovos už kulnių 
tampo.

Dėdė Jackus.

Klausimas. Vielmožna dzia- 
dunia, panie Jackievič, pa
tark kas reikia daryti Su se
nais kuntampliais, kuriuos 
Baltimorėj paliko “kunigas” 
Mockus

Beržų Tvora.
Atsakymas. Tavo šliachec- 

ka galva, tai tikras arbūzas. 
Kaip drįsti mane pravardžiuo
ti kokiais ten ponais Jackevi- 
čiais ar Chackevičiais. Mane 
diedukas buvo Jackus, mane 
senukas buvo Jackus ir aš esr 
Jackus. Už pakutą išsikepk 
Mockaus kuntaplius ir vieto; 
steiko juos suvalgyk.
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nuolatai išleidinėja knygelių, 
turiningumu, pigumu

ku- 
vir-

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass
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"DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS
KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.

p j agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti 
kas menuo. Todėl atspauzdinome įvairių 

varsų ir pardavinėjame tuzinais. 

Tuzinas 5 centai.
Imant nemažiaus, kaip 100 tuzinų, atiduodame 

po 4 centus.
Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš ‘ Darbininko” 
Spaustuves tiek tuzinų, kiek šeimynų jų kolonijoj 

intraukta į aukų rinkimą Lietuves reikalams.
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pusmetinė $1.50, atskiras A 
t♦T*

Su naujais 1916 metais pradėjo eiti toliau regule- 
riai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, 
suomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —

66 Pažanga”
vi-

“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu
siems lietuviams ir apsiskaieiusiems darbininkams.

“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos 
ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, origina- J 
liais raštais.

“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tautos 
klausimai.

“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben
dradarbiauja talentingi. Amerikos ir Europos literatai.

“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus.
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausi

mus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir 

mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir juos lavinti.
Metinė prenumerata $3.00,

numeris 25c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluose kreip- 

kitės šiuo adresu:

“PAŽANGA” t
P. O BOK 204, GIRARDVILLE, PA. X

X

X

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

—YRA—

Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 
Ramybė!

Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei, 
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.

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

$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas 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 Trfutos reikalais, remia pi- 

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt.

Tnstojimas j Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informa
cija* kreipkitės j vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
venę, arba stačiai pas Centro Raštininką, Šiuo ad
resu: — • »-

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

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštisiš

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

• • •
Pats muša, pats rėkia.

Aut'vagies kepurė dega.
• • •

Narni} namučiai, nors ir po 
smilga-

• • *

Valgykime pirma tavo, o 
paskui kožnas savo.

Vienintelis pigiausias Lietuvių Kataliką

DIENRAŠTIS

turi Darbininką 
už organą.

Vilkas sotus ir avis čiela.
• • • •

Du zuikiu bevydamas, nei 
vieno nesugausi.

Iš didelio debesio, mažas 
lietus.

REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, koteliuose, dirb
tuvėse ir prie namų darbo. Vi
sokių darbų vyrams.

S. GORALSKY
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS 
153 COURT ST. BOSTON, MASS.
--------------- ------------------------------------  Į

UŽSIRAŠYK GERĄ IR PIGŲ LAIKRAŠTĮ

NAUJAS “DARBININKO” 
LEIDINIS NO. 3.

“Darbininkas“ jau išleido 
trečią savo leidinį, knygelę 
vardu “Iš Po Darbi
ninko Plunksno s.”

Tai gražių-gražiausių vaiz
delių rinkinis. Visi, nuo pir
mo iki paskutinio, yra iš dar
bininkų gyvenimo. Tuose vai
zdinguose, dailiuose, jausmin
guose vaizdeliuose atsispindi 
darbininkų gyvenimas.

Kiekvienas su pasigėrėjimu 
juos skaitys po kelis kartus.

Autorius tų vaizdelių yra 
“Darbininko” skaitytojams 
gerai pažįstamas F. V.

Vaizdeliai perspauzdinti 
“Darbininko.“

Kaina 5c. Pusi. 32.

Tinginį prijudinsi, miegantį 
pabudinsi, o iš nieko, vis nie
kas.

Neverksi mirusio, verksi 
supuvusio.

• • •
Kur niešti ten rankos, kur 

miela ten akys.
• • •

Sėbras sėbrą, ir už piktą pa
girs.

/vwwwwwwwvwwwww\ 
I LIETUVIAI PAVESKITE ]!

DARBUS SAVIEMS.

Geriausias Lietuvis siuvėjas. < 
Siuvu vyriškus ir moteriš- !; 

kus drabužius, sulig naujau- ]į 
sios mados. ;!

Taisau, prosinu, valau ir į Į 
dažau senus. Taip-gi kuni- i; 
gams siuvu SIUTONUS ir 
esu gerai įsipraktikavęs ta- ]! 
me darbe, kaip Lietuvoje, 
taip ir čia Amerikoje.

Darbą atlieku greitai ir pi- ;> 
giai. ;!

Jeigu kas reikalauja, dar- ' 
, bą pasiimu ir pristatau tie- !į 
'! siog į namus.
į TeL Charter 2354-4

:A. K. MAZALAS 
j! 94 JEFFERSON STR.,
< HARTFORD, CONN. !•

“DRAUGAS” duod^ daug žinių iš karės lauko, pa
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus * iš viso pasaulio, žinios 
paduodamos kuogreičiausial

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų 
draugijas, rūpinasi jų reikalais.

“DRAUGAS” kelia tautišką susipratimą, platina 
katalikiškai lietuvišką kultūrą.

“DRAUGAS ” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.

“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei 
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50. 
Nuo 'vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
riais po lc.

Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams $6. 
“SAVAITINIS DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $1.50.

Atskiras numeris po 3c.

“SANTAIKA” išeina kiekvieną pėtnyčią 4-rių pusL, 
didelio formato ir kainuoja metams tik $1.00, pusei me
tų 65c. k

“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias, netik iš 
“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias netik iš 

karės lauko, bet ir iš viso pasaulio.
“SANTAIKOJE” telpa rimti straipsniai, poezija, 

vaizdeliai ir satyra.
“SANTAIKA” eina katalikiškoje-tautiškoje dvasioje. 
Pasižiūrėjimui vieną numerį siunčiame dykai.

“SANTAIKA”
2120 ST. CLAIB AVĖ., CLEVELAND, OHIO.

VALDYBA ŠV. JUOZAPO 
DR-JOS, SHEBOYGAN, 

WIS., KURI PAĖMĖ 
‘DARBININKĄ 

ORGANU.
P'jz. Antanas Skleris,

909 Indiana Avė.
Vlce-prez. Juozas Bubnis,

733 Indiana Avė.
Fin. rašt. Juozas Rutkauskas, 

1013 Clera Avė.
Prot. rašt. Antanas Brusokas, 

1019 Delingham Avė.
Maršalka Juozas Buivydą,

1436 So. 9-tb Str.
Kasiėrius Tamošius Grigaliūnas,

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:

Petras Gelbūda, 
Mateušas Kučauskas, 

1133 Michigan Avė.
Organo sekretorius, Jonas 

Stauskas,

ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI 

HARTFORD, CONN.

Pirm. — Teklė Blažienė, 
1214 Broad St.

_ Vice-pirm.— Paulina Gelažiutė, 
41 Capitol Avė.

Prot. Rašt. — Ona Manikaitė, 
234 Park St.

Fin. rašt.—Veronika Smitkiutė, 
4į Hungerford St.

Ižd. — Felicija Plikunienė,
103 Bond St.

Iždo glob. — M. Karaliūtė,
24 Woodbridge St.

Maršalka — Elena Valavičiūtė,
23 West St.

ŠV. MIKOLO ARKANIOLO 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ADRESAI 
COLLINSVILLE, ILL.

Colinsville, UI.:
Pirmininkas:

Jonas Križelaitis,
615 Wandalia str.

Pirmininko pagelbininkas: 
Franciškus Stankaitis, 

916 High str.
Pratokolų raštininkas: 

Jonas Rudinskas,
600 N. Guenrnsey str.

Finansų raštininkas: 
Kazimieras Kavoliunas, 

419 Clinton str.
Iždininkas:

Mikolas Gudeliauskas,
401 Hesperia str.

Kasos globėjai:
Izidorius Kimutis,

315 Center str. 
Adomas Mikutauskas,

427 Walnut str.
Maršalka:

Adomas Smuškis, 
817 Higb Str.

PIRKITE 
SKAITYKITE 
•PLATYKITE 

“DARBININKO” LEIDINĮ U S.
Pigumu, dailumu, gerumu savo leidinių “Darbininkas 
visas kitas išleistuves.

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi
Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS
15 Millbory Street,

&

1800 W. 46th st. CHICAGO, ILL.

V

Tik ką išėjo iš spaudos 5
SCOTLAND.

M111!

Draugas Publishing Co.

ATEIK PAS MANE
kada reikės samdyti automobilių ar karietas dėl pasi
važinėjimų, veselijų, krikštynų ir tt. KAM EITI KI
TUR, KAD GALI GAUTI PAS LIETUVĮ? Patarnau
ju visuose reikaluose, DIENĄ ar NAKTĮ.

K. ŠVAGŽDYS,
242} W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

(Virš “Darbininko” spaustuvės) 
Telephone So. Boston 620.

Gyvojo Ražančiaus 
: Lapeliai

Kaina 15c. už 15 lapelių
Imant nemažiau 1500 lapelių nulei- 

____ džiame 5-tą nuošimti.
Norintieji pirkti rašykite: 

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

— ■ —-- -- —-- -

ADRESAI.VALDYBOS ŠV. 
JONO DRAUGUOS 

Cambridge, Mass.
Pirmininkas — A. Vaisiauskas, 

14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas — C. Ka

volius, 62 Portland St.
Protokolų raštininkas — K. 

Galinauskas, 719 Main St.
Finansų raštininkas 

Smulgis, 545 Main St.
Kasiėrius — J. Jasinskas 218 

Washington St.
Maršalka — J. Lukšis, 220 

Washington St.
Kasos globėjai — K. Voveris, 

A Sundukas, J. Žilis.
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LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti “Žvirblį” — g 
juokų ir satyros mėnesinį laikraštį, kurs yra jau žymiai gj 
padidintas ir metams prėkiuoja tik 1 doleris.

“Žvirblio” redakcijoj galima užsisakyti ir garsų An
glijos “Ežį,” kurs metams prėkiuoja 75c. Kas “Žvirb
liui” prisius 1 dol. ir 50 c., tas per ištisus metus gaus 
“Žvirblį” ir “Ežį.”

Antrašas:
“ŽVIRBLIS,“

BOK 576, :: :s :: :: FOREST CITY, PA.
M J111U J >1. Mi jin »!■ .Ii jis JloB

žsirašik sau ar savo pažįstamie-g 
ms Lietuvoj bei Amerikoj . |

“Išeivių Draugą
KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS

IR PADAILINTAS, TALPINS:
Vėliausias žiniai iš karės.
“Seno darbininko atminimas” užvadintas “Svieto pe

rėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luiemburgą ir 
Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Ii Škotijos
į Lietuvą ant motocikletkos.”

‘Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, UI Linlithgowshire,
V Midlothian, V Dundee ir tt.
“Lietuviai Anglijoj.” 
Korespondencijas.

7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, paveikslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvairiausių
ir skaitymui verčiausių laikraščių.

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj; me
tams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), Ad
resas:

Rev. Jos. Norbut
MOSSEND, LANARKSHIRE,

Skaityk šviesą
DU-KART MĖNESINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.

JEI RŪPI BLAIVYBE, . .
JEI NORI PAGERINT SAVO BŪVĮ,
JEI TROKŠTI TAMSUMOJE ŠVIESOS, 

SKAITYK “ŠVIESĄ.
KAINA, METAMS 50c.; UŽ RUBEŽIO 75c. 

PAVIENIS NUMERIS 5c.

Adresas: “šviesą”
46 CONGRESS AVĖ., WATERBURY, CONN.T-l ■

oš iaiaiaiEiiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai3!Eiiaiaiai
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Worcester, Mass.

najBiHiaiaiaiBiB;Siaitt;BHiaiBHežia3is;aiBis3siaBa
Jei trokšti apšvietos

ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisąvaitinį 
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. krasos ženklelį, o vieną 
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.

Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu:

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

64

Broliai darbininkai!
Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį

“ŽVAIGŽDĖ” yra seniausias lietuvių katalikų 
laikraštis, 16 pusi, didumo suteikia įvairių žinių iš 
Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00.
Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”
3654 RICHMOND ST PHILADELPHIA, PA

“Ežį” - Skaityk
---------— RAŠYK.

. “EŽIO” EIK.

A.^A- A^A. A^A. a+a A^A a+a A^A A^A A^A A^A A^A A^A

*:* LIETUVIŠKA *:*

Kriaučka I
"A

Jei esį nuliūdęs,
JEI PATS SUGEBI, Į — “EŽĮ” - 

NORI SVEIKO JUOKO? — PRIE — 
PAŽINK PIRMA — “EŽĮ” — IR TUOKART PEIK.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai ame

rikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk adresą ir 
gausi pasižiūrėjimui numerį dykai, o kai pamatysi — tai 
visad “Ežį” skaitysi. Kaina metams 75 centai, pusmečiui 
40 centų. Pinigai siunčiami money orderiais. 
J'EŽIO“ redakcijoj galima užsisakyti “ŽVIRBLI“.

Adresas:
218 STATION ROAD, DYKEHEAD, 8HOTTS, SCOTLAND.

Auksas už Sidabrą
PIRKITE PANELĖS U. GURKLIUTĖS 

NAUJAI IŠLEISTAS 
KOMEDIJĖLES.

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

Komedijilės 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 vekalėlial tinka lošti šalę stambių veikalų ir 
labai tinka “įvairumų,” “margumynų” programams.

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

Lietuvių kalboje nėra sceniškų veikalų pigesnės knygelės, kaip 
“Komedijilės.” 86 pusL o tik 10c.

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

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

nos jūsų talentingos sesytės.
Užsakymus siųskite “Darbininkui” adresu: 

“DARBININKAS,”
- 242 W. Broadway, :::::: u: So. Boston, Mass.

J.
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L

Pagalys turi du galu.
• • •

Visi to paties Dievo.

MUZIKOS IR DAINOS MYLĖTOJAMS 
MĖNESINIS LAIKRAŠTIS 

“MUZIKA”
Eina kas mėnuo 16 puslapių teksto ir 8 puslapiai 

giesmių, dainų ir pianui gaidų.
“MUZIKOJE“ telpa pamokinimai kaip chorą vesti, 

muzikos istorija ir teorija su pavyzdžiais.
“MUZIKOS“ kaina metams $3.00 pusei metų $1.50. 

Atskiras numeris 40c.
“Muzikos” adresas:

REDAKOTJA
3214 CEDAR STR., PHILADELPHIA, PA

• ADMINISTRACIJA
P. O. BOZ 172 BROOKLYN, N. Y.

♦|» Padarom moteriškus' drabu- 
♦>žius, vasarinius ir žieminius 
♦♦♦po naujausiai madai.

A. ČEPULIONIS, 
242} W. Broadway,

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



J DUKTERŲ 
EIKIMO.

o didemFkfl-
TA LIETUVOS 

DR-JOS VI
Serędbs vakarą,' balandžio 

12 dieną atsibuvo Lietuvos 
Dukterų po Mot. šv. globa dr- 
jos suąirinJjięĮąs,.

Sūsirinkinią atidarė p-ni A. 
Strakauskienė . Buvo kalba
ma apie dr-jos gerovę. Iš
rinkta komisija delei elektros 
šviesos suvartojimo. Prisira
šė 3 naujus narės. Iš viso 
narių draugija turi 275. Dr- 
ja sparčiai auga nuo laiko per
siskyrimo su “pįcilikais,” ku
rie porą mętų atgal buvo su
kėlę trukumą.

TAUTOS FONDO SUSIRtlt 
•s* KIMAS-

Ketvergo vakare pohažnv-
I tinėje svetainėje įvyko Tautos l 
Fondo susirinkimas. . Buvo 
kalbama apie galutinį sutvar
kymą ”Tag Day,” kuris bus 
subatoje. Tapo išrinkti ka
pitonai ir daugumas .merginų 
tapo paskirta ant gatvių. < ,;-

nHiHai tegaun
,j^QDįpanija patraukė daug po- 
uicmonų daboti stotį. New 
Ob'rkeSĄ CJStaMfme dar nepa- 
[sibaigė streikas! Pačįos siun-
tiniai sų4trųkdys. : 

So Station Mail Porter.

Rep.

ANGLAS UŽSIMOKĖJO 
į^^AŲSM?.
Sereaos rytą teisme užsimo

kėjo $20.00 bausmės anglas 
Jurgis Sveeter už mušimą lie
tuvio Juozo Lucinsko.

Rep.

PAVOJINGA VAIKŠČIOTI 
GATVĖMIS.

Vincas Linskas. 26 metų 
amžiaus, eidamas D gatve 10 
vai. ryto, pamatė kitoj gat
vės pusėj, ant kampo, būrį 
žmonių. Žingeidaudamas su
žinoti, kas ten darosi, perėjo 
į gatvės kitą pusę. Tuo tarpu 
iš vieno namo pro antrojo gy
venimo langų žiūrėjo maža 
mergaitė, 9 metų amžiaus. 
Mergaitė pastūmė ant lango 
stovinčią pieno bonką, kuri 
bekrisdama žemyn pataikė 
Linskui tiesiog į viršugalvį, 
smarkiai jį sužeizdama. Lins
kas likosi nugabentas ligonbu- 
tin.

Mūsų lietuviams šis atsiti
kimas gali būti pavyzdinga 
pamoka, kad nereikia ant lan
gių statyti bonkt] su pienu ir 
kelius tuzinus puodų su kviet- 
komis, ką lietuviai yra pra
tę daryti.

Reporteris.

Teatru repeticijos.

TAUTOS FONDO 
BLANKOS.

Per kovo mėnesį pribuvo iš 
blankų iš S. Bostono $225.00. 
Pagirtinas darbas.

Kep

Bažnytinio choro giedoriai- 
vvrai pradėjo mokinties gies- 
mių Didžiosios Subatos mišpa
rams.

Rep.

MIRĖ MAŽA MERGAITĖ

Balandžio 12 dieną mirs 
Judeikių duktė, 7 met. mer
gaitė. Balandžio 13 dieną i 
palaidojo Moldeno katalikiško- 

kapinėse.se
Nuliūdęs.

I
STREIKAS.

Balandžio 11 d. po pietį] bu
vo išėję streikan visi So. Bos
tono So. Station darbininkai. 
Ale tarp jų atsirado streiklau- į 
žiu. Iš juodųjų daugiausia

JAU IŠĖJO “MUZIKOS” 
NO. 2. 

Straipsniai:
Įžwn gi fl.rn turis
A. A. Česlovas Sosnanskas 
šis tas apie Dailę.
Apie kelionę-kelionėlę 

(beletristika)
Muzikos teorija (tąsa)
Apie mūsų chorus 
žinios iš visur 

Gaidos:
Šėriau žirgelį (mišr. chorui)
Ant tėvelio dvaro (mišr. 

chorui)
Per girią girelę (vaikų cho
rui)
Šviesi naktis mėnesiena, 
(duetas)
Aguonėlė (daina-žaislas)
Po dvarelį vaikščiojau (pia
nui)
Thema ir Ivarijarijos (pia
nui)
šventas Dieve
Kurs kentėjai
Kaina metams $3.00, pusei 

metų $1.50 atskiras numeris 
40c.
Adresuokite:

“MUZIKA” _____
P. O. Box 172 Brooklyn, N. Y.

VARGONININKĄ.
esu nevedęs 42 metų senu- 
Suprantu gerai vargoninin- 

kystę ir galiu gerai išlavinti cho
rą. Kur tik esu buvęs iš visur 
nuo klebonų turiu paliudijimus, 
jog aš esu atsakantis vargoninin
kas. Todėl kuriems iš gerb. kle
bonų yra reijĘalingas geras vargo
nininkas ''mėldžiu mane kviesti 
pas save, o aš atvąfiuomu.

Su pagarba,
Ig. Podgaiskis,

33 Hasdjng Str.,
E. Cambridge, Mass.

(40, 41, 42)

Šiomis dienomis “Darbi
ninkas” žymiai padidino savo 
knygyną. Dabar galima ja- 

1 me gaišti įvtižrią geresnių lie
tuviškų veikalų. Trumpu 

į laiku 'paskfeRfciiie < ! 
Įniuosius veikalus, kuriuos ga
lima gauti “Darbininko” kny
gyne.

C. & P. Phone St. Paul 5947
GR ABININKAS 

IR 
BALZAMUOTOJ AS.

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

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

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

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

I

REIKALAUJAMEI

Bggk nebėgk, rugius sėk; 
rugius sėsi, — duoną, ėsi. Ru
gių nesėsi, nieko neturėsi.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdyooa Gydo visokiasMijras
1-8 P. M. 7-9P.M. PriskiriaXkin!us.

419 Boylston St, Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

: 1

_• j

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

.Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki Kva! vakare.

Nedaliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vaL vakare.

Moterų Sąjungos 13 kuopos 
artistės stropiai rengiasi prie 
pastatymo scenoje “Kūmu
čių.” Repeticijos laikoma ga
na dažnai ir viskas gerai seka
si. Kūmutės savo rolėse išro
do tikromis “kūmutėmis.”

L. D. Sąjungos 1-mai kuopai 
neblogiausia sekasi su “Degti
nės” repeticijomis. Pagei
dautina, kad sąjungiečiai kuo
mi nors po Velykų pasirodyti].

Rep.

❖ Jau išėjo iš spaudos
^Pamaldų vadovėlis
i 
t 
t 
t 
T t 
t
Y t
Y

AMERIKOS LIETUVIŲ R.-K. BAŽNYČIOMS.
Sustatė ir išleido A. L. R. K. Kunigų Sąjunga.

Pamaldų Vadovėlyje rasi Maldas, Giesmes, Stacijas, 
Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas, Rąžančių, 
Tretininkų Įstatus ir tt., viską, kas mūsų Bažnyčiose, vie
šose pamaldose, yra vartojama. Prie to visko knygutė 
labai paranki, nors tur 297 pusi., ir labai pigi, nes “Pa
maldų Vadovėlis”
1. Į šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kainuoja tik60c.
2. Į audeklą apdarytas, auksiniais kraštais, kainuoja tik 40c.
3. Į audeklą apdarytas, raudonais kraštais, kainuoja tik 30c. 

“Pamaldų Vadovėlį” galima gauti:. 
“DRAUGO” ADMINISTRACIJOJE,

1S00 W. 46th STR., CHICAGO ILL.
— ir —

“DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE,
242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

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, prirodydami 
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- 

j mokinimus delei geresnio ūkinin- 
i kavimo. Kurie norite pasidar
buoti dėl lietuvių gerovės ir dėl 
savo pelno, kreipkitės į mūsų 

; kolonizatorius lietuvius ant gerų 
j ūkių. Adresuokite:

A. Kiedis & Co.
Peoples Statė Bank Building 

SCOTTVILLE, MICH.
(37)

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

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

tės darbus prideramai. 
KATNOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

Šv. Petro parapijos bažny
tinis choras, kaip teko girdė
ti, kaskart labiau auga daini
ninkų skaičiumi. Ačiū p. Kar- 
bauskio, vietos vargoninko, 
darbštumui ir uolumui choras 
stiprėja ir didėja.

IŠMETĖ Iš “BURDO.
Tūloje lietuvių šeimynoje 

susipiko brolis su seserimi ir 
pačia ir išmetė jų drapanas iš 
stubos lauk. Sako: — mažai 
moka už “burdą,” tai tegul 
eina kitur .

BAŽNYTINIS CHORAS AU
GA.

Rep.

Mano vienpiliečiams:

Rep.

IŠVAŽIAVO BLAIVININKŲ 
KUOPOS PIRMININKAS.

Utaminke, balandižo lt d. 
Blaivininkų kuopa laikė savo 
susirinkiiųą šv. Petro parapi
jos salėje. .Išvažiavus iš Bos
tono nonui F. Virakni, kuo
pos pirmininknL* susirinkimą 
vedė p. J. Kazlauskas.- Buvo 
kalbama apie įsteigimą B’ai vi 
ninku knygyųo. Susirinkimas 
uždaryta JO vaL vakare.

It. Rep.

Turiu už garbę paskelbti sa
vo skaitlingiems prieteliams ir 
abelnai visuomenei, jog aš esu 
susinešęs su gerai žinoma rūbų 
firma HARRISON COMPANIJA 
ant Washington gatvės, kampas 
Beach. Po daugelio metų mano 
sunkaus darbo mano nuolatinis 
troškimas įsigauti į platų preky
binį lauką išsipildė pilnai Ka
dangi mano pasisekimas pilnai 
priguli nuo jūsų parėmimo, tai 
aš labai pasitikiu, kad leisite man 
išpildyti jūsų reikalavimus dra
bužiuose.

Todėl aš širdingai kviečiu 
visus savo prietelius ir vienpilie- 
čius atsilankyti pas mane. O aš 
sužinojęs visų pageidavimus iš- 

Kreipiiamiesi 
jūs prigelbėsite man kilti vis

Joseph Zupkowski.
pildysiu pagal geriausio savo išgalėjimo, 
prie manęs su užsakymais,
augštyn ir augštyn toje firmoje, kurią aš turiu už garbę 
reprezentuoti. Dėkuotlamas savo seniems ir brangiems 
draugams už pereitus prielankumus ir tikėdamasis tolimes
nio rėmimo pasilieku pasiryžęs jums geriausia patarianti,

JOSEPH ZUPKOWSKI.

ANTRASAI:
Dvasiškas Direktprim.* 

Kunigas F.
50 W. Sirth St., . 

Boston, Maea.
PirmrnrnkKs .

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,

J

v
1

37 Franklin Si., 
Pranas Kuras,' 
» 457 Pleasant St, 

Nonvood, Mase, 
Literatiška Komisija.

Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Pr. Gudas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

F. Viraks,
242 W. Broadvray, 

So. Boston, Mass.

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

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

Tel. Oxford 4900.
! J. P. TUINYLA

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

1.00

75c.
50c.

1.00

25c.

75c.

50c.

25c.
k

1.00 t
E

Vienatine Lietuviška

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

ros sekančios gyduolės.

t
Tt
Y
Tt
T
TT
X Minersville. - - Pa. Y
V *♦*

Vienatine Lietuviška

Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriamsri

V. LUKOSEVICIA,

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 (apdarvta) ........... 35c.

Viso $1.60 
Kas atriąs iškirpęs šitą ap

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

P.
R. F.

MIKOLAINIS,
D. — Route 2, 
Hudson, N. Y.

4$

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo 
daru ant bargo ir ant išmokesčių 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su- 

j vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam perkup 
Čiams, didelį, naują kataloge 
siunčiame ant pareikalavimo u» 

j 25 centus štampų.
J. P. TUINILA.

822 Washington St., Boston. Mass

ŠOKIŲ MOKYKLA
Visokius užrubežinius ir 

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

Pamokos at&ibūna utar- 
' ninko ir ketvergo vakarais 

Conon Hali 20 Conont str. • 
i* Mokytojas E BR0WNING 

į (Iš Rusijos)

3
i.

k

ie
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Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiškam]
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
. Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

į.oo;
1.00 < 
50c.; 
į.oo; 
į.oo; 
25c. ' 
25c.;

50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.
Visokie kvepianti 

muilai 10,
Perfumos visokių
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

15 ir 25c. 
gSliij 25,

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 

espresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

svei- 
bus

Gy- 
jums

<4

4
4

| Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

I Priėmimo valando*:
| Nuo 2 iki S po piet. Nuo 11ki 8 vakar*
■ 509 EROAIV/Y Crr. C FT. FC. BOSK N, 

Tel 602 S. B.

Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00 
ir aukščiau.

Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią 
kainą.

Didelė drabužių, aprėda- i laiko savo formą ir nesirauk- 
lų ir apvalų Harrison kom- šlėja. Harko siūtai ir over- 
panija yra gerai žinoma kotai yra 
Naujojoj Anglijoj už savo 
teisingą biznio vedimą ir že
mas kainas, už gerą' tavorą. 
Mes pilnai' garantuojame 
kiekvieną dalykėlį, nuo mū
sų perkama ir pinigai tuo
jaus sugrąžinti, jei. dalykas 
nebus atsakantis. Audimas, 
vartojamas teisingai* pagar
sėjusių Harko Brand drabu
žiu, yra taip padarytas, jog 
iŠ jo padaryti drabužiai už-

visuomet rankų 
darbo ir lygūs kriaučių pa
darytiems.

Harko siūtai vyrams ir vai
kinams nuo $12.50 iki $25.00.

Harko pavasariniai overko- 
tai nuo $9.75 iki $20.00.

Pas mus yra didelės daugy 
bės vyriškų aprėdalų įr akry 
bėlių ir pagarsėjusių Pac 
kard čeverykų po $4.00 ii 
$5.00. Kitokie Čeverykai m 
$2.50 iki $3.00.

K

t

The Harrison Company
Pusiu v am 

iisinR tnftdo< 
JONAS BE

Chandler

LIETUVIAI PAS SAVUS.

kvarbuoju.
PETRAS MAKAREVIČIUS. 

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

Wilkes-Barre, Pa.

gerai
gi ii'

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

pagal naujausią madą, * vyriškus 
oteriškus. Darbą atlieku 

teisingai ir pigiai. Taip- 
iroeinu, pataisau, skalbiu ir

APSILANKĖ “DARBININ
KE’* SVEČIAS.

Utaminke, balandžio 11 d. 
“Darbininkę” aplankė p. Jo 
nax Baltrušaitis iš Derbv. 
Conn. 'įBvečją^labaidžianrč- 

‘Darlrįnink”” io stoviu,
kia pažymė [ p. Joner

g S.«C. LILIENSTERN, |
i 172 Statė St., Boston, Mass. S

(Priešais Custom House.) gį

IRRfiHiKiRRSZRflRRflRRfiRRRRRfflKB 
VJsi skaitykit ir platinkite 

“Darbininką”




