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Po didžių baisenybių maištas jau pasibaigė.
10.000 anglų pateko t urkams. Mainierių streikas nebusią.

Kodėl toks
• •užsispyrimas.

KARIAUS IKI NUILSIMO.

Urnai sukaks du metu kai 
siaučia baisi europinė karė. 
Kariaujančios pusės savo dar
bų vis su didesniu atkaklumu 
ir užsispyrimu vis varo tolyn. 
Nei viena pusė nemano taiky- 
ties pirm negu paims viršų.

Tas neišpasakytas kariau
jančių pusių užsispyrimas pa
aiškės iš to, kai pažvelgsime 
į prie ko varosi kariau
jančios tautos, ko tikisi per 
karę.

Tuos dalykus išaiškina Vo
kietijos mokslavyris-politikas 
P. Rohrbach. Jisai išrodo pir
miausia kas būtų jei Vokieti
ja imtų viršų. Anot jo štai 
kas būtų:

“Italijai Vokietijos laimė
jimas būti] jos suirimas. Vo
kietijos laimėjimas visai pa
kuistų dabartinį politiškų reži
mų ir pastatytų prieš žmonių 
teismų.

Francijai netikusi taika rei
kštų, anot Rolirbacho, nete
kimų 17 ar 20 milijardų rubliu, 
kuriuos paskolino Rusijai. Be 
to Francijai nebūtų atpildytos 
milžiniškos karinės išlaidos, 
turėtų baisius nuostolius dėl 
nuteriojimo jos kraštų, o dar 
gal būtų priversta užmokėti 
Vokietijai kontribucijų. Tai 
sudarytų tokių sumų, kuri bū
tų milžiniška ir tokiai turtin
gai Tautai, kaip francuzai. To
liau tas reikštų ant visados at
sižadėti atgauti Alzacijų ir Lo- 
taringijų ir netekti vadovau
jančios intekmės politikoje.

Ant neapriboto laiko, jei 
ne ant visados Francijos reikš
mė, kaipo didžios tautos būtų 
sunaikyta.

Toliau Rohrbach nurodo kas 
būtų Anglijai ir Rusijai.

Vokietijos viršus Anglijai 
būtų baisesnis, negu Franci
jai. Tuomet būtų suvienytos vi
durinės Europos valstijos ir 
Vokietija valdytų Bosforą. O 
artimiese randasi Anglijos ka
klas — Suezo kanalas.

Vokietijai bereiktų tik gn- 
zikų paspausti, kad Angliją 
prismaugti, t. y. apvaldyti Su
ezo kanalų. Tuomet Anglija 
turėtų važiuoti aplink Afriką, 
kad pasiekti Indiją. Todėl 
tai Anglijai ypač pasiryžus 
tęsti karę ir nenori apie taiką 
klausyti.

Rusijai anot Rolirbacho rū
pi Konstantinopolis, Galipoli. 
Jei Vokietija dabar laimės, tai 
Rusija apie tai ir svajoti turės 
nustoti. O tas punktas Rusi
jai svarbus. Per ten plauktų 
Rusijos javai. Jei Centralės 
valstybės ir Turkija neleidžia 
Rusijai naudotis Bosforu, tai 
Rusijai tas bus didžiu smū
giu.

[

Paliete opų 
klausimą.

Rusų laikraštyje “Rieč’* 
randame apie durnos posėdi, 
atsibuvusį kovo 15 d. (seno 
styliaus. Buvo kalbėta apie 
švietimo reikalus, buvo užsi- 
myta ir apie lietuviams opų 
klausimų — Vilniaus universi
tetų. Apie tų klausimų užsi
minė atstovas N. Cichačev.

Jisai išvedžiojo apie tų klau
simų šitaip:

“Jei šiaur. vakariniame kra* 
šte, pavyzdžiui Vilniuje būtų 
įsteigtas universitetas, tai len
gva būti] Įsteigti čielą eilę ka
tedrų, kurios turėtų artimiau
sių tikslų patenkyti kulturi- 
nius reikalus lietuvių tautos. 
Pavyzdžiui katedra lietuvių li
teratūros, lietuvių kalbos, Lie
tuvos istorijos ir tt. (Šauks
mai iš kairės: teisingai, bravo, 
nacionalistai). Lietuvos liki
mas nuo gilios senovės neatme- 
zgarnai buvo surištas su Rusi
jos likimu. Lietuva ir Rusija 
yra suvienytos ir neperdalina
mos ir nei vokiečių apgeležuo- 
ta kumštis juodviejų neišda
lys.” (Šauksmai iš kairės: Bra
vo! kun. Maciejevicz iš vietos: 
kokietuoja!).
•-------------------------------------------------- <

Mainieriai 
susitaikins.

MAINIERIŲ LAIMĖJIMAI.

New York. — Bal. 30 d. ve
dė derybas kietųjų anglių kom
paniją atstovai ir mainierių 
atstovai.

Abiejų pusių atstoai po po
sėdžio apreiškė, jog galės į- 
vykti susitaikymas. Kompani
jos pažadėjo ant tiek pakelti 
algas, kad ant $9.000.000 dar
bininkai gaus daugiau, negu 
per peireitus keturis metus.

Dieniniams darbininkams 
algos būsią padidytos ant 15 
1-2 nuoš.

Lewi8ton, Me. ir 
apylinkių lietuvių 

domai.
Gegužio 3, 4 ir 5 d. bus lie

tuvių misijos šv. Petriko baž
nyčioje, taip-gi bus klausoma 
velykinė išpažintis

Kun. A. Daugis.

duno padangėse. Tai vienų 
francuzų aeroplanų nušovęs.

Anglai pradėjo savo užpuo
limus ties Lille. Smarkiai už
puldinėjo jų pozicijas.

lius, airių dvasiškija visai 
priešinga revoliucijai.

Cork’o vyskupas su to mie- 
I sto majoru vidurnaktyje buvo 
nuėjęs pas maištininkus ir pra
šė sudėti ginklus. Maištinin
kai atsisakė klausyti vyskupo.

Popiežius pasiuntė ilgas in- 
trukcijas Dublino arei vysk li
pui sukilimo reikale.. Tų pa
darė po ilgo pasikalbėjimo su 
Anglijos kardinėtu Gasąuet.

Pabėgėliai iš Dublino pasa
kojo, jog maištas prasidėjo 
Velykų antrų dienų ir tų dienų 
1.000 ginkluotų maištininkų 
naujose uniformose atbėgo 
Centraiin pačtan ir jį apvaldė. 
Tuoj iškėlė ant pačtos stogo 
revoliucijos vėliavų žalios, bal
tos ir geltonos spalvos.

Maištininkai apsiginklavę 
gerais ginklais. Spėjama, 
jog per keletą mėnesių vokie
čių submarinai pristatinėjo a- 
municijos ir ginklų airiams. 
Spėjama, jog nemažai vokie
čių oficierių randasi maištinin
kų eilėse.

Anglijos kar^iipmenė daug 
pozicijų' atėmeis maištininkų. 
Atėmė Guinness bravarą, Li- 
berty salę ir keletą kitų viešų 
Įstaigų. Liberty salė buvo su- 

■ bombarduota Anglijos cnorti- 
romis ir maištininkai žuvo 

! griuvėsiuose.
Sužeistais ėmė rūpyties ku

nigai ir vienuolės.

Didis smūgis.
Anglijai, -j

BAISŪS MŪŠIAI LIEPS-
NUOJANČIAME 

MIESTE.
Nuotikiai Dubline, Airijos 

sostinėj, parodo didį revoliu- 
cijonierių rengimąsi ir pasiry
žimų atsikratyti nuo Anglijos 
valdžios.

Revoliucijonieriai apskelbė 
Airiją respublika, aprinko Pe- 
ter Pearce prezidentu Airių 
respublikos, o James Connolly 
revo.iiK ijonierių vadu.

Anglijos valdžia skelbia, jog 
sukilimas jau baigiamas būti 
nuslopvtu.

Baisiausieji mūšiai, svar
biausieji revoliucijos nuotikiai 
prasidėjo ketvergo vakare. Re- 
volucionieriai padegė miestų ir 
liepsnų nušv iestose gatvėse 
tarp nesvietiško sumišimo pa
sirodė revoliucijonieriai ir už
vedė mūši.

Gatvėse užkriokė didžiosios 
anuotos, nuo Trenksmo drebė
jo mūrai, o stiklai visur trū
ko nuo baisaus oro virpėjimo.

Sukilėliai mat padegę Įvai
riose vietose miestų, baisiame 
sumišime tikėjosi pilnai apval
dyti sostinę.

Visos tuomet Dubline esan
čios Anglijos jėgos buvo pa
siųstos gesyti ugnį ir skersti 
sukilėlius. Kai pradėjo an
glai savo darbą, kai ūžtelėjo 
Anglijos kareiviai į gatves, tai 
į juos iš visi] namų užkampių, 
iš namų pasipylė šūviai.

Prasidėjo tokie mūšiai, pra
sidėjo toks trenksmas, užsto
jo tokia baisi valanda ir toks 
kraujo pralėjimas ir gerybių 
naikinimas, kad tas viskas 
galima sulvgyti su baisiausio
mis scenomis Europos karėj. 
Baisiausias dalykas buvo tas, 
kad maištininkai užkariavo di
džio miesto centrą, ten apsi- 
barikadavo ir visi mūšiai atsi- 
būvinėjo gatvėse.

Susirėmimų buvo ir prie
miesčiuose, bet nedideli.

Pagal karinio stovio teises 
niekas negali išeiti ant gatvės 
po saulės nusileidimo iki sau
lės patekėjimo. Kas išeis, tas! 
bus nušautas. Tai iš ketver
go į pėtnyčių tų naktį, kuomet 
airių sostinėj pragaras atsivė
rė visi gyventojai tūnojo skie
puose. Gatvėse kriokė anuo
tos, arbavo kulkosvaidžiai, 
tratėjo šautuvai ir rėmėsi mai
štininkai su Anglijos kariuo
mene.

Maištininkai privatinių amo
nių neužkabinėja, turto negro
bia, visas savo pastangas nu
kreipė prieš Anglijos valdžių 
ir patys apsidrūtino, įsitaisė 
savo buveines valdiškuose rū
muose ir viešose įstaigose. Val- 

I gį maištininkai ima iš didžių
jų hotelių ir užmoka.

Tai aišku, jog revoliucijo
nieriai gerai susiorganizavę, 
nestokuoja pinigų.

DIDIS LOKAUTAS.
New York. — Manufactu- 

rers’ Protective Association 
pavarė iš darbo 5.000 darbinin
kių dėlto, kad kompanija smar
kiai kovoja prieš Intemational 
Ladies’ 
nion. 
prie to, 
pažyta.

Kompanija skelbia pava
rysianti dar 25.000 darbinin
kių.

Garment M’orkers’ U- 
O darbininkės varėsi 
kad ta unija būti] pri-

DARBININKAI NEPRITA
RIA DARBININKIŠKAI 

PARTIJAI.
Amerikos organizuotų dar- 

i bininkų tarpe buvo kilęs suma- 
inymas sutverti darbininkišką 

■ politiškų partijų ir statyti savo 
j kandidatūrų į Suv. Valstijų 
1 prezidentų. Bet tas sumany- 
' mas rado mažai pasekėjų ir 
i pritarėjų. Pereitų subatą 
i Bostonan suvažiavo delegatai, 
kad sutverti tokių partijų. Tai 
turėjo būti įsteigiamasis Sei- 

i mas. Tikėtasi 1.500 su vir- 
; šum delegatų, bet suvažiavo 
i mažiau, kaip 100. 
į niekuo pasibaigė.

DVASIŠKU A PRIEŠINGA 
SUKILIMUI.

Viskas
Sukilėliai, vienok, neturi 

■ daug pritarėjų. Minios nere 
1 mia, Anglijos parlamento ai - 
1 rių atstovai pasmerkia sukile-

ATŠAUKĖ REVOLIUCIJĄ.
Turbūt pamatė sukilėli!] va

dai, jog revoliucija nenusiseks, 
tai jos vadai išleido atsišauki
mų i sukilėlius, kad sudėtų 
ginklus. Tolimesnis pasiprieši
nimas būsiąs bereikalingas 
kraujo praliejimas.

Kol kas mūšiai dar eina 
Gal būt atskiri sukilėlių būriai 
negavo paliepimo arba 
tai už provokacija.

Nuostolių padaryta 
daug. Apskaitliuojama 
arti $10.000.000.

Namai Dubline palei keletą 
gatvių visai išnaikyti.

laiko

labai 
būsią

Nuostoliai 
pasididino.

Per balandžio mėnesį Angli
ja turėjo daugiau nuostolių, 
negu per kovo m. Nuostoliai 
kovo m. buvo 1107 oficieriai ir 
19-317 kareivių, balandžio m. 
nuostoliai buvo 1255 oficierių 
ir 19.256 kareivių.

FRANCUZAI PASIVARĖ 
VERDUNO FRONTE.

Francuzai ir anglai pradėjo 
antpuolius. Paryžiuje skelbia- 

; ma apie du francūzų laimėjimu 
Verduno fronte. Ataka® pra
dėjo subatos vakare ir vedė per 

į visą nedėlios dienų.
Vieną poziciją paimdami, 

francuzai paėmė nelaisvėn 53 
vokiečius.

Į pietūs nuo Lassigny vokie
čiai darė atakas, bet buvo at- 

j mušti.
Vokiečiai skelbia, jog jų 

vienas aeroplanas buvo susiki- 
j bęs .su trims aeroplanais Ver-

10.000 ANGLŲ PATEKO 
TURKAMS.

Smūgis paskui smūgio krin
ta ant Anglijos. Pačiame pašo- 
nvje smarkus airių sukilimas, 
kuri kad nuslopinus turi išsta
tyti pajėgų, o tolimoj Meso
potamijoj 10.000 Anglijos ka
reivių priversti buvo pasiduoti 
turkams. Pasidavė turkams 
gen. Tocvnshend su savo karei
viais. Jis nuo pradžios gruo
džio mėnesio buvo apsuptas 
Kut-El-Amaroj. Tai išbuvo 
apsuptas 143 dienas.

Pereito rudens pradžioj An
glija pasiuntė smarkių ekspe
diciją Į Mesopotamiją. Ta eks
pedicija greitai varėsi pirmyn 
ir jau rugsėjo 29 d. 1915m. užė
mė Kut. Paskui dar varėsi 
pirmyn ir užėmė Dialali, kurs 
guli už 10 mylių nuo didžio, 
garsaus miesto Bagdado. Tur
kai vienok susigriebė, sutrau
kė daug jėgų ir didį smūgį už
davė anglams. Lapkričio 26 d. 
sumušti anglai marmėjo atgal. 
Atsitraukę iki Kut, ten dar 
gavo antrų didį smūgį, nes 
toj vietoj arabai, anglų samdi
ninkai, atsimetė nuo anglų ir 

Į prisidėjo prie turkų.
Anglijos ekspedicijai vado

vavo gen. Nixon. Tasai vadas 
I po visų smūgių atsitraukė iki 
. Kut-el-Amara, 105 mylių Į 
pietų-rytus nuo Bagdado, pa
liko Tovnshendą su 10.000 
kareivių toj vietoj. Kuet-el- 
amara guli prie pat upės Tig
ro. Gen Townshend turėjo pa
kaktinai visko, bet jį turkai 
apsupo ir neprileido anglų, a- 

| teinančių jam talkon. Gen. 
Tocvnshend tikėjosi sustiprini- 

l mų už kelių savaičių, o ėjo mė- 
: nėšiai ir nebuvo kas jį sustip- 
i rytų.

Kuomet Anglija ir Francija 
i atsižadėjo Dardanelių, tai nuo 
Į Galipolio stambios Anglijos 
jėgos buvo pasiųstos išvaduoti 
apsuptų gen. Townshendų. Bvt 
tvanai trukdė ėjimų kareivių. 
Anglai jau buvo už 20 mylių 
nuo apsupto geji. Townshendo. 
Bet dėl tvanų ir turkų negalė
jo susijungti.

Gen. Tovnshcind nuolatai 
susinešinėjo bevieliu telegrafu 
ir aeroplanais su ateinančiais 

Į anglais. Galop jo kareiviams 
| visai ėmė pritrukti maisto. Tai 
aeroplanais maistas buvo ga
benamas apsuptiems anglams, 
kaip ir iš dangaus pribuvinėjo 
maisto, bet ant aeroplanų ne- 
prigabensi maisto išmaityti 
10.000 kareivių. Tai anglai 

j bandė upe gabenti garlaiviu. 
| Garlaivis plaukė tarp turkų 
ugnių ir besisukinėdamas kad 
išvengti šūvių, užėjo ant seklu
mos ir teko turkams.

Tai kitos rodos neliko, kaip 
pasiduoti.

mos. Artilerijos veikimas ap
sireiškė taip-gi Dvinsko fron
te.

Į vakarus nuo ežero Naru- 
čių mūšiai apsimalšino. Mū
siškiai atmušė artilerijos ug
nim priešo užpuolimus Į šiaurę 
nuo Krėvės.

Į šiaurę nuo Murovič po 
smarkių šaudymų austrai darė 
atakas. Mūsiškių viena rota at
mušė priešininkus.

Tuomet mūsiškiai ėjo ata
kon ir nežiūrint į priešo ugnį 
užėmė pozicijas ir paėmė liku
sius vengrus, kurių buvo 22 
oficieriai ir 600 kareivių. Už
imta pozicija buvo pilna veng
rų lavonų. Mūsų žuvo keturi o- 
ficieriai ir 100 kareivių.”

RUSŲ PRANEŠIMAS.
Apie karinius veikimus ofi

cialiai rusų pranešama išaip:
“Rygos fronte vokiečių ar- 

į tilerija buvo nukreipta į Slok 
i į Dalen salą. Pozcijos apie 
rTeelbourg ir-gi buvo apšaudo

VOKIETIJA SILPS
TANTI.

Kaip pasimatė, jog Vokie
tijos valdžia žada nusileisti 
prieš Suvienytas Valstijas, tai 
Francijos laikraščiai sujudo 
rašyti ir išrodinėti, jog tas v- 
ra ženklu Vokietijos smukimo. 
Nurodo Į Portugaliją, kad 
kuomet toji valstybė užgriebė 
Vokietijos laivus, tai Vokieti
ja paskelbė jai karę, o dabar 
girdi prieš Suvienytas Valsti
jas ketina nusileisti.—
Anarchistai prieš 

Vokietiją.
ATSIŠAUKIMAS GARSIŲ 

ANARCHISTŲ.
Garsūs visų šalių anarchis

tai ir antimilitaristai tame 
skaičiuje ir kunigaikštis Pet
ras Kropotkin išleido svarbų 
dokumentų, kuriame išreiškia 
priešingumų daryti taikų pirm 
laiko. Štai atsišaukimas:

“Mes tvirčiau už visus ki
tus visuomet stovėjome prieš 

| visokią užkariavimo karę, 
prieš militarizmų. Ir dabar 
mes laimingi būtumėm, jei 

• taikos išlygos būtų aptartos 
tarptautiniame darbininkui 
kongrese.

Bet dabar kalbėti apie tai
kų reikštų eiti ranka rankon su 
Vokietijos valdžia. Mūsų 
žvilgsniu Vokietijos plėtimosi 
yra pavoju ne vien mūsų išsi- 
liuosavimo viltims, bet apskri
tai jis yra pavoju žmonijos 

į vystymuisi. Tai todėl ir mes 
anarchistai ir antimilitaristai, 
karės priešininkai, didžiausi 
taikos šalininkai, stovėjom** 
krūvoj su visais ir dabar stovi
me už tai, kad sutremti Vokie
tijų. Mes žinoma, norėtu 
mėm, kad tautos pačios paini- 

Į tų ginimųsi į savo rankas.- Bet 
kadangi tas negalima buvo, tai 

j dalykus reikia imti taip, kaip 
| jie yra. Ir kartu su kariau- 
I tojais mes užreiškiame, jog 
negalima paliauti karės, kol 

j vokiečių tautai bus įkvėpti pa- 
Į matai teisybės ir teisių. A- 
j naiptol mes neatsižadame noro 
rubežių panaikinimo. Bet kad 

| sutaikyti tautas yra būtinas 
^reikalas atremti užpuolikus, 
I kurie griauja mūsų viltis pa 
į liuosuoti tautas.

Būtų didižausia klaida kal
bėti apie taiką dabar, kuomet 

; kariaujančioji pusė, pavertusi 
j Europą į karės . laukų, nori

A

diktuoti taikos išlygas. Atmu
šti užpuolimų ir sugriauti pie
nus — reiškia suteikti progą 
geresnei vokiečių tautos daliai 
atsipeikėti ir pasiliuosuoti nuo 
savo valdžios.”

Vokietijos socijalistai pikti
nasi tuo atsišaukimu.

Kaizerio atsišaukimas 
į Wilsoną.

Vokietijos kaizeris, pasi
šaukęs Suvienytų Valstijų am
basadorių į karės laukų, tarėsi 
apie tas pasekmes, kokios sek
tų, jei Suvienytos Valstijos 
pertrautų ryšius su Vokietija. 
Taip-gi užmena, jog preziden- 
atsišaukimą Į prez. "VVilsonų.

Kaizeris savo atsišaukime 
prašo prezidento užalikvti 
prietelystę su Vokietija ir už
mena, jog karė ūmai pasibaigs. 
Taip-gi užmena, jog preziden- 
tasjius pakviestas patarpinin
kauti susivaidijusioms pusėms., 
jei Suvienytos Valstijos pasi
liks neutraliomis. Bet kaizeris^ 
nesako kuri pusė pasiūlys tai- 

: kų. Spėjama, vienok, jog 
Vokietija tikisi pavasarį pada
ryti dideles pergales ir paskni 
pasiūlys taikų.

Jei-gi, anot kaizerio Suvie- 
1 nytos Valstijos pertrauktų dip
lomatinius ryšius su Vokieti
ja, tai anksčiaus ar vėliau jos 
būtų įveltos karėn. Tai tuo
met anot kaizerio karė labai il
gai tęstųsi — iki netekimo jė
gų-

Savo atsišaukime kaizeris- 
nurodo, jog submarinų karė- 
buvo vedama sulyg tarptauti
nių teisių. Submarinų oficie- 
riams esą Įsakyta neužkliudyti 
pasažierinių laivų. Kaizeris 
sako, kad jei Vokietija pa
naudotų visus submarinus ir 
skandytų visus submarinams 
pasitaikomus garlaivius, tai 
Anglija ūmai būtų parklupdy
ta. Ir jei Suvienytos Valstijos 
pertrauks diplomatinius ry
šius, tai pradės tokių subma
rinų karę.

Dar nežinia, kų prez. Wil- 
son mano apie kaizerio atsišau
kimų. Spėjama, vienok, jog 
diplomatiniuose reikaluose 
remsis Vokietijos formai išku 
atsakymu, o ne šiuo kaizerio 
atsišaukimu. Todėl laukiama 
atsakymo iš Berlino.

Reikalauja išsinešt 
iš Meksiko.

.ULTIMATUMAS SUV. 
VALSTIJOMS.

Meksikoj mieste Juarez ei
na tarybos tarp atstovų Suvie
nytų Valstijų ir Meksikos. Nuo- 
Carranzos atstovu yra gen. Ob- 
regon, karinis ministeris, o Su
vienytas Valstijas atstovauja- 
gen. Scott ir gen Funston.,

Tai gen. Obregon užreiške, 
jog Suvienytos Valstijos būti
nai kuogreičiausiai turi atšau
kti savo kariuomenę iš Meksi
kos . Jei ne, tai dėl buvimo 
ten tos kariuomenės Carranzos 
valdžiai esąs didis pavojus ir- 
gali kilti smarki revoliucija-
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Gero darbo pra 
džia.

sios spaudos platintojų skai
čius padidės, o tuomi pačiu 
paaugs ir mūsų lietuvių darbi
ninkų sąmonė.

Gero darbo pradžių tęskime, 
broliai darbininkai, toliau, 
skleiskime apšvietę, susipra
timų ir greitu laiku patys pa
tirsime, kad mūsų gyvenimo 
patobulinime spauda užima 
vienų iš pirmutinių vietų.

Socijalistai 
tirpsta

Įima daugiaus ten praskleisti 
katalikiškų laikraščių ir kny
gų. Mums begalo svarbu šian
dieną turėti kuodidžiausią ar
miją susipratusių lietuvių dar
bininkų, mums svarbu tuos 
darbininkus suvienyti į vieną 
didžiulę kuopą ir pradėti kovą 
už darbininkų būvį, darbo są
lygų pagerinimą, trumpesnių 
darbo valandų iškovojimą. 
Prie tų pagerinimų lietuviai 
darbininkai tegali prieiti per 
skaitymą tų laikraščių, ku
riuose aiškiai, tiksliai ir rim
tai nurodoma, kaip pradėti, 
vesti ir laimėti kovą su kapi
talizmu. Tokių laikraščių po
ziciją šiandieną -užėmė katali
kiška spauda. Socijalistai su 
savo “darbininkiškomis” idė
jomis jau nusidėvėjo, nes nieko 
tikro, apart skelbiamo ir nie
kados neduodamo žemiško ro
jaus, neįstengė. Prisiėjo lie
tuviams katalikams stoti į ko
vą už gerbūvį ir tvirtai galime 
tikėties, kad jie pagalios nu
veiks tą svarbųjį mūsų darbi
ninkų gyvenime darbą ir pri
kels lietuvio darbininko sąmo
nę ir išjudins jį prie rimto vei
kimo savo ir savo artimųjų la
bui. Pradžia jau padaryta. 
LDS. padėjo pamatą lietuvių 
darbininkų veikimui; “Darbi
ninkas” ir kiti katalikiški lai- 

—o - - - kraščiai pradėjo skleisti darbi -
įto, kad. ne vien mokėjimas : nįjjjo lietuvio kovos už gerbū-

Katalikiškos spaudos rėmė
jų ir platintojų šiandienų jau 
turime nemažai. Prasiblaivė- 
jusi mūsų visuomenė, išpalen- 
gva kratosi bedieviškos spau
dos intekmės, biaurisi pamo- 
grafija, pasiliuosuoja nuo am
žino mūsų lietuvių darbininkų 
slopinto j o ‘ ‘ cicilikiško ’ ’ mok - 
slo ir noriai pradeda skaityti 
katalikiškus laikraščius ir kny
gas, kuriuose suranda savo 
dvasiai daug sveiko maisto. Į 
katalikiškos spaudos platinto- 

~ "jų armijų stoja šiandienų ne 
tik mūsų neskaitlingi inteli
gentai, bet ir liaudis-darbinin- 
kai, kurie pastaraisiais lai
kais pradėjo gyvai rūpinties 
katalikiškos spaudos praplati- 

_nimu lietuvių darbininkų tar
pe. Dabar jau ne naujiena už- 

• girsti, kad toj ar kitoj lietu
vių kolonijoj Amerikoj tveria
si lietuvių darbininkų kuope
lės, kurių tikslu yra organi
zuoti katalikiškų laikraščių bei 
knygų platintojus.

Tokių pavyzdžių galėtume 
šiandienų priskaityti jau šim
tais ir sykiu galime pasidžiau- 
.-gti, kad lietuvis darbininkas, 
vargo bitelė, pagalios supra-

Kad socijalizmo idėja silp
nėja, jo pasekėjų skaičius kas
diena eina mažyn aiškiai gali
me matyti iš žinutės tilpusios 
“Draugo” No. 20-tame apie 
socialistų nepasisekimus. 
“Draugas” rašo:

Karei prasidėjus Austri
joje iš milijono socijalistų 
jų susivienijime beliko tik 
200 tūkstančių. Vokietijoje 
socijalistams ir-gi blogai se
kasi. Pabaigoje 1914 metų 
užsidarė Vokietijoje 45 soci
jalistų draugijos, sąnarių 
sumažėjo viršiaus milijono. 
1913 metais jų buvo 2.548.- 
763. 1914 metais teliko tik
1.485.428. Socijalistų sąjun
gų turtas sumažėjo 7 milijo
nais markių. Tais pačiais 
metais Vokietijoje iš socija
listų susivienijimo išstojo 
20.000 moterų.

Mat Vokietijoj ir Austri
joj daugelis žmonių jau aiš
kiai pradeda suprasti, kad 
socijalizmas yra tik nepado
rus darbininkų apgaudinėji
mas, ir kad socijalistų va
dams visupirmu rūpi, kaip iš 
darbininkų prakaito, savo ki
šenes aukso pripilti. Juk 
socialistų vyriausysis vadas 
August Bebel iš darbininkų 
prakaito didžiausius turtus 
susikrovė-

Prie to socijalistų nepasi
sekimo dar prisidėjo ir ka
rė.”

Šios skaitlinės mums aiškiai 
parodo, kad socijalizmas jau 
baigia atgyventi savo laikus ir 
su neįvykdomomis savo teori
jomis perdaug inkirėjo žmo
nėms, kurie jau suprato, kad 
socijalizmo teikiamas rojus 
kaž kol ilgai nepasirodo.

Nerami dvasia

-dirbti, bet ir apšvieta priside
da prie jo gerbūvio pagerini
mo. Dauguma mūsų broli ų 
darbininkų permatė, kad no
rint tobulintas darbe, sykiu 
reikia tobulinties susipratime 
ir apšvietoje, ir pilni energi
jos, gerų norų — pradėjo sa
vąją, tikrąją, katalikišką 
spaudą platinti.

Jei šiandieną palyginsime 
Amerikos lietuvių darbininkų 
apšvietos stovį su keliais me
tais atgal skleidžiamu visokių 
"“Keleivių,” “Laisvių” ir tam 
panašių laikraščių “susiprati
mu,” aiškiai pastebėsime, kad 
pastarųjų laikų katalikiškos 
spaudos besiplėtojimas persvė
rė bedievių įsigalėjusį tais lai
kais viešpatavimą ir lietuviai 
-darbininkai tik poros metų lai
ku žymiai prablaivėjo, katali
kiškos spaudos skatinami prie 
pažangos.

Bet mūsų darbas dar nepa- 
siekS tokių vaisių, kokius bū- 
tų galėjęs išduoti dar didesnis 
pasidarbavimas. pasišventi- 
mas katalikiškos spaudos rei- 
kalams. Dar spaudos plati- 
eune nemažai randasi spragų, 
Įtarias būtinai tuojaus, nieko 
r kaukiant, reikėtų užkišti.
Dar daugelyje vietų katalikiš
kų laikraščių saitytojų skai
čių ^ sulyginus jį su ten gyve- 

* (tuviais labai men
kutis. Reikėtų jį pa- 
:ėtu ten tuoiaus mū- 
ikos spaudos priete- 
arbuoti ir kaip ga^

■n ar

nt

kuri- 
<iidir. .. - 
sų ka".";' 
liams pas

plėtojęs, išsiklestėjęs, kaip 
kad buvo anuo metu ir katali
kiška visuomenė reikalauja sa
vo veikimui daug platesnės 
dirvos. Be to šiandieną lie
tuviai katalikai, pažinę savo 
idėjas priešų klastas, labiau 
susibendrijo, susivienijo ir iš 
vien varo didelį pažangos dar
bą pirmyn. Katalikų veiki
mo gausias pasekmes pastebė
jo net socijalistų ir laisvama
nių spauda ir savo laiku apie 
tai gana plačiai rašė, raginda
ma savo bendraminčius stoti 
smarkion kovon su stiprėjan
čia katalikų dvasia. Apie 
lietuvių katalikų veikimo plė
tojimąsi šiandieną liudija au
gančios kas kart labiau kata
likiškos draugijos, organiza
cijos ir šelpimo Lietuvos įstai
gos. Apie katalikų lietuvių 
platų ir pažangų veikimą gali 
šiandieną paliudyti tūkstančiai 
mažesnių ir didesnių katalikų 
tarpe kilstančių sumanymų. 
Apie tą visi žino. Krikščio
niškos doros pasekėjai džiau
giasi, bedievybės šalininkai 
liūsta, o mūsų “Katalikas,” 
bekvbodamas tarp dangaus ir 
žemės, užreiškia, kad lietu
viai katalikai įvažiavo į labai 
prastą ir siaurą politiką ir tą 
padarę vien dėl to, kad jiems 
nepatikę tūlų ypatų ar veikė
jų neaiškūs veidai.

Priežasčių toms ‘ ‘ Katali
ko” raudoms toli neieškosime. 
Jos mums aišikos, kaip aiš
kios ir kiekvienam susipratu
siam katalikiškos visuomenės 
veikėjui. “Katalikas” laisva- 
manėja. Kas kart labiau kryp 
sta pirmeiviško pasaulio gar- 
dan, bet mainydamas savo, vi
suomet neaiškios spalvos dra
bužius, nenori persiskirti su 
pelningu bizniu, kokį turėjo 
iš lietuvių katalikų ir dabar 
dėstydamas paskutinį kartą sa
vo kozyres, stengiasi bent ge
rą dalį lietuvių katalikų pa
traukti savo pusėn. Supran
tame, kad “Katalikas” vie
šai pasiskelbęs laisvamanių 
draugu, nustotų lietuvių kata
likų užuojautos ir daug kuomi 
jo biznis nukentėtų. Todėl 
“Katalikui” nėra kito išėjimo, 
kaip tik tų pačių katalikų tar
pe, iš kurių jis nesvkį pasijuo
kė ir kuriuos net pašmeižė, pa- 
siiešokti savo bizniui pelno. Tą 
jis mano atsiekti katalikų tar- 
pan neapykantos sėjimu. O 
kad neapykanta ir kiršinimas 
geriausia pataiko į pavienias 
ypatas, atskirus asmenis, tai 
“Katalikas” to paskutinio ir 
desperatiško būdo ir griebėsi.

Didžiu balsu “Katalikas” 
šaukiasi į lietuvių katalikų ku 
nigus, kad jie stotų prieš sa- 
vąjį-gi artimą, taip-gi kunigą, 
ir sustabdytų jo veikimą, nes 
tas veikimas esąs perdaug 
“Katalikui” nenaudingas. To
kiam drąsuoliui kunigui, kuris 
ant lietuvių katalikų veikimo 
uždėtų savo veto, “Katalikas” 
žada išduoti garbės diplomą ir 
jį priskirti prie didvyrių skai
čiaus. Kaip matyti iš “Kata
liko” desperatiško žingsnio, 
jam visai striukai prisieina, 
jeigu net dirksnių ligą ingavo 
ir nepastebėjo, kad katalikai 
jau praaugo riša galva tuos 
laikus, kokiais mūsų bespal
viai tautos veikėjai darydavo 
sau iš katalikų gerą biznį.

“Katalikui” ant jo viso 
šauksmo ir karščiarimosi gali
ma tik tiek patarti, kad jis 
ant savo galvos užsipiltų gerą 
kibirą šalto vandens ir kiek at
vėsęs pats pamatytų, kad ne 
kun. Kemėšis, ar jo keletas 
pasekėjų varo šiandieną siau
ras ir prastas politikas, bet į 
platųjį veikimo kelią stojo mil
žinas — lietuvių katalikiška 
visuomenė, kurios kun. Kemė
šis ir jo bendraminčiai tėra tik 
atskirais veikėjais.

Tikra bėda su tuo “Katali
ku,” kad jis lig šiol negali su
prasti, kad prieš tikros pažan
gos galybę nebegali stoti ko
von besiblaškančios po neri
masties pasaulėlį, kad ir 
“katalikiškos” dvasios.

f

Kas girdėti Lietuvių kolonijose
būtų pasitikėjimo rinkime au
kų. Laikas būtų mums kata
likams susiprasti ir pasirūpin
ti geresne tvarka rinkime au
kų, pakviesti gerų kalbėtojų, 
kurie išbudytų iš sunkaus mie
go. Platykime daugiau gerų 
laikraščių o ypatingai “Darbi
ninkų,” kuris daugiausia rū
pinasi rinkime aukų.

Atsimeskime, nusikratyki- 
me socijalistų ir laisvamanių 
dulkes ir stokime į katalikiš- 
kai-tautiškų judėjimų.

Kadugėlis.

katalikiško

NZW YORK, N. Y.

Naujas agentas apgavikas.

Atsirado toksai agentas, 
katras prikalbėdavo lietuviams 
ypač neturintiems darbo, nes 
būk su jo pagelba galės gauti 
kiekvienas geriausį darbų ir 
amatų kokių tik kas reikalau
ja. Bet-gi jam nepasisekė, 
kada pradėjo šnekėti tokiam, 
kuris už jį daugiau žinojo. 
Kiekvienas reikalaudamas ko
kio darbo turėjo duoti po vie
nų dolerį. Taip jis surinko 
ligi 13 dol. ir gavo nabagėlis 
išrunyti kitur. Tai dabar 
visiems lietuviams aišku, kad 
su tokiais agentais neprasidėti. 
Jisai buvo mažo ūgio, tamsaus 
veido, gal buvo lenkas, o gal 
ir lietuvis, bet visaip šnekė
davo.

BROOKLYN, N. Y.

Balandžio 23 d. Velykų pir
mų dienų rengė balių Apšvie- 
tos dr-ja Tautiškame name 
101-103 Grand St.

Ne laiku ‘ ‘ apsišvietėliai ’ ’ 
baliavojo ir todėl mažai žmo
nių tebuvo. Matyti nekaip 
ėjos, kad buvo girdėti iš pa
čių pravadninkų šnekant, kad 
girdi nekaip išeina. Žinoma, 
ten svaigalų buvo įvalias. O 
tai tas paprastai prie progos ir 
be muštynių neapsėjo. Tai
gi matot kokia jų apšvieta ir 
kokie jie apšvietos platintojai- 

Velykų dienų persiskyrė su 
šiuo pasauliu gerai ir plačiai 
žinomas P. P. Draugelis, kar- 
čemninkas. Reikia pasakyti, 
kad švariausiai, teisingiau
siai varė savo darbų — “biz
nį” iš viso Brooklyno. Pas 
ji nebuvo girdėti jokių pešty
nių, jokių suktybių ir tt. Kas 
iėjo pasigėręs ir reikalavo dar 
svaigalų, tai a.a. P. Drauge
lis išvarydavo laukan arba čv- 
sto vandens duodavo be pini
gų-

J. K.

ST. LOUIS, MO.

Aukų rinkimo reikalai.

Prasidėjus didžiąja! Euro
pos karei, kaip kitur ėmė tver
tis fondų skyriai, tai ir pas 
mus susitvėrė “Liet. Šelpimo 
Fondo ” skyrius. Tą skyrių 
sutvėrė socijalistai ir laisva
maniai. Tuomi tarpu mūsų 
lietuviai katalikai buvo ap
versti visokiais socijalistų 
šlamštais, o gerų katalikiškų 
laikraščių labai retai tebuvo 
matyti. Ir todėl čia mažai 
tebuvo supratimo kaslink fon
dų, nebuvo kam atstovėti ka
talikų pusę. Čia turiu pasa
kyti, kad lietuviai katalikai 
prisidėjo prie socijalistų fon
do, rinko aukas ir aukavo 
kol nesuprato, kad tas fondas 
yra įrankis platinimo šlamšti) 
ir socijalistų intekmės. O ka
dangi katalikai nežinojo, ar
ba geriau sakant neatkreipė 
savo atvdos į tai, kad čia gali
ma buvo sutverti
“Tautos Fondo” skyrių, ku
ris būtų be tbejonės daug dau
giau ką nuveikęs negu šiandie 
“L. Š. F.” skyrius. Bet iš- 
tikrųjų sakant žmogus tamso
je visados turi klaidžioti, taip 
ir su tuo fondu buvo iki šiam 
laikui. Bet dabar atsiradus 
apšviestesnių ypatų ir viskas 
pradėjo nušvisti, pradėjo at
siskirti šviesa nuo tamsos ir 
visos klaidos pasirodė.

Kovo 26 d. š. m. buvo vie
šas susirinkimas “L. Š. F.” 
ant 14 ir Cass avė. Buvo lei
džiama ant lioterijos grafafo- 
nas, žiedas ir kokie ten soci
jalistų “plaučiai” ir da keli 
mažmožiai, kuriuos jie patys 
aukavo ir jie patys laimėjo. 
Kiek už tikietus surinko neži
nau. Po tam koks ten J. D. 
da išniekino Tautos Fondą, 
būk sako T. Fondas nešelpia 
badaujančios Lietuvos, o tik 
už tas aukas bažnyčių bokštus 
lopo. Bet kadh vienas iš pu
blikos paklausė, kodėl L. Š. 
F. nesiunčia pinigų į Lietuvą, 
tada J. D. pasakė, kad pini
gus negali siųsti ir nesiųs iki 
pasibaigs karė; dar sumela
vo, kad Tautos Fondas dar nei 
cento neišsiuntęs į Lietuvą. 
Tai čia tuoj pasirodė dauge
liui melagystė, nes jei T. F. ne
siuntė, tai už kų jie tuos bok
štus lopė. Bet daugelis žino, 
kad Tautos Fondas jau daug 
tūkstančių išsiuntė badaujan
tiems. Tai daugelis ir pama
tė begėdišką melagystę. Taip
gi buvo keletas nutarimų. 
Buvo nutarta surengti balių 
dėl L. Š. F. ir ant to baliaus 
taip-gi pasisiūlė cicilikai suloš
ti kokių makalienę, kaip pap
rastai jie daro. Už ką reika
lavo neapkainuojamo atlygini
mo iš likusio pelno ir čia ne
pasitikėdami turėti tiek pelno 
nutarė padaryti ir moterims 
įžangą po 25c. Ar-gi čia ne
išnaudojimas ? Kitas nutari
mas buvo eiti per seliunus ir 
rinkti ant to baliaus svaigalų. 
Už ką ir-gi reikalavo, kad 
duotų nuošimtį, nes sako, rin
kikam gal reiks pragert kelis 
dolerius, kol kų gaus pas sa- 
liuninkų. Bet čia buvo sup- 
ratlyvesnių ir užprotestavo tų 
cicilikų biznį. Kitas nu tari - 

i mas buvo eiti per saliunus ir 
tinęs dr-jas, kad išrinktų po 
du delegatu, kurie eitų per 
stabas kolektuot, kur ir buvo 
pasiųsti laiškai į dr-jas, bet 
matyt mažai kų laimėjo.

Šv. Juoz. kaipo katalikiška 
dr-ja pamačius, kad visi su- 
aukauti pinigai, kurių yra per 
šimtų dolerių, jau daugiau, 
kaip pusantrų metų guli be jo
kių procentų pas p. V. D. kai
po “L. Š. F.” skyriaus iždinin
ką saliune. Ir da girdėt ru- 
goja už mažas aukas būk ka
talikai sako mažai aukauja. O 
žinoma, kad tie pinigai suau- 
kauti vien tik katalikų, nes 
cicilikai pinigų visai mažai 

i aukauja. Todėl šv. Juoz. dr- 
ja visai atsisakė dalyvauti ir 

i kaip iš kurių ypatų buvo gir- 
! dėti, kad susitvers T. Fondo 
skyrius. Būtų labai naudin- 
ga, nereikėtų maišyti es su ko- ■

Prakalbos.
Balandžio 24 d. atsibuvo 

prakalbos rengiamos Melacdin 
Hali Beny St. Rengė LTS. ir 
L. K-bas dėl p. A. Martaus, ku
ris kų tik atvažiavo iš Lietu
vos. Kalbėjo p. J. Liutkaus- 
kas, p. A. Martus ir J. O. 
Sirvydas. P. Martus aiškino 
apie visų Lietuvos padėjimą ir 
stovį. Labai ragino žmones 
po karei grįžti ir stegties at
gaivinti, pakelti savo kraštą.

Gaila kad visai mažai žmo
nių teprisirinko.

Reporteris.

A. F. Knei-
yra

*

K

BRIGHTON, MASS.

Pavyzdingos prakalbos.

Balandžio 16 d. L. Vyčių 53 
kuopa parengė prakalbas. Bu
vo pakviesti gana garsūs kal
bėtojai. Pirmiausia kalbėjo 
L. Vyčių Centro pirm. p. J. 
Karosas, nurodydamas apie L. 
Vyčių reikalingumų. Ant
ras kalbėjo “Darbininko” ad
ministratorius p.
žis. Jis aiškino delko 
reikalingos organizacijos, pri
mindamas apie Lietuvą, 
kiaus kalbėjo L. D. S. Centro 
raštininkas p. J. J. Ramanaus
kas nurodydamas kaip L. Vy
čiai turi darbuoties, rengti te
atrus, ' koncertus, pasilinks
minimo vakarus. Pertrauko
se buvo deklemacijų. Dekle- 
mavo p. A. Česnauskaitė. Pas
kui deklemavo p. Valerija 
Šiaulaitė. Taiposgi daugelis 
jaunimo prisidėjo prie lietuvos 
Vyčių kuopos. Tikimės, kad 
toliaus dar prisidės daugiaus. 
Toliaus buvo sumanyta parink
ti aukų Tautos Fondui. Buvo 
surinkta aukų bal. 15 d. 88 dol. 
Tai-gi per praaklbas sumanė, 
kad reikia pribaigti iki šimto. 
Tai-gi suaukojo pinigų $12.86.

Brightonietis

Pas-

IŠ MAINIERIŲ 
PADANGĖS.

Luzeme, Pa.

Šioj apylinkėj gyvena dide
lis būrelis lietuvių ir beveik vi
si sutikime gyvena. Socija
listų čia beveik nesiranda. Tik 
ant vadinamo Bradriko, tai ke
li pienburniai randasi ir tai ne
labai daug. Čia buvo ir ke
lios prakalbos, ale katalikai 
nenori eiti ir klausyti jų plio- 
vonių. Čia buvo jų prakal
bos ir krutanti paveikslai, tai 
tik žemina mūsų tikėjimą ir 
kunigus. Girdi kunigai su
kėlę tą karę. Ir panašius nie
kus pasakojo.

Man rodosi, kad mūsų lie
tuviams jau laikas suprasti ir 
neiti ant tokių prakalbi) tegul 
cicilikai sau į tas prakalbas ei
na ir klauso, o mums ji) nerei
kia visai. Tik naudingų pra
kalbų eikime klausyti, kad 
ko naujo užgirdus ir pasimoki
nus.

Pas mus vienos mainos su
stojo ant kiek laiko ir kitos 
nekaip gerai dirba ir kas link 
streikų dar negirdėti. Laikra
ščiai angliški sako girdėsim į 
pabaigą baalndžio mėnesio, o 
ką duoda, tai vieni sako, kad 
kompanija duoda 13 centų ant 
dolerio ir 8 valandas, o kiti 
visai nieko ir nežinia kaip bus 
toliau. Mažu bus taip kaip 
1902 m., kada sustreikavom 10 
d. gegužio. Tai ir dabar gali 
būti taip ba kontraktas pasi
baigė 1-mą balandžio ir dirbam 
visai be jokio kontrakto, o 
jau visas mėnuo baigias. Už
stos kitas gegužio mėnuo ir jo
kios žinios dar nėra, o mai- 
nieriai derasi nuo 21 d. vasa
rio ir dar nieko nėra. Kaip 
girdėti, tai po fabrikas kom- 
panios pakelia pačios, o šičia 
kietų anglių kasyklose ir per 
kelis mėnesius negali susitai- 

| kyti. Minkštos anglis sutiko 
dar prieš pirmą baalndžio ir 
gavo pakelti mokestis, o kie- 

i tos anglis da negali per tris 
i mėnesius susigadyti. Kiti

■ ■ ..  “ a < l.:
L-;-'.' : ria bi-

“Katalikas” vis dar nenu
rimsta. Prisišliejęs laisva
maniškos nugaros neperstoja 
kandžiojęs katalikiškos visuo
menės veikėjų ir kiršinęs juos 
tarpu savęs. “Kataliko” num. 
7-tame redakcijos straipsniuo
se graudžiai vaitojama dėl da
bartinio katalikų lietuvių vei
kimo ir nurodoma, kad kata
likų judėjimas galįs lietuvių 
visuomenei padaryti daug blo
go. Kad panašias gudrybes 
būtų apreiškusi pasauliui so
cijalistų ar laisvamanių spau
da, nereikėtų nei stebėties — 
nes tai jų kasdieninė duona, 
bet kuomet apie katalikiškus 
pavojus pradeda kalbėti “Ka
talikas,” dar nesenai pasiskel
bęs, būsiąs katalikiškos lie
tuvių visuomenės idėjų išreiš- 
kėju, galime aiškiai permaty
ti, kad “Katalikas” arba ne
supranta katalikystės princi
pų arba tyčiomis nori su
griauti katalikų lietuvių vei
kimo pamatus. “Katalikas” 
sako, kad seniaus, kuomet 
lietuviams katalikoms Ameri
koje vadovavo a.a. kun. A. 
Kaupas, viskas buvę tvarkoje 
ir lietuvių tarpe žydėjusi bro
lybė ir vienybė. Apie mūsų 
mirusio veikėjo a.a. kun. A. 
Kaupo nuopelnus, padarytus 
Amerikos lietuviams, nekal
bėsime. Kiekvienas tėvynai
nis žino kiek a.a. kun. A. Kau
pas nuveikė ir gerai supranta 
kad su kun. A. Kaupo mirti
mi neteko vieno didžiausio lie
tuvių katalikiškos visuomenės 
veikėjo. Pilnai galime sutik
ti su “Kataliku,” kad aa. kun. 
A. Kaupo darbams negalime 
dar šiandieną prilygti, bet sy
kiu turime pastebėti, kad vi
sai ne vietoj “Katalikas” mi-

w.

vį principus. Visiems darbinin
kams tik reikia jiems stoti pa- 
gelbon, o kad jie stos apie tai 
liudija ir šis atsitikimas. Iš 
kelių vietų, nuo savo bendra
darbių gavome žinių, kad lie
tuviai darbininkai pradėjo ren- 
gties prie surengimo Spaudas 
Savaičių, kurios bus vykina
mos po tam tikrais iš kalno 
nustatytais plianais. Vienas 
mūsų bendradarbis tuomi svar
biuoju reikalu štai ką rašo:

Štai daugelyj rietu ren
giama “Tag Day.” Tai ko- 
del-gi panašiai negalėtume 
rengti Katalikų Spaudos Sa
vaičių. Mano nuomone tai 
būtų didelis darbas. Net ir 
plianus jau esu padaręs. Ži
noma reikia šis-tas pakeisti, 
vienok bus galima daug nu
veikti.”............................

Toliaus nurodo, kad savo 
plianus įnešęs vienos kataliki
škos draugijos susirinkiman ir 
gavęs pilną pritarimą. Tas 
pats rašoma ir iš kitų vietų. 
Visur entuzijastiškai pradeda
ma kalbėti apie tokių Kat. Sp. 
Savaičių rengimą.

Darbas kaip matome jau 
pradėtas ir tikimės, kad tas ge
ras darbas bus netrukus vyki
namas gyvenimam Lauksime 
tų nurodymų, apie kuriuos 
mūsų bendradarbiai mini. Gal rūsį mūsų veikėją, tampo po 
juose bus kas taisytina, mai- Į savo špaltas. Šiandieną gy- 
nytina, bet pats ne skirtingose aplinkybė-
prie to prakilnaus :atalikų veikimas šiandie-
parodo, kad mūsų -a-r .-s.

I

Kairys, žvairys ir rudplau- 
kis.

• • •
Kaip nykštukas po lepše.

Kaip ėglė
*

© •

u skujuku
® 9

BROOKLIYN, N. Y.

Laisvamanių Darbai.

Vienas laisvamanis, I. 
sulaukęs Velykų, nežinojo
kaip praleist tų brangių šven
tę. Tai prisinešė visokių svai
ginamų gėrimų ir bemaukda- 
mas taip apsisvaigino savo 
protų, kad nežino nei kų da
ryt. Tai sumanė su savo bo
ba ir dar burdingierių pasiė
mė, kad eit kitur pažiūrėt ar 
negaus dar kur dykai maukti. 
Tai taip ir nukrapino pas vie
nus ramius žmonės, kurie la
bai dailiai linksminosi sulaukę 
šventų Velykų. Bet tas judo- 
šiaus pasekėjas ten padų ir 
nesušilo. Kaip tik pradėjo 
piktžodžiauti, šmeižti, taip 
ir tapo išprašytas ant gatvės. 
Tai mislijo, kad ant gatvės, tai 
galės daryt kų norės. Bet ne
trukus dėdė su didelia buožia 
prisistatė ir pradėjo laistyt lai
svamaniams. Tai tikrai sar
mata jau būt laikas tokiems 
blaivinties ir kelties iš to pur
vyno ir elgties kaip doram 
žmogui pridera.

P. w. s.

DONORĄ, PA.

Balandžio 1 ir 2 d. “Tautos 
Fondo” 15-sis skyrius ir lietu
vių parapija pakvietė p. Ra
čiūną su krutamaisiais paveik
slais. Pirmą vakarą žmonių 
susirinko neperdaugiausiai, 
nes lietus linojo, bet už tatai 
antrą, tai kimšte-prikimšta 
buvo salė. Daugiausiai pa
veikslus rodė iš karės lauko. 
Žmonėms be galo patiko.-

Po gan ilgų derybų Piliečių 
Kliubas davė veltu savo sve
tainę paveikslams rodyti. Už 
tai “Tautos Fondo 15-sis sky- 
rirtt ir parapija taria kliubie- 
čiams ačiū. ,

A. k-. •> -A/.-.*’'
_ _ .. .
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So. Boston, Mass.

Jonas Klimas važiuoja

41 kp. Reporteris.
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V. P. GINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

parduoda m 
uz

So. Boston, Mass.
• • •

Ne turtingasis moka — kal
tasis.

Gana
apie pakėlimą lietuvių

WORCESTER, MASS.
Suklaidvtos draugijos 

susirinkimas.

jo ilgo streiko, nes kiti žino 
kas do streikas gali būti!

Mainieris.

katalikai.
Čion gyvenanti.

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 — vyrams ir vaikinams už žemiausias kainas visame Bostone. Pavyz
džiui skaityk žemiau.

C. L.
133 W. 8th St., So. Boston, Mass.

streets. BOSTON.

Pasileido kaip žydo mielės.
♦ # *

Žilė galvon, velnias uode
gon.

VIETOS.
Noriu uždėti Drapanų (dry Į 

goods) arba čeverykų krautuvę, 
kur nors lietuvių apgyventoj vie
toj. Kur Lietuvių randas pusė
tinas būrelis, ir panašios krau
tuvės nėra, o galėtų būti reika
linga. Malonėkite suteikti žinią. 
Kas pirmas suteiks šią žinią tam 
skiriu penkis dolerius ($5.00) do
vanų.

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

ka nubalsuota, kad siųsti tam 
maišytam komitetui.

Girdėjęs. ’

Vertes
VYRŲ SIUTAI - pilki, raus- ’^SO 

vai juodi ir mėlyni, tikro sty- 

liaus $7.90

310 W. Broadway,
Tet. So. Boston 1385-R arba 1642-R

Vyrų kelinės dėvėjimui pa
vasarį, gražiai dryžuotos, ge- 
rai pasiūtos, madnai sukirptos u 
ir tvirtos materijos vertos’$ QA 
$3.00, atiduodam V l.vv

Šitame vyrų štore pirkimas tol nėra pabaigiamas, kol pirkėjas nėra pilnai patenkin
tas. Mūsų pasitikėjimas į mūsų tavoro gerumą duoda mums privilegiją padaryti šitokią 
nesulyginamą G VARANTĮJĮ: Z . - •***l*H' V

THEBROADWAY CLOTHES SHOP. 915 WASH1!KNN :"-EET .
Corner Broadvav anfl Pieasan:

miestus ir nei kiek brangiau
patarnavimą.

310 W. Broadway,
Tel. So. Boston 1385-R arba 1642-R.

VARGONONKAS suprantantis 
gerai savo amatą, mokantis vesti 
chorą, orkestrą ir beną, paieško 
vietos prie lietuviškos ar Įeiki š- 
kos parapijos.

PETRAS KAMANTAUSKAS, 242 W. Broadway, 
231 Fairview St.,

New Britain, Conn.

PHILADELPHLA, PA 

Velykos.

Viešpaties prisikėlimo šven
tė yra linksmiausia šventė. Tai 
gi ir Šv. Kazimiero parap. ba
žnyčioje daug žmonių išbuvo 
per naktį giedodami kryžiaus 
kelius ir kitas Kristaus kančią 

• išreiškiančias giesmes. Apie 
penktą vaalndą jau buvo pilna 
bažnyčia žmonių, nors buvo 
užsakyta, kad resurekcija pra
sidės tik septintą valandą. Sep
tynias išmušus, prasidėjo re- 
surekcijos apeigos. Kiek pa
giedojus vyrų chorui, prasidė
jo procecija. Šv. Kazimiero 
mokyklos mokinės ir mokiniai 
pritariant visiems giedoriams 
gražiai giedojo “Linksmą Die
ną.” Mergelių pulkelis, va
dovaujant seserei Cecilijai, bė
rė gėles, nuolatos garbinda
mos prisikėlusį Viešpatį. Dėl 
daugybės žmonių, kiti turėjo 
sustoti ant sėdynių, kad pada
rius taką procesijai.

Taip viskas malonu, links
ima, gyva, kad aišku, jog 
visi atjaučia, jog jų tarpe einą 
mirties pergalėtojas, mūsų Iš
ganytojas. Po procesijos buvo 
mišios, laike kurių giedoriai 
labai gražiai giedojo. Pobaž 
nytinėj salėj irgi buvo laiko
mos mišios, nes ir ten buvo 
daug žmonių. Po skaitytų mi
šių kunigas pasakė trumpą pa
mokslėlį.

Keliolika vaikinų ties baž
nyčios durimis stovėjo lauke. 
Tai typas, nei tai pagonų, nei 
tai krikščionių, vat taip sau 
nustojusių tikėjimo žmonelių, 
kurie visgi kaž ko traukiami 
nors prie bažnyčios vartų atei
na. Zakristijonas, jų pasigai
lėjęs, kad ir jie neliktų be jo
kio pamokslo, išėjo jiems bis- 
kį papričiuti. Jie gi nenorė
dami zakristijono pamokslo 
klausyti, vieni inėjo bažnvti- 
nėn svetainėn, kiti nudūlino to
liu.

Nelaimingas girtuoklis.

Velykų naktį vienas ištvir
kėlis ir girtuoklis inėjęs bažny
čion su savo sėbru knygelę at
sivertęs darė juokus, tyčiojo
si į nukryževoto Išganytojaus 
paveikslą žiūrėdamas. Vely
kų pirmą dieną rado tą žmogų 
žydų ligonbutyje jau be žado. 
Pamišime ir piktažodžiavime 
taip ir mirė nelaimingasis.

Žvirblis.

CHESTER, PA.

Balandžio 21 d. atsįbuvo 
Lietuvių Katalikų Moksleivių 
prakalbos italijonų pobažnyti- 
nėj svetainėj. Buvo 5 mokslei
viai ir taip-gi buvo ir gerb. ku
nigėlis Ign. Zimblys. 
puilnai apie pakėlimą 
ir apie mokslą papasakojo. La
bai puikiai paaiškino žmo
nėms, taip-gi ir apie T. Fondą 
paaiškino, ale žmonių mažai 
tebuvo. Galėjo būti daug dau
giau.

CHESTER, PA.

Nušovė lietuvį

Balandžio 23 d. arba Velykų 
dieną atsitiko nepaprastas at
sitikimas 610 Morton Avė gir
tuoklių ir kaziminkų suėjime. 
Pasigėrė Velykų dieną 5-tą va
landą ir vienas jaunas vaikinas 
20 metų amžiaus nušovė Juo
zapą Kartašį ant vietos, o an
tram ranką peršovė. Tai kaip 
Chester’io lietuviai elgiasi ir 
kaip iškilmingai šv. Velykas 
praleido.

Brokas Taradaikas.

Bal. 18 d. atsibuvo susirin
kimas lietuvių šv. Kazimiero 
dr-jos susirinkimas, laikytas 
A. O. H. svetainėje. Pirmiau
sia tapo perskaitytas protoko
las iš praeito susirinkimo, po 
to sekė svarstymas dr-jos rei
kalų. Apsvarsčius visus da
lykus tapo atskaita išduota. 
Atskaita pasirodė, jogei šį dr- 
ja nemažai padarė aukų ir dėl 
nukentėjusių nuo karės prasi
dėjimo; pagal atskaitą jau da
vė apie keturis šimtus dolerių. 
Žinoma, pasidarbavimas gana 
puikus net pavyzdingas kitoms 
dr-joms, bet gaila, kad jų 
nemoka sutvarkyti ir nežino, 
kur juos dėti. Kaip štai šia
me susirinkime pakelta klausi
mas ar jau išsiųsti tie pinigai 
ar da ne. Pirmininkas atsa
ko ne. Tuomet nariai duoda 
įnešimus, kad reikia siųsti. Pa
galbaus duota patarimai, kad 
nereikia visų siųsti. Tas lei
sta per balsus. Nubalsuota, kad 
reikia siųstie tik pusę virš mi
nėtos sumos. Toliaus kilo klau
simai, kur ir kam. Turiu 
priminti, jog šioje dr-joje ne
mažai yra Bulotos, Šliupo, Že
maitės apaštalų. O nesenai 
čia buvo buvęs Bulota su jo 
draugėmis ir tie prisiklausę jo 
kalbos stojo prieš katalikus ir 
nurodė kelius siuntimui pini
gų, kuriems p. Bulota patarė 
siųstie į Petrogradą, kur ten 
jų sutvertam komitetui. Kaip 
girdėjau iš jų burnos, tai būk 
tame komitete esąs žydas, len
kas ir lietuvis. Po ilgų išva-

BROOKLYN, N. Y.
Gražus vakarėlis atsibuvo 

balandžio 24 d. š. m. Buvo su
rengtas L. Vyčių 41 kuopos 
gimnastikos skyriaus parapi
jos svetainėje. Viskas pasisekė 
kuopuikiausiai. Jaunimo bu
vo labai gražaus, labiausiai 
merginų priėjo kuopuikiausių, 
taigi tikiuos, kad ir vaikinai 
visi liko užganėdinti, turėjo 
su kuo šokti.

Negiriant, bet teisybę sa
kant, viskas pavyko ant mi
nėto vakarėlio. Muzika buvo 
kuopuikiausia po vadovyste p. 
J. Girdžio. Taigi patarčiau ir 
aplinkiniams visiems, labiau
siai Vyčiams, kurie rengsit 
kokį vakarėlį ir norėsit geros 
muzikos, tai kreipkitės pas 
mus, mes ir jums sutaisysime 
arba įrekomenduosime — gra
žią muziką.

Dar kas dailiausiai, kad 
nebuvo jokių svaiginamų gėri
mų ir net nei rūkymo nebuvo 
svetainėj. Buvo visokių leng- 
vių gėrimų, saldumynų ir tam 
panašių. Taiposgi reiktų di
dį pagarbos žodį ištarti toms 
merginoms, kurios pasidarba
vo (veiterkos) prie bufeto.

Taiposgi širdingai ačiū 
tiems visiems kaipo vaikinams 
taip ir panelėms, kurie atsi
lankė ant to mūsų — vakarė
lio. Malonėkit ir kitą kartą 
nepamiršti, mes pasistengsi
me ir-gi iš savo pusės užganė
dinti.

FITCHBURG, MASS.
Aplankė geras kunigas.

Bal. 26 ir 27 d. atsilankė pas 
mus gerb. kun. Petraitis aprū
pinti mus dvasiškais reikalais. 
Išklausė išpažinties — pasakė 
du gražiu pamokslus, labai 
žmones sugraudino. Ne vie
nas sako, girdi, kad pas mus 
tas kunigas pabūtų nors pusę 
metų, tai ne vienam ir laisva
maniui akys atsidarytų ir pas
totų geru kataliku.

Bėda, kad neturim gero 
kunigo, nėr kas skelbtų Die
vo žodį mūsų kalboj. Dėl to 
tai pas mus tiek daug ir privi
so visokių laisvamanių ir atša
lėlių, daug tokių yra ką vadi
nasi katalikais, bet neina nei
bažnyčion, nei išpažinties ir 
dar kitus pajuokia. Tai 
ir

Tag Day.

lykų. Buvo gražus oras, sau
lė aiškiai švietė. Tautos Fon
do skyrius ir tautiečių vietinė 
konferencija, kaip jie čia va
dinasi, nutarė tą dieną visi 
išvien parengt, o pinigus pasi- 
dalyt pagal daugumą rinkikų, 
katrie daugiau prisikalbys rin
kikų, tai tų bus ir daugiau 
pinigų. Taigi Tautos Fondo 
skyrius jau nuo kelių sąvaičių 
kalbino ir ruošė rinkikus, ža
dėjo dovanas, katrie prikal- 
bvs 50 rinkikų. Tai ir užsi
rašė apie trys šimtai, o prie 
tautiečių apie kelis desėtkus. 
Užtai nabagai pradėjo katali
kams pavydėt, ėmė agitacijas 
varyt, Tautos Fondą niekyt, 
esą tik pinigus eikvoja siųs
dami ten kur į Chicagą ir po 
karės sunaudos bažnyčių bokš
tus atstatyt tais pinigais, o 
badaujanti negaus nieko ir tt. 
Nors ir apiuodino katalikus ir 
jų Tautos Fondą, bet žmonės 
prie tautiečių nesirašė už rin
kikus, tik kai koks laisvama
nių dūdelę pučiantis užsirašė 
net ir iš katalikų, bet šiandien 
išduodant dėžutes ir paliudiji 
mus rinkikam bažnytinėj sa
lėj, nes iš ten reikėjo visiems 
išeit, tai ištikimųjų mūs tautie
čiai sumanė katalikų prikalbin
tais rinkikais pasinaudot kaip 
iškeptu karveliu. Subruzdo 
po visą salę agitaciją, nieki
no Tautos Fondą kaip tik įma
nė, kiekvienam į akis katras 
da atsispyrė, tai apie tą net 
2-3 tautiečiai apipuolė ir kala 
am, kad kalektuotų į jų vie
tinį fondą o ne į Chicagos. Ir 
tas negelbėjo. Rinkikai vis 
paskutinį paduoda žodį Tautos 
Fondui. Tai kiti ėmė lipti 
ant suolų ir rėkti, kad reik 
pasirašyt kiekvienam ant ats
kiros popierėlės savo vardą ir 
prie katro fondo jis kolektuos. 
Tai tuoj pasklido po visus kor
čiukės dėl pasirašymo, o kad 
pradėjo rašyt, tai prie kožno 
tautietis už diktatorių plakėsi, 
o kiti negali nei suprast kas 
tas Chicagos fondas ir kas vie
tinis. Tokiu būdu katalikų 
komitetas atmetė tas korčiu
kes. Tautiečiai pradėjo rū- 
got, bet tas nieko nepakenkė, 
nes kantrybė turėjo paimt vir
šų, nors jų nešvari agitacija 
ir paveržė daugelį mūs rinki
kų. Tai su tuom tik tol buvo 
gerai, bet pats kolektavoji- 
mas tai toks buvo: gavęs dė
žutę ir paliudijimo kortą eik 
ir stok į nurodytą vietą, kur 
ant gatvės nei kokių vadovų 
nebuvo, kad kas prižiūrėtų. 
Tai nekurie pabuvę kiek su
grįžo įmetę kelis centus, o ki
ti teisingai vargo per visą die
ną, bet sunku buvo rinkt au
kas, nes praeiviai nelabai in
teresavosi mūs tuo darbu. Pra
eina keli tūkstančiai o koks 
vienas įmeta centą arba nikelį. 
Katrie po krautuves galėjo pa
vaikščiot, tie daugiau surin
ko.

Rinkikų buvo 380. Pinigų 
parnešė $1.300. O vienas rin
kikas iš nešvarios spaudos ap
sišvietęs įgrūdo į blekinę gy
vatę nuo 12 colių ilgio ir par
nešė su pinigais, kurių buvo 
doleris su centais. Angliška 
spauda pasityčiojo, kad vie
toj pinigų įmetė kirmėlę. Sve
timtaučiai mano, kad da lie
tuviams trūksta civilizacijos.

Aš patarčia Baltimoriečiams 
daugiaus su laisvamaniais į 
bendrą darbą neikada nesusi- 
dėt, ba jie vis stengiasi gėdą 
padaryt visiems lietuviams, jie 
nepratę visuomenėje dalyvauk 

J. P. K.

BALTIMORE, MD.

Gražios Velykos; anksti 5 
vai. ryto susirinko žmonės į 
bažnyčią; buvo pilna, dalyva
vo dr-jos kareiviškos šv. Ka- 
zimero, šv. Jurgio ir Merginų 
dr-ja N. P. Panelės Švenčiau
sios, savo baltuose vėlionuo- 
se ir mažytės mergaitės vaini
kėliais pasipuošę barstė gėles. 
Maloniai giedojo “Linksmą 
Dieną.” Gerai Vyčių choras 
giedojo per Mišias. Oras bu-

gatve mislytum, kad tai “kar
vių koncertas” nežmoniškais 
balsais rėkia. Ar nesusiprasit 
jūs vyrai patys neiti į tas smu
kles? nelaukit, kol valdžia 
uždarys. Nejaugi ant tiek 
silpni esat, kad savo papro
čių negalit pergalėti, ir degti
nei duoti viršų? Visai ne vy
rai' esat, kad taip darote.

Taipgi yra rengiamos pra
kalbos gegužio 10 d. ir teatras. 
Kalbėtojas yra kviečiamas kun. 
Kemėšis. Valio AVaterburio 
sąjungietės, kovokime kiek 
tik galim ir nenuleiskim rankų, 
Dievas mums padės.

Palangos Juzė.

WATERBURY, CONN.

Moterų veikimas.
Balandžio 16 d. vakare
K. M. Sąjunga laikė savo

mėnesinį susirinkimą. Iš svar
besniųjų svarstymų čionai pa
žymėsiu.

Buvo įneštas sumanymas, 
kad suorganizuoti visas Wa- 
terburio moterų dr-tes, pirma 
lietuviškas, po tam svetim- 
tautiškas ir kovoti prieš smuk
les, kad būtų uždarytos šiek 
tiek ankščiau vakarais negu i- 
ki dvylikos kas vakaras.

Ypač dabar po Velykų vėl 
atsidarys visokios muzykės 
kaip tik galėdami traukia žmo
nis į tas “kirminyčes,” einant

ATHOL, MASS.

Papuolė į mano rankas “A- 
teities” No. 45, kuriame ra
dau žinias, paduotas iš Atho- 
lio labai iškraipytas, daugiaus 
turinčias melagystės, negu 
teisybės.

Galima būtų neatsakinėti, 
bet laisvamanių prikaišiojimus 
bent retkarčiais reikia atremti 
ir nušviesti, kaip tikrai daly
kai yra. Todėl dabar turiu 
parodyti, kur tiesa, kur me
las. Toje korespondencijoje 
išgiriama ir augštai statoma 
Sūnų ir Dukterų dr-ja. Bet pa
žiūrėkime, kas ištikro yra ta 
dr-ja.

Man atvykus į Atholį spaliii 
16 d. 1913 m., pradėjo žmonės 
pasakoti, kad keletą metų at
gal, čia Atholyje nebuvo nei 
cicilikų, nei bedievių, nei tų 
bedieviškų laikraščių, iš kur 
čia jų kas kart daugiaus atsi
randa. Ėmiau tada tirinėti, 
klausinėti. Bet štai vienas iš 
tokių cicilizmo platintojų, pats 
kaip pilipas iš kanapių, išlindo, 
tai J. Kaulavičia. Jis “Kelei
vyje” išpeikė Aušros Vartų 
dr-ją, kam jinai iš savo salės 
prašalinusi Lietuvos Kunigai
kščių paveikslus, o leidė pas
tatyti Nukrvževotąjį. Pasiro
dė, kad minėtasis J. Kaulavi
čia yra Sūnų ir Dukterų dr-jos 
raštininku ir uolus bedieviškų 
laikraščių platintojas. Pats 
paskiaus prisipažino, atėjęs 
pas mane su reikalu, kad pir
miaus buvęs dievobaimingu 
vaikinu, bet perskaitęs Rena- 
ną ir Šliupo veikalus netekęs 
tikėjimo. Nueinu pas P. Bu- 
zevičių su reikalu, tos minė
tosios dr-jos iždininką, štai 
ant stalo guli “Keleivio” pun- 
das; vienas įbėga išsineša, ki
tas. Štai jau antras bedieviš
kų laikraščių platintojas. Be
lankydamas lietuvių namus, 
daugiaus dasižinojau, kad tos 
dr-jos nariai uoliai platino vi
sokius bedieviškus šlamštus. 
Užeinu pas Daubarą, štai ran
du vaikus beskaitančius “Ša
kę.” Pradėjau teirauties, dėl 
ko pats neina bažnyčion ir vai
kų neleidžia? Atsakė, kad ba- I 
žnvčia eina su kapitalistais ir 
kitais ponais išvien ir skriau
džia darbininkus, užtat ir ne- 
leidžiąs vaikų. Ant galo po 
ilgo pasikalbėjimo, išsitarė, ] 
kad žmogus yra kaip šuva, ne 
turi dūšios, ir nesą Dievo. At
sakiau, kad daug daktarų, in
žinierių ir kitų mokytų vyrų 
yra tikinčių ir Dievą mylinčių. 
Atsakė man ant to, kad jis dau
giaus skaitęs ir daugiaus ži
nąs už daktarus ir inžinierius. 
Žinoma, daugiaus nebuvo kp 
kalbėti, išėjau. Klausiu ko
lektoriaus, kas tai per žmogus. 
Tai, sako buvo Vabalninkuo- 
se bogomazu, o dabar priguli 
prie Sūnų ir Dukterų dr-jos, 
o jo vaikai platina “Šakę.” 
Nueinu pas Brasiaškio, kur
sai pagal žmonių kalbos buvo 
pirmiaus dievobaimingas vai
kinas, bet skaitydamas bedie
viškus laikraščius, neteko tikė
jimo. Vienog mane priėmė. 
Pats atsisėdo ant kanapkos, o 
kojas padėjo augščiaus stalo ir 
savo galvos gal būti, kaipo 
ženklą augštos apšvietos, ko
kią įgijo Sūnų ir Dukterų dr- 
joje. Paprašiau ant bažny
čios. Man sako: lietuvių ba
žnyčios nereikia, užtenka ai
rių. Taip atsakė daugel tos 
dr-jos narių: kad jiems lietu
vių katalikų bažnyčios nerei
kia ir ant bažnyčios nedavė: 
Tuo tarpu tie patįs pirmiaus 
kvietė Mickų, kad įsteigtų ne- 
prigulmingą parapiją Atholy
je. Taip belankydamas, su
žinojai, kac ir Dukterų

dr-jos nariai patys uoliai skai
to bedieviškus laikraščius ir 
knygas ir platina tarp savųjų 
narių ir kitiems perša ir tokiu 
būdu patys jau neteko tikėji
mo ir kitus nuo tikėjimo ir do
ros atitraukia. Tada pavyko 
bent tuos išgelbėti, kurie dar 
visiškai nebuvo sugadinti ir 
sutvėrė naują dr-ją po vardu 
šv. Pranciškaus, kuri turi na
rių jau 160, tai yra daug dau- 
gaus, negu kitos dr-jos. Ir 
kokius tai ana minėtoji Sūmj 
ir Dukterų dr-ja kviečia kalbė
tojus, ogi “šakės” redakto
rių Šeštoką, kursai visą glėbį 
“Šakės” savo klausytojams iš
dalino, Michelsoną ir Delenį. 
Žinoma, kokie mokiniai, to
kius ir mokytojus kviečia. To
kius tai S. ir D. dr-jos narius 
anas korespondentas vadina 
apšviestūnais ir susipratusiais. 
Toliaus korespondentas pripa
žino, kad Atholio merginos 
gražios, betone patiko jam, kad 
jos yra ir ant sielos gražios, 
tai yra doros ir Dievą mylin
čios, todėl išvadino jas “dva
siškomis vergėmis” gal užtai, 
kad nesiduoda bedieviams pri
sikalbinėti prie laisvosios mei
lės. Tai tik žemiausios doros 
žmogus gali doras merginas 
pavadinti vergėmis. Mat pa
gal jo nuomonės, kas Dievą 
myli ir laikosi tikėjimo, tai jau 
tas vergas, o kas yra ištvir-I 
kęs, pasileidęs, didžiausis sa-1 
vo kūno vergas, tai tas susi
pratęs ir liuosas. Kas kuni
gų kaipo Dievo tarnų klauso, 
tas vergas, o kas klauso Kra- 
kų, Montvydų, Šeštokų ir ki
tų bedievių, tai tas ne vergas. 
Kas aukoja bedievybės plati
nimui, tą korespondentas gi
ria o kas aukojo Dievo gar
bei, tai tą peikia.

Kas link manęs, tai rašo, 
kad neišduodu nei jokios ats
kaitos, tuo tarpu kas lanko 
bažnyčią, gerai žino, kad kiek
vienam mėnesiui pasibaigus 
yra išduodama atskaita, kas 
duoda net 50c. ir tas perskaito
ma yra, o metų gale yra prie 
sienų lipinama įeigų ir išlaidų 
atskaita; kartais net laikraš
čiuose yra talpinama, kiek 
surinkta. Todėl tai tesioginė 
yra melagystė ir šmeižimas.

Atholio klebonas
Kun. Pr. Meškauskis. 

26-IV-1916 m.

pajimkau Bizniui Reikalaujama Merginu 
nuo 21 metų iki 30 m. _
mokyties darbo vienoje iš di- 

džiausiu dirbtuvių Naujoje 
Anglijoje.

Mūsų dirbtuvė randasi netoli 
Bostono, tik 5c. 20 minutų dava- 
žiuoti nuo Park St. Kiekviena 
mergina išmoksta darbą per dvi 
savaiti ir mokame besimokinant.

Po to duodame darbą nuo što
kų (piece work) ir algą gauna 
nuo $10.50 iki $15.00.

Dėl pilnų informacijų kreip
kitės prie Employment Office 

Hood Rubber Co.
E. WATERTOWN, MASS.
Imkite Watertown karą nuo 

Harvard Sąuare, Camb., išlipkite 
ant Bigelow avė., dvi minutos ei- 

Į ti į dirbtuvę.
Vienatinė didžiausia lie

tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyrų, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR., 

WORCESTER, MASS.

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”.

Vaclovas W. Chižius 
GRABORIUS

Atliekam visokius graborys
tės darbus sulig naujausios 
mados greitai, gerai ir pigiai 
taipgi važiuojame į kitus 

nerokuojame už tokį savo 
Adresas:

South Boston, Mass.

JONAS
KVIETKŲ

KLIMAS
IŠDIRBEJAS

Parduodu visokių_rušių 
kvietkus, parsamdom Ka
rietas ir Automobi’ius viso
kiuose reikaluose. Patar- 
naujam greitai ir Pigiai.

Adresas:

BR0ADWAY
CLOTHES SHOP

915 Washington St. 
Cor.

Broadway 
& 

Pleasant Sts.
BOSTON

915 Washington St. 
Cor. 

Broadway 
& 

Pleasant St.
BOSTON

VYRŲ IR VAIKINŲ SIU- Vertžs
TAI. Visokių vilnonių audimų, $15.00 
Naujų modelių, gražiausių for
mų, mėlynos saržos, 2 guzikų, 
kišeniai su uždangalais, 3 gu-^^ A A 
zikų, vėliausios mados ir kon-Jhy V 
servatvviško styliaus.

• _ ____ _______________________ _ ____ _ _ _________

Mūsų puikiausia pasiūti rū
bai, ypač sutaisyti vyrams, „v 
kurie mėgsta pasirėdyti pagal 
naujausią madą, už tokius 1 A Q A 
pat kitur mokės $25.00 o pas l’z-t/v* 
mus gaus



Vietines žinios

M.

A.A. VINCAS KARNILA.
i

1.00

75c.

50c.

25c.

1.00

f

50c.
25c. 15 ir 25e. 

gfiliij 25,

SO. BOSTONO LIETUVIŲ 
PER T. FONDO BLANKAS 

SURINKTOS AUKOS.

Ju- 
M.
J.
A.

BOSTONO IR APIELINKIŲ 
LIETUVIAMS.

J.
•J. Visoscio 35, 
Z. Lolienės 30, 
A. Šimkevičiaus

Visokie kvepianti 
muilai 10,

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

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

ros sekančios gyduolės.

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. '■v a 
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums J 

eipresn. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu •

K. ŠIDLAUSKAS

Julius Prince Bankierius
Išmaino pinigus, parduoda 

Laivakortes ir geležinkelio ti- 
kietus į visas dalis pasaulio. 
Taip-gi parduoda krautuvėms 
sklado kainomis deimantus, 
laikrodžiui ir kitus Juveleri- 
jos daiktus.

Kun. T. Žilinsko — $31.45, O. 
Staniuliutės 12.85, K. Šiefkie- 
nės — 9.65, S. Pavasariukės — 
9.00, E. Urbonienės 7.25, A 
Braso 7.25, A. Andriulio 7.00, V. 
Radzienės 6.50, L. Mačiulienės 6. 
05, B. Rukienės 6.00, O. Vait
kienės 6.00, O. Jomantienės 5. 
50, P. Bolčausko 5.40, A. Za- 
paskienės 5.35, J. Sabo 5.00, D. 
Remeikienės 4.30, T. Plepio 4.25,
D. Gronskienės 4.25, A. Petravi- 
čienės 4.05, V. Varžinskaitės 4.00
E. Pavasirienės 4.00, J. Raškau
sko 4.00, K. Jasinskienės 3.90,
O. Urbonienės 3.75, M. Parednie- 
nės 3.75, G. Grabijolienės 3.55,
K. Ulio 3.50, O. Zasimavičiaus -°- 
50, A. Maslausko 3.25, J. Ru- 
dzinsko 3.00, J. Slizevičiaus 3.00, 
J. Bilesko 3.00, M. Sliuzevičienės 
3.00, A..Stradosko 3.30, K. Su- 
milenės 3.25, S. Bujo 3.60, V. 
Tamulaičio 3.00, J. Matejunie- 
nės 3.60, M. Šimkuvienės 3.05, 
J. Kuncevičiaus 3.00, O. Venie- 
nės 3.30, A. Matiuko 2.80, O. 
Šumelienės 2.75, M. Grigo 2.75, 
V. Jankuna vičiaus 2.70, L. Dauk
šienės 2.70, Kukansko 2.50, Ku- 
sečkio 2.50, F. Tuleikos 2.55, A. 
Rimkaus 2.50, A. Paulauskio 2. 
50, P. Pliuškio 2.50, K. Petravi- 
eia 2.35, M. Kurkulionis 2.25,
L. Švagždžio 2.30, M. Bokūniutės 
2.00, J. Antanavičio 2.00, P. Ka
linausko 2.00, J. Serkaus 2.00,
A. Strudo 2.00, M. Riburienės 2. 
00, J. Tutkaus 2.00, M. Jurkie
nės 2.25, J. Adomes 2.00, U. Pau
lauskienės 2.00, E. Čiaplikienės 
2.00, J. Šimkevičius 2.00, V. Ne- 
viero 2.10, K. Rukausko 2.00
B. Šidlausko 2.00, J. Antanavi
čio 2.00, K. Kebečienės 2.45, J. 
Laužar.io 2.50, O. Vaičiūnienės 
2.15, S. Rokulievičiaus 2.25, A. 
Morkūno 2.25, M. Rubiko 2.25, 
A. Arniokevičienės 2.10, A. Zane- 
vičiaus 2.05, M. Janavičienės 2. 
00, P. Šilalienės 2.00, E. Urbai- 
čiutės 2.05, J. Martinkaus 2.95,
J. Vaitkaus 2.35, J. Čepulio 2.25, 
S. Saputos 2.00, f 
E. Janulienės 2.00, 
2.40, 
baičio 2.00, J. Leščinsko 2.20, 
Spudrienės 2.60, A. Čižienės 
40, J. Kulzono 2.10, J. Raškau- 
skienės 2.00, V. Koziulio 2.10, 
R. Zukevičiaus 2.00, J. Vargelio 
2.20, V. Saputos 1.75, K. Stub- 
ro 1.25, A. Raškausko 1.55, J. 
Šiugždo 1.50, J. Jakimavičiaus 
1.50, A. Dovidonio 1.80, J. Aks
tino 1.20, A. Spirento 1.00, J. 
Zaikausko 1.00, J. Kebešiaus 1.00,
K. Glazausko 1.00, J. Liutkevi
čiaus 1.00, B. Šveistienės 1.75, 
A. Staulonienės 1.00, J. Šimkaus
I. 60, K. Gedraičiutės 1.40, E. 
Streiminkienės 1.00, O. Braždžiu- 
tės 1.60, A; Latvinsko 1.75, V. 
Rukausko 1.65, M. Stukienės 1. 
80, O. Meškauskiutės 1.85, M. 
Zirolienės 1.10, A. Jakovonio 1. 
50, A. Bizako 1.00, M. Algima- 
vičienės 1.45, K. Leveikitės 1.25,
J. Markelionio 1.05, M. Javaškio 
1.00, J. Savicko 1.00, T. Gigio 
1.00, J. Ar.doškevičiaus 1.00, B. 
Jurkonio 1.75, O. Švagždienės 1. 
55, J. Martikonio 1.00, J. Kane
vičiaus 1.75, A. Zardecko 1.10, 
P Tumo 1.90, J. Šarkiuno 1.00,
M. Mockapetrio 1.17, J. Merme- 
kos 1.75, M. Ovirkaus 1.20, J. 
Jokubausko 1.45, A. Višniausko 
1.00, A. Jokunsko 1.25, J. Juro 
1.00, K. Zulono 1.00, S. Masels- 
ko 1.75, K. Ikanio 1.00, Damin- 
kienės 1.60, S. Navicko 1.00, S. 
Neverienės 1.50, K. Gričiunienės 
1*60, A. Kateckiutės 1.75, A. 
Plevokienės 1.65, J. Aidučio 1.00, 
A. Naktinienės 1.00, S. Arvido 
1.00, M. Pronienės 1.25, A. La
pinskienės 1.00, K. Antanavičia 
1.25. A. Pečinienės 1.30, O. La
zauskienės 1.50, G. Jagminienės 
1.00, A. Kašauskienės 1.45, O. 
Malovičienės 1.40, M. Kučinskio
I. 00, I’. Kliponio 1.00, M. Savi- 
lionio 1.00, J. Strakausko 1.00
J. Valentienės 1.00, A. Antanavi
čio 1.25, P. Petrausko 1.00, V. 
Kališiaus 1.00, R. Apšegienės 1. 
20, P. Stoekaus 1.00, J. Mika- 
liausko 1.15, A. Pralgausko 1.10, 
M* Žiobos 1.15, P. Tamulionio 1. 
00, A. Jankausko 1.55, J. Baro
no L00, M. Sidarienės 1.00, A. 
Kazmansko 1.00, B. Žiminsko 1.-

V. Draugelio 1.50, J. Bolino
J. Stockevičiaus 1.25. V. 

Klimas 1.00, J. Saudienės 1.50. 
U. Kavaliunienės 1.25, J. Lanbi- 
no 1.00. E. Kiburiutės 1.31, P. 
Vaitkienės 1.45, S. Leikio 1.40. 
A. Vaitkevičiaus 1.25, S. Vilki- 
šio 1.00, F. Gedom ino 1.80. B. 
Panžo 1.00, D. Ambrazo 1.25. J. 
Jankunavičio 1.50, Marozo 1.00.
P. Rotkausko 1.00, O. Pauliukoi- 
tės 1.00, J. Čingo 1.00, D. Už- 
dovinio 1.00, S. Počio 1.30, O. 
Atstupenier.ės 1.00, A. Kalinaus
ko 1.00, M. Jakubausko 1.00. S. Į 
Zavistausko 1.25, J. Tamošiūno i 
1.75, J. Župkansko 1.00, J. Ben-! 
kana 1.00, J. Pečiulienės 1.40, A., 
Jurkienės 1.75. E. Miklušienė-s j 
1.00. E. Kavaliauskienės 1.25, | 
A. Paulavičienės 1.00, K. Žinte-Į 
Hnes 1,75. A. Kudzfriienės 1.95, Į 
F Mak'V'iunienės 1 00. G. Valec-| 
kienės 1.50. M. Ksrkliauskienės I 
1.00, J.'Pivarinnienės 90, J. Po-

1

NUO ADMINISTRACIJOS..

Pranešimas visiems už
sienių lietuviams.

Pasiskubinkite užsirašyti ir 
atnaujinti “Darbininką,” nes 
nuo pirmos dienos gegužio mė
nesio šių metų “Darbininko” 
kaina pakils.

Ligšiol visiems užsienių 
skaitytojams “Darbininkas” 
buvo siunčiamas per metus už 
$3.00, bet kadangi į užsienį 
persiuntimas daug kainuoja, 
tai “Darbininkas” jokių būdu 
negali būti siunčiamas už tą 
pačią kainą.

Į užsienį “Darbininkas” 
•metams $4.00.

Pusei meti} $2.25.
Vien tik subatinis No. me

tams $2.25
Pusei metų $1.25.
Pavieniais egz. “Darbinin

kas” 4 pusi, parsiduos pas a- 
gentus po 3 centus, 8 pusi, ar
ba subatinis numeris po 4 c.

Pasiskubinkite.
Tik iki pirmos dienos gegužio. 

“Darb.” Administracija.

KRIAUŠIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa.

TEL. BACKBAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso jdyooa
14 P. M. 7-9 P.M

419 BoylstonSt, Boston, Mass.

Gydo visokias' ligas 
PrtaUriaUUdnlus.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

Mano vienpiliečiams

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkaię, Sodais, apsėtais

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

Nedeliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4vaL vakare.

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- 
» savo išgalėjimo. Kreipdamiesi

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

Joseph Zupkowski.
pildysiu pagal geriausio
prie manęs su užsakymais, jūs prigelbėsite man kilti vis 
augštyn ir augštyn toje firmoje, kurią aš turiu už garbę 
reprezentuoti. Dėkuodamas savo seniems ir brangiems 
draugams už pereitus prielankumus ir tikėdamasis tolimes
nio rėmimo pasilieku pasiryžęs jums geriausia patarnauti,

JOSEPH ZUPKOWSKI.

Didelė drabužių, aprėda
lų ir apvalų Harrison kom
panija yra gerai žinonta 
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
žių, yra taip padarytas, jog 
iš jo padaryti drabužiai už-

laiko savo formą ir nesirauk- 
šlėja. Harko siūtai ir over- 
kotai yra 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 vyriški} aprėdalų ir skry
bėlių ir pagarsėjusių Pac- 
kard čeverykų po $4.00 ir 
$5.00. Kitokie eeverykai nuo 
$2.50 iki $3.00.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

meistras
indeda telephonus, dengia sto- 

1 gus, ir atlieka visus staliorys- 
tės darbus prideramai.

KATNOS NEBRANGIOS.
Ofisas Gyvenimas

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

Pasiuvam drapanas sulig 
jaustos mados ir pagal Jūsų 

JONAS BERZELONIS & CO. 
28 Chandler Str., Boston, Mass.

(Castle Sąuare’s Block’e.)

nau- 
noro.su

somaz sojož sbiąjįpsiau jį 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė- 
tojai ir apgvvendintojai 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 derlingi} 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- j 
rių apgyvendinti. Rašykite tuo- Į 
jaus indėdami už 4 cenuts krasos j 
markių, o mes prisiusime tos ko- ■ 
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių 
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO. 

Peoples Statė Bank Bldg.
* - Scotville, Mich.

50,
50,
50,
50,
55,
50,
50,
5o,

M. Dukones 
St. Pūko 
J. Krujo 

A. Grigaliūno 
K. Ralubeekio 
A. Zenevičiaus 

S. Kašėtos 
V. Šerkau 
P. Laukosevi-1 

P. Zoikio 55, J. Kviti- į 
K. Franevičiaus 50, J. i 

Ja-Į
A. I 

40, 
T. Firavičiaus 45, 

A. Uždovinio 
A. Nor- 
E. Jan-

M. Lukošienės 40, 
S. Saulėno 30, J.

Nevulienės 
V. šiugžda 
C. Mažulio

30, O.Smu- 
—j, 
M.

Statkevičiaus 
Dovido- 
P. Jak- 
R. Dop- 
J. Zar-

vilausko 90, S. Madulevsko 85, 
P. Kalinausko 80, J. Navicko 80, 
O Navickienės 80, M. Valatkie
nės 70, K. Grilevičiaus 75, A. 
Cabatoriaus 75, K. Pozoreckio 
75, S. Sabonio 75, J. Petrošie
nės 75, P. Stelmukienės 75, E. 
Stelmukienės 75, J. Vortvičiaus 
75, P. Kliamkos 75, M. Jaku
tienės 75, A. Valentienės 75, A. 
Difesto 70, V. Skalandžio 75, 
Z. Leščinsko 75, A. Goraliunie- 
nės 75, J. Valentino 75, A. Lei- 
kos 75, A. Krosnausko 75, A. 
Dusevičiaus 75, K. Lenčausko 75, 
A. Vesienės 75, J. Raziukonienčs 
75, G. Cepulio 70, G. Mažalico 
75, O. Zenevičiaus 75, J. Seu- 
čiunienės 70, A. Daugirdo 70, K. 
Žalo 75, J. Lelikienės 75, M. 
Lazdinaitės 75, J. Bobinskio 70
J. Kulponio 70, J. Gumbokio 65, 
P. Valento 60, J. Norkaičio 60,
N. Podelienė 60, A. Januškevi
čiaus 65, J. Zasniausko 60, M. 
Mankauskienė 60, M. Pratašie- 
nės 50, K. Jesevičienės 50, Z. 
cienės 50, Z. Kalbinsko 50, 
Laukio 50, Bendoraičio 50, 
Bulotavičiaus 50, J. Pūro 50,
Barnatavičiaus 50, A. Malinauskio 
50, J. Parčausko 50, M. Norei
kos 50, J. Naujoko 50, J. Vil- 
kišiaus 50, J. Janųlevieiaus 50,
K. Palubeskio 50, B. Baipšienės 
50, Z. Lepečkienės 50, D. Gri- 
tės 50, A. Saganauskienės 50, J. 
Alosevičiaus 50, K. Kriugždos 50, 
V. Janavičienės 50, M. Šapalie
nės 50, J. Dukiblis 50, V. Talen- 
dgevičiaus 50, K. Jakonio 50, P. 
Bandžiaunienės 55, K. Povilaus- 
ko 50, A. Stadalninkienės 50, C. 
Karpinsko 50,
J. Mazaliauskio 50, 
S. Vaitkevičius 50, 
J. Pečiulio 50, 
J. Balčiūno 50,
J. Vaigono 50,
O. Lešinskiutė 50, 
M. Martinaičio 50, 
V. Čepuliones 55, 
čiaus 50, 
nsko 50, 
Alksonio 45, Rudoko 40, J. 
kubausko 40, J. Šultienės 40, 
Skiukio 40, J. Kovaliauskio
K. Brūzgos 45, 
J. Kudrausko 46, 
'40, J. Simonavieiaus 45, 
buto 40, J. Siaurio 45, 
kauskiutės 40, 
V. Klingo 40, 
Drusevičiaus 35,
30, 
35, 

,35, 
į genio 35, A. Antanavičiaus
V. Ambrazo 25, T. Vellio 20, 

i Cužausko 25, V. 
. 25, S. Lupsevičiaus 25, 
i nio 25, J. Justienės 25, 
' što 25, J. Sranausko 25,
šo 25, A. Kolokausko 25,

Į deeko 20, J. Kazlauskienės 25. 
Į A. Andriuno 25, A. Urnikis 25. 
[ A. Stepšienė 25, J. Sepelio 25, 
■ M. Karklinauskienė 25, J. Vale- 
kas 25, O. Valaitine 75, J. Ja- 

i nuškevičius 25, J. Janašinskio 25,
J. Saliauskio 25. ? L Žukauskie
nė 20, K. Valenčian 25, 
niulio 25. V. Capienės 25, 
Naruševičiaus 25, 
nė 25.

i nio 20, 
Jakutienės 20, švedo 25, 
kio 25, Matusevičiaus 25, 
navtčiaus 25, Malonio 25, 
nilevičiaus 15,

S. Liugio 2.35,1 
, J. Aidukonisj 

O. Antanėlio 2.00, G. Sa- m 1.
9

gy

G. Ba- 
J.

M. Satnulonie- 
J. Brazio 25, A. Miški- 
P. Simona vičiaus 25, N.

Velve- 
U rbo- 

M. Da- 
E. Gendrolio 15, 

K. Vilkausko 10, J. Matulevičiaus 
10, A. Klišiaus 5, P. Dusevi- 
čienėsS,

Seredos rytą, balandžio 26 
dieną persiskyrė su šiuooni pa
sauliu Vincas Kamila, gyvenęs 
po No. 35 Second gatvės. Ve
lionis turėjo vos tik 26 metus, 
bet sunkiai pasirgęs 7 mėne
sius mirė. Mirties priežastimi 
bene bus ta: 3 metai atgal lip
damas iš gatvekario susikrėtė 
ir nuo to laiko jo sveikata vis 
ėjo blogyn, pagalios taip nu- 

Į silpnėjo, kad ir darbo nebėga- 
Į Įėjo dirbti. Prie draugijų ve
lionis neprigulėjo, bet būda
mas visą gyvenimą blaivu, tu
rėjo susitaupęs pinigų. Buvo 
creras katalikas, su “cicil;- 
kais” nedraugavo. Palaido
tas pėtnyčioj iškilmingai su 
bažnytinėmis apeigomis katali
kiškose Kalvarijos kapinėse.

Amerikoj a.a. Vincas išgy
veno 15 metų ir visą laįką gy
veno su tėvais. Dideliame 
nuliūdime paliko savo tėvus ir 
pažįstamus. Paėjo iš Vilniaus 
gnb.

Lai būna jam lengva Ame
rikos svetima žemelė.

Pažįstamas,

Visiems, kurie reikalavo 
maldaknygių, rožančių ir škap
lierių, pranešame, kad šiomis 
dienomis gavome jau ir dabar 
malonėkite ateiti galėsite pasi- Į 
rinkti.

Vienatine Lietuviška

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

t 
TKrautuve X
t 

t

f V. LUKOSEVICIA, f 
X Minersville, - - Pa. X

a+a a+a.

į

Tel. Osford 4900.
J. P. TUINYLA,

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

«

The Harrison Company 
662-672 Washington St 

cor. Beach.

DIDŽIAUSIAS IŠPAR
DAVIMAS.

Parduodu laikrodžius vyriš
kus ir moteriškus sulig naujau
sios mados ir už pigiausia pre
ke.

Turėdamas kitą užsiėmimą 
prie bilijardu arba (Poolroom) 
Boliij-kambarį, neturiu laiko 
pardavinėti ir dabar noriu par
duoti visai pigiai.

Tavoro turiu apie porą tūk
stančių vertės.

Jeigu kam būti) reikalinga 
pirkti, tai malonėkite atsi
šaukti arba ateiti ir pažiūrėti.

Dabartinės prekės laikrod
žių tokios:

Moterų laikrodžiai 14 k. nuo 
$15.00 iki $50.00.

Vyriški 14 karato nuo $25.00 
iki $50.00.

žiedai moteriški 14 k. nuo 
$2.00 iki $30.00.

Taip-gi daugiausia visokių 
auksiniu daiktų visai pigai.

L. VALIACKAS
230 Broadway 

So. Boston, Mass.

C. & P. Phone St. Paul 5947
R ABININK AS 

IR
BALZAMUOTOJAS.

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.

G

Į

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......
Aritmetika mokinimui- 

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

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap- - 

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

P. MIKOLAINIS.
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

ATYDA
Ansonijos ir apylinkių 

tuviams šiuomi pranešu.tuviams šiuomi pranešu, jog 
atidariau fotografijoms trauk
ti galeriją ir darbą atlieku ar
tistiškai.

Reikale kreipkitės lietuviai 
pas lietuvius.

Jonas Baltinhitis
66 Third St., Derby, Conn. 

(42-55)
• • •

Kaip apuokas. Gražus kaip 
apuokas.
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Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 

: me agentų kiekvienam mieste Su 
I vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

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

Vį——-y--------------------------------- .... ■— ■■■■

| Lietuviai apsi- 
| ginkluokite taip 
1 Nusipirkite savo namus 

Į ir už juos randas išsimo
kės, tai senatvėj turėsite 
laibi gyvenimą. Apdraus- 
kitę (inšurinkite) na 
mus ir rakandus (forui 
čius), kad nelaimėj atsi 
tikus galėtumėte kitus nu
sipirkti, apsaugokite dirb
tuves ir darbininkus, ap 
saugokite automobilius, 
arklius ir vežimus nuo vi
sokių nelaimių.

Aš virš minėtus darbus 
atlieku kogeriausiai, turiu 
patsai gerą patyrimą gy
vendamas čia Amerikoj 
per 30 Inetą Esu tikrai 
atsakantis už visokį dar 
bą, turiu Statė Brokei 
nsurance License, esmu 
Notary Public, Justice of 
the Peace, Auctioneer ir 
Agentas, parduodu na 
mus. farmas, lotus. Kvie 
čiu visus lietuvius ir lietu 
ves atsilankyti į mano ofi
są.

Michael Coran
366 Broadvay, 

South Boston, Mass.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
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.

Vienatine Lietuviška

I

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00 
1.00 
50c. 
’ 00

X) 
*oc. 
25c.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito 1.00

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių 50c.

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo 1.00 

Gyduolės nuo vištakių 
(corn’s) 15, 20 ir 25c.

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 

Proškos nuo nerviško
vos skaudėjimo 10

Gumas nuo dantų gėlimo lOe. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

75c. 
gal- 
ir 25c.

svei- 
bu*

L226 Rrcaduay,kertė C St., So. Boston,Mass




