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Rusų pasisekimai.
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Rusai šauniai pliekia austrus visu frontu.
Svarbus Nutarimai Paėmė fortą

«

S. L. R. K. A. Seimas nutarė:

Pirkti Namus, 
Globoti Ateivius ir
Įsteigti savo laikraštį

Ant ilgo fronto rusai pradė
jo ofensyvą prieš austrus ir vi
su frontu varosi pirmyn. Kaž
kuriose vietose rusai pastūmė
jo austrus 20 mylių atgal.

PAĖMĖ TVIRTOVĘ.
Svarbiausių nuotikiu tame 

fronte buvo tai paėmimas aust
rų laikomos tvirtovės Lutsk. 
Ta tvirtovė buvo Volynijos 
gub. Tą vietą gynė didis austrų 
skaičius. Kai matė, jog prieš 
rusus neatsilaikys, tai vieni

LT'bėgo, o kiti pakliuvo nelais
vėn. Iš visotpjj 
strų pateko'rusams 11 
reivių.

Jau kelios dienos atgal ru
sai buvo paėmę 40.000 austrų 
Tai išviso viena savaite austrų 
kliuvo rusams 51.000.

Kai krito Lutsk, tai austrų 
linija labai susilpnėjo. Rusai 
apvaldė abu krantu upių Ikva 
ir Styr. Rusai perbrido per 
abi šias upes ir veja austrus.

Smarkiai rusai ėmė veikti 
fronte tarp Lutsko ir Lietuviš
kos Brastos.

Su pasisekimu rusai veikia 
ir Galicijoj. Daro smarkias 
atakas ant austrų pozicijų. 
Pasekmingai grumiasi palei 
Stripą upės ir paėmė keletą 
apdrūtintij pozicijų.

Rusai ne vien pasivarė pir
myn, paėmė daug nelaisvių, 
bet paėmė taip-gi daug armotų, 

* daug karinės medžiagos ir ki
tokių daiktų.

Dvinško fronte ir padaugu- 
viu, tai būna labai karštų su
sišaudymų. Bet nei viena pu
sė nesivaro pirmyn.

NELEIDŽIA ANGLIŲ 
GRAIKU ON.

Talkininkai uždraudė įga- 
benimą anglių į Graikiją. To
liau talkininkai pienuoja sus
tabdyti visą Graikijos pirklv- 
bą-

Talkininkai nerimauja dėl
to, kad graikai nėpriešginiau- 
ja bulgarams ir nesipriešina jų 
įsiveržimui į jų žemę.

PRIPAŽINO NUOSTOLIUS.
Vokietijos valdžia pripaži

no, jog turėjo didęaoius nuos
tolius jūrės mūšyje, ,ųegu 
vo j *

PAĖMĖ VERDUNO FORTĄ.
Francūzų fortas prie Verdu

no Vaux pakliuvo vokiečiams. 
Nuo senai jau vokiečiai bandė 
paimti tą fortą ir vis be pasi
sekimo. Vokiečiai tą fortą 
buvo apsupę ir jo gynėjai fran- 
cūzai išbuvo ten be maisto pen
kias dienas. Tiems uždary
tiems forte francūzams vado
vavo komendantas Ravnal. 
Forto gynėjai pasirodė esą tik
rais didvyriais.

Per pastarąsias septynias 
dienas vokiečiai be paliovos 
bombardavo tą fortą. Ir vis 
atakos buvo daromos. Galop 
vokiečių bangos užtekėjo ant į- 
kalnių forto ir sulaužė francū
zų jėgas.

Fortas Vaux guli už 5 mylių 
nuo Verduno. Vokiečiams 
tuo svarbi ta vieta, kad nuo 
jos patogu apšaudinti kitas 
francūzų drūtvietes.

Svarbiausi 
veikimai

RUSUOS FRONTE.
Karinių ekspertų domą da

bar nusikreipta į Rusijos fron
tą prieš austrus. Iš to veiki
mo teutonų priešininkai tikisi 
didelių pasekmių. Dabar jau 
savaitė kai ten prasidėjo ofen
zyvas ir kasdien veikimai didė
ja.

Pereitą žiemą rusai buvo 
pradėję ofensyvą prieš austrus, 
bet iš to nieko neišėjo. Sun
ku įspėti kas bus iš dabartinio 
veikimo.

ATGABENO VĖŽIŲ.
Į Bostoną atgabeno 50.000 

gyvų vėžių iš Novo Scotia. 
Atgabeno penkiuose garlai
viuose.

MEKSIKONAI SUDEGINO 
AMERIKOS KONSULATĄ.

Meksike Durangos mieste 
buvo priešamerikoniškos de
monstracijos; laike tų demon
stracijų buvo sudegintas Suv. 
Valstijų konsulatas.

Demonstrantai su panieka 
valkiojo Dėdės Šamo vėliavą ir 
paskui buvo padegtas konsulo 
namas.

NUSIBANKRUTIJO.

Vyrai ir Moters

Rengkitės Bostonan!
Atsiminkite, jog liepos 4 ir 5 dd.

So. Bostone atsibus L. D. S. Seimas, o liepos 6 ir 7 dd. 
tame pat mieste atsibus A. L. R. K. Moterų Sąjungos Sei
mas.

t

Darykite kuopos susirinkimus, rinkite delegatus 
siųskite įnešimus.

1.000 narių abiejose sąjungose iki Seimo.

APGAILESTAUTA 
VALDOVO.' \

Chinijos sostinė apsidengė 
gėduliu dėl savo valdovo Yųan- 
Shi-Kai mirties. Chinijos lai
kraščiai rašo jog jis buvo vie
nas gabiausių Chinijos vyrų.

Yuan-Shi-Kai prieš pat mir
tį išreiškė apgailestavimą, jog

tq pri
pažinus žuvimą Wiesbaden, 
Elbing, Frauemob ir penkh] 
torpedinių laivų .

I I I ■. — *

ANKŠČIAU KELS.
Francija seka pavyzdį 

kietijos, Skandinavijos, 
glijos ir Italijos ir pavarė laik
rodžius viena valanda pirmyn. 
Žmonės kels ir stos darban vie
na valanda anksčiau ir vaka
re vieną valanda ankščiau nu
stos dirbę ir tokiuo būdu ma
žiau reikės dirbti prie žiburių.

Vo-
An-

MOKINSIS KARINIO 
MUŠTRO.

Philadelphia, Pa. — Iš šio 
miesto išvažiavo į Plattsburg 
125 žymių biznierių ir profesi- 
jonalų. Plattsburge vasaro
mis per keturias savaites mo
kinama karinio muštro. Ten 
suvažiuoja iš įvairių miestų 
visokių vyrų ir veda kareiviš
ką gyvenimą.

> nepap
rastas sujudimas, kuomet-pa
sklido žinia, kad 12 jurininkų 
išsigelbėjo skęstant Hamshire. 
Visi šūktelėjo ar nėra Kitche
nerio tarp jų. Paaiškėjo, kad 
nėra.

Tie 12 jurininkų buvo ant 
plausto ir juosius bangos blaš
kė ant jūrės per dvi dieni. Ga
lop juosius užbloškė ant Ork- 
ney salų. Apie jurininkų per
gyventas valandas nieko nes
kelbiama. Tik jurininkai pra
nešė, jog Hamshire nuskendo 
už dviejų mylių nuo kranto.

Anglijos valdžia nei vienu 
žodžiu nepaaiškina ar Hamshi
re nuskendo nuo minos ar nuo 
torpedos.

ŠNIPO DARBAS.

I
MALA MILTUS VOKIE

TIJAI.
Vienas New Yorko malūnas 

mala miltus Vokietijai ir krau
ją į sandėlius. Sumala dienoj 
11.000 statinių. Kaip tik nu
stos baubt anuotos, tai tuoj 
tie miltai bus gabenami Vokie
tijon.

NEATMAINYS POLITIKOS.
Japonijos valdžia neatmai

nys savo politikos Chinijoj dėl 
Yuan-Shi-Kai mirties. Tas 
buvo nutarta ministerių posė
dyje.

L. D. S. REIKALUOSE.
Birželio 11 d, š. m. L. D. Są- 

gos 5-ta kp. laikys savo mėne
sinį susirinkimą šv. Juozapo 
par. svetainėje; pradžia 1-mą 
vaL po pietų.
, Todėl visi nariai būtinai tu
ri būti, nes šis susirinkimas 
bus pusmetinis ir bus renkama

• pusė kp. valdybos. Svarbus; 
dar ir tuomi, kad rinksime 
delegatus į busiantį L. D. S. Į --------

Taipos-gi bus svar- NORI, KAD 8U
Stoma daugel mus paliečiau-1 
čių klausimų, kaip tai:

1) Streikierių fondas.
2) “Darbininkas” visiems 

nariam* tris kartus per savaitę.
3) Agitacijos fondas ir kiti,

kurie paliečia mūsų organiza
ciją. ' 3 • '37

Vardan L. D. S. 5-tos kp.
Juozas B. ftaliunas, pirm.

P. S. Nepamirškite, L. D. S.
5-tos kp. nariai, savo prižadų,!^deū'Hrešfnotbe.’r5 
kad kožnas tur atsivesti nau- j------------- :-------------
ją r 4 prirašyti prie L. D. S. — Sąjungoje gi tūkstanty .4 
šia-- -r> me, kad :rieš , Nęųšjiganė^ąkimę- j>nža-;

Austrijos sostinėj daromos 
demonstracij63''J'rr šaukiama, 
kad Austėja susitaikintų sn 
Rūsija; neatsižvelgilmt -į kitas 
kariaujančias taftas.' DernOn- 

I strantai, daugiausiai moters,

New York. — John B. Claf- 
lin pora metų atgal turėjo dau
gybes krautuvių ir darydavo 
apyvartos per metus $100.000.- 
000 su viršum. Tuomet jo 
milijoniniai čekiai būdavo iš
mainomi be jokio klausinėjimo. 
Buvo vadinamas vertelgų ka
raliumi.

Dabar nieko neturi, kaip 
„a—ir už $2.- 

000 šiaip visokių daiktų, ra- ,

ų įsreisae apgailestavimą, jog uei
bandė sugrąžinti monarchSkąp^ $200.00 grynais 
valdžią. Bet jis- sąkė pats 000 šiaip visokių d?

'• oeMį BĮ

- Uik-jo patarėjai išrodinėję jam
būk-žmonės geidė monarchiško 
Surėdymo. • Jų paklausęs ir 
apsirikęs.

Po Kitchenerio žuvimo ang
lai be galo įtūžo prieš vokie
čius. Baisiau negu, kad bu
vo po Lusitanijos žuvimo. 
Anglijoj gali prasidėti vokie
čių pogromai, kaip Rusijoj 
žydų kad būdavo.

Anglijos laikraščiai reika
lauja, kad visi vokiečiai na- 
turalizuoti ar ne būtų suimti ir 
internuoti. 'Anglai nei kiek 
neabejoja, jog Kitchenerio žu
vimas buvo tai šnipo darbas. 
Vokiečių koks nors šnipas su
sekė apie Kitchenerio paketi- 
nimą važiuoti į Rusiją ir tasai 
davė bevieliu telegrafu žinią į 
Vokietiją ir tokiuo būdu Vo
kietijos valdžia pasiuntė sub- 
mariną, kurs ir atliko kas rei
kėjo.

Valdžia, vienok, nieko ne
aiškina to vyro žuvimą.

APIE SUCHOMLINOVO 
SUAREŠTAVIMĄ.

Gen. Suchomlinov buvo Ru
sijos karės ministerių. Pas
kui buvo nužiūrėtas. neištiki
mybėje ir suareštuotas^,,.

“Rieč” paduoda šitaip apie 
jo suareštavimą. Tą reikalą 
turėjo atlikti senatorius S. Bo- 
gorodskij. Žandarams ir po- 
licijantams buvo liepta sustoti 
prie taip vadinamos Lietuviš
kos pilies, kuri buvo netoli 
nuo Suhomlinovo rūmų. Iš 
čia senatorius su žandarmais ir 
policija nusidangino pas Su- 
chomlinovą, padarė kratą, 
suareštavo ministerį ir nuga
beno į Petropavlovsko tvirto
vę.

Nekenčia durną.

ARKLIAI NEKENČIA 
TABOKOS DŪMŲ.

Los Angeles, CaL — Tūlas 
Edgar Akers, 25 metų vyras, 
rūkė cigaretę. Netoli jo bu
vo arklys. Cigareto dūmai ė- 
jo linkui arklio ir patekdavo 
jam į šnerves. Biaurūs ciga
reto dūmai taip įerzino arklį, 
kad tas puolė ant rūkytojo ir 
apkando tiesiąją ranką, 
kytojas patraukė ranką, 
arklys buvo taip stipriai 
kandęs, kad nusma’ukė 
mėsą nuo pirštų.

Rū- 
bet 
su

vis?

VEŽ PELENUS ŠVEDUON.

NELABAI TESIDŽIAUGIA.

Vokiečiai nelabai tesidžiau
gia Kitchenerio žuvimu. Vo
kiečių laikraščiai rašo, jog jo 
kariniai nuopelnai buvo pada
ryti tik kariaujant su puspjį-

10 ir 11 dd. liepos, 1916 m.
WILKES-BARRE, PA.

ŠV. TREJYBES PARAPUOS BAŽNYTINĖJ 
SVETAINĖJE, 

Meade ir South gatvių kerte.
-M* i. i'-’-'

o

MAINIERIAI TARIASI 
APIE STREIKĄ.

Wilkes-Barre, Pa. — Lehigh 
and Wilkes-Barre anglių kom
panija turi keblumą su savo 
30.000 darbininkų, 
streiku. Mainieriai, 
8 valandas, eina
kompanijos tvirtina, jog 
nieriai nepadirba tiek, 
galima padirbti.

Quincy, Mass. — Mirė Carl 
Carlson, švedas, 93 metų am
žiaus. Mirdamas panorėjo, 
kad jo lavonas būtų sudegintas 
krematorijoj, o pelenai nu
vežti į Švediją į Smaland, ir 
palaidoti šalę pačios, kuri jau 
mirus 24 metai atgal.

REKALINGI DARBI-

Baugina 
išdirbę 

namo, o 
mai- 
kiek

NEIŠSIGANDO GAISRO.

Vidurinių stijų farme- 
riai jau pradėjo rūpintis, kur 
gauti darbininkų javų valv- 
'nrtd: V&n Kansas valstijoj 
reikalinga 40.000 darbininkų. 
O toj valstijoj javų valymas 
prasideda nuo birželio 18 d. 
Algos darbininkams geros — 
ųuo $2.00 iki $7.00 dienoj ir 
keliones išlaidos, apmokamos. -

New York. — Long Island 
College ligoninėj buvo ištikęs 
gaisras. Tuo tarpu keturiems 
ligoniams buvo daromos opera
cijos. Daktarai ir ligonių pri
žiūrėtojos neatbojo gaisro, o 
tęsė savo darbą. Pribuvę gai
srininkai užslopino ugnį. Nie
kas dėl to nenukentėjo.

Fat Men’s Clūb'tupėjo Bos
tone suvažiavimą. . Buvo su
važiavę 125 storuliai. Visi pa- 

'sisvėrė ir E. Gerard besąs sun
kiausias, neš svėrė 315 sfarų.

, , kiais laukines žmAAjhrfl^
b6W* • imperhtO- rie bu v6‘ginkluot* seniokais,
rianš rfiffifį/ 0 Keletas - rtibtėrų 1 ' ■ - *
Simuko Thikd^su fcusija-pč PASIUNTĖ SĄJAUSlfl

BOMBARDAVO
Š H S7 c obuoliais.

Haverhill, MaML — TttMŠ 
NdeJ Chandt netikėtai į pamišo:

pat imperatoriaus langfeW?j6s 
z ių ąfnit

------- ............... . ■

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 apšvietę, išleidinėja gerus raštus ir 

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

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

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt.

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

J. S. VASILIAUSKAS,
112 N. GREENE ST„ :: :: BALTIMOBE, MD.

•ASAUS

Y MŪSŲ

**T

, / ■, . . - T»f r?-.------ - • ' ‘*i
Paliepimu Jo T.mimncajna Kardinolo O’Connell, Bostono . nhi 

Arcivyskupo,j naujai įšventintas Kunigas PraaM.Virmau^d*.„<ud-i j 
antruoju vikaru prie šv. Petro lietuvių parapijos / j . • 

one ir pereitą ketvergą (8 Birželio) pradėjo pildyt.ja-^
vą.priedermę. ; -tu;-. J. . ; asčfff aitri

Atenauti Sekminių nedeldieni (11 June) Gerbiamas Ktmi- 
gas Virmauskis laikys sumą, po kuriai suteiks hąotiėms pri- -

Tok; pat palaiminimas bm ir po ankfc a - u i 
šv. mišių.

V| ^jink^ią žinią pranešu katalikams Bostonąlietuvią ją-u.r hu ,qx
napijos ir,ąjhęUnkės. ------ -.....— -Lsr.

Su tikra', pagąrbą,
Z ZL3BCZ -
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Gerėki*.
Gerėkis, jei tinka, iš mano dainos, 
Jos garsas lai siekia krutinę!
Klausykis tu josios liūdnosios raudos, 
Ir traukie kartu sutartinę!

Ar teks ir man linksmą dainelę kada
Užtraukti, kol mūsą tėvynę
Per amžius kankins ir slopins visada 
Ir brolius naikins ši skerdynė?

Ir išgamų ausys graudžiųjų verksmų 
Turėtų išgirsti varguolių;
Ne šiandie dainelę pinti džiaugsmų!
Ne šiandie, ne šiandie, o broli!

Dainuokie, jei nori, kartu su manim, — 
Kol kas aš kitos nedainuosiu;
Pritarsi, tada visuomet su tavim
Už tėviškę darban aš stosiu!

Skambėkite kanklės liūdniau ir liūdniau 
Graudesnę melodiją pinkit;
Jūs garsas i širdis giliau ir giliau
Lai eina, jūs jąsias gaivinki!!

Uždegkite meile gimtinės visus, 
Uždegkit, nes daugel atšalo!
Ir kviest į darbą, į kovą ainius, 
Lai širdis tėvynei atdaro!..

Tad traukie dainužę, jei nori, kartu, 
Jei ne, pasitrauki iš kelio, — 
Pabuskie ir imkis idėjų šventų, 
Iš miego visi tegu kelia!

Gerėkis, jei tinka, iš mano dainos, 
Jos garsas lai siekia krutinę! 
Klausykis tu josios liūdnosios raudos 
Ir traukie kartu sutartinę!

5-V-1916 m. L. Šilelis.

Be naudos daug dienų
Aš praleidau jaunų — 
Sunku net yra suskaitytu 
Vieni vėjai galvoj... 
Nerūpėjo, rytoj
Kad vargą reikės man kentėti.

t

Ąk

• •

Neklausiau aš senų f
Patarimų tėvų;
Paniekinau jųjų meldimą!. 
Nežinojau tada, 
Jog ateis valanda — 
Norėsiu klausyt patarimo.

■ .. *

• '' i •

Bet per vėlu kada, ' 
Bus jau galva žila — * _
Senatvė pažvelgs man akysna. 
Reikia kęsti vargus, 
O Dievuli brangus!

..
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Kaip brangi visiems yr’ jaunystė,
* Wf ■ 1. *

• ♦

Kada jaunas buvau, 
Vien saldžiai sapnavau,
Ir niekas daugiau nerūpėjo.
Kad į svietą plačiau ? _
Išėjau, pamačiau,
Kad niekas manęs nenorėjo.

-*•' • •

• •
O, jaunieji draugai! 
Kol nespaudžia vargai, 
Naudokite brangią jaunystę I 
Pakol šviečia viltis, 
Tolima dar mirtis, — 
Mokykis, atmetęs paikystą!

• •
Man apleisti namus 
Reik keliaut į kapus!...
Užimsite manąją vietą. 
O į darbą brolau!
Imki mokslą, prašau! 
Ir drąsiai keliaukie į svietą!

Kol tvirti ir jauni —
Prie šviesos tekini,
Vis žengkit ir žėngkit prie mokslo! 
Jūsų laukia tauta,
Mūs brangi Lietuva —
Liusybės ir laisvės jį trokšta!

4-V-1916 m.

• •
Ji visų nuskriausta, 
Varguose suspausta — 
Jai reikia ne išgamų, vyrui 
Prisiminus laikus,
Ir aplankius kapus
Didvyrių, tau ašaros byra. .

Lietuva dar nežus,
Jei jos sūnūs atbus — 
Ir žengs prie tautos idealo!
Juk žvaigždutė vilties 
Neužgeso!... Ji švies —
Nes šviesti per amžius privalo!

L. Šilelis.

takeliu per krūmus nėrė kaip stirna, tik žemė 
trinkėjo.

Jau, jau ir grintelė čia pat. Dar pro du, 
tris krumus pralėks ir bus viduje pas senelę 
vargšę, ir matys, kaip senelė-ligonė paėmus 
pienelį gers ių drutysis, kaip valgys jos paga
mintus ir atneštus gardumynus; o jos širdelė 
tai matant džiaugsis ir dėkavos Viešpačiui, kad 
jai davė sveikatą, galę, ir progą atlikt ge
rą, krikščionišką, mielaširdingą darbą.

Sušlamėjo krūmas, o iš jo šmurkšt! ir 
išlindo bedievis amerikonas... Kapt į glėbį 
Barbelę ir nepaleidžia... Barbelė maldauja: 
“Ponuli, ponuli paleisk mane! Pienelį palie
siu.” Ponulis neklauso... Mergelės būtą ne- 
vien dailios ir doros, bet ir stiprios. Prasidė
jo su “ponu” ištikrųjų ristynės... Ėmė merge
lė šaukt, Jėzų, Mariją į pagelbą o bedievis 
velniais keiktis. Jau ir pienelis išlaistytas, 
ir skanumynai išbarstyta ir puodelis sukultas, 
o dar nei viena pusė viršų neima. Bedievis 
deda visas pastangas ir pasiutimą, kad nus
kriausti nekaltą... 0 dora krikščionė lietu
vaitė apginimui savo nekaltybės gatava savo 
galvą toj vietoj paguldyt... Jau ir žalią velė
ną sutrypė, kaip patalą, kaip plentą, jau, 
jau, jau...........

Išgirdo ligonė Barbelės kliksmą, iškiūti
no su lazdele lauk iš stubelės, ir pamatė... 
pamatė, kad Barbutė su keliais prispaudusi 
bedievio amerikono krutinę, o abiem rankom 
įsikibusi ir suspaudusi jo gerklę jau baigia 
smaugt.

Sušuko vargšė ligonė:
— Barbute, bijok Dievo! Užsmaugsi 

poną!
Bet Barbutė nei žodelio netaria, tik laiko 

įsikibusi ir spaudžia gerklę niekadėjo, nevido
no, tas pamėlynavęs, akis pervertęs, ir iš 
žioptų rausvos putos drimba, baisu net mąs
tyti........

Ona neapkvaito tai išvidusi. Visą vieką 
surinkus prikiutino prie kovotojų, pagriebė 
Barbutės rankas ir ėmė plėšt šalin nuo nelai
mingojo gerklės, nuolatos kartodama: Bar
bute, bijok Dievo, užsmaugsi žmogų, sugrie- v • < , sysi ...

Atsipeikėjo ir Barbutė: Paliuosavo smau
giančiąja auką iš savo rankų ir pradėjo verkt, 
kaip nuplaktas mažas kūdikis... O jos gausios 
tyros ašarėlės, kaip perlai brangiausi riedėjo 
.per jos skaisčiuosius veidelius, ir krito-birė- 
jo ant ištriptos ir sutremtos, išspardytos ve
lėnos...........

Po poros metų matome amerikono dva- 
riukyje didelį žmonelių suvažiavimą. Ponas 
vaitas, mūsų amerikonas, vaišina svetelius ir 
kunigą kleboną, kurį parsivežė pašventint 
naujai inkųztą gyvenamąją stubą ir ant kiemo 
pastatytąjį kryžių. Jo žmona ragina virtuvė
je tarnaites, kad greičiaus ruoštų sveteliams 
skanias vaišes. Šalę jos stovi Ona ir laiko ant 
raukų gražų raudoną Jonuką, amerikono ir jo 
žmonos, Barbutės-kalvytės, sūnų. Bet ir 
Ona geroje dienoje: sudurėjus, matyt, kad 
jau visai sveika.

O senis kalvis ruošias po kiemą ir rundi- 
jasi apie svečių arklių ir vežimų sustatymą.

Sudurojo viską, kaip reikiant į tvarką. 
Susiėjo visi į vidų ir linksminasi, ir džiaugiasi, 
ir mylisi... O toms šnekoms, tai nėr galo.

— Ar žinai, tėveli dvasiškas, ar būtum 
porą metų atgal intikėjęs, kad iš manęs bus 
kada nors geras katalikas?

— Kodėl ne.
— Ne, tėveli, ne. Tai Viešpats iš savo 

malonės padarė stebuklą, o tą stebuklą matė
me ir žinome tik aš, mano mieliausia pati, 
Barbora, ir mūsų auklė Ona. Bet ačiū Vieš
pačiui už Jo malones ir gerybes, kuriomis 
mus apdovanojo. Dabar žinau, kas tai yra 
laisvė, tikėjimas ir meilė.

— Dūšele, ką čia sakot, — džiaugkimės 
ir Dievui dėka vokime, kad esame laimingi.

— Taigi, ačiū Dievui, pilnai laimingi ir 
visuom kuom užganėdinti...

Visiems sveteliams linksma buvo vaišytis 
ir tas kalbas klausyti, nes matė, kad viskas 
tikrų tikriausia tiesa. Ta šeimyna buvo tur
to ir laimės kupina.

Inveikė.
Už jūrių marių, tenai toli, toli rytų šalę- : 

Įėję yra žemės plotas Lietuva vadinamas. Tas i 
plotas išrėžytas ir išvingiuotos keletos didžių 
upių. Nemunas, išlėto liūliuodamas vilnimis i 
krantus skalaudamas, neatsigerėdamas savo 
krantų vaizdais, plaukia į Baltiko jūres, neš
damas garlaivius, botus-valtis, valteles ir cie- 
lius, troptus, vienu žodžiu, didžiausią dalį 
Lietuvos prekybos, iš ko ne vienas lietuvis pa
daro savo šeimynėlei pragyvenimą. Šiaurry- ; 
eiuose teka gili juodoji Dauguva. Pačioj šir
dyje Lietuvos teka Nevėžis, Nerys, Dubysa, 
Šešupė; vakaruose Gilija, Jūra, Akmenė; 
žiemiuose Venta; rytuose Nemunėlis ir dau
gybės kitų, visokių įvairiausiais vardais vadi
namų. Visų tų upių ir upelių tyras skaistus 
vandenėlis kaip krikštolas. Iš tolo matosi, 
kaip žuvelių būrelis ant upės dugno plauko, 
nardo, kaip saulutės skaistus spinduliai laužo
si ir apšviečia baltus ir pilkus akmenėlius ant 
pat upės dugno.

Visų tų upių krantai kopuikiausia apžė
lę: ąžuolynais, uosinais, pušynais, egly
nais, beržynais ar kitokiomis giriomis ir miš
kais arba lazdynų ir alksnių šlaitais. Pačiose pa
krantėse karklų ir žilvičių žaliuojanti krū
mai, tankumynai, po kuriuos pavasario vaka
rais, rytais ir naktimis lakštingalų balseliai 
tik skamba, tartum dangiškos kapelijos solis
tai savo numylėtoms arijos gieda, dainuoja...

O kad lietuvaičių mėlinakių — geltonkasių 
būrelis paupiais šienelį grėbdamos, arba pa
krančių šlaitais riešutaudamos skambiais jau
triais balseliais užtraukia nuo širdies lietuviš
ką dainelė — pats lakštingalas nutila ir klau
sos... klausos... ir mokinas, ir... ’ tėmijas. 
Nes ir yra ko mokytis, lietuvaitės, tai pasau
lio dainininkės, tai žemės aniolai, tai nekal
tos lelijos, tai rūtų karalienės....

Puiki Lietuva. Skaisti ir maloni Lietuva, 
ža vejančio j i, patraukianti prie savęs kiekvie
no širdį, kas tik savo akimis regėjo tą bran
gią šalelę, alsavo kvapiu, tyru, gaivinan
čiu oru; kas klausės ir gėrėjos Lietuvos įvai
rių paukščhj čiulbėjimų, ir lietuviškos dainos 
aidais malonėjos, džiaugės, tas Lietuvos nie
kados neužmirš, ir mirdams ją minės, jos gai- . 
lėsis. . - . v

Toje tai brangioje Lietuvoje, ant Duby
sos kranto, sulinkusioje, parsvirusioje bakū
žėlėje gyveno lyguista, pusamžė, vargšė žmo
nelė, Ona Dudienė. Ji susikuprinus sulin
kus; jos galva žemėn nusvirusi; jos veidas 
liūdnas ir rukšlėtas, pageltęs, akys giliai in- 
dubusios, paakiai pamėliniję, lupos sučiaupi 
tos. Iš viso ko galima buvo numanyt, kad 
jau tos moterėlės gyvenimo dienos šiame pa
saulyje suskaitomos. Daugiau jinai, nabagė
le, gulėdavo, negu ką veikdavo.

Gyveno jinai vienui viena. Netolimais 
buvo sodžius, tame sodžiuje gyveno kalvis, 
carbštus žmogelis. Jisai turėjo vienturtę la
jai, labai Unksmę ir skaisčią dukrelę Barbu- 
;ę. Turėjo jinai metų apie 16-17; buvo pa
čiame, taip sakant, žydėjime jaunystės. Ne
kaltybė ir dora, kuri spindėjo iš jos veido ir 
akelių, visus žavėte žavėjo, o ypač jaunuo- 
ius vaikinus. Bet buvo ir kam: liemenėlis 
augštas, lankus, kaip linelių želmenys; dai- 
i, apvali galvelė, veideliai baltraudi, lūpelės 
srauju varva, akelės kaip Lietuvos dangaus 
mėlynė, plaukeliai geltoni, už geltų kasų rū
tos žaliuoja. Tartum šventas paveikslėlis iš 
Viešpaties altoriaus, tiktai vikrus, kaip gy
vybė, ir meilus, kaip aniolėlis.

O kokią gerą širdelę turėjo! Kožno var
gdienėlio — ubagėlio ašaras nušluostė, kuom 
galėjo tuom sušelpė, — tėvelio pasivelijus. Ir 
senas, ir mažas — visi ją godojo, gerbė ir 
laimino.

Ir dabar Barbutė vakaro sulaukus nešė 
mūs jau žinomai ligonei šviežio pieno puodelį 
vienoje rankoje, o antroje dar kažkokių gar
dumynų ryšelį.

Buvo toje apielinkėje persivilkęs vienas 
jedievis iš Amerikos ir buvo nusipirkęs neper- 
;oli dvaruką. Ūkininkavo trejetą metų neb- 
ogai. Tik vieną kliūtį turėjo: jokia lietuvai
tė mergina pas jį netarnaudavo. Gyveno be 
moteriškos gaspadines — šeimvninkės, o tas 
jrie ūkės labai neparanku. Bet ne ką pada
rysi, kad už bedievio nei viena lietuvaitė ne
sutinka tekėt. Reikia šiaip-taip skerst, kol 
kokia žiopla pasitaikys.

Barbutė jam baisiai į akį ir į širdį inpuo- 
lė. Vieną syk bandė kalvį užkalbint, ar ne
leistų jam už šeimyninkę savo Barbutę, bet 
kalvis baltomis tiktai dėbtelėjo ir pašiepian
čiai per dantis ištarė: — Mano dukrelė, — a- 
čiū Viešpačiui, dar nepramergus, kad už ko
kio bedievio turėtų galvą kišt, kaip už tvo
ros. Gaus dar ir dorą, tikintį sau bernelį, 
kokį tik jos širdelė panorės. Bepoterių jai 
nereik.

Perpyko amerikonas tuos žodžius girdėda
mas ir pasiryžo sugalvot kokį nors pieną Bar
butę sau gaut, nors ir pusę dvaruko tai jam at- 
seitų. Na ir sugalvojo.

Nuo žmonių sužinojo, kad Barbutė vaka
rais neša šviežio pieno vargšei ligonei. Apie 
ligonės grinčią buvo gana tankūs krūmai, o 
tuojaus už krūmų šlamėjo didelė ir tanki giria... 

Skubiai bėga Barbutė su savo nešulėliais 
pas ligonę ir džiaugias savo nekaltoje širdyje 
iš to, kad sušelps varguolę ligonę nors šiuoini 
tuomi. NeK nepasijuto, kaip atsidūrė ties 

| krūmais. Baugu. Persižegnojus dėl drąsos, 

F. V.

• v

atsakymo iš Amerikos, ar ne! Rodos, į de
šimts dienų telegrama turėjo suvaikščioti. Ma
nome, gal T. Taryba atmainė savo nutarimą 
ir nesiųs pinigų! (Kas būtų visai neįstabul). . 
Jeigu jau ir taip būtų, tai vis-gi nors turėtų 
duoti atsakymą.

Pagaliaus nutarėva, kad jau toliaus ne
begalima laukti ir važiuojava Kopenhagenan.

Palikom savo antrašą krasoje, telegrafo 
ofise ir viešbutyje; inprašome visų, jei būtų 
kokia žinia dėl mūsų, kad persiųstų Kopenha
genan. Taip-gi prašėva ir p. Aukštuolio, kad 
jisai ir prižiūrėtų šiuos dalykus.

Čia turiu pažymėti, kad beeidami telegra
fo ofisan, sutikome Švedijos karalių — važia
vo automobiliuje be jokios matomos sargybos, 
kaip paprasta ypata.

Ketvergo rytą, (bal. 13 d.) atsisveikinę su 
Centralinio komiteto ingaliotiniais, apleidom 
Stockholmą ir tik devintą valandą vakare pri
buvome pajūrio miestan Malmo.

Ši, dvylikos valandų, kelionė baisiai į- 
kirėjo, nors žmonių ir neperdaug buvo vago
ne, bet kadangi vagonas be jokios ventiliaci
jos ir jei kiek tik atidarysi langą, tuoj kokia 
švedė, žiūrėk, jau ir šaukia konduktoriui, 
kad. uždarytų. Tai-gi beveik visą laiką rei
kėjo išbūti sugadintame ore. Mane nustebi
no, kad švedai gyvendami šiaurės šalyje — taip 
bijo tyro, šalto oro.

Nakvojova Malmo’je.
Sekančią dieną, anksti rytą, sėdom lai- 

van ir už poros valandų jau buvome Kopenha- 
gene, Danijos sostinėje.. Apsistojo va “Bris- 
tol” viešbutyje.

Kiek pasilsėję, nu važio vo va pas Vokieti
jos generališką konsulį, kur turėjo va gauti pa
są Vokietijon.

Konsulis mums pasako, kad jokio prane
šimo nuo Vokietijos militariškos valdžios apie 
mūsų kelionę negavo, ir dabar, pirm išduo- 
siant pasą, turi telegrafuoti Vokietijon, klaus
damas leidimo, ypač, kad paskutinėmis die
nomis įvažiavimas Vokietijon tapo suvaržytas.

Ką padarysi, — reikia laukti. Išėję iš 
konsulio rūmų, susiieškojome Centralinio Ko
miteto ingaliotinį p. Savicką (dailininkas).

Nuo jo sužinojome naujų dalykų; jo tiks
lu yra rūpinties kareiviais, paimtais belaisvėn 
Vokietijoje. Jisai laukia atvažiuojant p. Yčo, 
kuriam čia pribuvus suorganizuos komitetą ir 
oficiališkai pradės šelpimo darbą.

Jei kuris amerikiečių lietuvių turite gi
minių, arba draugų rusų kariuomenėje (kas 
jų neturi?) ir norėtumėt sužinoti, kur jie da
bar randasi, ir ar gyvi, tai tą labai lengvai 
galite sužinoti per p. Savicką.

Danijoj netaip nuobodu, kaip kad buvo 
Švedijoje. Kopenhagęnas didelis ir dailus; 
čia jau matosi visi pavasario ženklai: žolės 
žaliuoja, medžiai pradeda sprogti, oras nors 
ir pilnas kokio tai drėgnumo, bet vis-gi pava
sariu kvepia. Kopenhagene sutikova keletą 
asmenų, su kuriais susipažinova ant laivo. Per 
p. Savicko tarpininkystę susipažinova su vienu 
rusų žurnalistu, kuris karei prasidėjus buvo 
Vokietijoje su savo žmona ir, žinoma, patyrė 
visokių nesmagumų-

Nuėjova rusų Raudonojo Kryžiaus Komi- 
tetan, kur taip-gi gavova mums labai svarbių 
žinių.

Laikas bėgo, o mes vis dar ant vietos.
Jau ir Didisai Ketvergas, o dar jokios 

žinios nėra nei nuo konsulio, nei iš Amerikos 
nuo T. Tarybos kaslink pinigų. Pėtnyčioj 
(balandžio 21 d.) svarstova ką darvsiva to
liaus.

Nutarėva, kad asai vienas turiu važiuo
ti Berlinan, o kun. Bartuška, kaip tik gaus 
pasą, tai ir jis tuoj atvažiuos. Per tą lai
ką ašai tenai galėsiu atlikti kaikuriuos reika
lus. Jeigu kartais pasą negautų, tai tuomet 
kun. Bartuška važiuoja Šveicarijon, o aš vie
nas važiuoju Lietuvon. O čia kaip tyčia laik
raščiai skelbia, kad Amerika pasiuntė ultima
tumą Vokietijai, tai-gi man, kaipo Amerikos 
piliečiui, neperdaug jauku važiuoti Vokieti
jon. Bet atsiminus, kad Lietuvos reikalai 
svarbesni už pavienios ypatos, kaip bus, taip 
bus, nedėlioj (Velykų pirmą dieną) važiuo
siu Vokietijon. '

Nors nuo pradžios kelionės tarėmės, kad 
Velykas švęsime Kaune, paskum manėme, 
kad nors Berline, bet dabar matosi, kad Vely
kas reikės perleisti traukinyje ir tai dar per- 
siskirus.

Subatoj gauname telegramų nuo Vokieti
jos Konsulo žinią, kad kun. Baltuškai pasas 
jau yra, taigi puikiai! Važiuojam kartu.

Einame į banką išmainyti pinigus, nugi 
bankai uždaryti — šventė. Panedėlyje irgi 
bus uždaryti ir tik utarninko rytą dešimtoj va
landoj atidarys. Gi iš Kopenhageno Berli
nan traukinys eina tik vieną kartą į dieną — 
10:20 iš ryto. Iki tam laikui nesuspėsim ap- 
sidirbt su banku ir priseina išvažiuoti tik sere- 
doj (balandžio 26 d.)

Sulaukę utarninko, išsimainėme pinigus 
ir visai esame prisirengę kelionėn.

Iš Amerikos jokios žinios nėra, kaip 
matyt, tai ir nebus, nes į tą laiką (25 dienas) 
galėjo atsiųsti pinigus netik telegramų, bet ir 
per krasą. Gaila tik to laiko ir pinigų, ku
riuos praleidome belaukdami.

• Seredos rytą (bal. 26 d.) 10 valabdą sė
dame traukinįn ir važiuojame į Berliną.

Lik sveika Skandinavija! -
Ingrisai tu mums iki pat gyvam kaului!

• Dr. Bielskis.

...--— . *
Kodėl to vardo 

neapkenčia?
Mikis Plikis Berukštį aps

kundė teisman už tai, kad jį 
Berukštis negražiai išlojojo. 
Mat Berukštis Plikį pavadino 
neraguotu gyvuliu; tuomi Pli
kis labai įsižeidęs, nes jis su
prato, kad neraguotas gyvu
lys, tai yra kiaulė. Na, o Pli
kis per laiką kiaulių nemylėjo, 
todėl jam ir tas vardas 
nemiela girdėti.

Berukštis pašauktas 
man pasiteisinti už ką 
apšmeižė, pasiteisino šitaip:

— Ponas Teisėjau, aš visai 
nemaniau Plikį prilyginti prie 
kiaulės, nors jis ir neturi ra
gų, o tik norėjau Plikį prily
ginti prie arklio ir beždžionės, 
kadangi pats Plikis dažnai sa
ko, kad žmogus neturi dūšios 
ir miršta taip kaip arklys. Na, 
o beždžionė pritaikinta prie 
Plikio asmens, ir neturėtų bū
ti Plikio įžeidimu,, kadangi 
jis ir pats pripažįsta, kad cici- 
likų gentkartė paeinanti nuo 
beždžionės, gi ponas Plikis ei-, 
cilikiškų pažiūrų žmogus... 
Prie to, štai, privesiu ir savo 
nuomonę: — jeigu ponas Pli
kis prisipažįsta ir skelbia, kad 
cicilikai ir visi laisvų pažiūrų 
žmonės paeina nuo beždžionės, 
o beždžionė yra neraguotas gy
vulys, tai kodėl jis to vardo 
neapkenčia, ir priverstinai no
ri, kad jį vadintum žmogum? 
Kadangi žmogus dūšią turi, o 
cicilikai ir laisvų pažiūrų žmo
nės (jie sakosi) dūšios neturi, 
tai už ką aš galiu būti kal
tas?... *

Teisėjas pripažino Berukš- 
čiui teisybę, o Plikį dar pasiun
tė pasimokinti cicilikų alfabe
to. Sako: — Išsimokyk gi sa
vo pavarde be klaidų pasirašy
ti.

buvo

teis-
Plikį

J. V. K. s.

Tris syk vienas- 
yra vienas.

Pašušvio Blesienė dažnai 
savo dukrelę bardavo,, kad ji 
per daug rūpinasi ir apie dau
gelį visokių dalykų svajoja.

— Klausyk, Katre, — sakė 
Blesienė savo duktereų— žmo
gus privalo rūpinties tik vie
nu reikalu ant syk, o tavo gal
va tirštai svajonių prikimšta, 
ir pati nežinai kurio galo, grieb- 
ties.

— Taip, mama, — teisinos 
Katrė, — bet kam-gi vienu rei
kalu gaišinti tap brangų laiką, 
kadangi tuom pačiu laiku gali
ma mąstyti apie kelis reikalus 
lygiai; ir štai mamai prirūdy
siu jog yra tokių žmonių, ku
riems ant syk rūpi net trejetas 
dalykų ir ve kokie:

1. Ką jie turėjo ?
2. Kiek jie turi? ir,
3. Kiek dar tikisi turėti ?
— Rodos aišku mamai, kad 

šituos tris dalykus, niekuomet 
nereikėtų perskirti; tie trys 
dalykai, yra taip kaip vienas, • 
ir apie visus tris reikia kiek
vienam pamąstyti, nes iš jų 
žmogaus gyvenimo pamatai su
sideda. Jeigu dar aiškiau pasa
kyti, tai štai kaip aš juos su
prantu: jeigu užtektinai ko dar 
iki šiol neturėjai ir buvo ko 
stoka prie tavo laimės tavo gy
venime, tai stengkis dabar 
turėti, ir ateityje savo gyve
nimą stengkis vis tobulinti, o 
būsi visuomet laiminga. Bet 
Augščiausiojo melski paramos, 
atmink, kad Jis rūpinasi. —

— Gražų iš tavęs, dukrele, ' 
pamokinimą girdžiu — tarė 
motina. — Laikykis jo iki susi
tiksi su paskutiniu. Tegul jis 
bus tobuliausias, 
tinasi amžinatvė, 
žinau kokie buvo, 
dar vis tobulinu.

t
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(Tąsa)

Pribuvę į vietą, jau randame visą būrį 
svečių. Čia visa Fordo Komisija, susidedan
ti iš atstovų beveik nuo visų neutrališkų šalių 
— išviso apie trisdešimts ypatų; visi juristai, 
profesionalai, žurnalistai ir šiaip žymūs as
menys.

Turėjau progą susipažinti ir pasikalbėti 
ir su garsiąja Amerikos sufragiste, p-le Smith.

Po pietų pasipylė prakalbos visokiomis 
kalbomis ir, žinoma, vis apie įvykdinimą tai
kos Europoje. Kalbėjo ir poni Lindhagenie- 
nė.

Kaikurios iš tų kalbų buvo paaiškintos 
angliškai. Turėjome progą pakalbėti beveik 
su visais žymesniais asmenimis, stengėmės su
pažindinti juos su Lietuva ir kiekvienam inda- 
vėme po kopiją “A Plea for Lithuanians.” (a- 
pie šiuos pietus ir Fordo Taikos Komisiją pla- 
čiaus parašė kun. Bartuška “Pažangon”). Vie- 

; šėjome pas p. Lindhageną net iki vidurnakčiui.
Jau ir balandžio 12 diena, o dar iš Ame

rikos nieko negirdėt. Baisiai nubodo sėdėti be 
tikslo, o prie to dar baisus brangumas Švedi
joj. Svarstova, ką reikia daryti — laukti

Katės į namus, žiurkės į 
laukus.

O man ar- 
Du dalyku 
bet trečiąjį

J. V. K...s.

Šeškas išvaikščioja daugiau 
per naktį, negu jautis per am- 
žiu. T]

Ant devynių jaučio skarų 
nesuraŠvtum.
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Pranas Poškus;7”-- 
Be todar an važiavime da- 

lyvavd pirmininkas Jonas A> 
. Vaitekūnas, 'pirmininko pagek 

bininkė Elenora D. Šaltėniutė, 
ir raštininkas J; Ramshauskas. 

Vienbalsiai nutarta kąd bu
vusioji Apskričio valdyba ves
tų ir apskričio suvažiavimą. • 

Protokolas pereito suvažia
vimo perskaitytas. Įvykusi 
klaida; Worcester’io delegatas 
protokole užrašytas A. Bacevi
čius turėtu būti A. Buividas, 
pataisyta ir protokolas su pa
taisymu priimtas. Seka skai
tymas laiškų. Laiškas iš II 
kuopos Leviston, Me. ir iš 
TjTTT Kuopos, Brighton, Mass. 
priimtą delnų plojimu.

A. Buvydas likosi paskirtas 
maršalka.

Tada kalbama apie nutartą 
pereito suvažiavimo maršrutą 
po tas kolonijas, kur dar Vy
čių kuopų nėra. Paaiškėjo, 
kad tam įvykdinti reikėti] 
daug pinigų ir energijos ir dėl 
stokos laiko ir finansų tas su-* 
manymas nebuvo įvvkdintas. 
Nutarta, kad kiekvienas na
rys kuopų valdybos, o ypač 
apskričio valdyba prisidėtų 
prie steigimo naujų kuopų ir 
stiprinimo esančiųjų.

Nutarta, kad kuopos reng
damos teatrus arba pramogas 
tuojaus praneštų apskričio 
raštininkui, kad tokiu būdu 
įvyktų -didesnė vienybė kuopi] 
tarpe. Tada kuopos norėda
mos parsikviesti artistus iš ki
tos kuopos, galės pilnas infor
macijas gauti pas apskričio 
raštininką.

J. Venslauskas išdavė rapor
tą iš savo veikimo muzikos dir
voje. Pasirodo, kad yra di
delis vargas lietuvius užintere- 
suoti muzika. Dėl lengves
nio išrišimo šio klausimo, ap
skritys, išreiškė pageidavimą, 
kad visi nariai remtų dabar 
leidžiama lietuvių žurnalą 
“Muziką.”

Nutarta paraginti leteratiš- 
ką Komisiją daugiau pasidar
buoti nurodyme tinkamų vei
kalų ir knygų. *

Nutarta remti So. Bostono 
XVII kuopą surengime išdirbi
nių parodos.

Vienbalsiai nutarta, kad 
yra reikalas “Vyįį” padidinti, 
patobulinti ir įvesti jame ge
resnę tvarką. Taipgi suvažia
vimas išreiškė pageidavimą, 
kad “Vytis” mandagiau pasi
elgtų su nariais.

Iškilo klausimas apie N. A. 
Lietuvos Vyčių Baseballininkų 
Sąjungą. Išreikštas pageida
vimas, kad Sąjungos įstatai 
būtų paskelbti per laikraš
čius. Nekurios kuopos prita
rė baseballininkams, o kitos 
gi guodžiasi, kad baseballinin- 
kai mažai tenori prisidėti prie 
kuopos veikimo. Jonas J. Ra
manauskas, Sąjungos pirmi
ninkas, paaiškino dalykų stovį 
ir prižadėjo prižiūrėti, kad ba- 
seballininkai elgtųsi pagal kuo
pos nutarimus.

Nutarta, kad sekantis aps
kričio suvažiavimas atsibūtų 
So. Bostone.

AVorcesterio kuopos delega
tai ineša sumanymą, kad Vy
čiai pakeltų klausimą apie Lie
tuvos vėliavą. Tas sumany
mas vienbalsiai priimtas. Jo
nas E. Karosas išrinktas šį 
klausimą pakelti seimuose ki
tų organizacijų.

Suvažiavimas išreiškė pa
geidavimą, kad būtų duotas 
patarimas organui, kad kuopų 
ir apskričių dalykai būtų pa
talpinti kuogreičiausiai ir vie
noje vietoje. Delegatai ne
užganėdinti, kad šio apskri
čio pereito suvažiavimo proto-' 
kolas tęsėsi per penkis nume
rius.

Nutarta išreikšti pageida
vimą, kad “Vyčio” redakcija 
ir administracija priklausytų 
nuo centro valdybos, o ne nuo 
kongreso.

Kadangi dabar yra reikalin
ga prisiųsti visas narių duok
les į centrą ir kadangi finansi
nis stovis kuopų iš jos priežas
ties yra menkas, tai nutarta 
išreikšti pageidavimą seimui, 
kad būtų nutarta palikti nors 
dalelę narių mokesčių kuopos 
ižde.

Nutarta išrekšti pageidavi
mą, kad Seimas pataisytų ir 
sutvarkytų Atletų Skyriaus 
konstituciją, ypač tą punktą,

llininkų uniformas. Visų ba
seballininkų ratelių uniformos 
negali būti vienodos.

Nutarta, Js:ad ant visų Vy
čių pramogų reporteriai liėtur. 
viškų .katalikiškų laikraščių 
būtų leidžiami dykai.

Išreikštas pageidavimas, kad 
būtų Vyčių tarpe įsteigtas gina- 1 
naštų skyrius. Taipgi tarta, ' 
kad yra reikalingas gimnasti
kos vadovėlis, lietuvių kalboje.

Buvo tarta apie amatininkų 
bendrą susinešimą. Nutarta 
patarti Seimui apsvarstyti šį 
klausimą.

’ įnešimas išleisti knygelę 
• paminėjimui a. a. Laurinaitės, 

atmestas.
Išreikštas pageidavimas, 

kad Tautos Fondas išleistų lie
tuvių kalbos vadovėlį ir kad 
šis vadovėlis rastųsi kiekvie
no lietuvio namuose, ir po ka
rės tie vadovėliai būtų pasklei
sti po Lietuvos kaimuą ir mies
tus už dyką. Tokiu būdu ap
saugos lietuvius nuo ištautėji
mo.

Nutarta remti ir platinti lie
tuvišką - katalikišką spaudą 
prie kiekvienos progos. įne
šimas Seimui. Nutarta, kad 
moksleivius tik kuopa paliuo- 
suotų nuo mokesnių, o ne cen
tras.

Išreikštas pageidavimas, 
kad sekantis Lietuvos Vyčių 
Seimas atsibūti] AVorcesteryje

Tautiškos dienos N. A. Aps
kričio kuopų rengiamos pelnas 
eitų tautos labui.

Nutarta siųsti du delegatu 
iš N. A. Apskričio į Conn. vals
tijos Apskričio suvažiavimą, 
kuris įvyks Bridgeporte, ge
gužio 28, 1916. Delegatai iš
rinkti Jonas Vaitekūnas ir Jo
nas E. Karosas.

Nutarta, kad kiekvienas L. 
Vyčių narys stengtųsi prapla
tinti lietuvių ir Lietuvos vardą 
šios šalies svetimtaučių spau
doje. Pageidaujama, kad na
riai platintų “A. Plea for the 
Lithuanians.” f

Nutarta, kad visos kuopos 
pasistengtų siųsti delegatus į 
Seimą. Kurios kuopos vienos 
siųsti delegatų negalės, kad 
susidėjusios pasiųstų.

Nutarta, kad būtų pareika
lautas raportas iš tų apskričio 
valdybos narių, kurie negali 
pribūti į susivažiavimus.

Nutarta šelpti moksleivius 
pagal išgalės ir remti “Motinė
lės” draugiją.

Pirmininkas padavė suma
nymą, kad tarpe delegatų bū
tų padaryta kolekta “Motinė
lės” naudai. Išviso surinktą 
$3.50 ir pasiųsta “Motinėlės” 
iždan.

Toliaus sekė valdybos rinki
mas. Kadangi Jonas A. Vai
tekūnas atsisakė toliaus pasi
likti pirmininku, tai Pranas 
Zataveckas vienbalsiai likosi 
išrinktas pirmininku. P-lė 
Elenora D. Salteniutė vienbal
siai išrinkta pirmininko pagel- 
bininke. Jonas J. Ramanaus
kas pasiliko raštininku, Anta
nas Čiginskas vienbalsiai iš
rinktas kasierium ir Jonas Že- 
brys ir Petras Juškaitis kasos 
globėjais.

Pirmininkas Jonas A. Vai
tekūnas uždarė susirinkimą su 
malda.

Rašt. Jonas J. Ramanauskas.

iiof
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Kareivis Jonas Jalinskas ir 
sesuo Ona Jašinskaitė ieško sa
vo brolių Petro ią Kįuino gub., 
Panevėžio .pav., Biržų vai., 
Kiluių, kaimo. .. Atsišaukti 
šiuo adresu : , 
St. Sasovo, Tamb. gub.

Mosk. —- Kazan. žel. doroga, 
Bolničnaja ui., 

dom Moisiejevoj,
Jonui J. Kregždis, 

dėl Onos Jašinskaitės.
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“SALIUNASfl ant pardavimo 
. __Jeij3firLgerą biznįyęsti, niekuomet nebankrūtyti, daug 
pelno turėti ir juodoą dienos, nematyti, tai įsitaisyk “Saliū- 
ną.”

“Darb minkąs” turi ant pardavimo daugybes “Saliūnų.” 
Parduodame pigiai. Jį galima laikyti ir “sausose” teritori
jose, ir miestuose, miesteliuose, kur uždaryti galiūnai.. J 

Ne visi galime būti lobininkais, bet visi galime būti pa
siturinčiais.

Įsitaisyk mūsų “Saliūną,” o jei ir nepralobsi, tai bent 
juodos dienos nematysi.

Kam tau, brolau darbininke, skursti, jei gali gerai gy
venti.

/

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. iš 
“Darbininko.”

Kaina 5c. Pusi. 32.

VISO AMŽIAUS TIK 5c.
Pinigus siųsk adresu:

“OAKBTSH<rKAS”

LIETUVIŲ R.-K. 
. . .. Sustatė ir išleido A L. R, JL Kunigą Sąjunga.

Pamaldų Vadovėlyje rasi Maldas, Giesmes, Stacijas, 
Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas, Rašančių, V 
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” lt
1. Į šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kainuoja tik^Jc. X
2. Į audeklą apdarytas, auksiniais kraštais, kainuoja tik 40c. X
3. Į audeklą apdarytas, raudonais kraštais, kainuoja tik 80c. X

“Pamaldų Vadovėlį” galima gauti: JL
“DRAUGO” ADMINISTRACIJOJE. Y

1800 W. 46th STR., CHICAdO ILL.
-ir-

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

(C

242 W. Broadway, — —South Boston, Mass.
“Darbininko” Knygine gauta šiomis dienomis visokių 

maldaknygių, kietais ir minkštais apdarais su kabutėmis ir be 
kabučių. Taip-gi visokių rožančių ir škaplierių galima gauti vi
sai pigiai.

"DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS
KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.

DARBININKO” AGEN
TAMS IR PLATINTO

JAMS.
Dabar geriausia proga, pa

sirodyti uoliais platintojais ka
talikiškos spaudos.

Utarninko ir ketvergo “Dar
bininko” No. parsiduoda po 2 
centu, subatos 3c. Gabus ir 
apsukrus veikėjas gali gana 
daug išplatinti, jeigu pats ne
gali pardavinėti suorganizuok 
vaikų būrelį, jie geriausiai 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,

x So. Boston, Mass.

“Draugas”

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th St. - - CHICAGO, ILL.

Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS

Siuskite užsakymus.

“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios 
paduodamos kuogreičiausiai.

“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.
- - ff

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti 
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” 
Spaustuvės tiek tuzinų, kiek šeimynų jų kolonijoj 

intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.

Naujas Veikalas
Surengtas Vienam Balsui ir Piano

MEILE
Jau išėjo iš spaudos *

Muzika A. Aleksandravičiaus. 
Žodžiai L. Šilelio.

- Kaina 40 centų. —
Glima Gauti “Darbininko” knygyne

Pinigai galima siųsti krasos ženkleliais.

»•

ATMINK.
Kiekvienas rakandas pir

ktas mūsų kratuvėj ženklina 
taupumą jums visiems

IR
Už kiekvieno daikto rasi mū
sų gerą vardą, įgytą per 38 
metus teisingo pirkliavimo.

Pranešimas I

•

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Centro rast. p. Jonas J. Ra
manauskas lanko dabar Naujo
sios Anglijos lietuvius. Lai
kys prakalbas, aiškvs darbi
ninkų reikalus, steigs L. D. S. 
kuopas, išrodinės L. D. S. rei
kalingumą, rinks “Darbinin
kui” skaitytojus.

Birželio 10 d. laikys prakal
bas Šv. Roko drtjos svetainėje 
Rumford, Me. 7:30 vai. vakare.

Birželio 18 d. laikys prakal
bas Šv. Baltramiejaus dr-jos 
salėj 2 vai. po pietų Leviston. 
Me.

Aisbaksis lygiai toks, 
kaip paveikslas parodo

Iš gryno ąžuolo. Sanita
riškas. Geriausio išdirbimo. 
Taupina ledą.

šiomis dienomis “Darbininko” knygyne gavome 
visokių maldaknygių su kietais ir minkštais apdarais, 
auksuotais kraštais, su kabutėmis ir be kabučių. 
Parduodame visai pigiai.

MAŽI AUKSO ALTORĖLIAI.
Juodos, minštos, slidžios skūrelės, apvaliais 

kampais, aukso kvietka, auksuotais kraštais, kry
žius ir parašai $1.10

Juodais, minštais skūros apdarais su kabute, 
auksuotais kraštais, apvaliais kampais $1.00

Juodais, minkštais skūrelės apdarais su auk
suota kvietka ant viršelio .75

M lis CoJames
Kampas B ir B’way,

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

Atdara panedėlio ir suba- 
tos vakarais. , ’.

HARTFORD, CONN.
šv. Elzbietos Dr-jos narėms.

Birželio 11 d. 1916 m. Šv. 
Elzbietos dr-ja laikys mėnesi
nį susirinkimą. Tai yra ne- 
dėlioj tuojaus po mišparų baž
nytinėj svetainėj. Visos narės

Paieškau savo draugų pus
brolių Simono Matukonio ir A. 
Semionio, giminaičio Metelių 
par. Malonėkite atsišauktu 

A. G. Bernockas,
471 E. South Street, 

Wilkes-Barre, Pa

ANIOLAS SARGAS.
Juodais skūros viršeliais, auksuotais kvietkais 

ir kryželiu, su kabute. Labai paranki knygelė. $1.00
Juodos slidžios skūros viršeliai, auksuotais 

kraštais, kvietka ir kryžius, kabutės. Kaina $1.00.

GILUS ATSIDUKSĖJIMAS.
Graži, paranki knygelė lietuviams katalikams vi

sokio amžiaus. Dailiai išmargintais auksuotomis rai
dėmis, drobės viršeliais raudonais kraštais. Kaina 50c.

VIEŠPATIE PASIŪK SU MUMIS.
Juodi kieti viršeliai, aukso kryžius ir pamargini- 

mai. Spaudinta didelėms raidėmis tinkanti senes
niems yra nemažo vorma to. Kaina 90c.

Minkštos skūros, juodais apdarais. Spausdinta 
didelėmis raidėmis, auksuotais kraštais ir kryželiu 
Kaina $1.75. ’ *

Kiekvienas lietuvis katalikas privalo nusipirkti 
sau dailią maldų knygilę, kad nuėjus į bažnyčią galė
tų garbinti savo Sutvertoją

DABAR GERIAUSIA PROGA.
Jeigu dar neturi nusipirkęs, tai tuojaus rašyk į 

“Darbininko” knygyną išpirkdamas “money orderį” 
arba krasos ženkleliais.

Taip-gi turime visokių rožančių ir škaplierių. No
rėdami nusipirkti, neužmirškte padėti tokį adresą:

“DARBININKAS,”
’• W. Broadway, South Boston, Mass.

IŠŠ 
IŠ 
Įg 
O 
Iš 
Iš
|g ro pabaigos.
IŠ — —- _ _ _ ...........................
ĮS ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo- _ 
, kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- B3 
[ IŠ 8abeRti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą. ! 
S LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti | 

i § tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš- i 
Į [S ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję i 
Į |g ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa- i 
IŠ virtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, , 

i p laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai — j 
į O aptveriami,

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo- 
į S pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams 

! p vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro- 
■ § liūs, seseris, gimines ir pažįstamus.

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; 
fgj 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 
Š 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėne- 
Įpsiui45kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 

1 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.;
g 3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium

i S numeris 5 centai.
g SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė 

{B kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gi 
minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. 

IŠ Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 cent. 
p petito eilutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų 
g petito eilutė.

etuvių Balso adresas:
Petrograd, Baskov 29.

li«)BiBjBm©©©©®©©®®m©©©©©©©©«®mę

“Lietuvių Balsas
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau- Ej 

jg tos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų ka- ĮS 
--  ’ • D

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin-
— B

SJ g g s į įij
i - d

9 (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60
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O kaip žinot, kad parėdai 
Moterims kaštuoja;
Ir ant to tai Petro pėdės 
Visos nuvažiuoja.

Bet nelaimė mūsą Petrui 
Vis grašią neturi, 
O į tokį pigą sportą 
Mergos prastai žiūri.

Mat, kaip tokį didį spyčią 
Reikėjo garsinti,
Ir plakatą didį pundą 
Veltui išdalinti.

Puodas katilą vanoja, 
bu tokiu.

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO DRAUGUOS

Bet garsinti tokį spyčią 
Nemažai lėšavo,
Na ir matot kur komišin 
“Šakės” nuvažiavo.

PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTI ANGLIŠKOJE KALBOJE

Kaipo gabiam “cicilikui,” 
Galvot nereikėjo,
Ir “draugiškai” gaspadinę 
Savo pamylėjo.

NORWOODO LIETUVIŲ 
DOMAI.

Kas-gi tada mūsą Petrui 
Reikės padaryti;
Nejaugi iš tos sarmatos 
Reiks nusiskandyti

Draugas.

REV. J. J. KAULAKIS,
::: Philadelphia, Pa.

08.

Petras Kučinskas yra “Darbi
ninko” ingaliotas rinkti prenu
meratas ir apgarsinimus “Darbi
ninkui” Norwoodo lietuviai gali 
pas jį užsirašyti “Darbininkų,” 
taip-gi paduoti ‘ ‘ Darbininkui ’' 
pagarsinimus. Petras Kučins
kas renka prenumeratas dienraš
čiui “Draugui” ir kitiems kata
likiškiems laikraščiams.

Su visais reikalais krepkitės 
šiuo antrašu:

PETRAS KUČINSKAS, 
61 Sturtevent Avė.,

Norwood, Mass.

Gal būt visgi “draugas” Pe
tras

Ir turėjo grašį;
Mat, kaip jisai “Keleivį” 
Ar “Šakę” užrašė.

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

Rašyk Adresą tokį

AMERIKOS LIETUVIS
Worcester, Mass.

Laisvamaniškas karžj-

TER BORRO PETRAS.
Čia prie Exeteres — Borro 
Randas “draugas” Petras, 
Jis gabus “eicilikutis,” 
Na, ir puikus latras.

Vargšas Petras senai nori 
Vest Marę ar Oną;
Mat, ^Jam norisi turėti 
Nuosavą jau žmoną.

Nors mūs Petras, kad ir turi 
Auksinį dantuką,
Bet to čia niekas nelaiko
Už didelę štuką.

B(et ir tas supuvęs grašis
Greitai ištuštėjo, —
Kuomet vieną Mockui spyčią

• Surengti reikėjo.

Spyčią, žinoma, sustabdė
Geri tautininkai,
Kad nekeltą augštai nosies 
Tokie “cicilikai.”

Taip dalykams Petro stovint, 
Kas lieka daryti!
Reikia koksai nors gešeftas 
Su boboms varyti!

Norint su ja kur išeiti, 
Reikia parėdyti, — 
Jei teatrą arba balią 
Nori pamatyti.

Nežinau kaip ilgai Petras 
Taip su ja vedžiosis, 
Nes, kaip rodos, gaspadorius 
Tuoj nutvers už nosies.

E. ARLINGTON, VT. 
Visagaliai ir gerbiamieji Dėdė 

Jackau ir kun. Dūda: —
Perskaitykite šį mūsų laiš

kelį ir paklausykite mūsų, Ar- 
lingtono socijalistą, balso. 
Mes tamstoms už tai busime 
iki grabo lentos viemi.

Užpernai katalikai buvo su
manę čia įsteigti vakarinius 
kursus-mokyklą ir jie norėjo, 
kad tą ją sumanymą įvykdintą 
miesto valdžia. Tai mes soci- 
jalistai, kaipo labai šviesūs 
žmonės, tam nepritarėm, (nors 
žodžiu tai nesipriešinom) nes 
matėme, kad socijalizmui iš 
to naudos nebus ir socijalistai 
visvien nieko negalės išsimo
kinti. Viešai neva nesiprie
šindami mokyklai, mūsą nusi
penėję “Šakės-Kardo” agentai 
ir kiti soeijalizmo raugintojai, 
sumanėme vietoj mokyklos su- 
eitverti “Lavinimosi Ratelį.” 
Tą ir padarėme. Išpradžią pa
varėme slaptą agitaciją tarpu 
kaikurią kataliką, kurie mūsą 
socijalizmui prielankūs, pai
kiaus pakvietėm visus prie mū
są “ratelio” prisidėti ir pasa
kėme vietiniems politikie- 
riams, kurie vakarinės mokyk-

los įsteigimu rūpinosi, kad 
mes mokyklą jau turime, tik 
mums reikia knygą ir popieros. 
Tai buvo smagu!

Ir viskas būtą buvę gerai, 
kad ne “ratelį” būtume dirbę. 
Vasaros laiku tas “ratelis” 
taip susipurvino, dumblais a- 
paugo, kad net baisu buvo 
žiūrėti. Ir tepėme mes jį, ir 
klynijome, bet nieko nepagel
bėjo nei “Šakės”, nei kitą 
socijalistą redakciją mostys ir 
mūsą “ratelis” pradėjo irti: 
stėbula skilo, degutas per vi
sus plyšius nuvarvėjo ir, ro
dos, mūsą ‘ ‘ rateliui ’ ’ paskut i- 
nis galas ateina. Tai buvo ne
smagu ir liūdna! Visgi mes 
dar nenustojome vilties. “Ra
telio” stebulą pasiuntėm Phi- 
ladelphijon, “Kovos” redak- 
cijon, gal, sakom, “Kovos” 
redaktorius ją pafiksys. Tuo- 
tarpu, belaukdami iš Phila- 
delphijos stebulos, ieškome 
gero socijalistą kunigo, kurs 
galėtą užsilikusius Arlingtone 
ratelio stipinus nuo purvą nu
valyti. Gerai padarytą ir tie 
katalikai, kurie prie to “rate
lio” savo pinigais prisidėjo, 
kad jie ratavotą šį nelaimingą 
“ratą” nuo amžinos pražūties, 
nes kitaip visiems gali strukai 
priseiti ir nebebus kam katali
kiško tikėjimo paniekinti.

Mes žemiau pasirašę, pra
šome atsakymo ir patarimo, 
kaip galima mūsą liūdną padė
jimą pagerinti.

Riebus, pirmininkas 
Kūdas, kasininkas 
Palaidalūpis, raštininkas 
ir visi kiti.

Ratelio stipiniams, stebulai ir 
plyšiams:

Šlekt, draugužiai, ir la
bai šlekt! Kad jūsą stebula 
nebūtą trukus, tai ir be “Ko
vos” pagelbos šiaip be taip bū
tume galėję stipinus sustiprin
ti, bet dabar viskas, kaput! 
Nieko kito negalite daryti, 
kaip tik parsikviesti “kunigu- 
žį” Mocką ir tegul jis Arling- 
tono socijalistą purvinus stipi
nus sukemša savo ilgojon ter- 
bon ir pasiunčia, sulyg praga
ro “mapos” nurodymą, tie
siog pačiam vyriausiam kipšu 
beuodegią karaliui ant apieros. 
Visą jūsą biznį sugadino tie ne
labieji katalikai, kuriuos jus 
norėjote prigauti. Ateityje 
jei manysite ką nors nuveikti, 
važiuokite su visomis savo so- 
cijalistiškomis užmačiomis ant 
mėnulio ir ten, aprinkę rau
doną gaidį savo karaliumi, 
tverkite “ratelius” ir Svieski
te “Šakės-Kardo” murzinus 
beibius.

Dėdė Jackus ir kunigas Dū
da su tokiais murzinais Arling- 
tono socijalistais nieko bendro

nenori turėti.
Mūsą slauname kampeiyj 

tik labai vožnos asabos gali pa
tarimą ieškoti, kaip va de Bi- 
gačevskiai, Mockai, geguži
nės parapijos zakristijonas, tas 
pats, kurs darbininkų pini
gais ant Brodvės mūrinius pa- 
locius sau stato ir visi kiti; su 
suskiais nenorime į pažintį ei
ti. Įsidėmėkite sau gerai, kad 
mes esame iš tos socijolistą ša
kos, kurie vietoj kapitalistiš
ko kapitalizmo tveria ant že
mės buržuaziškai-socijalistišką 
kapitalizmą.

Dėdė Jackus ir kun. Dūda.

Lietuviai apsi
ginkluokite taip

Nusipirkite savo namus 
ir už juos randas išsimo
kės, tai senatvėj turėsite 
dailų gyvenimą. Apdraus- 
kite (inšurinkite) na 
mus ir rakandus (forni- 
čius), kad nelaimėj atsi 
tikus galėtumėte kitus nu
sipirkti, apsaugokite dirb
tuves ir darbininkus, ap ” 
saugokite autonjobilius. 
arklius ir vežimus nuo vi
sokių nelaimių.

Aš virš minėtus darbus 
atlieku kogeriausiai, turiu 
patsai gerą patyrimą gy
vendamas čia Amerikoj 
per 30 metų. Esu tikrai 
atsakantis už visokį dar 
bą, turiu Stato Brokei 
nsurance License, esmu 

Notary Public, Justice of 
the Peace, Auctioneer ii 
Agentas, parduodu na
mus, farmas, lotus. Kvie 
eiu visus lietuvius ir lietu
ves atsilankyti į mano ofi
są.

Michael Coran
366 Broadway, 

South Boston, Mass.

Savo šešėlio baidosi. (Be
reikalinga baimė) ‘ —

• « •
Dievas neims, velniui ne

reikia. (Nebailaus sakoma)
• e •

Kožno pirštai į save linkę.
• • •

Už marią metą. (Negreit 
tai atsitiko.)

Draugijos kanos 
tari “Darbininką’ 

už organą.
y Nebūk be katalikiško 

. laikraščio.

Reikalinga tuojaus, lietuvė 
mergina arba moteris, mokan
ti gerai lietuviškus valgius ga
minti.

Turi mokėti maž-daug an
gliškai.

Taip-gi 2 merginą prie sta
lą (waiter’ką), turi mokėti g^- 
rai angliškai kalbėti.

Darbas ir užmokestis geras. 
White Way Restaurant 

savininkas
J. Jakubauskas & Co.

204 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Negimus nemiela, nemirus 
negaila.

• • •
Nelygu diena, nelygu me

tai.

Vienintelis Bepartyviskas Laikraštis

15 Millbnry Street,
« ■ --------------------

A Plea for the Lithuanians
10 c. numeris.

Tasai laikraštis leidžiamas tam, kad supažindinti sr«*- 
timtaučius su mūsų tauta, jos istorija, jos vargais-nelai 
mėmis ir jos troškimais.

Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietuvius. Tod»d 
skleiskime žinias apie savo tautą, platindami minėtą įnik 
raštj. 
Adr.:

TAUTOS FONDO 
ŽENKLELIAI — 

geriausiai nusisekė pada
ryti Bostono firmai 

BOSTON BADGE CO.
Lietuvių tautiškos spal

vos, žirgvaikis ir parašai 
anglų ir lietuvių kalbomis. 
Puikiausiai tinka platinti 
tarp amerikoną per Tag 
Day.

UŽ 1 TŪKSTANTĮ — 
TIK $7.00.

Adr.
294 Washington Str., 

Tel. Rom. 629
BOSTON BADGE CO.

Boston, Mass.

VALDYBA-S V. JUOZAPO 
DR-JOS, SHEBOYGAN, 

WIS., KURI PAĖMĖ 
“DARBININKĄ” 

ORGANU.
Prez. Antanas Skieris, 

909 Indiana Avė.
Vice-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-th Str.
Kasierius Tamošius Grigaliūnas,

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai: 

Petras Gelbūda, 
tfateušas Kueauskas, 

1133 Michigan Avė.
Organo sekretorius, Jonas 

Stauskas,

Dvasiškas Direktorius. 
Kunigas F. Kemėšis, 

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

Pirmininkas.
Motiejus Žiobs, 

29 Webster St., 
Molden, Mass.

Pagelbininkė.
Marijona Juškienė, 

129 Melrose St, 
Montello, Mass. 

Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas.
Mikolas Venys, 

28 Story St 
So. Boston, Mass.

Globėjai. _
Jonas Petrauskas, 

66 W. Fifth St 
So. Boston, Masa 

Vincas Kudirka, 
37 Franklin St, 

Pranas Kuras, 
457 Pleasant St, 

Nonrood, Ifasa.
Literatiška Komisija. 

Kun. F. Kemėšis, 
242 W. Broadvay, 

So. Boston, Mass.
Pr. Gudas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

F. Viraks,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

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. ražt.—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. 

Pirm. Jonas Kurelaitis,
615 Vandalia St., 

Vice-pirm. Pranas Stankaitis,
916 High St., 

Prot. rašt. Jonas Rudinskas,
600 N. Guernsey St. 

Fin. rašt. Kazys Kavaliūnas,
419 So. Clinton St., 

Ižd. Mikolas Gudeliauskas,
401 N. Hesperia St.

Iždo globėjai:
Jonas Norkus,

904 Vandalia St., 
Maršalka: Adom. Smuikis,

817 High St., 
Lankytojas ligonių:

Vincas Kimutis,
315 N. Centre Sta. 

Susirinkimai laikomi kas ant
ras ketvirtadienis, mokyklos sa- 
lėie 225 Vandalia St., Collinsville, 
Dl.

Cambridge, Mass.
Pirmininkas — A. Vaisiauskas, 

14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas — C. Ka-

K.

*

—

/olius, 62 Portland St. 
Protokolų raštininkas -- 

Galinauskas, 719 Main St.
Finansų raštininkas — 

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

Washington St.
Maršalka — J. Lukšis, 220 

VVashington St.
Kasos globėjai — K. Voveris. 

A Sundukas, J. Žilis.

Ar esi susipažinęs su visais lietuvių katalikiškais 
laikraščiais? Susipažink su visais ir pasirinkęs sau pa- 
tinkamiausią užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinęs, tai 
parašyk laišką ir paprašyk, kad atsiųstą pasižiūrėjimui. 
Visi savaitiniai ir taukiau einantis ji laikraščiai siunčia
mi pasižiūrėjimui dykai.

Niekas neprivalo būti be katalikiško laikraščio. 
Reikia kiekvienam bent vieną katalikišką laikraštį užsi
sakyti ir skaityti. Reikia žinoti, kas katalikų visuo
menėje veikiama, reikia vis tėmyti gyvenimo bėgį, rei
kia pažinti katalikiškas įstaigas, organizacijas. Tą pa
žinsime sekdami katalikišką spaudą.

Tie, kurie neskaito katalikiškų laikraščių lengvai 
esti visokių atskalūnų suklaidinami, tokie įtiki atska
lūną žodžiams ir kelia netvarką mūsą katalikiškose or
ganizacijose, dr-jose, kuopose, parapijose ir visokia
me veikime. Tai tokie pasidaro trukdytojai naudingą, 
gerą darbą.

Tokią suklaidintą lietuvių kataliką yra nemažai 
ir jie daug blėdies pridaro. O tai taip yra, kad jie neskai
to katalikišką laikraščią.

Prie palaikymo katalikiškos spaudos mus ragina 
popiežiai, vyskupai, kunigai ir visi apšviestūnat šiais 
laikais nepakanka geram katalikui pasiganėdinti. atliki- 
nėjimu katalikišką apeigą. Reikia prisidėti prie ka
talikiško veikimo, prie katalikiškos spaudos palai
kymo ir platinimo.

Būk skaitytoju bent vieno iš sekančią laikraščią:

“DARBININKAS,”
Metams tris kartus savaitėje $3.00, vieną kartą savai
tėje $1.50.

242 W. Broadway, ' South Boston, Mass.

“DRAUGAS”
(Dienraštis)

Metams $3.00, Savaitinis Draugas metams $1.50.
1800 W. 46 St., -x- Chicago, HL

“SANTAIKA” 
(Savaitraštis) 

Metams $1.00, pusei metą 65c.
2120 St. Clair Avė., -::- Cleveland, Ohio.

- _____
“VYTIS”

(Du kartu mėnesyje) 
Metams $1.50, pusei metą 75c.

731 W. 18 St. Chicago, HL

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” 
(Savaitraštis) 

Metams $2.00, pusmečiui $1.00. 
Mossend, Lanarkshire, z Scotland

“TIKYBA IR DORA” 
(Du kartu mėnesyje) 

Metams 75c.
1631 W. North Avė., Chicago, HL

“MUZIKA,”
(Mėnraštis)

Metams $3.00, pusmečiui $1.50.
P. 6. Bos 172, Brooklyn, N. Y.

“PAŽANGA” 
(Mėnraštis) 

Metams $3.00, pusm. $1.50, atskiras numeris 25c. 
P. O. Bos 204, Girardville, Pa.

“ŽVAIGŽDĖ”
(Savaitraštis)
Metams $2.00.

3554 Richmond Street, -:> -:- Philadelphia, Pa.

“ŽVIRBLIS” 
(Mėnraštis) 

Metams $1.00, pusmečiui 75c. 
Box 576, Forest City, Pa.

“EŽYS”
(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

“ŠVIESA”
(Du kartu mėnesyje)

Metams 50c.
46 Congress Avė., -::- Waterbury, Conn.

“TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis) 
Metams 50c.

314 Mahanoy Avė., Mahanoy City, Pa.

“MOKSLEIVIS” 
(Mėnraštis) 

Metams $1.00.
P. O. Box 82, Westfield, Mass.

-

ATEIK PAS MANE
kada reikės samdyti automobilių ar karietas dėl pasi
važinėjimą. veseHją, krikštynų ir tt KAM EITI KI
TUR, KAD GALI GAUTI PAS LIETUVĮ? Paternav 
Ju visutre reikaluose, DIENA ar NAKTĮ.

K. SVAG2DYS,
242’ W. BROADWAY, 80. BOSTON. MASS.
< (Viri “Darbininko” n|w,rMcfniė>»

Telephone So. Boston 620

Paieškau savo draugų pusbro
lio Simono Matukonio ir A. Se- 
mionio giminaičio Metelių par. 
Malonėkite atsišaukti.

A G. BERNOCKAS,
471 E. South St., 

Wilkes-Barre, Pa.

REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklos*, boteliuoae. dirh 
tuvėae ir prie namų darbo. Vi
sokių darnų rvrstn*

8. GORALSKY
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAI

BŪTINAI RETKAI.TNGAS 
atsakantis vargonininkas, ge
rai suprantąs savo amatą.

KUN. E. GRIKIS,
' 404 Church Street, 

New Britain, Oonn.

Puodas katilą vanoja, 
budu juodu.



Z

“DAiiBININKAfi” T

Liudvikas Wind 
thorst’as.

VOKIEČIŲ KATALIKIŠKOS VISUOMENES 
BUDINTOJAS.

Pagal kun. Robertą Swickerathą 
Jon-s.

(Tąsa).

(Žiūrėk “Darbininko” num. 64)

KATALIKŲ ATBUDIMAS.
Šis Mikolas iš dalies atvaizdina tą laiku 

vokiečių kataliką atbudimą. Jie kantriai ir 
net perdaug kantriai toleravo savo valdžios 
pasikėsinimą ant ją bažnyčios ir tikėjimo teisių. 
Jiems reikėjo akstyno, kuris juos būtų, galė
jęs sujudinti ir sukelti, ir tas akstynas atsira
do ir visi katalikai stojo darban. Indiferentiz
mas ir apatija dingo ir prasidėjo kataliką at
budimo ir organizavimosi laikotarpis.

1848 metais buvo sušauktas pirmą syk ka
talikišką draugiją atstovą Kongresas. Nuo 
-šio laiko kas metai įvykdavo panašūs Kongre
sai, kuriuos Windthorst’as pavadino: “Kata
likų Armijos Rudens Manevrai.” Kas metai 
iš visų Vokietijos kraštų suplaukdavo į tuos 
Kongresus tūkstančiai visokio amžiaus, užsiė
mimo ir luomo žmonių, — katalikiškąją drau
gijų atstovų. 1909 metais į Kongresą, atsibu
vusį Dusseldorfo mieste, suvažiavo šimtai 
tūkstančių žmonių. Vieną Kongreso dieną 
Dusseldorfo gatvėmis iškilmingoj parodoj pra
ėjo net 60.0000 darbininkiškų draugijų delega
tų.

Šitie susivažiavimai ne buvo daromi vien 
tik pasirodymui, ne buvo jie šaukiami vien tik 
entuzijazmo sukėlimui, bet jų vyriausiuoju 
tikslu buvo išdirbti busimajam kataliką veiki
mui pienus, pagal kuriuos Vokietijos katali
kai galėtą tvarkytis ir reikalui priėjus-kovot 
prieš valdžios pasikėsinimus ant katalikystės 
principą. Darbas buvo dalinamas į daug ats
kirų skyrių, kaip va: Bažnyčios paliuosavi- 
mas, misijos (Vokietijoj ir kitur), darbinin
kų klausimas, labdarybė, mokyklos ir išauk
lėjimas. Kiekvienas skyrius turėjo savo ko
misiją, kuri nuolatos jos globon pavestu klau
simu ir rūpinosi. Šaukiami Kongresai dar ir 
tuomi buvo svarbūs, kad juose buvo nustato
ma naujos veikimui dirvos ir daug naujų ir jau
nų pajėgų iškildavo aikštėn.

Prie suorganizavimo ir sutvarkymo Kon
gresų, prie kėlimo Vokietijos kataliką susipra
timo daug kuomi prisidėjo ir Mainz’oVyskupas 
Ketteler’is. Jo paraginimų ir patarimų pak
lausė tūkstančiai Vokietijos katalikų ir uoliai, 
savo ganytojo vedami, pradėjo koncentruoti 
pajėgas ir kovoti prieš Vokietijos valdžios de
damas pastangas nuslopinti kataliką dvasią. 
Vyskupas Ketteler’is buvo vienu iš pirmųjų 
veikėjų ir organizavime socijalių reformų ir 
jam iš dalies priklauso titulas Katalikų soeija- 
lio judėjimo vykintojo.

Popiežius Leonas XIII yra teisingai vadi
namas ‘ ‘ Darbininkų Popiežium, ’ ’ nes Jo išleis
toje Encyklikoje taip aiškiai ir nuodugniai yra 
gvildenami socijalio klausimo dėsniai: santi- 
kiai tarp darbdavio ir darbininko, sąryšiai 
tarp kapitalo ir darbo, kad, rodos, ten nieko 
nei pridėti, nei atimti negalima; bet ir Popie
žius Leonas XIII, šis didis darbininką klausimo 
žinovas, sako, kad daug ko pasimokino iš Vys- 
kupo Ketteler’io nurodymą.

Taip Vokietijoj beaugant ir besiplėtojant 
katalikiškam judėjimui ir vis naujoms ir nau-’ 
joms pajėgoms atsirandant, pradėta galvoti, 
kaip tas pajėgas sutraukti krūvon, kad visas 
katalikų veikimas daugiaus naudingo darbo 
galėtų suteikti visam kraštui. Suprato vokie
čių katalikiškos visuomenės budintojai, kad be 
tvirtesnio ryšio Vokietijos katalikai negalės at
sispirti prieš valdžios užmačias, ir 1870 metais 
žymesnieji Rhineland’o ir "VVestphalijos katali
kų veikėjai padeda pamatą vienai iš didžiausių 
katalikiškų organizacijų pasaulyje — Centralei 
Partijai, kurios pastangomis ateityje tiek daug 
nuveikta katalikų judėjimo sustiprinimui, kad 
net aršiausi katalikų priešai su nuostaba turė
jo pripažinti katalikams mokėjimą organizuo- 
ties ir tvarkyties.

Centralės Partijos pirmuoju siekiu ir tiks
lu buvo iškovoti Katalikii Bažnyčiai Vokieti jo; 
neprigulmybę nuo valdžios, apsaugoti tikinčių
jų tiesas ir paliuosuoti mokyklas nuo nesveikos 
ir pragaištingos besimokinančiai jaunomenei 
dvasios, kokia jaunimą užkrėsdavo valdžios 
skyriami tikėjimo indeferentai, arba net bedie
viai — mokytojai. Centralės. Partija gyvai 
pradėjo rūpinties ir darbininkų klausimu ir prie 
kiekvienos progos užtardavo jų reikalus; taip- 
pat daug energijos ir darbo pašvęsdavo ir ki
tiems naudingiems judėjimams. Centralės 
Partijos veikėjų obalsiu buvo: — Teisybė, 
Liuosybė ir Naudingas Darbas ir tiems obal- 
siams jie visuomet pasiliko ištikimi.

Netrukus po susiorganizavimo, Centralė 
Partija savo veikėjų tarpan susilaukė nepapras
tai gabaus ir veiklaus nario ir juomi buvo nė 
kas kitas, kaip Liudvikas Windthorst’as kuris 
paskui Vokietijos katalikų judėjime užėmė 
svarbiausią vietą. Mes paprastai garsius vei-

kėjus persistatome sau kokiais tai milžinais, 
savo vaidentuvėje piešiame juos neapsakytai 
gražiais, ją išvaizda, sulig mūsų manymo, 
turėtų būti tiesiog žavėjančia ir patraukiančia. 
Ne buvo tokiuo Windthorst’as, gąlima pasa
kyti, kad jis buvo daugiau, kaip negražus. 
Kūno sudėjimu negalėjo nieko patraukti prie 
savęs. Mažas, su didele galva ir plačia bur
na, jis paprastai būdavo medžiaga karikatū
roms pašaipos laikraščiuose ir iš tų karikatūrų 
dažnai pats pasijuokdavo. Niekuomet neužsi- 
gaudavo, kaip tai dažnai su kitais pasitaiko, 
bet dar progą suteikdavo kitiems priminti apie 
jo menką išvaizdą. Vieną sykį Berline sutiko 
Windthorst’ą-nelaimė — tapo jis lengvai sužei
stas. Pranešdamas apie nelaimę savo žmonai, 
Windthorst’as ją šiaip ramino: 
mano miela, mano graži išvaizda likosi nesu
gadinta.

Savo išvaizda, tiesa, Windtborst’as ne
galėjo prie savęs patraukti, bet dvasios kiltu- 
mu, sielos tyrumu ir minties gilumu tas ma
žas, nedailus žmogelis užkariavo milijonus 
žmonių.

Politiška karjera Windthorst’o irgi gana 
įvairi. Užbaigęs teisių mokslų,- išsyk likosi 
teisėju; paskiaus buvo paskirtas Hanovero 
kunigaikštystės Teisių Ministerium. Hanove- 
ro kunigaikštijai puolus, pasiliko ištikimas nu
mestai nuo sosto Guelfų šeimynai, bet jau, 
kaipo Prūsijos pavaldinis, užiminėjo augštus 
urėdus, naujos valdžios jam teikiamus.

Pradėjęs dalyvauti politikos judėjime, 
išsyk "VVindthorst’as neprigulėjo nei prie jokios 
partijos, visur veikė pagal savo nuomonės ir 
įsitikinimų. Dauguma politikierių jį vadino 
“Vieno Žmogaus Partija” arba “Meppeno 
Partija.” Bet susiorganizavus Centralei Par
tijai, įstojo Į jos narių skaičių ir visu uolumu 
pradėjo tos partijos labui veikti. Kaipo geras 
vadas iš anksto permatė, kad katalikams atei
tyj prisieis dar daug višokhj kląstij ir spąstų iš 
valdžios ir katalikų priešų sulaukti, todėl ir 
ėmėsi organizuoti prieši] pastangoms sutrinti 
katalikų stiprias, bet ligšiol dar nesukoncen
truotas jėgas.

v • Būk rami,

APSVARSTYK IR PAGALVOK, o kada persi
tikrinsi, kad pas mumis viskas pigiau, kaip jūsų 
miesto krautuvėse, tada pasiskubink parsitraukti nors 
vieną sau reikalingą daiktą iš mūsų. Mes nupirko- 
me didelę daugybę visokių tavorų nelabai pigią kai- 
ną. Dtlto ir jums galiiųe pigiai parduoti Pamė- ♦♦♦ 
gink, ir kuomet jums patiks, apie tai pasakyk ir sa- «♦ 
vo pažįstamiems ir draugams. Tegul ir jie nuo mū- €♦ 
sų nusipirks, o jums už pasakymą visuomet padėka- X 
vos. X

ŠTAI MŪSŲ TAVORAI IR PREKES. Y

1. Drukuojama mašinėlė, labai aiškiai drukuoja, 
Labai vi- V

T
Jos kaina buvo 30 dolerią. ♦♦♦

X. 
kokia nau- 
dol., o mes X

X 
$24.50 Y

TAtrodo labai gražus laiš- 
kas tuo atrąmentu parašytas. Kiekvienas gavęs tuo X 
atramentu parašytą gromatą negali atsidžiaugti, taip X 
kaip jam šimtą dolerią dovanotumei. Bonkutės kai- V 
na $1.00. ‘ X

Sidabriniai milteliai užpilti ant atramento, bliz- X 
atrodo labai gražiai. Tinkami meilingiems laiš- X 

i
3. Geriausios britvos skusties. Nei Anglijos ka- *|*

ralius Jurgis neturi geresnią už šitas. Atrodo kaip *|* 
per saldų pieną plaukia. T <ti tza
$2.50, $3.50 ir $4.00. 
jama. 
tos vietą duosime kitą, 
mainyti.

4. Grynos skuros pustai (diržai). Kaip ant ją 
britvą papustai, tai ji ima barzdą, kaip dalgis žolę. 
Kaina $1.00, $2.00 ir $3.00.NAUJAS KATALIKAMS PAVOJUS.

< 
Pradėjus katalikams daugiaus rūpinties ( 

politika, darbininkų klausimu ir ieškoti būdų , 
kaip paliuosuoti Bažnyčią iš valdžios brutališ- 
ką nagų, visoje Vokietijoje antsyk sujudo ka
talikų priešai ir pradėjo varyti smarkią agita
ciją prieš katalikų judėjimą. Prieškatalikiško 
judėjimo priešakyj atsistojo valdžios remiamos 
protestantų draugijos ir, suradę Bismarko ypa- 
:oje galingą savo užmačioms vadą ir patarėją, 
visu smarkumu griebėsi naikinti vos tik pražy
dusius katalikiško susipratimo žiedus, slopinti 
bepradedančių veikti katalikų dvasią ir savo 
geležine letena spauste spaudė visą katalikij 
veikimą.

Katalikų priešai ypač sustiprėjo Bismar
ko laikuose. Tas “Geležinis Kanclerius,” 
kaip jį vadina istorija, reikia pripažinti, turė
jo nepaprastus gabumus, mokėjo protauti ir 
veikti. Jis buvo vienu išžymiausių diploma
tą, žmogus pilnas energijos ir žinąs savo tiks
lą. Tik viena nelaimė, jis savo veikime per
žengdavo padorumo ribas ir dažnai savo tikslo 
atsiekimui pavartodavo brutališkus įrankius. 
Bismarkas gyveno savo ambicijai, o toji ambi
cija vedė jį prie ingavimo intekmės visoje Eu
ropoje ir absoliutiškos galės valdyme Vokieti
joje-

Pasisekus Bismarkui nuslopinti kataliką dva
sią Vokietijos ir Austrijos katalikišką provin
ciją, pavykus jam uždėti savo leteną ant Pran
cūzijos politiško veikimo ir pasiekus Vokietijoj 
absoliutiškos galės, — Bismarkas, savo pasise
kimą apakintas, visas savo spėkas atkreipė 
prieš Kataliką Bažnyčią, ir kaip Napoleonas 
su visu pasauliu, taip jis su Kataliką Bažny
čia pradėjo vesti nuožmią, atkaklią ir žiaurią 
kovą. Prūsiško absoliutizmo principą pavel- 
dėjas ir tradicijinės protestantų neapykantos 
prieš katalikus pilnas, Bismarkas nesuprasda
mas ir nepažindamas katalikų tikėjimo princi
pų, matė katalikuose tautos priešus ir pasirį- 
žo juos sugniaužti savo geležinėje rankoje.

Bismarkas užsigeidė Katalikų Bažnyčią 
pavergti ir Jos galybę ant amžių sutrinti. 
Windthorst’as vieną sykį tam Katalikų Bažny
čios aršiausiam priešui yra pasakęs: — Jus, 
pone, geidžiate Bažnyčią paversti policijos de
partamentu. — Savo kovoje prieš Bažnyčią tas 
“geležinis” žmogus įrankių nesirinko. Jeigu 
dar atminsime, kad į kovą, su Bažnyčia stojo 
išvien Vokietijos liberalai ir konservatištai, lig
šiol vieni kitų didžiausi priešai, (ai, ištikro, 
galime numanyti koks didis pavojus gręsė iš 

. valdžios pusės Vokietijos katalikams, o ir vi
sai Katalikų Bažnyčiai prisėjo daug ko nuken
tėti Vokietijos absoliutizmui palietus kitų vieš- 

, parijų politiką. Vienas tų laikų katalikų vei
kėjas, Vokietijos liberalams, konservatistams 
ir Bismarkui pradėjus bendrai kovoti prieš Ka
talikų Bažnyčią, sušuko: — Herodas ir Pilo
tas dar vienu sykiu daugiaus tapo draugais! — 
Išties, tai buvo ištikimi draugai kovoje prieš 
katalikus, bet kaip nuožmūs, neteisingi ir 
žiaurūs!

Apie tos nuožmios kovos vaisius papasa- Į 
kos mus sekanti atsitikimai, kurie tuojaus u- 
žėmė vietą. Bismarkui su savo armija puolus į 
kovon su Kataliką Bažnyčia. !

( (Toliaus bus.)

Savo kovoje prieš Bažnyčią tas
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lė, galima ją ir į švarko kišenių įsidėti, 
kiekvienam tinkama, labai stipriai padaryta, nedide- 
siems naudinga ir paranki.
O mes parduodame už $7.50.

Kita didesnė drukuojama mašinėlė, 
dojama visuose ofisuose, 
parduodame už $16.50.

Ir dar viena vardu

Auksinis atramentas.

Jos vertė 100

Number - one

ga,

Labai aštrios. Kaina $1.50 y 
Kiekviena britva gvarantuo- y 

Jei? nebus gera, atsiąsk mums atgal, o mes į *|* 
Nors dešimtį karių gali 

i 
X 
t 
v5. Geriausi galąstuvai britvoms ir peiliams ga-

ląsti $1.00, $2.00. / X
6. Ar girdėjai kuomet apie žiūroną Tai labai y 

puikus daiktas. Nuėjęs teatran, į pikniką arba kur į *|* 
laukus, prisidėk žiūroną prie akių ir visus toli esan- *|* 
čius daiktus pamatysi, nors daiktas, mergina, ar vai- *♦* 
kinas būtų už 10 mylių tolumoj. Atrodys, kad tai *|* 
matai prieš save tik už kelių žingsnių. Ir viskas kuo- 
aiškiausiai matoma. Daug džiaugsmo turėsi, kuomet J; 
tavęs ištoli niekas nemato, o tu viską matai. Gera 
žiūroną įsigyti dar ir turintiems silpnas akis. Pa- t 
mėgink nusipirkti. Kaina labai pigi, tik $4.00, $6.00
ir $8.00. Paauksuoti, su šilkiniais pasaitėliais, taip 
vadinami inžinieriški $18.50 ir $23.50. X

Kas pirks šiomis dienomis ir prisius šį apgarsi- X 
nimą podraug su pinigais, tam duosime geras dova- X 

nas: porą-šilkinių pančekų ir šilkinę skepetaitę. Tik X 
reikia paminėti, kokių pančekij nori — ar vyrišką ar X 

dėl merginą. X
Pinigus ir laiškus siąskite tokiuo adresu: X

Y J

7 T
General Delivery. X

_

Terre Haute,lnd. f
... ♦♦♦

1) Ar reikia gerų baiseklių (dviračių), kurią 
nereiktų nuolat taisyti, kuriais būtą lengva važiuoti

ir būtą nebrangūs? Jei tokią nori, pirk iš mūsą. 
Savo mieste tokią negausi nei už 40 dolerią. O pas mu- 
mis su dubeltavais roberiais kaina $12.00. Vadinami 
pirmo gatunko $18.75.

Prie kiekvieno baiseklio duodame dovanai dar 
triūbą dėl signalo vertės $3.00. Pasiskubinkite nusi- 
pirkti, nes nedaug teturime. ♦♦♦

. ♦♦♦
2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias mi-

nutes galima nuvažiuoti 10 mylią štyminiu baiseklių? X 
Ryto metu į darbą nereikia anksti kelties ir vakare X 
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo. Kas turi X 
štvminį bai seklį, tas nejaučia nuovargio. Labai ge- X 
rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia jokio X 
mokslo. Su kiekvienu tokiuo baiseklių mes duodame X 
aiškius nurodymus, ką greitai galima suprasti. Mū- X 
sų kaina labai pigi — $75.00, $85.00 ir $125.00. ♦♦♦❖ 
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3) Auksinis laikrodėlis gryno aukso, 14 karato, 
17 akmenų, kaina tik $32.50. Lenciūgėlis auksinis 
$13.25 ir $15.50.

4) Auksinė plunksna, pati atramentą pritraukia, 
14 karato aukso

Turime daug visokitj armoniką, koncertiną ir tt.
Pinigus ir laiškus siąsdami adresuokite:

$1.00, $2.00, $3.00, $4.00 ir $5.00.

Jack Mailing Order Co., 
Gen. Dėl. Terre Haute, lnd.

Darbininką”

i Organizuokite Lietuvių Darb. Sąjungos kuopas.

Darbininko' knygyno

KATALOGAS
Geros knygos talpina savyje prakilnias mintis, patyru

sią žmonią praktiškus nurodymus, persergėjimus. Pra
kilnios minties, gražios sielos, skaisčią jausmą žmonės 
išlieja savo protą, išmanymą, patyrimą, jausmus ant 
raštą. Ją raštus skaitydami, draugaujame su tais prakil
niais žmonėmis, klausome ją išmintingą pamokinimą, indo- 
mią pasakojimą, smagią pajuokavimą.

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 knygą knygynėlį

Spauda, tai yra knygos ir laikraščiai, yra didžiu įran
kiu pastoti kelią laisvamanybei, girtuoklybei, cicilizmui, 
meksikoniszui. Tokiu įrankiu kiekvienas aprišarvuos užsi
sakydamas “Darbininką” ir išsirašinėdamas iš jo knygyno 
knygas.

“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.

MUSŲ LAIDOS KNYGOS.
1 Imk ir Skaityk. Parašė F. V., P. G. ir F. K. 48 pusi.
Aiškiai, gražiai, suprantamai, vaizdingai išdėta gir
tybės pragaištis, organizaciją nauda ir rekalingumas, 
gerai išguldyta apie geriausias organizacijas, įtiki
nančiai aprašyta apie spaudą_________ __________
2 Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė F. V. 
32 pusi. Talpina auksinii], nurodymą, patarimą, per-

* spėjimą kiekvienam darbininkui _________________
3 Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi.
Rinkinys gražią vaizdeliu iš darbininką gyvenimo; tin
ka pasiskaitymui seniems ir jauniems ____ :______
4 Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 pusi.
Knygelėje yra: Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, 
Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Visi šie vei
kalėliai pilni gardaus juoko. Kiekvienas norįs len- 
gvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti šią knygelę. 
Veikalėliai labai tinka lošimui ___________________
5 Teisybės Vardan. Parašė F. V. ir Uosis. 32 pusi.
Toje knygelėje išrodyta, jog viena tėra teisybė ir iš
dėstyta atskalūno Jono Huss’o herezija ___________
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KNYGYNE.
6 Metraštis 1916 metams. 438 pusi. Pilnas naudin
giausią skaitymą, reikalingiausią informaciją, gra
žiausią straipsnią, puikiausią paveikslą. Jis bus in- 
domus, geras pasiskaitymui metą metams. Nekuo- 
met nebus vėlu jį skaityti. Be apdarą___________  75
Su apdarais .................................................      $1.20
7 Žinynas. Žinotini dalykai iš mokslo ir istorijos
392 pusi.....................................    $ 1. 50
8 Vaičaičio eilės. _________ 1________________________75
9 Deklematorius. Eilią ir monologą rinkinys____50
10 Raistas. Parašė Upton Sinclair. Apd_________ $1.50
11 Pažvelgus atgal. Socijališkas romanas _______ $1.00

' Istoriškas rašinys iš lietuvią 14 šimtme- —
$1.25 

10 
_ 15 
_ 15 
_ 20 

Parašė Chas. Dickens 520 p.—$1.00

12 Pajauta. -
čio gyvenimo. Apd____ __________

13 Degtinė. Sceniškas veikalėlis........
14 Kas Bailys. Sceniškas veikalėlis
15 Katriutė.___
16 šv. Kazimieras.
37 Oliveris Twistas.

18 Huckleburry Finnes_______________________ 75
Fabiole. Pasakojimas iš gyvenimo pirmą krikščio- 
nią ____________________________________
Braižynėliai. Smagus skaitymėliai____ ____
Mandagus Vaikelis. Gera vaikams knygelė... 
Karės metu. Sceniškas veikalas__________
Blogi kūdikio papročiai____________________
Kokia_Autonomija lietuviams reikalinga ____

Kiekvienas vytis tur ją tu

39

20
21
22
23
24
25 Liet. Vyčią Dovanėlė,

rėti. _____________ _
26 Lietuvią Tautos Memorialas. 12 pusi..
27 Laiškas iš Kelionės po Palestiną.____
28 Vilką Lizdas................................. _____
29 Dukterys Pilipo Kareivio___________ -
30 Surinktos Dainos __________________

$1.00 
__ 45 
_ 5
__ 15 
__ 20

10

10
10
50
35
25
35

31 Pradžia ir Išsiplėtojimas Kataliką Tikėjimo_ ____ $1.00
32 Iš Kelionės po Europą ir Aziją
33 Gyvenimas V. Jėzaus_________
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 Teisią Vadovas ir Patarėjas
41

$2.35
..$1.00 
_ 75 
__ 75
_ 35 
_ 50

_ 10 
_ 10 
.$1.00

Klaida. Parašė Lazdyną Pelėda. Apysaka iš lie
tuvią gyvenimo “Laisvės Metu.” 520 pusi. 
Šatrijos Raganos Apysakėlės ___________
Gyvenimo Pamatai. Joj išgvildenta svarbiausieji 
gyvenimo klausimai________________________ -—

44 Antanukas. Parašė B. Prūsas. 46 pusi.---------------
45 Mylėk savo artimą. Iš karės francuzą su arabais

131 pusi._____________________________________ -
46 Pirmieji žiedai________________________________
47 Gamtos istorija. Trumpi ir aiškus pasakojimai a-

pie žmones, žvėris, medžius, akmenis 209 pus____50
48 Vyrą Vergija. ... Komedija 56 pusi.
49 Vienuolio Disputą. „ Komedija___
50 Trumpa Senovės Istorija________
51 žvaigždė. Rytą pasaka 17 pusi.....
52 Katekizmas apie alkolį J__________
Ū3 — “

42
43

$1.00
25

10
15

25
10

_ 20 
_ 10 
1$.00 
_ 15
__ 5

Užkrečiamąją ir limpamąją ligą būdai ir kova su 
joms------------- -----------------<------------------------------
Tiesos žodis socijalistams______________________
Lietuvos Istorija. Parašė Pranas i____ L,________
Meilė. Poema. Parašė M. Gustaitis __________
Aureolė. Parašė M. Gustaitis_____________ ____

58 Ar Kristus turėjo brolių ir seserų ________________
59 Trumpa Lietuvią Kalbos Gramatika. Sutaisė mo

kytojas J. Damijonaitis. Labai suprantamai iš- 
aiškyta lietuviij kalbos rašyba. Visi rašantieji ko
respondencijas, žinias, straipsnelius privalo pasi
mokyti taisykliško rašymo. . To lengviausia pasi
mokysite iš šios gramatikos____________________

“DARBININKAS
242 W. Broadway, So. Boston, Ma&*

54
55
56
57

15
10
25
15
10

5

35

• • • •



Nedaliomis 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vai. vakare.

"DARBININKAS

Rep.

I

Benediktas Skukauskas iš 
Zobiškio miestelio, Kauno gub. 
Paieškau Konstanto Valskio.

šelpos. .Ąš.esmlkauno rėdy-' 
bos,-?. Panevėžio pa*., Gulbiną 
valsčiaus, parapijos Padbiršįų, 
sodžiaus Ažugulbinės. Mano 
adresas toks; Maskva, eslfrĘo- 
goradskaja, 2 Progannaja ui 
No.2, kv. 2, Veronika Gabžis.

:: MONTELLO, MASS.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję faų 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ee- 
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.

čių dėl karės baisenybių. Esti 
Kauno gūb7, Gaučiškių sod.J 

x f - * . ■ AT*
is._ Adresas?

Ostrov
Rab. uč. No. 19

Mano adresas toks:
Pranas Trijokauskas, Octrov 
“Nargen”, Rad. uč. No. 19. 
Esti. gub. Russia.

• Pranas Trijakauskas, išbė
gęs iš Bardauskų kaimo, Vil
kaviškio par., Suv. gub.

Paieškau pusbrolio Simano 
~ > ir švogerio Kazi-

N. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST, ::

būtent, jų nuOTri6he,į Mano adresas toks: 
kad vestuvės būtų panaikintos 
nedėliomis, ir už šliūijuš būtų ’ Skukovskomu, 
imama tik $5.00. Girdėjau, būk “Nargen”. 
tie parašai bus siunčiami Kar^y®s^-

Vietinės žinios,
? X - v 4'i- <■
: ibįis’ lįiHii iii , ■'

DAILYDŽIŲ STREIKAS:
- i Kėli mShėsiai atgal išėjo ant 

•' streiko'' 6:000' clailydžių kurie 
stato rtiŪrus it t't. žvarbiausiai 
kad nebuvo^ gailina padaryti 
kontrs&tą Su ’ kohfrektoriais. 
Jie norrga'į'tf ‘35 ir 40 centų 
už valrtidOs darbą.

' Rep.
tskcjjs: —h, . - ■

SUDEtfĖ'DSfeETUVĖ.
S^edb^ |)^r $i£fus sudegė 

dirbtuvė Lukoševičiaus ir Va- 
lulio,'l;ktlri/riMfdfert ant Wash- 
ingttm St., Columbia Building. 
Nežinoma kas*'' ugnį užkūrė. 
Daugumas drapanų likosi su
lietų vundeniū.?<:LI

•. ; i ■ ■■ ■

UŽDRAUDĖ PARDAVINĖTI 
FIRECRACKERS.

Bostono ugnies komisionie- 
rius udraudė visoms krautu
vėms pardavinėti' ■ firecrackers 
ir katra krautuvė bus atrasta 
vaikams pardavinėjant bus nu
bausta teisme.’’

• f ■■ Rep.

Bostoii ir'Maine geležinke
lio darbininkai rengiasi prie 
streiko, jau jie per penkis mė
nesius kalba su kompanija dėl 
pakėlimo ajgą-.- - - Jei išeis ant 
streiko- tai - 2J)()0. darbininkų 
bus bė darbo.

Rep.

*

toj adatinėj dirbtuvėje su jaiIV?^aieškaii^ia^*ir-p^tąkį 
sykiu, ta dirbtuvę vadinasi *mų, kurių daug turiu Ameri- 
The RandAH l^žciiri«y Co Ja-. k^_ ; Pasigailėkite vargstant 
maica Plaiž, Ifiteš. MSiem r — - - • -. 6 - ♦
mūsų dirbtuvėje taip atsitiko:
Po pietų apie 3-čią valandą laimį^s7 yaiščiauL. ._______ _
Samaniai-'rinko; .zP&rąšh^ ift ^'Š?lfaridiiknš, Selo Koziany, 
mane pasišaukė vienas ‘ bdsaa: Vitebskoj gub. ‘ 
vardu Jonas Kazntatfskdš.' Jįą|į<;' * '
man taip šake, ar noĄ ^ kad 
būtų uždaryti saliūnai^'ažl nę-r 
būtų alaus ir snapso ant atei- 
riančių metų, ir liepė pasirašy
ti, jei pristosiu a#f“roĮj ^fei4
sybė aš iš sykid pi^t^m,”/!?ies^niero Urbaičio. 
geras yra daiktas "kad nebūtų 
saliūnų, tai būtų gere^iiis gy-. 
venimas, aš ir-gi savo vardą 
padėjau, bet vėliauš'riticl kitų 
dasižinojau, būk tie parašai 
buvo renkami ne tarti tikslui, 
kad būtų saliūnai uždarytį bet 
visai kitokiems jiį pa«ų*tiks-? 
lams, būtent, jų »UOTittrtie,į

Amerike Jono Gobzio, .. 
ra tnkhb ^rt) brolis, ir iešką 
vyrą sesers d^rtMs Auna įa- 
ranaiče, Mano vyras yra mi 
Amerike jau 6 metai, o aš eumi 
pabėgėlė su dviem vaikaiti 
skęstu varguose. Šaukiuosi įa- V 1 _ * v v

Ona Vilkauckaitė, pabėgus 
iš karo lauko, Kauno gub., 
Ukmergės pavieto, Utenos val
sčiaus ir parapijos, Garnelių 
sodžiaus ieškau puseserės Ma
rijonos Patdiauckytės. Mel
džiu atsiliepti giminių ir pažįs
tamų. Antrašas: Petrapilis. 
Zarotnaja gatvė, namo 30, kv. 
11.

Gydo Tiaoldaa!
PriBkuU^kinJnfcį

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS j 
Dantie ištraukiami ir pripil 
domi visai be skausmo, su 

>■ geriausiais prietaisais, ėu 
naujų išira imu.

Visą darbą gvArantuojame.

DR. W. T.REILLY
X c A -

469 Broadway,So. Boston,Mass.
PRIE DORCHESTER ST.

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

PIENO VEŽĖJAI IŠLAI- 
MĖJO.

Pieno vežėjai, kurie išėjo 
ant streiko pereitą panedėlį, 
dabar susitaikė ir gavo $1.00 
pakėlimo algos, -o ką viršaus 
dirbs, tai gaus nuo 30 iki 40 
centų vaalndoj.

i '

ANGLIŲ VEŽĖJAI IŠLAI- 
MĖJO.

Anglių vežėjų unija padarė 
kontraktą su anglių kompani
jom, kurios prižadėjo mokėti 
darbininkams $1.00 viršaus.

Rp.

dinolui ir mūsų klebonui, 'tad 
aš nenoriu idant būtų mano 
vardas ten, aš dabar viešai 
protestuoju, prieš tai, ką pri- 
gavingu būdu meluodami prir 
gavo mane, mano vardą paini-: 
darni, tad dabar per 4‘Darbi-; 
įlinką” atsišaukiu į Joną Kaz- 
mauskį, idant mano vardą, iš
brauktų iš to surašo, nes jei 
nebus išpildytas mano reikala
vimas dabar, tai vėliaus kito
niškai pareikalausiu.

Lauksiu atsakymo. 
Joseph Vinkevičius,
102 C Street, 

South Boston, Mass.
Redakcijos pastaba:
Mes ir-gi girdėjome apie ko

kį tai parašų rinkimą, kurie 
būsią nusiųsti miesto majorui. 
Matyt tieji parašų rinkikai vi
saip žmonės prigaudinėja. Rei
kia jų prasisaugoti.

Redakcija.

• v

Rep.

Žmonės, kurio 4irbo prie jū
rinių laivų, gavo pakėlimą al
gos ant 25 nuošimčių. Kon
traktą padarė ant vienų metų.

Rep.

Vietos Vyčiiį 17 kuopa paė
mė Caladonian Grove daržą; 
ant spalio 12 dienos, (Colum- 
bus Day) kur visi Massachu- 
setts valstijos Vyęiai laikys di
delę ‘tEįeld.l^r’-’JJra, visi į 
darbą! *

Rep.

KLIAUČIAI GRĮŽTA 
ĮDARBĄ.

Seredos rytą buvo visiems 
kriaučiams pranešta, kad jau 
visi kontraktai yra padaryti su 
Warehonses išskyrus tik Tal- 
bot Clothing Co., kuri iš tolo 
kratosi. Delko? U-gi, kad 
kriaučiai nori kad ji pripažin
tų uniją. Bet kadangi ji iš- 
pradžios neapkentė jos, tai ir 
dabar duoda kriaučiams viską, 
ką jie reikalauja nuog jų, bet 
unijos nenori pripažinti. Tai
gi su džiaugsmu galės visi pa- 
nedėlyj stoti į darbą.

Kriaučiam turėtų šis strei
kas būti pavyzdžiu ir atminti
mi ant visados, kadangi visi 
sykiu išėjo iš darbo, o svar
biausiai nebuvo muštynių, ką 
pastaraisiais metais buvo už
tektinai.

Jūsų Mylimas Pranulis.

Atsišaukimas

PAIEŠKOJIMŲ SKYRIUS.

AŠ esu Kauno gub., Raseinų 
apskričio, Titavėnų'parapijos, 
kaimo Talučių. -Tučkaus 
duktė Juzefą Tučk&itė. Užė
jus karei išvažiavom ją ma
mų ir nieko nespėjom- pafmG 
su savim ir apie kitus Titavė- 
niškius niekur nei vieną neži
nom. Tai mes atvažiavom į 
Vitebską guberniją į miestą 
Baltinavos, nes čia atkėlė mū
sų tikrą brolį kun. Leoną Tuč- 
kų.

Tai-gi ir paėmė mums kam
barį. ir gyvenam drauge. Žino
ma tėveliams duoda pinigų, 
nes kad ne kunigas kaip reiktų 
gyvent, nes mūsų buvom iš vi
so 4. Trys broliai ir aš tai 
vienas ir vyriausis brolis kuni
gas, o du mokinasi dabar Pet- 
rapilyj, aš tai drauge esu su 
tėveliais. Tai-gi dabar mes 
ieškom Amerikoj savųjų ir kai
mynų esančių Amerike ir kad 
atsiųstu savo adresus: Gožas 
Franciškus, iš Tolučių, • Ma
žulis Jokūbas iš Tolučių, Medi- 
linčkis Franciškus iš Tolučių, 
Anna Vaičiulytė iš Žilaičių, 
Bronislavas Šimkus iš Užpel
kių, Ana Vaičiulytė iš Piušai- 
čių, D. Dariskurdžiukė. Vi-, 
žaičių, D. Dariskurdžiukė. Vi
si yra mūsų parapijos. Pra
šau gal kaip dažinos ar parašy
ti.

Vitebskoj gub. St. Baltino- 
vo Czerez Ponders J. Tuczko.

REIKALAUJA ATŠAUKTI. 
Gerbiama “Darbininko”

Redakcija: —
Aš, Juozapas Vinkevičius 

papasakoju apie savo tokį atsi
tikimą. Aš misliju kiekvienas 
lietuvis gana gerai žino adatinę 
dirbtuvę, kur daugiausiai lie
tuvių dirba, ir bosai taipo-gi 
yra lietuviai, didesnė pusė jų 
vadinasi laisvamaniais, nes 

■“Ateities” nnmerių yra pilnos 
pakampės. Tad ištiesų jų ten 
yra galybė; nes visą valią tu
ri. a! aš.ten. drrim,

Paieškau Amerike giminių 
ir pažįstamų. Antano ir Jur
gio Lenskių, Marijonos ir Pet
ronėlės Lenskaičių, Juozapo 
Laugalio ir tt. Esu Kauno 
gub., Tauragės miesto. Adr.: 
Petrograd, Leichtinberskaja 
ui. dom 16, kv. 25,. Petrui Ka
minskui.

Valerija Vitkaitė, ieško bro
lio Jono Vitkaus arba (Bruną 
Smilt) iš Kauno rėd., Ukmerg. 
apskr., miestelio Užpalių.

Marė Pečiulytė, ieško bro
lio Jono ir sesers Viktorijos 
Pečiulytės iš Suvalkų rėd. Vil
kaviškio aps., m. Vilkaviškio. 
Abiejų antrašas toks:

Roseije gorod Voronež, Sta
ro Moskovskaje No. 19 2-je uče- 
ničeskoe obščežitie biežanok.

Juozapas Paulauskas Kau
no gub., Salostų parp., Graž- 
laukio sodos gyvenęs Liepojui. 
ieškau Adomo Juknos ir žmo
nos Marijonos Atstapaikės, se
niau gyvenusi Liepojuij ir Ka
zimiero Drungilo ir Petro. Ir 
kitų pažįstamų melžiu atsiliep
ti laišku: Libavskoje Policeis- 
koje Upravlenie.

Marija Kuliešytė, Vilniaus 
gub. ir Vilniaus pavieto, An- 
drašiūnų vienkiemio, Jutuv- 
kios parapijos, noriu susiraši
nėti su broliu ir seserims Ame
rikoje gyvtnančiais. Adresas: 
Moskva, selo Bogorodskaje- 
Andriejevo Zabielinskaja ui. N. 
10, kv. 2.

Petras Valašinas iš Kauno 
gub., Panevėžio pav.,par. Jo
niškėlio iš Norteikių sod. norė
čiau susirašyti su giminėms ar
ba su pažįstamais. Adresas: . 
Archangelsk, Cholmogarskaja 
ui., d. No. 12 Valašunas.

Elbieta Šakalytė Kauno gu
bernijos, Zarasų pavieto, Pane- 
dėlio parapijos, Kindonių so
džiaus, ieškau brolio Juozo ir 
seselės Veronikos, giminių ir 
pažįstamų. Meldžiu atsiliep
ti. Mano adresas: Petrapilis, 
Zarotnaja gatvė, No. 30, kv. 11.

Barbora Kuniučiukė, pabė
gus iš karo lauko Kauno gu
bernijos, Šiaulių apskričio, val
sčiaus Radviliškio ir parapijos. 
Ieškau brolių Petro ir Aleksan
dro. Gimines ir pažįstamus 
meldžiu atsiliepti. Antrašas: 
Petrapilis. Zarotnaja gatvė no 
30 buto. 11.

Juzė Gibdukytė, pabėgus iš 
karės lauko. Kauno guberni
jos, Ukmergės pavieto, Alotų 
valsčiaus, Skapiškio par. iš 
Naevji, Ieško brolio ir sese
lių Marijonos ir Kazimiros. 
Taip-gi meldžiu atsiliepti gimi
nes ir pažįstamus. Antrašas: 
Petrapilis Zarotnaja gatvė, na
mas 30. buto 11.

Kazimieras Jucis, išbėgęs 
iš Skuodo, Kauno gub., paieš- 
kou Seliamanos Grigaitienės, 
gyvenančios Amerikoj, ištekė
jusi, po vyru pavardės neži
nau.

Mano adresas toks:
Russija. K. Jučus. Ostrov

“Nargen.” Estlend gub.
Rad. učest. No. 19.

t

Kareivis Jonas, ieško savo 
brolio Juozo Matulaičio. Suval 
kij gub. Starapolės pav. Ilgų 
laikų Kibartuose gyveno iš kur 
ir išvažiavo į Ameriką. Prašom 
atsišaukti ant šito adreso:
Petrapilis, Malocavsko selskaj

Prospekt No. 7, k. 30
Alenai Svidevskienei.

Veronika Bimbaitė pabėgus 
iš karo lauko. Kauno gub., Za
rasų pav., Panemunėlio vals., 
Salų parapijos iš Valeikiškio. 
Ieškau brolių Juozo ir Jono, 
jei kas apie juos žino meldžiu 
man pranešti. Taip-gi mel- 
žiu atsiliepti gimines ir pažįs
tamus. Mano antrašas: Pet
rapilis, Zarotnaja gatvė, namas 
30, butas 11.

Kareivis Antanas Keršulis 
pajieško broliųPetro ir Albino 
iš Lebedžių kaimo, Kauno 
gub., Vilkmergės pav. Jo 
žmona, Mina Keršulienė (po 
tėvais Lapšis) pajieško savo 
brolio ir švogerio. Atsišau
kti adresu:

Anton Keršulis, 
Moskva, 

za Butyrsl&j zastavoj, 
Carskij perejezd, 

dom Bažanova
No. 13, kv. 14.

Pabėgėlis Aleksandra Jaki
mavičius paieško savo sūnaus 
Jokūbo Jakimavičiaus, 
šaukti šiuo adresu:

Der. Cholstovo, 
Grodneriškoi gub., 

Volkov. uiezda, 
Zalvenskoi volosti.

Atsi-

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare 

»9 BROADVAY Cor. G ST. SO. EOSTON.
Tel 502 S. B.

Tel. So. Bottcn 294

DR. JOHN P. JONĖS 
Ofisą valandoe

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet. 
PHYZIKAS ir SURGIJUS 

Speialiikai atlieka visokius blociausius 
jrydymua. ypetingai su alestromis.

392 Brtadvaj, tarpe E. ir F gaiviu 
SO. BOSTON, Jl/f.

Td. So. Boston 270
DR. JOBN MacDONNELL, M. D.

Galima stuiialbrti ir lietuviiebai. 
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadvay, So. Boston.

sto-

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Tel. Oiford 4900.

J. P. TUINYLA,

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

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

Lietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Broad St., 
Philadelphia. Pa.

L r , j I Nuo 9 iki H rito. 
Valandos .. 2 .. 4 po pietų 

1 r 7 .. 8 Vakare.

Vienatine Lietuviška

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

ros sekančios gyduolės.

Veronika Strukaitė, pabė
gus nuo karo lauko, iš Kauno 
gub., Ukmergės pavieto, Alo- 
tų valsčiaus iš Kupiškio mies
telio, ieškau giminių ir pažįs
tamų, meldžiu atsiliepti šiuo 
antrašu: Petrapilis Zarotnaja 
gat., namo 30 buto 11.

Karolina Karvelytė, Kauno 
gub., Ukmergės apskričio, Su
bačiaus valsčiaus, kaimo Zvi- 
liūnų. Ieškau giminių. Prašan 
atsiliepti. Mano antrašas: 
Petrapilis, Zarotnaja gatvė na
mo 30 buto 11.

Ieškau giminių ir pažįstamų 
pabėgėk Jonas Griškėnas, Za
rasų ap. Onuškio par. Adresas: 
Kusna, retrograd. Byborskaja

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399* BROADWAY.•O. BOOYOM.

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- 

8i rokundų, su paveik
slais (apdarvta) .............35c

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpę* šitą ap

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

P. MIKOLAINIS, 
r R. F. D. — Route 2,

Hudson, N. Y.

♦*ee*ee*ee*w*w*ee*w*«e**e*ee*ee>*«e*« 
*:* Vienatini Lietuviška

| Krautuvė i 
i 1J voro, reikalingo maine-
*t* nieriamg. *“*x
X V. LUKOSEVICIA, 

Minersville. - - Pa. *♦*

Kuri užlaiko visokio ta-- - -o
menams.

•0 ,

tf

V. P. GINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS. 
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyrų, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto. ‘
52 MHjLBURY STR., p 

WORCESTER, MASS.
Ii ««■
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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

75c.

1.00
1.00 
50c.
100 
'.00 
z5c.
25e.

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

100

50c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų 75c.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.
Visokie kvepianti

muilai 10, 15 ir 25c.
Perfumos visokių gėlių 25,

50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

>

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, lmd visame

, sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

ezpresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Mass. £

avei- 
bus

Gy-

•j

SENAI UŽDĖTAS POOL- 
RUIMIS ANT PAR

DAVIMO.
4 stalai ir eigarams pastato

mas So. Bostone, geroje vieto
je 628 Warrens St. E. Cambrid- 
ge, Mass.

7 stalai taipgi parsiduoda 
347 Green St., Cambridge, 
Mass. Mes parduosime visus 
ant sykio arba kas norės ir at
skirai. Norėdami pirkti kriep- 
kitės:

Klemensas Macevičius
691 Cambridge St. 

E. Cambridge, Mass.

C. & P. Telephone St. Paul 534T
GRABININKAS 

IR
BALZAMUOTOJ AS.

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

Tai-gi, vientaučiai, laidojimo 
reikale visuomet kreipkitės pa» 
mane.

Ofisas:
JONAS GREBLIAU8KAS, 

500 So. Paca Street,
Baltimore, M. Du

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budintais, Sodais, apsėtaissu

s^uiaz 80J8Ž 8o;qjipęiau jį sįbtįubį 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai 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 
ttkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dįngton, Michigan valstijoje, Ma- 
son connty. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokiu 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 eenutą krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko- 

s lonijos mapą ir parduodamųjų 
{puikių farmų katalogą sa <iang 
paveikslų ii lietuvių Jarmerių gy-

Adresuokite,
. KIEDI8 ♦'8 8.-o

-t -

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Paaiuvam drapanas sulig nan- 
jauaios mados ir pagal Jūsų noi*x 

JONAS BERZELONIS A OO.
28 Chandler Str., Boston, Maia. 

(Castle 9quare’s Bloek'a.)

LIETUVIS KRIAUGTUS.
Paaiure visokius drabužis* 

pagal naujausią madą, vyrifc»- 
ir moteriškus. Darbą atūekv 
gerai, teiaingai ir pigiai Taip
gi išprocmu, pataisau, skalbiu ir< 
kvdrbuoju.

PETRAS
lietinių

H6
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