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Graikija nusileido.
Iš Atėnų pranešama, jog 

Graikija pilnai nusileido priešu . j 
talkininkus ir - paleido parla
mentų. š

.musų var- 
l.kacT su

■

i pasiekė savo .pastangomis.
7" Rusijos valdžia, išnaiki

nus visokias lietuvių įstaigas, 
pradėjo sistematiškai 
žnoti rusais lietuvių it

į vidurinius miestus. 
Iš tų miestų ir kareiviui

Turi k*. 
raylr<xlyS- tarp Sviniauchų ir Groehc

. New York. —10.000 šio mie
sto policmonų pagatavi važiuo
ti Meksikan kariauti. Jie iš
silavinę kn!lfo«vpjdži"s varto- ,
ti. geri feuliai ir gr.būs tran-i

Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikųšv. Juozapo Darbininkų Sąjungos.

L000 MARIŲ LIETUVIŲ
DARBININKŲ 

SĄJUNGAI 
na

tjįmMtt, brahr' 
čiai, kad mūsų o- 
skaičiaus sulsr pirmojo 
seimo.
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Dvi Austrų dideles armijos pavojuje.
7------

Meksikonai užpuolė Amerikonus. 40 Amerikonų sužeista, 17 nelaisvėn pateko
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.“Saulės”- Namai Kaime, pastatyti 1912-1913 metais. “
Dabar tuos namus paversta į ligoninęv •
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J. VOKIETAIčmPLAIŽKAS, 
RAŠYTAS Iš VORONEŽO 

st. šEir'rz
Voroneže; 25-III-1916 
Staro-Moskovskaaj No. 19 
Garbingas Maestro.

Sulaukiau iš Tamstos laiško 
ir nebent laiško: tai yra balsas 
skausmo širdies, išsiilgusios 
tėvynės ir tų, kuriems lemta 
buvo su Tamsta iĮgiaus ar 
trumpiaus darbuotiem Kelis 

tą, neiš- 
jo savo 

ii juos vi- 
visi ma- 

bti T. už taip 
*ir dovanas. Ga

vęs-tiktai laikrašty buvau pa
rašęs T. laiškutį,-£'kad siunti
nė tumet po 5 egZ..^ Muzikos,” 
bet apturėjęs laišką, prašau 
siuntinėti po 10 egz., atlygin
sime, kiek reiks, ' Visų vie
nas buvo noras,’ tai nusifoto- 

„ Jgrafuoti ię!

Pasirodo, jog Amerikos lie
tuvių delegatų — kun. Baltuš
kos ir Dr. Bielskio — praneši
mai turėjo didelę svarbų Ame
rikos lietuviams. Delegatai 
rašė, jog lietuvių komitetas 
Stockholme dyvijasi, kad A- 
merikos lietuviai nerašo į už
imtųjų Lietuvą ir gailėjęsis, 
kad negali patarpininkauti sa
vo tautiečiams.

Tai delegatų tokie praneši
mai ir nurodymai siuntinėjimo 
kelių ir būdų buvo nesvietišku 
paakstinimu rašyti » laiškus. 
Taip kad dabar gauname pra
nešimų, jog komitetas užvers
tas laiškais ir negali apsidirbti. 
Prašo amerikiečių rašyti laiš
kus vokiškai, kad tuomi su
mažinti jų darbų, nes į užim
tųjų Lietuvų tik vokiškai rašy
ti trumpai laiškai tepriimkmi.

Bile kas negali vokiškai pa
rašyti laiškų Tai “Darbi
ninkas” siuntinėjime į užimtų
jų Lietuvų laiškų patarpinin
kaus — įsteigė VERTIMO IR 
IŠSIUNTINĖJIMO LAIŠKŲ 
BIURĄ.,

Tai-gi norintieji siųsti į Lie
tuvų laiškus, gali siųsti juos į 
“Darbininkų.” Čia jie bus 
išversti vokiškon kalbon ir be 
jokio atidėliojimo išsiunčiami 
Lietuvon per Lietuvių biurą 
Stockhohne Švedijoj. Stockhol
me tie laižiau bus užregistruoti 
ir pasiųstu Lietuvon. Jei adre
satų neatsiras, tai su
grįš. Vertimo ir siuntimo vi. 
si iškaščiai bus 40c. Galima 
atsiųsti krasaženkliais.

Taiškai privalo būti visai 
trumpai ir .su aiškiu adresu 
siuntiko ir adresato.

Šveicarijoj leidžiamam fran- 
cuziškoj kalboj laikraštyje 
“Journal Suisse” gegužio 9 d. 
randame sekančias lietuvių re
zoliucijas:

Lietuvių delegatai, susi
rinkę mieste ’La Haye balan
džio 25-30 dd. š. m. nutarė ap
reikšti civilizuotam pasauliui 
sekančius faktus:

1. Rusija žiauriai spaudė Lie
tuvą per 120 metų (nuo 1796), 
naikino net jo« vaidų pavadin
dama geografišku " terminu 
“Šiaur-vakarinis kraštas.”

2. Lietuvos valdymas ir Lie
tuvos įstatymai (Lietuvių sta
tutas), tapo'užvaduoti rusiš
ku valdymu ir rusiškais įstaty
mais, kurie yra lietuviams sve
timi.

3. Vilniaus universitetas bu
vo uždarytas (18327 tas pat 
buvo su daugeliu kitų mokyk
lų, kurios buvo pavestos į ži
dinius rusifikacijos, kur mo
kymas lietuvių kalbos, lietu
vių literatūros ir lietuvių isto
rijos buvo užginta.

4. Rusijos valdžia stengėsi 
užmesti lietuviams stačiatikys 
tę baisiais persekiojimais uni- 
jatų, atėmimu ir uždarymu 
daugelio bažnyčių, net ginklu 
kraujo praliejimu (Kražiuose 
1894), uždraudžiant pildyti 
kaikurias tikybines apeigas.

5. Lietuvi buvo per čielą 
šimtmetį visokiems krauge
riams (Muravjovui korikui ir 
kitiems), kurie beigė gyven
tojus, sutrukdė krašto kilimą 
pusamžiui.

6. Uždraudimas spaudos per 
40 metų (1864-1904) baisiai 
sutrukdė lietuvių vystymąsi, 
nors vis-gi lietuvių apšvieta

J negu rusų
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kaitų ir kraujui t

8. Nuo pat pradžios šios ka
rės Lietuva ištikimai išpildė sa
vo pareigas linkui Rusijos, 
siųsdama dešimičius tūkstančių 
savo sūnų kovoti į eiles Rusi
jos kareivių. Bet Rusijos val
džia nei nemanė užsiminti a- 
pie Lietuvos autonomiją kaip 
tai padarė Lenkijai. - •'

9. Rusijos valdžia neatsižvel
gė į lietuvių pasišventimą šio
je kakėje, kariuomenei trau
kiantis paliepę viskų naikinti 
Lietuvoje visu savo keliu ir de
šimčiai tūkstančių lietuvių bu
vo nugrūsti į Siberiją.

Atsižvelgiant į viršminėtus 
faktus lietuvių tauta, nekęs- 
dama Rusijos jungo, nenori 
jokiu būdu išnaujo lenkti 
sprandą po tuo jungu, bet kai 
tų užreiškia, jog nenori pakei
sti ant jokio kito jungo ir rei
kalauja pilno ir gryno atstaty
mo savo neprigulmvbės.

Anglijos užsienių ęeikalų o- buvo augštesnė 
fisas susekė, jog į Meksiko (Lietuvoj^mokančioų skaityti 
bankus buvo deposituota $75.52 nuoš., Rusijoj 29.4 nuoš.), 
000,000 vokiškų pinigų. Tie tai “
pinigai tapo pavartoti šukėti-^ 
mui meksikonų prieš Suvieny
tas V ai sti jas. V okiečiai griė-
biasi visokių priemonių bi tik 
pagelbėti savo Reikalams.
_________________________

KETVIRTAS PASIDA
LINIMAS.

Journal de Gene ve skelbia 
žinią apie “Ketvirtą pasidali
nimą.” Lenkija ir Lietuva 
buvo jau tris kartus pasidalin
ta, dabar teutonų kalbamą a- 
pie ketvirtąjį pasidalinimą.

Jau nuo senai, jau žiemą 
vokiečiai kalbėjo apie atstaty
mą Lenkijos. Iš Lenkijos pie
navo pasidaryti buferinę vals
tybę. Ištiesų ji būt buvus e- 
konomiškai, politiškai ir ki
tais atžvilgiais prigulminga 
nuo Vokietijos. Bet , tokios 
svajonės nepatiko* austrams. O 
gen. von Hindenburg ir kaize
rio inpėdinis tvirtino, jog rei
kia tiesiog prijungti užkariau
tas žemes ir gana. ..

Austrija, pasiuntė paskui 
Burianą į Berliną pasitarti a- 
pie lenkų ir lietuvių klausimą. 
Tai paskui iškilo šitoks projek
tas: .....

Vokietija gaus Kuršą ir 
tūvos dalį, kur f 
tuvių ‘ 
Šiaur-

gų vaizdą----------- ,--------------
nąu«rtumėt, kaip išrasit rei
kalinga.

Dabar parašysiu šį-tą. apie 
mūsų Voroneže gyvenimų: iš 
laikraščių, manau, žinote bū
tų ir nebūtų dalykų, ir trum- 
piame laiškelyje nedaug ką pa
rašysi, tai-gi paduosiu tiktai 
tokias žinias,, kurias Tamstai, 
kaipo ■**Muzikos” -Redaktoriui' 
'bus indomios: Kursuose turt
ine (pedagogiškuose ir bugal- 
terijos) 130 mokinių,'daugiau
siai mergaičių (berniukai nuė
jo į kariuomenę). Kaip ir senu 
papročiu, turime kursų chorą, 
p. Nacevičiaus iš Kauno veda
mą; be to yra bendras visų 
mokinių (kuršininkų, kurši
ninkių, gimnazistų ir gimna
zisčių ) choras iš 120 žmonių 
susidedąs, to paties p. Nace
vičiaus vedamas. Chorai da
lyvauja bažnyčios, pamaldų lai
ke ir taip-jau susirinkimuose, 
vakarėliuose, mokinių bendra
bučiuose: O 19 vaasrio dieną 
Bajorų salėje įrengėm didelį 
koncertą, kuriame be choro 
dalyvavo ir solistės iš Mas
kvos: p-lė Nezalitomskaitė ir 
Valavičaitė. Dabar rengiamės 
prie tautų koncerto toje pat 
Bajorų salėje, atvelykio suba- 
tos vakare.

Visi nekantriai laukiame, 
kada nutils audros, galėsime 
grįžti į savo numylėtą Lietuvą.

Sveikinam Tamsta visi-visi 
ir linkime geriausio pasiseki
mo ir greičiausio pasimatymo.

Tamstos bičiulis
.. J. Vokietaitis.

dalintos. Vokietija gautų 
pasienį su 3 milijonais lenkų. 
Austrijai tektų kita lenkų da
lis su 9 milijonais gyventojų., 
Vokietijai tektų taip-gi Su vai- 
kų gub., kuri būtų priskirta 
prie užimtos Lietuvos. Iš 
renku gubernijų Vokietijai tu
rėtų kliūti dalys Lomžo, Ploč
io, Varšavos, Petrokovo ir 
Kalifo gub. ' 7.

—- Suvienytų ValstiJųkareivlit rusai buvę pagrfisti atgal 
Taip-gi į šiaurės vaakrus- nuo 
Lueko rusų antpuoliai, neturė
ję pasisekimo.

Bukovinoj rusai paėmė Ra- 
dautz. Čia taip-gi kliuvo ne
laisvėn keletas austrų oficierių 
ir daug kareivių. • ' . . .

Šiauriniame fronte nuo u- 
pės Pripeties iki Rygos vokie
čiai pradėjo labai smarkų boTri - 
bardavimą. Pradeda gene ra-- 
lį ofensyvą. Turbūt gerokai 

: apšaudę rusų pozicijas pradės 
smarkius antpuolius. Jau 
nuo pabaigos balandžio mėnė- 

į šio vokiečiai per Liepoją bega- 
! les amunicijos prigabeno į tą 
frontą. Buvo spėliojama, jog 
vokiečiai pradės ten didelį o- 
fensvvą, kad užimti Rygą ir 
Dvinską. Bet mat ligšiol to 
nedarė. , . ,

Taip-gi yra žinoma, jog 
visame rytiniame fronte vokie
čiai yra pastatę penkis naujus 
geležinkelius. Tai visokios 
reikalingos medžiagos ir karei
vių be jokio trukdėsio ir grei
tai prisigabena į frontą. Tai 
nelengva bus rusams su vokie
čiais grumties.

Į pietus nuo Krėvės vokie
čiai buvo pasivarę pirmyn, per
sikėlę per upę, bet paskui bu
vo nugrūsti atgal.

Pirmas mušis.
__ ________ ■ /

Pirmas susirėmimas ameri
konų su meksikonais jau atsi
buvo. Meksikoj ties Carrizal 
meksikonai netikėtai užpuolė 
Suvienytų Valstijų kareivių 
būrį ir užvedė mūšį. Tas bū
rys susidėjo iš negrų.

Tame pirmame susirėmime 
Dėdės Šamo juodoji armija nu
kentėjo. Tapo užmušta 40 
kareivių ir į nelaisvę nusivedė 
17. Meksikonai skelbia turė
ję mažus nuostolius.

Tas meksikonų pasisekimas 
labai pakurstė meksikonus. 
Ten laikraščiai extra buvo iš
leisti ir išreikštas džiaugsmas 
iš jų pasisekimo.

Likusieji po mūšio Ameri
kos kareiviai pribuvo į gen. 
Pershing stovyklų ir papasako
jo apie ištikusį susirėmimų. 
Jie pasakoja, kad amerikonai 
skaičiuje 65 atvyko prie mies
to Carrizal. Jie paprašė per
leisti juos per tų miestų. Gen. 
Gomez atvyko prie amerikonų 
pasitarti. Kai juodosios ar
mijos vadas tarėsi su gen.4 Go
mez, tai patėmijo, jog juosius 
apsupa meksikonai. Tuomet 
gen. Gomez spruko prie savųjų 
ir meksikonai atidarė ugnį į 
Dėdės Šamo juodųjų armiją. 
Juodukai šoko nuo arklių ir <"- 
mė šaudyti. Bet meksikonų 
buvo apie 200 ir arbavo į juo
dukus iš kulkosvaidžių. Tuoj 
buvo daug užmušta ir li
kusieji bėgo. Bet nedaugelis 
teišbėgo. Krito mūšyje juo
dosios armijos vadai kap. 
3oyd ir leitenantas Adair.

KRAUSTOSI. ;
Meksikonai iŠ parubežinių 

miestų.kraustosi. Kraustosi iš 
Juarez, Nogales, Xgua Prieta 
ir Matamoros. Civiliai gyven
tojai su visomis gėrybėmis bė
ga, visokie valdiški dokumen- 

kas kranjama į traukinius ir

-
parubežvje dabar jau daug yra 
ir vadai jau žino, jog neužil
go bus duotas paliepimas ūž
telėti per rubežių Kas mi- 
nuta yra gatavi ir laukia pa
liepimo. Sako, jog pirmas 
paliepimas už dienos ar mažiau 
ateis ir bus liepta užimti gele
žinkelį. Tą geležinkelį ims, 
kurs veda prie gen. Pershing 
stovyklos. O gen. Pershing 

i su apie 50.000 kareivių Meksi
kos gilumoj. Jis ten yra nuo ; 
senai ir gaudė Vilią. Jo ka-I 
riuomenei reikia pristatyti 

; maisto ir amunicijos.
Tuo tarpu visos parubežinės j 

armijos vadas gen. Funston 
reikalauja kuogreičiausiai su
stiprinimų. Dabar, sako, į 
kaip galima greit reikią 85.000 
kareivių. Tai pirmiausia 
duota įsakymai pasiųsti milici
ją iš valstijų Kansas, Missouri 
ir California. Tos valstijos 
sudarys apie 16.000.

Formai io karės paskelbimo 
nei viena pusė dar neišdavė. 
Washingtono valdžia vis dar 
tvirtina, jog jai rūpi tik apsi- i 
gynimas.

CarranMs vai-.

Rusai vis ūžia viesulos smar- 
ku'i.m ant austrų. Austrų .jė
gos taip iškrikdytos ir sutriuš
kintos, jog jiems nebelieka 
vilties atsigriebtu Iš įvairių 
šaltinių ateina žinios, jog dvi 
austrų didelės armijos atsira
do ant bedugnės kranto.

Viena armija visai apsupta 
Bukovinoj ir jai nėra išėjimo. 
O kita suskaldyta ir taip-gi be 
vilties atsispirti.

Galicijo* fronte vokiečiai su Į 
neišpasakytu smarkumu ant- ■ 
puldinėja 8nt rusų. Tą žino
ma daro, kad palengvinti au
strams. . ’ , ’ '

Prie upės Stochod, apie Šo
kui ir apie Mylak eina kruvi- 
niaUb\ mūšiai. *'■ Užpuolikais y • 
ra austrai ir vokiečiai.

Rusai skelbia atmušę tuo-

ir 
GrochOv

Holandijoj buvo prasidėję 
labai smarkios riaušės dėl mai
sto stokos. Tai valdžia da
bar nutarė uždaryti rubežių ir 
sustabdyti išgabenimą visokių 
valgomųjų daiktų. ‘Pirmiau 
buvo išgabenama daug maisto 
į Vokietiją. Rubežių vėl ati
darys, kai bus privežta pakak
tinai visokio maisto.



Laiškas
Rašau aš laiškelį 
Į margą dvarelį, 
D? kalną, jurelią 
Pas savo tėvelį.

Visiems parašysiu, 
Visus aplankysiu; 
Vargus apsakysiu, 
Džiaugsmu pas'dalysiu!

It koks paukštužėlis, 
Asai našlaitėlis, — 
Kam širdį atversiu, 
Delko-gi gyvensiu.,..

Čia nėra močiutės, 
Brolelio, sesutės, 
Tėvelio, meilužės — 
Baltplaukės širdužės!....

Kaip skąsties norėčiau 
Kam nors, jei galėčiau;
Jei draugą turėčiau 
Karštai jį mylėčiau!

Ir skundą jam pinčiau, 
Ir džiaugsmą gaminčiau;. 
Visuomet raminčiau, 
Krutinę gaivinčiau!

Dainuočiau dainelę 
Per visą dienelę, 
Jei savo mergelę 
Matvč’ jos darželyj.

Bet toli darželis, 
Oi, toli kiemelis!
Kame ji svajoja, 
Linksmai sau dainuoja!

Tad plaukie, laiveli, 
Per plačią jūrelę! 
Nuvežkie laiškelį 
Į tėvo dvarelį!

315-VI-1916 m. L. Šilelis.

Audringoj kada 
valandoj.

i
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Audringoj kada valandoj 
Krutinę mano suspaus; 
Ar busiu nelaimės bangoj, 
Širdelė manoji suskaus?

"Cv Ąugščiausiam pakelsiu akis 
Ir širdį atversiu tik Jam! 
Gyvybė manoji atgvs — 
.Laimingas vėl busiu tuojau.

A ■

Ar būsiu didžiausiam skausme, — 
-Ai ašaros bėgs iš akią?
-Ar baus mane sunkia bausme? — 
-Maldoje atgysiu, tikiu!

- Juk žmonės manęs nesupras — 
Idėją augštą, prakilnią; 
Jie nieko, o nieko neras: 
Nei noro, nei žodžią švelnią!

jau, žiui “ck, tupi augšciausio medžio _ tok
viršūnėje ir vėl riešutus graužia ir į mus tėmija.

Bandė vaikai prilipti ir pagaut, bet kur- 
tau. Dar vaikai į pusę medžio neprilipo, o 
jau voverėlė, švyst, ir duoda šuolį nuo vieno 
medžio viršūnės į kitą, ir vėl iš vaiką juokia
si riešutus grauždama. Bet, kad jau ir gra- 
bios tos voverės, kaip šoks nuo vieno medžio 
ant kito, tai, žiūrėk, rodos jau, jau ims ir | 
nukrys, bet kur tau, su viena kojuke tik spės 
nusitvert už medžio šakos galiuko ar viršūnės, 
jau ir bėga į medį.

— .0 tie zuikučiai; rusvai pilki, gražūs, 
su tokiomis didelėmis stačiomis ausimis, tai 
tie neprisileidžia nei artyn prieiti. Tik, žiū
rėk, iš po kadugio tik, šast, kaip avinas, 
kad duos šuolį, tai net žemė dreba ir vaikai iš
sigąsta ir krūpteli ir šaukia visi: “Ulia, tulia, 
zuikį, zuikį!” arba:— zuikuti, paikuti į 
dvarą, į dvarą!... O zuikio jau senai ir pė
dos atšalo.

— Matėme ir lapę, Tokia, mamyt, ta la
putė graži: rudai geltona, po kakliuku balta, 
snukutis smailus, ausys kaip mūs rudžio, o uo
dega, tai uodega! Tokia ilga, stora, kaip 
šluota...

— Ir ežį radome ir norėjome pasigauti, bet 
jis susirietė į kamuolį ir guli sau, o toks dygus, 
toks dygus — vieną adatą. Vaikai paraičiojo, 
paraičiojo, bet kad duria, tai nei vienas nepa
norėjo jo nešt, o į kepurę netilpo, buvo labai 
didelis.'

— O jau tą paukščią visokią, visokiausią, 
gražią, margą, įvairiausią, tai pilnutėlė vi
sa giria ir krūmai, dar ir ant lauko pempės su 
viturėliais.

— Kur tik klausai, visur gieda, čiulba, 
ciepsi, čerška, spiegia, cvilena, švilpia, 
čiauškia, tralena. Viens gražiai, kits dar 
gražiau, viens puikiai, kits dar puikiau. 
— Ogi varna ir ta, rodos, prie visą pritinka, 
ir ta išsižiojus vis tik: — kvarkt, kvarkt, 
kvarkti kaklą ištiesdama, pasilinguodama. 
Jau ji turbūt kitaip nei neišmoks, juk ji tur
būt kvaila, kaip varna.

— O tu, tai dar ir už ją kvailesnė, 
taip kvarksi kaip ją Dievas išmokino, 
jei nepatinka, tai gali neklausyt, o iš 
taip tyčioties neišpuola.

— Na, o ką jau dabar darysi su toms 
kvietkoms, kad tiek daug parsinešei

— A, mamyte, nežinai, kad šiandien 
pirmą dieną gegužio, Panelės Šv. mėnuo, juk 
vakare giedosime litaniją ir poterėlius kalbėsi
me... tai mes dėl to ir kvietkauti bėgome, kad 
parėdyt Panelės šv. paveikslą, kad mumis pa
laimintą, kad geri ir dideli išaugtumėm ir greit 
ištekėtumėm.

— Tai, ir nušnekėjai nei šį nei tą. Bene 
jau tas ištekėjimas, tai kas-žin kokia dangiaus 
karalystė ?

— O kodėl visos merginos nori tekėt ir lau
kia piršlią atvažiuojant. O mūsą senelis vis 
sako: — paseno-vvrs, neapsiženijo — pusė vel
nio, paseno merga, neištekėjo — pusantro vel
nio. O aš taip labai jo bijau, jis labai, labai 
juodas, ir dantys raudoni kaip raudondančio.

— Na, gana nepliaušk nieką, eik šen, te 
duonos šmotą, nes jau matau, kad valgyt nori, 
kaip vilkas. Nueik į kamarą, rasi bliudelvje 
pieno, atsinešk ir išvalgyk, tai tyčia dėl tavęs 
pačėdijau.

— Kokia tu, motinėl, gera, aš tave my
lėsiu, mylėsiu, — ir pribėgus apsikabino už 
kaklo ir pabučiavo.

tupi pa

• v
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Jau širdį atvėręs buvau
Ir skundžiausi, skundžiausi jiems.... 
Bet sužeidė jąją.... brolau!
Tikėti nereikia žmonėms!

'Kvatosis ir juoksis saldžiai, 
Nors kruviną širdį matys!.... 
Jausmus tik tavuosius įžeis!...
Ir kaip čia krūtinė atgys?... 
B-V-1916 m. • L. Šilelis.

Pabučiavo.
— Mamyte, motinėle, tai gražią, tai 

bailią kvietką parnešiau — visą glėbį!
— Tai kur jau tu ją tiek daug, vaikeli, 

jprisiskynei.
— Visur, motinėle, po lanką, po šlaitą, po 

’upelį, paežeriais, pakrumiais, o šitas baltais 
žiedeliais, tai net toli, toli, tenai gilumoje 
^girios suradau. Ant barsukyno, kur vana- 
gas pernai vaikus perėjo. Žinai, kur tas sto- 
riausias ir augščiausis ąžuolas išsikerėplinęs 
rėpso.

— Va, kad tave dievai, ogi ar tu nebi
jojai nei vilko?

— Ne viena buvau, mūs daug buvo: ir 
-Jonukas, ir Juozelis, ir Stasiukas, ir Magdu- 
<e, Rozalija, ir visos, visos mergaitės, vi- 

’dkleliame, kaip avią būryje. Kad šuka
vome, kad jau rėkavome, kad alasavome, tai 
•et visa giria žvangėjo, krūmai skambėjo ir 
-žangus linko.

— O tos vovers tokios gražvalios, akutės, 
3&nr. išsproginusios kaip spunkutes, o tos 

Ttoser s utačios, uodegėlės ilgos, plačios, plau- 
'kodki*-. Danteliais riešutus tik graužia, tik 
grrnžw>_ ir dar su kojukėmis priešakinėmis 
paatafirydarnos. Kaip mes vaikai surinkame, 
^vMRMBkkt, trekšt, trekšt!” — tai tiktai: “kiu, 
Inu. kva,” uodegą, švyst, ant galvutės, su 
^aštriai* -narais tik “skapu-s kapu, skapu”

Viktoras. Tu prašai Belgijos kareivio, kad iš
vien sėbrautą su Belgijos priešais?r 

. (Drąsiai) To nebus!
Kapit Kad tu atsisakai, tai būsi nubaustas.

i Viktoras. Mielai bausmę priimsiu.
Į Kapit. (Po valandėlės) Gal tu bijaisi, kad tu

rėsi kentėt nuo savo žmonią? To ne- , 
bijok, galėsi ramiai gyventi savo na- 
nuose su savo motina ir pačia, ir būsi 
apgintas, apgintas vokiečią kariuome
nės.

Viktoras. Aš nenoriu apginimo nuo vokiečią 
kariuomenės. Kuomet mano kariuo
menė ateis čionai, pergalėjus jūsiš
kius, gal jie atras mane kaipo nelais
vi, bet ne išdaviką.
Linkiu tau viso gero, mano vyre, ir 
noriu su tavim atvirai pasikalbėti. Pa
sakyk man paslapties žodį ir būsi nuo 
visą apgintas.

Viktoras. Niekad ant svieto.
Kapit. Kad net ir dėl savo gyvasties išgelbėji

mo?
Viktoras. Kad net ir dėl šimto gvvasčią išgel

bėjimo.
Pamatysim. Kareivi Jonai! 
(Drebėdamas) Kapitone! 
Ar esi vedęs?
Taip, trys metai, kaip vedęs. 
Ar turi vaiką?
Du sūnų ir dukterį. 
Kada matei savo vaikus vėliausia? 
Aš dukters visai nesu matęs. Jinai 
gimė, kuomet aš buvau karėn pa
šauktas.
Ikišiol dar nebuvai paliuosuotas? 
Dar ne. Bet aš gausiu keturias dienas 
ateinančią savaitę.

Kapit. Tu matyt labai lauki tą dieną, ar ne? 
Jonas. (Linksmai) Taip, galite numanyti, kaip 

aš laukiu; skaitau valandas ir minu
tes, kad tik greičiau tos dienos a- 
teitą.

Kapit. (Piktai) Leitenante Lambotte, jeigu tu 
nepasakysi paslapties žodžio, tai ka
reivis Jonas taps nušautas.

Jonas. (Sušunka) Nušautas?!
Viktoras. (Piktai juokiasi) O koks juokas! Vo

kiečią oficieriams yra uždrausta atim
ti nekalto kareivio gyvastį; tai būtą 
prieš kareiviškas tiesas.
Aš patariu tau nesikišti, ką vokiečią 
oficieriai gali ar negali.

Viktoras. (Smarkiai) O, Dieve, tas teisybė: 
jūs nepaisot, ir visas pasaulis tai žino. 

Kapit. Na, aš tau sakiau kas atsitiks, ar pa
sakysi paslapties žodį?

Viktoras. (Garsiai) Ne!
Kapit. A nori, kad tavo draugas būt nušau

tas?
Viktoras. A tu galėtum būt neteisingu? Pra

lieti nekaltą kraują? Kareivis Jonas 
nieku tau neprasikalto, jis nieko ne
žino, už ką jis turi būt sušaudytas ?

Kapit. Tai kodėl neišgelbėji jo? Jo gyvastis 
tavo rankose; tark žodį ir jo gyvas
tis bus išgelbėta.

Viktoras. Bet atimti mano draugo gyvastį vien 
dėlto, kad apsunkint mane, ar bus 

. teisinga?
Kapit. Tai karė.
Viktoras. Nušauk mane, jei nori kam nors gy

vastį atimti!
Kapit. Tai kam aš turiu tavo gyvastį atimti, 

. kad tu tik vienas težinai paslapties 
žodį.

Viktorsa. Taip, aš tik vienas žinau jį, tai aš 
vienas tik ir atsižadu jį pasakyti, 
gi nekaltas turi kentėt už kaltą?

Kapit. Tas klausimas tau atsakyti. Na, 
kyk! A nenoriu nušauti Joną, 
noriu, kad jis sugrįžtą namo pas 
vo pačią ir vaikus, bet aš turiu žino
ti paslapties žodį (Viktoras valandė
lę tyli gaivą nulenkęs. Jonas priė
jęs prie jo prašo)

Jonas. Leitenante, nepavelyk, kad jie mane 
sušaudytą.

Viktoras. (Tyliai) Susilaikyk, Jonai!
Jonas. A nesu prasikaltęs, visiškai ne. A 

tik klausiau kas man buvo sakyta, ir 
atvykau čionai su tavim. Agi vyras 
turi būt nušautas už paklusnumą?

Viktoras. (Tyliai) Bet ar tu nematai, jie nori 
suimti mūsą karalią, mūsą kareivius. 
O, mano vargše, Liudvika. Jai širdis 
gali plyšti gavus tokią žinią. Jinai 
dabar Aglijoj ir žadėjo atvykti į 
Falkenstone manęs pasitikti. (Ieško 
po kišenes ir ištraukia kelis popierius) 
Žiūrėk, štai jos laiškas, ir tai pa
veikslas mano dukters, kurios aš dar 
nemačiau. O štai sūnus, nei triją 
metą neturi, o toks vikrus vaikiukas. 
Abertas vardu. Pasigailėk nors jąją.

Viktoras. (Nenorėdamas klausyti.) Nekalbėk 
riu jį sužinoti, 
taip, nutilk, nutilk!

Jonas. Oh, kad tu būtum tėvas, tai žinotum 
ką tai reiškia! Suprastum tėvo mei
lę prie vaiką; tu gali mane išgelbėti. 
Juk išgelbėsi, ar ne?

Kapit. Dar sykį, ar pasakysi paslapties žodį? 
Į Viktoras. (Patylėjęs) Ne, ne! A negaliu, ne

galiu! Aš liksiu išdaviku.
Kapit (Sargui) išveskit kareivį Joną į apatinį 

kambarį ir laikykit jį ten, kol gausit 
kitą įsakymą.

Jonas. Akis augštyn pakėlęs. Mano Dieve, 
jie mane nušaus. ■ (du sargu tempia 
laukan) Jūs mane užmušat, nelaimin
gai žudote. Prakekti jūs, prakeikti! 

(Toliaus bus)

- .

Ką verzesi iš pypsią storują. 
isteriško Chicagos Inteligentą Rate- ■ 

Į lio—to ratelio, kuris pirmutinis manė įsisukti į 
tautiečią-ląisvamanią Sandarą—kiekvieno na
rio privalumu yra mokėti pasigerti taip, kaip 
nei šiaučius nepataikytą, taip su laiku gero tau- Į 
tiečio laisvamanio ypatybė bus mokėjimas gerai 

I rūkyti, o jei dar galima, smagiai gerti ir iš
kalbingai koliotis. Jep! Gero tautiečio lais- 
vamaniškumas ir pypkavimas daro uniją, “ove 
and inseparable!” Neužilgo turėsime laisva
maniškojo S. L. A konstitucijos reviziją; joj 
turės būti įvestas apie seimininkus naujas pa
ragrafas - pastaba: “Narys nemokantis ir ne
galintis rūkyti, negali būti į Seimą deleguoja
mas.” Po to, S. L. A išleis konkursinį vei
kalą “Kaip Išmokti Rūkyti.” Iš kalno nu
žiūriu ir kandidatą į veikalėlio autorius — Pi- 
jusą Norką. Gal kas užmes, kad Pijusas yra 
velnią gyvenimo specijalistas — žinovas, o a- 
pie pypkes nenusimano. Matote, gerasis tau- 
tietis-laisVamasis Pijusas iš begalinės mielašir- 
dystės lietuvią laisvamanišką literatūrą apdo
vanojo “Velnio Istorija.” Pirm negu tą vei
kalą galėjo pagaminti, jis turėjo su velniokš- 
čiais į pažintį susieiti, į ją visas gyvenimo juo
dąsias kertes įsigilinti. Visi atvirai kalba, 
kad Pijusas pirmiausią s velniais pažintį pa
darė su jais pypkėmis bemaininkaudamas. Ant
ra — patsai biesas labai jau su dūmais gimi- 
niuojasi. Taigi... taigi... Na, jūs jau pa
tys galime numanyti, kad Pijusas yra tinkamas.

Reikės naują priežodį įvesti. Nors ir dabar 
sakoma, kad tas ir tas, pavyzdžiui Šliupas, 
akis dumia, bet greitai tokį pasakymą reiks 
galutinai nustatyti, kuris skambės maždaug 
taip: “dumia akis, kaip tautietis-laisvamanis 

: seimuose.” Jei toks pasakymas ingytą popu- 
liariškumą, tie patys laisvamaniai tik nusi- 

1 džiaugti tegali. Kaip-gi — tautiečią-laisva- 
manią vardas taip būtą garsus, kaip anojo Pi
lypo, kuris iš kanapią staiga išlindo.

Tautiečią-laisvamanią pypkavimas turi be
galo plačią istoriją. Busimajam jo istorikui 
galiu suteikti vieną faktą dovanai. Štai jis.

Anuomet “Kataliko” menadžerius, da
bartinis nominalis redaktorius ir leidėjas, bu
vo sukirtęs laižybosna (nepamenu su kuo), kad 
jei kuris iš judvieją pradės rūkyti, turės 5 dol. 
sumokėti — ne bile kam, bet nuo karės nuken
tėjusiems. Taip bent “Katalike” buvo gar
sinta. Reiškia, pūstojo rūkyti. Ir stebėkis: 
anuomet “Katalikas” buvo kataliku ne vien iš 
vardo, bet ir iš darbo. Nežinau kaip ten at
sitiko su 5 dol., bet “Kataliko” bosas vėl ru
ko. Išnaujo stebėkis: “Katalikas” laisvama- 
nius-tautiečius ir ją organizacijas dabar labiau 
pamėgo, negu tą, kurio vardą sau prisisavino.

Girdžiu skaitytojus protestuojant: Šelmi, 
pats nori akis apdumti! Sek Bulotos pavyz
dį — tašką statyk!”

Klausau, jūs mano viešpačiai, ir statau 
tašką.

Pužas.

6 jjHl? 
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ir svečiams.

varna 
o tau 

varnos

F. V.

Tautiški dūmai.

Geležinė ranka.

Kapit

Kapit. 
Jonas. 
Kapit 
Jonas. 
Kapit 
Jonas. 
Kapit 
Jonas.

Kapit. 
Jonas.

Kapit

L. Vyčią IV Kongresas ar
tinas. Atsibus liepos 10 ir 11 
dd. š. m. Posėdžiams paskir
ta Šv. Trejybės parapijos sve
tainė, kampas E. South ir So. 
Meade gaivią.

Laike Kongreso bus sureng
ta L. Vyčią delegatams ir sve
čiams pietūs. Melstame, kad 
L. Vyčią kuopos, arba patys 
gerb. delegatai malonėtą mums 
pranešti iš anksto, kiek pri-, 
bus ir kada, šios žinios mums 
yra būtinai reikalingos prisi
rengimui prie Kongreso iškil- 
mią.

Būtą labai pageidaujama, 
kad kuopą delegatai bei sve
čiai praneštą apie savo pribu
vimą į Kongresą kogreičiausia, 
ir bent nevėliau kaip 1 d. lie
pos. Norėtume sužinot, kiek 
delegatą pribus į TV L. Vyčiu 
Kongresą.

Delegatą ir svečią palinks
minimui Kongreso dienose yra 
rengiami įvairūs vakarai, pra
mogos, į kurias ir-gi kviečia
me gerbiamus delegatus ir sve
čius atsilankyti.

Delegatams ir svečiams at
važiavus į Wilkes-Barre, Pa
galima apsistoti ‘ ‘ Redington ’ ’ 
viešbutyj; kurie norės bus pri
imami į namus. “Redington” 
viešbutis yra visai arti prie sto
ties ant kampo So. Penna Avė. 
ir E. Market St.

Pranešdami apie savo pri
buvimą gerb. delegatai ir sve
čiai malonės prisiąsti žinias 
šiuom antrašu: Felix A. Čer
niauskas, 348 Stanton St, Wil- 
kes Barre, Pa.

Taip-gi gerb. delegatai ir 
svečiai paduodami žinias apie 
savo atsilankymą malonės sa
vo antrašus priduoti, nes mums 
yra reikalinga.

Laukdami žinią iš kuopą 
delegatą ir svečią Hekamės su 
tikra pagarba

L. Vyčią Kongreso 
Rengimo Komisija.

*

(Feljetonas).
“Draugas” laikraštininką susi

važiavime nieko daugiau nematė, | 
kaip tik dūmus... Kurią, teisy
bę sakant, ikvalės ir buvo.

Albino Rimkos išminties žodžiai 
A A “Pažvalgoje.”

“įnešimas, kad svetainėje ne
būtą rūkoma; bet jau rūkoriai 
čia pasipriešino ir inešimą nu
skandino.”

H S. L. A Seimo Pittsburge pro- 
tokole-ne-protokolo, tilpusio “Vie
nybės Lietuvninką” 24 num.
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Juo tolyn, juo labyn mūsą tautiečius-lais- 
vamanius dūmai persekioja. Susivažiuos ko- 
kin seimeliu — dūmuose paskęsta. Tiršti ta
bokos dūmai sykiu su delegatais veržiasi į sei
mą salės; miglotoj salėje svarsto, daro įneši
mus, kelia trukšmus. Ir tuo jiems geriau: ku
ris iš ją dar turi gėdos krislelį ir priverstas 
triukšmą-inicidentą mišinyje nurausi, paleidžia 
dūmą kamuolius, užkloja nuraudusį veidą, o 
jei yra reikalas, pats seimininkas dūmuose 
dingsta, kaip Mefistofelis.
, Dūmai virsta į neatbūtiną laisvamanią- 

tautiečią seimą ypatybę. Kiti vėl simbolišku- 
mą tame įžiūri. Vide — kaip mėlynasis tabo
kos dūmas povailiai skleidžiasi, taip, sako, 
ir mūsą kitosios laisvamaniškos idėjos po žmo
nes skleidžiasi.

Anuomet garbingas, mokslingumo liaurus 
skinantis ponas Albinas Rimka didžiai stebėjo
si, kodėl “Draugas” pereitą metą laisvamanią 
laikraštininką seimelyje Chicagoje nieko dau-

VIENO AKTO DRAMA IŠ EUROPINĖS
KARĖS.

parašė Hali Caine, 
sulietuvino Ona Stalioniutė.

•• (Tąsa.)
Serž. (Žingsnį artyn) Halt!
Kapit. (Ranka modamas serž. pasitraukti) Aš 

noriu žinoti, kur dabar yra Belgijos 
kariuomenė?

Viktoras. Tu pats tą dažinok. 
Kapit. Ačiū! Aš tą ir manau padaryti. (Į 

tarną) Tavo vardas?
(Baimingai) Kareivis Jonas, Vikto
ro tarnas.
Iš to paties pulko? 
Taip, to paties.
To paties skvadrono?
Taip, mano numeris 124.
Ar esat susinešę su karalium prie Fur- 
nes?

Viktoras (Tyliai) Jonai!
Jonas.

Jonas.

Kapit. 
Jonas. 
Kapit. 
Jonas. 
Kapit.

(Mikčiodamas) Aš... aš nemanau, ka
pitone.
Tai kur? (Viktoras pagriebia Joną už 
rankos).
Aš-aš-aš esu tik tarnas, o tarnui jie 
viską nesako; eik Jonai, — ir jis ei
nu, nueik ten, ir jis nueina; tai vis
kas ką aš žinau.
Labai gerai. Nenori atsakyti, tai ir 
neatsakysi. Bet dar vieną klausimą 
užduosiu, kuri galėsi greičiau atsa
kyti. Jūs kątik atėjote iš belgą suė
jimos, ar ne? 
(Drebėdamas) Taip, Kapitone. 
Ir, beabejonės, jūs tikitės vėl ten 
grįžti? 
Taip, Kapitone. 
Tai tokiu būdu jūs turite ženklus, 
ba slaptyžodį, ar ne? 
Bet aš jo nežinau! Aš jums garbės 
žodį duodu. Seržantas man prisakė 
eiti drauge su leitenantu ir viskas ką 
aš žinau. Paklausk jo, ar ne tiesa?

Viktoras. Tas tiesa. Jonas nežino paslapties 
žodžio. Jis tik man buvo duotas, 

giaus nematė, kaip tik dūmus. Taip,' visi {Kapit. H-m! Tai tu turėsi man jį pasakyti, 
nutarimai laisvamaniams anuomet išdegė kaip Viktoras. Bet aš nesakysiu!
iš pypkės, bet pasirodė, kad ją būta ne kas Kapit Klausyk! Tu turi būtinai man pas-į 
kita, kaip visuomenei į akis paleisti dūmą į lapties žodį pasakyti, dėl gerovės mū- |

ir kamuoliai. Akis griaužianti, nosį riečianti,' są imperatoriško pulko, todėl aš tu-

Kapit.

Jonas.
Kapit.

Jonas.

■I

Ar-

sa-v as 
sa-

su-

ar-

Jonas.

ŠPOSAS PRIEŠ ŠPOSĄ.
Kaune, vienoje audeklą 

(ceikią) krautuvėje, jaunas 
pardavėjas kartą sumanė paer- 
žint jauną merginą, kuri buvo 
atėjus šio bei to nusipirkti. 
Pamėgus spalvą vieno ceikio, 
paklausė:

— Kiekvienas mastas šito 
ceikio kainuoja?

— Vienas mastas kainuoja 
tik keturis pabučiavimus, — 
mandagiai atsakė pardavėjas.

— Gerai, neperbrangiai; at- 
kirpk man tamista keturis ma
stus, — paprašė mergina.

Tuoj pardavėjas beregint 
atmieravęs atkirpo. Mergina 
-gi pasiėmus ceikį ir eina sau 
per duris laukan.

— O užmokestį? 
vėjas sušuko.

— Taip, žinau, — susigrį- 
žus mergina pasakė.

— Atsiąsk tamista sąskaitą 
mano močiutei, tai ji užmokės, 
nes aš Su savimi tiek neturiu 
ištekliaus. Regiu už keturis 
mąstus prisieis šešiolika pabu
čiavimą, o močiutė paskirs
tys; keturis kataitei, keturis 
kalaitei, keturis telyčaitei, o 
paskutinius keturis galėsi tam
sta į kakalį (pečią) pabučiuo
ti. Atleisk, tamista, kad su 
savimi tokią daiktą nesinešio
ju.

Pardavėjas nosį nuleido ap
sigavęs, ir susiprato, kad ne
tik jis vienas moka šposuoti, 
bet už jį yra geriau mokan
čią.

parda-
■»

v • <

J. V. Kovas.

GERAS ATSAKYMAS.
Viekšnią Kuneienė baudė 

savo sūną Petrą, kad netingi
niautą, ir liepė prisižiūrėti į 
darbštumą bitelią.

— Žiūrėk, Petruk! Kaip 
būt malonu, kad tu taip bū
tum darbštus, kaip tos bitu
tės.

— Žinoma, būtą gerai. Bet, 
prisimink, mama, sau: bepi
gu joms būti darbščioms, kad 
jos visuomet saldą medą val
go, o aš vos sykį į metus gau
nu, o ir tai tik apsilaižyti.

J. V. K...1.
4

*

■



Upelis.

«

P-L2 ALENA B RADUNIUTE,
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savo gyvastį svetimtautiškose Taipo-gi būkit malonūs ateiti 
, . _ _ _ _ - ___  • • w 1 • • •

Mažiukas.

15

Kuopos rašt.

Kasai.

Wesfildietė.

LONDONAS. 
Darbai.

-

oi-

Lietuviai kitur

Pastaruoju laiku kriaučių 
-darbai labai pagerėjo. Sta- 
liorių sumenkėjo. Už gėrimus 
kainos kįla. Bet girtuokliai 
neatboja. Žada gert po seno
vei. Sako verčiau nedavalgy- 
ti, negu atsižadėti svaigalų.

Pas mus laikrodžius pavarė 
vienų valandų pirmyn. Reikia 
ankščiau kelti. Tas ypač mo
terims nepatinka.

Dabar laukiame p. M. Yčo 
sugrįžtant.

BROOKLYN, N. Y.
T. Fondo 13 skyriaus aukos 

surinktos ant blankų nuo se
kančių šeimynų:

Per Onų Bendaravičienę sa
voj šeimynoj $1.30, nuo K. 
Samulevičienės 35c., nuo K. Bi- 
ganskienės 25c., per Kastanci
ją Dumblienę savoj šeimynoj 
$1.60c., per P. Tikoizų nuo 
šeimynos Matusevyčių 75ę.

Viso $6.50.
Aukas siunčiam į T. Fondų 

B. Vaišnorai
T. F. 13 skyrius.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose

HARTFORD, CONN.
Pas mus veikimo gana daug; 

gaila, kad laikraščiuose nela
bai matosi iš Hartford’o žinių 
apie jaunimo veikimų. Nors 
ir L. Vyčių 6 kp. turi savo ko
respondentų išsirinkę, kad ap
rašytų kuopos veikimų, bet 
kaip pasirodo, tai korespon
dentas kažkodėl nerašinėja. 
Ir kokių buvo surengtų vakarų, 
prakalbų ir teatrų, o nieko 
nebuvo aprašyta. Tai nors ir 
buvo tas senokai, bet aš šiek 
tiek atsiminęs aprašysiu.

Birželio 6 d. š. m. L. Vyčių 
6 kp. parengė vakarą su įvai
riais pamarginimais, tai buvo 
viskas labai puikiai atlikta. 
Programas susidėjo iš 1, Vy
čių hymno, sudainavo šv Ceci
lijos choras po vadovyste varg. 
p. O. Rasmanskio. 2. Prakal
ba, kalbėjo mūsų gerb. kun. J. 
Ambotas, aiškindamas nau
dingumų prigulėti prie L. Vy
čių. 3, Teatras “Našlaitė” 
4-rių veiksmų drama, tai pir
mų sykį Hartford’o Vyčiai pa
statė scenoj tokių puikių dra
mų. Visi gėrėjosi net svetim
taučiai, kurie atsilankė stebė
josi, kad lietuviai lošia tokius 
puikius ir pamokinančius vei
kalus. Teatras nusisekė kuo- 
puikiausia, visi aktoriai atli
ko savo roles labai gerai.

4. Deklemacija “Išeina ant 
karės numirti, ’ ’ padeklemavo 
ponia V. Elijošienė. 5. Dekle
macija “Tu Lietuva” pasakė 
p-lė K. Jasmovičiukė. 6. Dek- 
lępiacija “Kaip man, taip 
man,” atliko pp. K. Jasmovi
čiukė ir Strigiutė. Toliaus šv. 
Cecilijos choras po vadovyste 
varg. p. O. Rasmansko sudai
navo “Aš myliu girelę” “Gi
rioj” ir “Lietuva Tėvynė 
mūsų” M. Petrauskio, sudai
navo labai puikiai, nes choras 
yra gerai išlavintas mūsų ga
baus, jauno vargoninko. Po 
to prasidėjo šokiai ir lietuviš
ki žaislai, kurie traukėsi iki 
vėlai nakties.

sakė aukoti.
Aukavo šios ypatos po $1.00: 

O. Rasmanskas (varg.), S. Kel
melis, T. Špelis, K. Puodžius, 
B. Zangalavičius, B. Sausana- 
vičius, A. Kučas, K. Tamo
šiūnas, A. Narkevičius, J. 
Bajolvtė, O. Žilinskaitė, K. 
Kručkas, T. Buivydžiukė, M. 
Bubinaitė.

Po 50c. S. Kneižis, A. Stra- 
vinskaitė, O. Manikaitė, P. 
Skupaitė, V. Vergiate, M. 
Karaliūtė,; O. Motiejuke, S. 
Narkevičius, Izabelė Cekiutė. 
Viso labo pinigu surinkta 
$18.50, kurie tapo induoti vie
tiniam Tautos Fondo skyr. ka
periui kun. J. Ambotai. Po 
to linksmai pažaidė lietuviškus 
žaislus ir skirstėsi namo vely
dami mūsų gerb. varg. gyventi 
ilgiausius metus ir tardami a- 
čiū už tokį puikiai surengtų va
karų. Ypač linksmi buvo kad 
sušelpė savo brolius nuvargu- 

Lie|ujto j sudędųmi tokias 
ias atfksik •

SIUS
gausias lauKas. ~

Tai-gi pasirodo, kad Hart
fordo jaunimas prie kiekvienos 
progos nepamiršta nei aukų 
parinkti dėl sušelpimo savo 
brolių.

9^? ' 9jjt? 9^?;
P-nia R. JUMUITIMIt, 

gabiausia Ne vark’o, N. J. dai- 
nininkė-solistė, vytė 29-tos 
kuopos. Vos susitvėrus 29-tai 
kuopai L. V. p-nia R. Jurkai- 
tienė pirmutinė prisirašė prie 
vyčių choro ir čia pradėjo ro
dyti savo gabumus dainavime. 
Šiandien kaipo gabi dainininkė 
yra visų mylima ir gerbiama.

P-le ALENA BRADUNIUTĖ, 
duktė p-nios M. Bradunienės. 
Ji dar vos 7 metų, bet jau 
daug kartų yra pasirodžiusi 
lietuvių scenoje ir savo gražiu 
dainavimu nekartų žavėjo at
silankiusių publikų. P-lė A. 
Braduniutė paskutiniu laiku 
lavinas šokiuose ir jau savo 
šokiais yra dalyvavus angliš
kuose teatruose ir lietuviams 
jau yra šokusi
.. čia panelė Braduniutė apsi
rengus škotiškuose aprėdaluo- 
se, su kuriais šoka škotišką 
šokį.

dėt, kad teatras, nežiūrint 
didelių iškaščių, gražiai apsi
mokėjo.

Šiuomi veikalu L. R. K. 
Moterų Sųjunga pasirodė rim
tai veikiančia draugija, nuo 
kurios ateityje dar daugiau ti
kimasi.

Bet svarbiausia yra tas, kad 
Montelloje pradėjo veikti ka
talikės ir katalikai.

Žvalgas.

MONTELLO, MASS.
L. R. K. Moterų Sųjungos 
kuopa subatos vakare 17 

birželio, gražiai sulošė svarbų 
teatralį veikalų “Genovaitę” 
Lietuvių Tautos Name. Iš
skyrus keletu mažesnių neprie- 
teklių, lošimas pavyko geriau, 
negu tikėtasi, nes vietinės 
Moterų Sųjungos teatralė kuo
pa lošė dar pirmu kartu, ir 
tai tokį didelį ir sunkų veika
lų. Tarpu lošėjų pasirodė tik
rų talentų. Dramatiškiausiai 
savo rolę atliko Golius (M. Sa- 
kalauskiutė.) Paskutinė Go
baus kalba kalėjime ir mirtis 
padarė milžiniškų įspūdį. Dau
gelis žmonių apsiašarojo. Rei
kia pagirti ir Genovaitės (O. 
Kašėtaitės) lošimų. Jinai įsi
gilino į savo rolę ir jausmin
gai perstatė Genovaitės kentė
jimus. Neblogai sulošė Sigy- 
tos (O. Samsoniutė) ir ragana 
(L. Kubilienė). M. -Juškienė 
turėjo Alkiaus rolę ir susirem- 
dama su Mauru (M. Vaičiūnie
ne) pridarė daug juokų. Rim
tai ir sąmojingai lošė M. Rai- 
paitė karžygio Bruno rolę. B. 
Vismontienė ir B. Poškienė pa
sekmingai perstatė budelius, 
gi M. Verseckaitė atliko tarnai
tės Bertos rolę. Draką sulo
šė E. Rožėniutė. Kareiviai 
taip-gi buvo moterįs ir mergi
nos: M. Klimovičienė, P. Juo- 
daičiukė, E. Balčiūnaitė, M. 
Kavaliauskaitė, V. Kuodyče 
ir A. Kuodyče. Beje! Be-* • 4taM fe a . V.
Antanavyčiutė, kuri nekartą 

gausios jau buvo dalyvavusi ir vaikų 
■ teatralėj kuopoj.

neatm- Po teatro buvo šokiai. Gir-

CLEVELAND, OHIO.
Birželio 18 d; L. Vyčių 25 

kp. buvo surengus bendrų iš
važiavimų. Diena buvo labai 
puiki, tad išvažiavimas ir-gi 
buvo linksmas ir gyvas. Skait
lingas Vyčių būrys gėrėjosi ir 
džiaugėsi gamtos grožybe, per 
ištisų dienelę nepaliovė links
mintis buvo įvairių žaidimų, 
daug padainuota linksmių dai
nelių. Taipgi- buvo duotos 
dovanos už greitumų. Iš mer
ginų pirmų dovanų laimėjo p- 
lė Br. Skripkauskaitė, iš vai
kinų p. J. Varseckas. Reikia 
pastebėti, kad šis išvažiavi
mas buvo linksmiausias kiek 
man teko, kur būti. Visų 
Vyčių veidai spindėjo pilni lin
ksmybės, laike pietų ir vaka
rienės stalai buvo papuošti su 
skaniais užkandžiais. Bet kaip 
matyti, tai mūsų Vyčiai la
biausiai myli daineles, kur tik 
keletas susispiečia ir betrau
kia. Dauguma svetimtaučių 
pasigrožėjo iš Vyčių dainelių 
ir iš tokio linksmumo. Bra
vo, Vyčiai, kad laikotės bro
liškumo ir vienybės. Nieka
dos nereikia sarmatytis svetim
taučių, padoriai apseinant, bet 
visur ir visados sakyties, kad 
esame tikrais lietuviais. Bū
tų geistina, kad dar surengtų 
išvažiavimų, nes šis išvažiavi
mas pasiliks ilgai atminčiai.

Špokas.

EASTON, PA.
Nedėldienyje birželio 18 d. 

L. Vyčių 34 kuopa parengė pra
kalbas bažnytinėje salėje. Ant 
prakalbų atsilankė beveik visi 
Eastoniečioi, kaip katalikai, 
taip ir socijalistai. Pirmiau
sia kuopos pirmininkas persta
tė programų. Su eilėmis ant. 
estrados pasirodė vytis p. Luk
šys, pagaliaus kun. P. K. Cės- 
na iš Tamaąa, Pa. kalbėjo apie 
bėgančius lietuvių reikalus. 
Studentas Bostono teisių Uni- 
yersiteto < p. K. Česnulevičius 
kalbėjo apie Darbininkų Sųjun-

P-nia M. BRADUNIENE,
žymiausia Newarko daininin

kė ir lošėja, vytė 29-tos kuo
pos. Nenuilstanti Šv. Cecili
jos bažnytinio choro giedorka 
ir veikėja tautiškoje dirvoje.

HARTFORD, CONN.

Išrinko delegatus.

Birželio 18 d. L. Vyčių 6 kp. 
turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Susirinkime buvo svarstoma 
daug reikalų. Išrinkti du de
legatai O. Rosmąpskis ir P. 
Mikalauskas į Kongresų, ku
ris bus liepos 10 d. Wilkes- 
Barre, Pa. Toliaus buvo įneš
ta ir patvirtinta, kad Vyčių 
kuopa turėtų uniformas ir sa
vų Vyčių organizacijos vėlia
vų. Ant galo buvo renkamas 
maršalka ir knygius. Maršal
ka liko K. Tamošiunos, o kny
gių būti apsiėmė panelė P. Sku- 
paitė.

Kuop. kor tas.

Tautos Fondo 
valdyba.

—iĮ

Puroiinjiiic&s *
Kun. J. J. Jakaitis, 

Providence & Waveriy St., 
Worcester, Mass.

1- mas vice-pirm.: —
Adv. A. Šlakis, 

3255 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

2- ras vice-pirm.: —
Kun. P. Serafinas, 

2327 W. 23-rd. PI., 
Chicago, Dl.

Sekretorius: —
K. Pakštas, 

3255 South Halsted Str., 
’ Chicago, Dl.

' Iždininkas: —
B. Vaišnoras, 

1514 Carson Str., 
Pittsburgh, Pa.

Iždo globėjai: —
A. Nausiedienė, 

917 W. 33-rd. St., 
Chicago, Dl.

J. Miliauskas. 
PITTSBURG, PA.

Račiūnas su savo judamais pa
veikslais. Žmonėms patiko. 
Ponia Račiūnienė gražiai pa
dainavo. Cicilikai tai nėjo 
žiūrėti. Mat tas atsibuvo ba
žnytinėj salėj. Cicilikai ant 
kampų susitraukę kaip kur
miai styrojo arba karčiamose, 
kaip karvės bliovė.

Springvallietis.

gų, su tuo tikslių idant čio- 
nais sutverti kuopą minėtos 
Sąjungos. Savo prakalboje 
puikiai perstatė darbininkų 
reikalus ir kokių blėdį daro vi
suomenei lietuvių socijalistai. 
Tikslą savo atsiekė, -prisirašė 
keletas narių, taip, kad jau 
galima sutverti kuopą ir kele
tas užsirašė “Darbininkų” or- 
ganų Darbininkų Sųjungos. 
Kun. J. Miliauskas iš Pittsto - 
n’o Pa. kalbėjo apie socijaliz- 
mų ir parodė, kad sočijalizmas 
tinka lietuviams taip, kaip 
pirštinė prie sienos. Abelnai 
kalbėtojas puikiai atliko savo 
užduotis. Laike pertraukų L. 
Vyčių 34 kuopa svečius links
mino ant savo “Victrola.” 

Prutenis.

V. dr-tė. Dienų bus piknin- 
cas su įvairiais pamarginimais 
ir lošimais iš cukrainių ir tt. 
kokių dar atholiečiai nebuvo 
matę ir girdėję. Vakare bus 
suloštas teatras “Piršlybos.” 
Atliks L. V. 10 kuopos artistai. 
Tai-gi kviečia visus atsilankyti 
ant to puikinus vakaro, nes 
visi būsit užganėdinti ir links- 
mūs, o juokai tai neapsakomi. 
Prisijuoksit iki soties. Pra
džia 7:30 vai. vak. Įžanga vi
sai pigi, tik 15c.

Komitetas

E. CAMBRIDGE, MASS.

Naudingos prakalbos.

Nedėlioj birželio 18 d. vie
tinėj lietuvių Nekalto Prasidė
jimo P. Šv. parapijinėj salėj 
atsibuvo prakalbos, kurias su
rengė S. L. R. K. A. kuopa.

Pirmiausia kalbėjo p. Jonas 
Jaroševičius, minėtos organi
zacijos Centro pirmininkas. La
bai aiškiai nurodė kokių naudų 
turi prigulintieji prie tos nau
dingos organizacijos. Išrodi- 
nėjo, kaip klaidingai daro tie 
tautiečiai, kurie apdraudžia

BRIGHTON, MASS.

Vyčiams.

Pėtnyčioj birželio 30 d. 
Boddy hall 58 Market St. atsi
ims Vyčių 53 kuopos susirin
kimas. Visų narių širdingai 
prašom atsilankyti į šitų svar
bų susirinkimų, nes turime la
bai daug svarbių dalykų svar
styti apie kuopos reikalus.

Zi ■ ■ ■■■....

CHICAGO, ILL.

Siunčia delegatą.

L. D. S. kuopa savo laikyta
me birželio 4 d. susirinkime 
svarstė daug dalykų ir išrinko 
delegatų į seimų. Išrinko p. 
M. Mažeikų. Buvo padaryta 
daug sumanymų ir juos delega
tas nusivež į seimų. Čia tik 
paminėsiu, jog mūsų kx>pa 
vienu balsu nutarė mokėti po 5. 
į streikininkų fondų.

Prie kuopos prisirašė 2 nau
ju nariu.

HARTFORD, CONN.
Birželio 12 d. š. m. atsibuvo 

varduvės mūsų vargoninko O- 
nupro Rasmanskio. Susirin
kus giedoriams kaip paprastai 
mokinties, tai vargoninkas 
perstatė naują giedorką p-lę 
M. Čemauskaitę atvažiavusią 
iš Brooklyn’o N. Y., visi priė
mė delnų plojimu, sudaina
vus keletą dainelių mūsų var
gonininkas užprašė visus gie- 
dorius ant surengtos vakarie
nės. Per vakarienę jisai gavo 
puikų gėlių bukietą nuo neku
riu giedorkų^ , y

Besilinksminant vienas iš_____,_______v __
giedorių p. S. Kneižis.prisiirri- nu^o rolę puikiai atliko 'B. 
nė apie nuvargintą mūsų tėvy- i 
nę Lietuvą. Pasipylė f-----
aukos, nors nedaug buvo gie- i 
durių, bet nei vienas neatei-

HARTFORD, CONN.
Kai tapo pastatyta nauja 

bažnyčia, tai senoji tapo per
dirbta į salę. Pirmiaus Vyčiai 
laikė mitingus skiepe po virš 
minėta sale, o dabar persikė
lė ant viršaus. Čia turi pato
gią, puikių, didelę salę mitin
gams laikyti. Perėjus į mi
nėtą salę su visais dalykėliais, 
su knygynu, pasirodė permaža 
šėpa dėl knygų. Tai garbės 
narys Juozas Laučka ineša, 
kad reikia naujos šėpos dėl 
knygų ir paaukavo 5 dol. Vi
si patvirtino delnų plojimu. 
Darbas greit invyko. Gerb. 
vietos kleb. kun. J. Ambotas 
nupirko tam tikrą šėpą dėl 
knygų ir paaukavo L. Vyčių 
kuopai.

Dabar turime gražų knygy
ną su daug gražių knygų ir ant 
stiklinių durų bus auksinėmis 
raidėmis parašas, kad knygy
nas L. Vyčių 6 kp., Hartford, 
Conn.

Tai-gi gerb. klebono kun. J. 
Ambotoirp. J. Laučko dėka 
turime gražią ir naudingą 
mums dovaną.

ATHOL, MASS.

Pranešimas M. šv. A. V. 
dr-jai.

Pranešiu visiems dr-tės na
riams, kad susirinkimo nebus 
4 d. liepos, kadangi dieną bus 
pikninkas, o vakare teatras, 
tai susirinkimas .atidėtas ant 
11 d. liepos. Įvyks vakare 
7:30 vai. Tai-gi meldžiu visų 
narių susirinkti, nes tai pusme
tinis susirinkimas ir daugiau 
bus svarbių dalykų. ' 

J. P. Andritiunas. 
pirm.

ST. LOUIS, MO.

Vokiečiai karščiuojasi.

Tūlas vokietis H. G. ginči
josi su lenku, kad į 4 savai
tes bus Verdunas vokiečių 
rankose, o paliokas tvirtino, 
kad ne. Ir besikarščiuodami 
sudėjo laižybas p6 penkis dole
rius. 16 d. birželio pasibaigė 
laikas ir paliokas laimėjo lai
žybas — penkis dolerius, o vo
kietis baisiai supyko ir žadėjo 

- — -------palioką P.

WESTFIELD, MASS.-a
Graži pramoga.

Biiželio 10 d. čia atsibuvo 
nepaprastas mums koncertas. 
Jį surengė vietinis choras, ku
riam vadovauja vargoninkas p. 
V. Kanclerius. Dalyvajo 5 
dainininkai svečiai iš Worces- 
ter, Mass. Džiugino mus p. 
Cižauskis ir jo pagarsėjusi 
žmona ponių M. Cižauskienė. 
Taipgi dainavo p. Petras Skais- 
kis, p. Petras Milius ir p-lė 
Elzbieta Baltruševičiutė. Taip
gi choras gana gerai padaina
vo. Pelnas ėjo parapijos nau
dai.

kompanijose, arba tie, kurie 
niekur neapsidraųdžia. Išro
dė, kaip lengvos apsidraudi
mo išlygos yra katalikiškame 
susivienijime.

Paskui kalbėjo vietos klebo
nas kun. Krasnickas. Ir-gi ra
gino prigulėti prie Susivieniji
mo. Po to apie jaunimo rei
kalus gerai pakalbėjo p. A. 
Kneižis, “Darb.” administra
torius. Jis ir-gi užsiminė apie 
naudingąsias organizacijas — 
Susivienijimų, Moterų Sujungę., 
Vyčius, Blaivininkų Susivieni
jimų. Ketvirtas kalbėtojas 
buvo p. Jonas Karosas, “Dar
bininko” redaktorius. Nurodė 
lietuvių kalbos turtingumų ir 
gražumų ir ragino visus savo 
kalbų mylėti ir branginti. Jisai 
pamargino ir pagražino savo 
kalbų gardžiais juokeliais. Kal
bėjo ir apie blaivybę, pašiepda
mas girtuoklius.

Tarpe kalbų S. L. R. K. A. 
Centro pirmininko pono J. Ja
roševičiaus duktė Birutė gra
žiai padeklemavo p-lės U. Gur- 
Idiutės eilių. Publika pado
riai mergytei paplojo delnais.

Keletas naujų narių prisira
šė prie kuopos.

Ten buvęs.

SO. MANCHESTER, CONN.
17 d. birž. teko man būti L. 

Vyčių 21 kuop. baliuje. Jau
nimo buvo gražaus. O la- 
biaus gražių mergaičių, kurios 
ten žaidė. Labiaus aš atkrei
piau domų, kad viršminėta 
kuopa neįleido tų melagių, 
raudonkaklių. Kaip tik ateis 
koks, tuoj išmeta per duris 
sako: “Vietos tau čia nėra.”

Čionykščiai vyčiai turi daug 
rėmėjų ir sau prielankių žmo
nių.

prisirašyti, kurie dar ir nepri- 
gulit. Dar primenu, kad tų 
vakarų naujiems ir seniesiems 
nariams bus dalinamas “Vy
tis” dykai ir galima bus užsi
sakyti ženklelių.

Komitetas. 
--------------- !

EASTON, PA.
Čia Lietuvos Vyčių 34 kuopa 

birželio 18 vakare surengė pra
kalbas, kad sužadinus vieti
nius miegančius lietuvius. Pra
kalbos nusisekė kopuikiausiai, 
nes programas buvo neblogai 
sutvarkytas. Pirma ant es
trados pasirodė S. A. S. trum
pai paaiškinęs prakalbų tikslų, 
prašė visos publikos, kad už
silaikytų gražiai. Toliaus J. 
L ūsas padeklemavo “Mano 
Gimtinė.” Toliaus kalbėjo 
kun. Cesna iš Tamaąua, Pa. a- 
pie Vyčių svarbą ir ragino vi
sus paremti Vyčių užmanymus. 
Toliaus kalbėjo p. K. Česnule
vičius, Bostono Universitetai 
studentas. Jis savo kalboj* 
nupiešė visą darbininkų skur* 
dų, o prieg tam .nurodinėjo 
kaip reikia pasiliūosuoti iš po 
kapitalistiškos vergijos. Ragi
no mokinties, tverties į orga
nizacijas darbininkiškas; o y- 
patingai nesiduoti prigaudinėti 
mūsų atskalūnams ir jų spau
dai.

Kalbėjo kun. J. Miliauskas. 
Jis tai kaip rankove išvertė 
visų “cicilikizmų” labai buvo 
stebėtina, kad mūsų Eastono 
cicilikai klausėsi išsižioję, kaip 
gervės giedros metu.

Po prakalbų buvo davinėja- 
mi klausimai; vienas Raulas- 
cicilikas paklausė štai kaip: 
“parodyk man kur yra dan
gus,” publika ant ano tokio 
klausimo privertė pirmsėdį 
prakalbų, neduoti jokio klau
simo “Raa

ATHOKMASS.



Julius Prince Bankierius
Išmaino pinigus, parduoda

kietus į visas dalis pasaulio. 
Taip-gi parduoda krautuvėm-

Nebūk be katalikiško
Kur tinka?

Savaitę raudoną.

Chicago, UI.

Ant visados

Kriaučka
Jonuks geras prižadėjo 
Nupirkt jai saldainiu — 
Jam Onutė pažadėjo 
Žiedą duot ant mainų.

Vai, Jonukai, šalbėrėli, 
Nupirk man cukrainių, 
Aš tau busiu prielankesnė 
Kai Kaziukui Rainių.

Valyt pragaro mėšlynus, 
Velniūkščių srutyną 
Bėg eicilistė panaitė 
Neliek nei vaikinas.

2. Delko saliūnininkai ir ka- 
rabelninkai taip vieni kitus 
myli, kad ir vandeniu juos ne- 
perskirsi ?

3. Delko dažniausia j mote
rystės liudininkus kviečia tuos, 
kurie niekuomet bažnyčių ne
lanko o tik džiką ant stryto 
šoka?

Ir visą “Šakės” gudrumą 
Sukimšt į uzboną, 
Kurs pekloje pakabintas 
Naktaize raudona.

310 Brubray, Ss. BectM
T«l. So. 1MS-K ir lMt-B

O, pranašai Bogačevski! 
Kurs’ iš ten parmovei,

Ir Usteryj tiek gudrybių 
“Šakėje” sukrovei!

Abu “Šakių” pasiimti 
Glėbin neužmirškit,
Ir visiems savo draugučiams 
Kišenes prikimškit.

Raudonuosius cicilikus, 
Žmonijos paadužas — 
Pačiam Marksui atiduot reiktų 
Sukrovus į laužus...

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO DRAUGUOS

“EŽYS”
(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

stųro
— vi-

Jie paveikslų išžargvtų 
Dailumais gėrėjos;
Ir viens antro — galus nosių 
Meiliai čiupinėjos.

“TIKYBA IR DORA
(Du kartu mėnesyje) 

Metams 75c.
1631 W. North Avė

Michael Coran
366 Broadway, 

South Boston, Mass.

Jos ten visos susigadys
Ir bus neprošalį,
Nes tik cieilistai “Šakėms” 
Peklą priteršt gali.
Ir velniams padaryt džiaugi 

[mą -

mums 
Mano

“TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis) 
Metams 50c.

314 Mahanoy Avė., Mahanoy City, Pa.

Tie saldainiai, jųjų dviejų 
Širdis sulipyno,
O tas žiedas mainų duotas, 
Rankas sukabino. — Ant vi 

sados.
J. V. K .s.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

Dabar ir vėl. Apsivedė Šu
kė su Brigitos Špuke, susilau
kė jaunos pakalenijos ir, ge- 
valt! Nežino kaip savo bei- 
biui vardą inkalti. O dar gi
riasi laisvais esą. Kad jūs 
kur surugtūmet, kaip “Kelei
vio” Maikis, su tokia laisve!

Nuneškite tuojaus savo bei- 
bį į saliūną, paguldykite pa- 
barėn ir gerai jį palaistę byru 
praminkite jį Špunka. Kito
kio krikšto savo vaikui, kai
po laisvamanių tėvų inpėdi- 
niui, duoti negalite, nes tai 
būtų priešinga cicilizmo raudo
nąja! pančekai, kuria visuo
met būna papuošiami eicilistų 
tėvų vaikai.

Kunigas Dūda Dėdei Jackui 
praneša, kad jis su Šukėmis 
ir Brigitomis nieko bendro ne
nori turėti. Iš jo jokios pa- 
gelbos nesitikėkite. Priimkit 
Dėdės Jackaus patarimą ir 
ščastlivai savo naują ir laisvų 
Špunką auginkite.

Dėdė Jackus.

“ŽVAIGŽDĖ”
(Savaitraštis)
Metams $2.00.

3554 Richmond Street, Philadelphia, Pa.

2. Saliūnininko ir karabel- 
ninko meilė ir sutikimas paei
na iš to, kad abudu vienodai 
žmones myli. Kaip vienam, 
taip ir kitam reikia mamų že
miškų turtų, o tuos turtus jie 
tegali iš žmonių kišenių ištrau
kti. O kad dvi galvos, tai 
ne viena, tai abu syk ir dar
buojasi.

3. Ogi kad lengviausia bū
tų po šliubo persiskirti ir ne
būtų kam paliudyti, kad jie 
jau moterystės ryšiu surišti. 
Ir iš vieno džikerio pasidaro 
net trys.

PIKE S ŠUKEI ATSAKYMAS

Gerbiamoji šukė: —
Jei visi Amerikos lietuviški 

cicilikai pradėtų Dėdę Jackų 
baderiuoti tokiais svarbiais 
reikalais, kaip tavo, tai ne
trukus Dėdei Jackui prisieitų 
atsisakyti nuo socijalistiško 
šolderio ir padžiauti savo lais
vamaniškas pančekas prie pat 
“Keleivio” redakcijos, kur 
“Ateities” redaktorius jungia 
lietuviškąjį demokratizmą su 
cicilizmo.

Nutrūko kokiam nors cici- 
listui raudonoji naktaiza, tuo
jaus jis rėkdamas ir kulnis 
kratydamas dumia Dėdės Jac
kaus kampeliu ir prašo: — Mis- 
ter, ei Mister, alpyk; 
kur laisvamanių ratelis 
si stipinai spiegdami ir tarškė
dami, it žydo išgverę ratai, su- 
marma į Dėdės Jackaus kam
pelį ir orą taip baisiai suteršia, 
kad paskui tris dienas ir tris 
naktis reikia nečystas kvapas 
klinyti; pabėgo kurio nors ci- 
ciliko laisvoji boba, tai vyras 
tuoj prašo kitos. Rakštelės 
visi ir tiek! Neduoda Dėdei 
Jackui kaip reikia ir pamiego-

“ ŠVIESA”
(Du kartu mėnesyje)

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

Būk palaimint’s “Šakės-Kar- 
[du” 

Kaip didvyris srutu,
Kad ne“Šakės” mėšlo mokslas 
Kas-gi iš jų būtų?

ŠV. MIKOLO ARKANIOLO 
DRAUGUOS VALDYBOS 

ADRESAI 
COLLINSVILLE, ILL.

.. Pirmininkas:
Jonas Kurelaitis.

615 Vandalia Str.,
Vice-pirmininkas:

Pranas Stankaitis,
916 Hig Str.,

Prot. raštininkas:
Jonas Rudinskas

600 N. Guernsey St., 
Fin. rašt. ..

Kažvs Kavoliunas, 
419 So. Clinton Str. , 

Iždininkas:.
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 an
trą ketvirtadienį, mokyklos 
salėje 225 Vendalia St., Collins 
ville, III.

Lietuviai apsi
ginkluokite taip

Nusipirkite savo namus 
ir už juos randas išsimo
kės, tai senatvėj turėsite 
dailų gyvenimą. Apdraus- 
kitę (inšurinkite) na 
mus ir rakandus (fomi- 
čius), kad nelaimėj atsi 
tikus galėtumėte kitus nu
sipirkti, apsaugokite dirb
tuves ir darbininkus, ap 

! saugokite automobilius, 
arklius ir vežimus nuo vi
sokių nelaimių.

Aš virš minėtus darbus 
atlieku kogeriausiai, turiu 

i patsai gerą patyrimą gy
vendamas čia Amerikoj 
per 30 metų. Esu tikrai 
atsakantis už visokį dar 
bą, turiu Statė Brokei 
nsurance License, esmu 
Notary Public, Justice of 
the Peace, Auctioneer ii 

Į Agentas, parduodu na 
mus, farmas, lotus. Kvie 
Čiu visus lietuvius ir lietu
ves atsilankyti į mano ofi
są.

Mielas Dieduk: —
Kreipiuosi pas Jūsų Didybę 

su svarbiu klausimu; taip-gi 
ir prie kun. Dūdos, nes čia la
bai svarbus dalykas. Visas da
lykas ve kame. Apsigyvenau 
Wilkes Barre, Pa., būdamas 
dar jaunu, pamylėjau laisvę 
ir dirbau socijalistų labui. Su
žinojau, kad žmogus paeina 
iš monkės. Ir taip begyven
damas pamylėjau laisvą Brigi
tą, na, ir po tūlo laiko apsi- 
vedu civiliškai; tai aš pirmu
tinis iš Wilkes Barre socija
listų išpildžiau socijalizmo pa
reigas. Mano žmona gana 
puiki: apvali kaip agurkas, 
dažnai akiniais pasipuošia, 
dirba socijalistų labui.

Laikui bėgant štai ir kūdi
kio susilaukėme, bet čia išėjo 
tikras nesusipratimas ir neap
sižiūrėjimas. Kūdikis ne nuo 
monkės paėjo, bet aš ir mano 
žmona buvome jo tėvais. Bet 
kadangi socijalistų įstatai 
draudžia nešti į krikštą, tai 
man dieną ir naktį galva su
kasi, kaip jam vardą indėti. 
Todėl vąše blagorodie, Dėdė 
Jackau, ir kun. Dūda, patarki
te kaip mūsų vaikui vardą in
kalti. Jūs turite devynias

Mr. Pikis šukė,
No. 00 Degtinės Pakalnė,

W. B. Pinsveleniioie,

Jonas Klimas
Kvietkų Iždirbėjas

Važiucjsrre n- į’kitvs mifFtvf 
nei kiek brangiau nęrokųodam

Laivakortes ir geležinkelio ti-

aklado kainomis deimantus^ 
laikrodžius ir kitus Javeleri- 
jos daiktus.
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Iš po darbininko
plunksnos.

ŠIS TAS
IŠ DARBININKŲ SANTIKIŲ. 

Įžanga.
Brolau ir sesute darbininke, aš taip ma

nau, kad tamsta gana gerai supranti savo pa
dėjimą kad gerai supranti, arba bent iš da
lies numanai: luomų skirtingumą kovą už 
būvį, savo ir savo išnaudotojų spėkas, darbi
ninkiškų organizacijų ir darbininkų organizavi
mo ir vienybės svarbą 
raipas, vienu sakiniu 
darbininkas manantis, 
žmogus.

Stengiausi, kiek 
prantamai, aiškiai,

tikslus, kelius ir pak 
išsireiškiant: kad esi 
susipratęs, kad esi —

B*

galėdamas, rašyt su- 
kad kožnam būtų nenuo

bodu ir naudinga skaityti.
Pamatan šio veikalėlio padėjau Šv. Tėvo 

Leono XIII žinomųjų enciklikų apie darbininkų 
klausimų, taip-pat naudojausi savo gyvenimo 
prityrimais, patėmijimais ir darbininkiškąja 
literatūra, kurios keletu tuzinų puslapių per
skaičiau beskursdamas ir beveikdamas savo 
vargų naštą ant šios ašarų pakalnės.

Mano svarbiausiu geidimu ir troškimu y- 
ra vien tiktai tas, kad darbininkas būtų žmo
gumi. O ši knygelė ir parodys kokios šiekštos 
ir perškados guli skersai žmonijos kelio, ir kaip 
jos galima prašalint arba apeit, norint atsiekt 
tų svarbiausi žemiškų idealų, tai yra, kad dar
bininkas, 
Žmogus.

»*

pilnoje to žodžio prasmėje būtų

F. V.

L
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Dievo

neša, o ilginiui  ui vėl nuslūgsta ir tyliai išlėto 
savo paprasta vaga srovendama teka, taip ly
giai ir darbininkų klausimas dabar bujoja, kį- 
la, tvynstą kaip to pavasario upė ir kožna 
darbininkiško judėjimo srovė savo spėkų į tų 
darbų indeda, o tos srovių spėkos tarp savęs 
už pirmininkvstę varžosi, kunkuliuoja, maišo
si ir apsemdamos viską kapitalizmo smiltinius 
pamatus skalauja, griauja, ir neramumų auk
so veršiams ir stabams daro.

Bet ateis tas laikas, kada visas darbinin
kiškos srovės persiveikusios susivienys ir ap
rims, ir plauks darbininkiškas judėjimas pla
čia galinga srove ir jo vaisių gausumu visi nau- 
doss ir bus užganėdinti, o visi darbinin
kų priešai prieš tų milžinų turės nusileisti ir jo 
teisingas teises pripažinti ir pagerbti. Nes tuo
se laikuose darbininkas bus žmogus, o žmo
gus bus darbininkas ir nebus skirtumo tarp 
dviejų žodžių reikšmės, nęs visi dirbs kiekvie
nas savo darbų ir savo darbo vaisiais pilnai 
pats naudosis ir bus žmonija laiminga pilnoje 
to žodžio prasmėje.

(Toliaus bus)

Liudvikas Wind-
thorsfas

VOKIEČIŲ KATALIKIŠKOS VISUOMENĖS 
BUDINTOJAS.

SKYRIUS I. 
PRAKALBOS VIETOJE.

Seniausias įstatymas darbininkų 
klausime.

Yra vienas įstatymas paties Viešp.
žmonijai apreikštas, kurio peržengimas turėtų 
būti baisiausiai baudžiamas, bet ištiesų tai taip 
nėra.

Tas įstatymas telpa šiuose žodžiuose: — 
Prakaite veido savo valgysi duonų, — tai yra 
savo darbo vaisiais maitinsitės, darysit sau 
pragyvenimų.

Ir labai teisingas įstatymas. Daug tei
singesnis už visus, kad ir teisingiausius žmoni
jos valstybinius įstatymus.

Žmonijai darbas duoda sveikatų, per iš
lavinimų raumenų ingijama spėka ir stiprybė, 
darbas duoda ramybę dvasiai ir ramų gaivinan
tį miegų, darbininkui žmogui darbe greitai 
perbėga jo gyvenimo dienos, žmogus jaučia 
didžiausį malonumų, kada savo sunkiu darbu 
padaro pragyvenimų savo šeimynėlei ir gal 
fidėt kokį skatikų juodai netikėtos ' nelaimės 
dienelei. Laimingas darbo žmogus, nes jisai 
pildo Vieš. Dievo prisakymą

Bet pasižvalgę po platųjį pasaulį mes pas
tebėsime, kad nevisi žmonės pildo tų Vieš. D. 
įstatymų, ir negana kų patys nepildo, bet dar 
savo pareigas užkrauna ant kitų sprando, o 
taip žinoma daro visi kapitalistai, kurie patys 
nieko neveikdami visus darbus suverčia ant 
vargšų darbininkų. Ir dar darbininkų darbo 
vaisius, tai yra naudų pasiglemžia sau, tuomi 
darydami užvis didžiausių skriaudų darbinin
kams.

Čia jau pasirodo neteisingas perkreipimas 
Viešp. prisakymo, nes tas, kurs prakaito ne- 
liejęs valgo duonų ir lėbaują skęsta turtuose, 
visokiomis išdvkystėmis biaurojasi. O tas, 
kurs prakaitą lieja, netur kuom žmoniškai 
pragyventi ir norėdamas šiaip-taip dūšelę kūne 
užlaikyt, priverstas yra dirbt ne tiek kiek y- 
ra Dievo prisakyta, bet per virš, ir persun
kia!, ir tuomi dar Iabiaus kenkt savo ir savo 
šeimynos sveikatai ir gerbūviui, ir be laiko skir
ties su šiuomi pasauliu. Tai čia ir iškįla aikš
tėn tas faktas, kad žmonija ne taip sutvarky
ta kaip reik. Kad pasaulyje viešpatauja ne 
Viešpaties įstatymas, bet kruviniausią skriau
dą kuri tur būti šiuokiuo ar tokiuo būdu pra
šalinta, išrauta ir išnaikinta iš pačių pamatų 
su visomis savo šaknimis ir vaisiais.

Srovės.
Senai sivetelis, o ypač šviesesnieji darbi

ninkai ir darbininkų-prieteliai inteligentai, gal
vas suka ir smegenis varginą gvildendami 
darbininkiškuosius reikalus ir įvairius klausi
mus apie pagerinimą darbininkų būvio ir abel
nai visos žmonijos, padėjimo.

Genys margas, o svietas dar margesnis,” 
taip sako, lietuvių, priežodis, taip ir čia tame 
darbininkų klausime. “Kas galvą tai pro
tas” ir kožnas saviškai galvoja ir saviškai vi
sus klausimus riša, ir, žinomą kiekvienas ki
taip, o dažniausia vieno nuomonės griežtai 
prieštarauja kito nuomonėms ir kįla tarpe pačių 
geriausių darbininkų draugų ir prietelių: kivir
čai,. ginčai, kartais net piktumas ir kova už 

• principus, už teorijas, už praktišką teorijos 
pritaikymų ir tt

Bet mes iš to neturime nusimint, nes tas 
faktas, nors patsai savyje nėra pagirtinas ir 
geras, net, galima sakyt, kad yra labai peik
tinas, bet vis-gi rodo gerą apsireiškimą rodo 
gyvumą ir kovą o įvairumas nuomonių rodo 
tai, kad daugelis tuomi dalyku indomauja ir 
apie jį svarsto.

Kaip ta pavasaryje patvinusi 
vanduo maišosi, 

tos griaują krūmus laužo ir v
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H Lietuvių Balsas
LIETUVIŲ fe ALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau

tos sąmonę ir stiprina jų dvasių, kad Kantriai lauktų ka
ro pabaigos.

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin- 
ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo
kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- 
gabcnti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautų.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti 
tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš
ti kiekvienų lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję 
ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa
virtusi per karų dirvonais, primušta duobių ir griovių, 
laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai — 
aptveriami,

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo- 
pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams 
vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro
lius, seseris, gimines ir pažįstamus.

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje’ metams 5 rb.; 
9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų)
2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mėne
siui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams 
6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.;
3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium 
numeris 5 centai.
SKELBIMŲ KATNA. Petito (smulkaus rašto) eilutė 

(dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstų — 60 
kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gi
minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. 
Amerikoje prieš tekstų 50 centų, po teksto 25 cent. 
petito eilutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų 
petito eilutė.

Darbininko knygyno 
KATALOGAS

Geros knygos talpina savyje prakilnias mintis, patyru
sių žmonių praktiškus nurodymus, persergėjimus. Pra
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Pagal kun. Robertą Swickerathą 
Jon-s.

(Tąsa).

Windthorst’as savo priedermes atliko ir 
sunkios kovos ir-gi galėjo pasitraukti ant 

Tik jau ne
vienų dieną laike Parlamento posėdžio 

Žaibo grei- 
visuomenės

po 
poilsio, bet jis ir toliaus dirbo, 
ilgai, 
smarkiai suserga Windthorst’as. 
tumu liūdna žinia apie katalikų 
budintojo ligų aplekia visų Vokietijų. Tų pa
čių dienų karalius pasiunčia savo sekretorių 
pasiteirauti apie Windthorst’o sveikatų. Ant 
rytojaus vpatiškai aplanko ligonį. Karalienė 
jam siunčia gėles. Draugai, pažįstami ir pla
čioji katalikų visuomenė nekantriai laukia li
gos pasekmių.

Nebeteko iš ligos pakilti Windthorst’ui. 
Po kelių dienų Vokietijos katalikai nustojo sa
vo vadovo, tėvo ir užtarytojo. Giliai atjautė 
Windhorst’o mirtį kaip katalikai, taip ir pro
testantai. Parlamento prezidentas — protes
tantas apgailestaudamas katalikų veikėjo, ap
reiškė, kad Vokietija nustojo vieno geriausių 
sūnų. Visa Vokietijos laikraštija išreiškė sa
vo pasigailėjimų. Visi vienu balsu šaukė, kad 
Windthors,t’as buvo genijumi, gabiausiu poli
tikieriam, išmintingiausiu žmogumi.

Windthorst’as palaidota šv. Marijos baž
nyčioje Hanovere. Laidotuvėse dalyvavo 
tūkstančiai žmonių, visų provincijų, valdžios 
atstovai.

Taip savo gyvenimų užbaigė Vokietijos 
katalikų sąmonės kėlėjas, Bažnyčios laisvės 
apginėjas.

Windthorst’as mirė neturtingu. Tik vie
nų turtų užvisbrangiausių jis paliko, tai jo pri
sakymas, kad katalikai visuomet pasiliktų sa
vo feažnyčios geriausiais vaikais.

Amerikos katalikams pamoka.

Iš Windthorst’o gyvenimo ir darbų daug, 
daug ko gali pasimokinti Amerikos katalikai ir 
aplamai visas katalikiškas pasaulis. Pirmiau
sia, mes, katalikai, turime įsidėmėti sau uo
lumų ir pasišventimų su kokiais tas dvasios 
milžinas dirbo Katalikų Bažnyčios labui. Jo 
ištikimybei Kristaus Mokslui ir baisiausios au
dros negalėjo pakenkti.

Kiekvieno kataliko yra švenčiausia prie
derme pasekti Windthorst’o uolumų, pasi
šventimų ir ištikimybę Bažnyčios apgynime. 
Jei apgynime Bažnyčios laisvės katalikai daž
nai pavartojo žodį “kova,” tai dar nereiškia, 
kad katalikai būtų kraujo praliejimo, karės 
šalininkai. Ne! Katalikai ramiausi pasau
lyje žmonės ir jie visai nenori kovoti. Bet 
katalikai atkartodami Windthorst’o žodžius ga
li sušukti:

— Bet jei jūs norit karės, galite jų tu
rėti!

Galas.

Surengtas Vienam Balsui ir Piano

MEILE
Jau išėjo iš spaudos

Muzika A. Aleksandravičiaus. 
Žodžiai L Šilelio.

GlimaGauti -‘DarMninko” knygyne 
kratės Stikleliai*.
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kilnios minties, gražios sielos, skaisčių jausmų Žmonės 
išlieja savo protą, išmanymą, patyrimą, jausmus ant 
raštą Jų raštus skaitydami, draugaujame su tais prakil
niais žmonėmis, klausome jų išmintingų pamokinimą indo- 
mių pasakojimą smagių pajuokavimą

Taip tai geras knygas skaitydami keliame savo protą 
auklėjame širdį, didiname išmanymą tobuliname jausmus, 
platiname vaidentuvę. 0 tai kiekvienas privalo daryti. Ta
tai kiekvienas taisykitės rinktinių knygų 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” rūpthasi ne vien spaudos kėlimu, 
platinimu, bet ir piginimu. Todėl “Darbininko” išleistos 
knygelės pasižymi ne vien geru turiniu, bet ir pigumu.

adresas: 
Petrograd, Baskov29.
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Pranešimas.
šiomis dienomis “Darbininko” knygyne gavome 

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

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 ATSLDUKSĖJIMAS.

Graži, paranki knygelė lietuviams katalikams vi
sokio amžiaus. Dailiai išmargintais auksuotomis rai
dėmis, drobės viršeliais raudonais kraštais. Kaina 50c. 

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

mai. Spaudinta didelėms raidėmis tinkanti senes- 
*006’°1 ■bhlioą ozvmau suiopi

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 Sitvertoją

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.

.75

f?
e?

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

j iMHiigteiTnn j
Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 

talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžią Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi
Kalia metam $ 1.50, Pašei meti 75c.,K*ia<ieje užrukežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS”,
IS Millbary Street, Worcester, Mass. 
........ 1 I

-**■
■

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, organizacijų nauda ir rekalingumas, 
gerai išguldyta apie geriausias organizacijas, įtiki
nančiai aprašyta apie spaudą___________________
2 Darbininko Dovanėlė Darbininkams Parašė F. V.
32 pusL Talpina auksinių nurodymą patarimų, peV- 
spėjimų kiekvienam darbininkui_________________
3 Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi.
Rinkinys gražių vaizdelių iš darbininkų 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___________

KNYGOS KITŲ IŠLEISTUVIŲ GAUNAMOS MUSŲ 
KNYGYNE.

6 Metraštis 1916 metams. 438 pusi. Pilnas naudin
giausių skaitymų, reikalingiausių informaciją gra
žiausių straipsnių, puikiausių paveikslą Jis bus in- 
domus, geras pasiskaitymui metų metams. Nekuo- 
met nebus vėlu jį skaityti. Be apdarų___________ 75
Su apdarais_____________________ 1____________ $1.20
7 Žinynas. Žinotini dalykai iš mokslo ir istorijos .
392 pusi. __________________________________ $ 1. 50
8 Vaičaičio eilės.______________________________ 75
9 Deklematorius. Eilių ir monologų rinkinys___ 50
10 Raistas. Parašė Upton Sinclair. Apd__________$1.50
11 Pažvelgus atgal. Socijališkas romanas----------- $1.00
12 Pajauta. Istoriškas rašinys iš lietuvių 14 šimtme

čio gyvenimo. Apd.________________________ $1.25
13 Degtinė. Sceniškas veikalėlis__________________  10
14 Kas Bailys. Sceniškas veikalėlis________________ 15
15 " Katriutė.___ 2__ _________ _______________ _ 15
16 Šv. Kazimieras. ______________________________  20
17 Oliveris Twistas. Parašė Chas. Dickens 520 p__ $1.00

18 Huckleburry Finnes______________________ 75
19 Fabiole. Pasakojimas iš gyvenimo pirmų krikšeio-

20 
21 
22
23
24

5

5

5 '

10

5
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PLATINKITE
“Darbininko”

mų__________________________________
Braižynėliai. Smagus škaitymėliai -----------
Mandagus Vaikelis. Gera vaikams knygelė. 
Karės metu. Sceniškas veikalas_________
Blogi kūdikio papročiai ...__________ ___ ____
Kokia Autonomija lietuviams reikalinga ..._...

25 Liet. Vyčių Dovanėlė. Kiekvienas vytis tur ją tu
rėti. ________________________________

26 Lietuvių Tautos Memorialas. 12 pusi____
27 Laiškas iš Kelionės po Palestiną. ......... .......
28 Vilkų Lizdas ____ ____ __ _ ____________
29 Dukterys Pilipo Kareivio_______ -
30 Surinktos Dainos . .......................... . ... .........
31 Pradžia ir Išsiplėtojimas Katalikų Tikėjimo
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 Teisių Vadovas ir Patarėjas_____________
41 Klaida.. F '

tuvių gyvenimo “Laisvės Metu.” 520 pusi.
42 Šatrijos Raganos Apysakėlės ___________
43 Gyvenimo Pamatai. Joj išgvildenta svarbiausieji

gyvenimo klausimai ________________
44 Antanukas. Parašė B. Prūsas. 46 pusi.
45 Mylėk savo artimą. Iš karės francuzų su arabais

131 pusL _____
46 Pirmieji žiedai
47 Gamtos istorija.

. ■■ .1 I .
48 Vyrų Vergija. ...Komedija 56 pusL
49 Vienuolio Disputą._ Komedija ___
50 Trumpa Senovės Istorija________
51 žvaigždė. Rytų pasaka 17 pusi.—
52 Katekizmas apie alkolį__________
53 Užkrečiamųjų ir limpamųjų ligų būdai ir kova su

joms.____________________ ._________________ _
54 Tiesos žodis sodjalistams _____________________
55 Lietuvos Istorija. Parašė Pranas_____________
56 Meilė. Poema. Parašė M. Gustaitis_________
57 Aureolė. Parašė M. Gustaitis_________________
58 Ar Kristus turėjo brolių ir seserų_______________
59 Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Sutaisė mo

kytojas J. Damijonaitis. Labai suprantamai ii- 
aiškyta lietuvių 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, Mas

$1.00 
__ 45 
_ 5
_ 15 
_ 20
_ 10

_ 10 
_ 10 
_ 50 
_ 35 
_ 25
_ 35
$1.00
$2.35 
$1.00 
_ 75 
_ 75 
_ 35 
_ 50

10 
10 •

. $1.00
Parašė Lazdyną Pelėda. Apysaka iš lie-

................ ................................................... $1.00 
25

3
10
15

25
10 :

_______ Trumpi ir aiškus pasakojimai a-
pie žmones, žvėris, medžius, akmenis 209 pus__ įLŪO
“ - - - .......... — - _.i2()

_ 10 > 
l$.00
_ 15 
_ 5

15
10
25
15
10
5
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“DARBININKAS’’

Vietinės žinios. F

$24.50

riškas.

Nedžiaugkis giriamas, 
verk baramas.

ADVOKATAS
William F. J. Houard 
Lietuviška pavarde buvo 
F<«ou F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynos Gydo visokias' ligas
1-8 P. M. 7-9 ?.M. PriskiriaAkinius.

419 Boylston St, Boston, Mass.

PIRMOS'KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame. ;

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos Nedaliomis
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta
iki 8. vai vakare. iki 4 vai. vakare.

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

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 

mažiams
Gydanti mostis 

nuo puekų •
Nuo prakaitavimo kojų 25c 
Mostis ir skysčiai ■

niežų ir parkų 1.0C

1.00 S Gyduolės dėl pataisymo
;! apetito 1.00

75c. <[■ Gyduolės dėl suvalnimo
<; vidurių 5Oc.

1.00 S Gyduolės nuo kosulio ir 
1 00 <įį-įS sunkaus kvėpavimo 1.00 
i Gyduolės nuo vištakių

(com’s) 15, 20 ir 25c. 
■v0’! Pilės dėl Kepenų

25c ir Inkstų 75c.
'i[ Proškos nuo nerviško gal-

50c *! vos skaudėjimo 10 ir 25c. 
. "J* Gumas-nuo dantų gėlimo 10c.
25c’' Tikra lietuviška Trejanka

■f! • , . 25c.

2. DARBININKO DOVANE
LE DARBININKAMS.

Parašė F. V.
Gražesnės dovanėlės mūsų 

darbininkai ir negali susilauk
ti. Tai tikras darbininkų tur
tas, nes jų gyvenimas šioje 
knygutėje iš visų atžvilgių nu
šviestas. .....
tr 32 pusi........................5.

PRANEŠKITE!
Noriu gauti darbo netoli 

Bostono, mažesniuose mieste
liuose kaip tai, Wakefield ar
ba ir kitur.

Malonėkite pranešti man, 
kur ir kokį darbų galima gauti' 
po šiuo adresu:

Ch. Bielskis
i ' 42 Jefferson St. 

E. Cambridge, Mass.

Jack Mailing'Order Co., ?
General Delivery. X 

) Terre Haute,Ind. £
1) Ar reikia gerų baiseklių (dviračių), kurių 

nereiktų nuolat taisyti, kuriais būtų lengva važiuoti V
ir būtų nebrangūs? Jei tokių nori, pirk iš mūsų. V 
Savo mieą(e tokių negausi nei už 40 dolerių. O pas mu- V 
mis su dubeitavais roberiais kaina $12.00. Vadinami V 
pirmo gatunko $18.75. J

Prie kiekvieno baiseklio duodame dovanai dar y 
triūbų dėl signalo vertės $3.00. Pasiskubinkite nusi- V 
pirkti, peš nedaug teturime. *<£

2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias mi-
nutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu baiseklių? 
Ryto metu į darbų nereikia anksti kelties ir vakare X, 
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo. Kas turi X 
štvminį baiseklį, tas nejaučia nuovargio. Labai ge- X 
rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia jokio X 
mokslo. Su kiekvienu tokiuo baiseklių mes duodame X 
aiškius nurodymus, kų greitai galima suprasti. Mū- X 
sų kaina labai pigi — $75.00, $85.00 ir $125.00. X

3) Auksinis laikrodėlis gryno aukso, 14 karato, J
17 akmenų, .kaina tik $32.50. Lenciūgėlis auksinis $ 
$13.25 ir $15.50. Y

4) Auksinė plunksna, pati atramentų pritraukia,
14 karato aukso — $1.00, $2.00, $3.00, $4.00 ir $5.00. <8* 

Turime daug visokių armonikų, koncertinų ir tt. v 
Pinigus ir laiškus siųsdami adresuokite: V

FONDO 
LIAI —

T«l. 8oJBoston270

DR. JOfflętacMlfflELL, N. D.
Geltai susikalkrti ir lietu vis akai.

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. 

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadvay, So. Boston.

Akių Specijalistas. 
Prirenka akinius

TeL Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

Užlaikom didžiausia krautuvu 
i eiman tų, laikrodžių ir visokių 

žiedų, siutus ir everkdtus, duo 
dam ant bargo ir ant išutnkesčių 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delj nuošimti duodam perkup 
Čiams, dideli, naujų kataloge 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus statnpu.

J. P TUINILA
122 VashingtOD St.. BoHoo Mtw

Jack Mailing Order Co., 
Gen. Del.Terre Haute, Ind

Organizuokite Lietuvių D a rb

V. LUKOSEVICIA^ f 
NinersviUe, - • Pa. 1*




