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Greitai auga

I

A. Stulginskas, rast.

BAISI EKSPLIOZIJA 
PARAKO DIRBTUVĖJ.

Gi rusai ir-gi gau- 
sustiprinimų ir a- 

Tai abi pusi yra 
mūšiai eina su ne-

Ekspliozijos.

ALPSTA SKAITYDAMI A 
PIE LIETUVOS VAR

GUS.

EKSPLIOZIJA BUČER- 
NEJE.

“Darb.” Admin.

[Another ot the perpteiing queetions ot taternattonal law growing out of the war in Europe was presented to the Unfted 
Statės government hy the arrtval at Baltimore ot the German submarlne Deatschland. whlch came from Germany. The 
statė department wae calted upon to determine vhether the first undersea cratt to make the transatlantic voyage sbould 
be treated as a merchant veesel or ae a belligerent warshtp. If the submarlne is a merchant vessel engaged in peacefu) 
commerce (and this te the prevalent view) it is entltled to all the rights and prerogatives of any other belligerent mer
chant veseel in an Aznerican port, free to come and go as it pleases and at its orn risk of incurring damage from ene- 
my vessels ontside the entrance to American territorial waters. Būt if this sabmarine entered Ameriean waters as a bel
ligerent tvarship the so called "twenty-four hour role" applies, as ta the caae of any other warship, and the Deutsch- 
land is subject to the roles of international law that this government tavoked ln the cases of the Kronprinz Eitel Fried- 
rieh and the Priris Friedricb Wilhelm. The sltuation was complicated further by the action of Simon Lake, inventor of 
submarlne vessels, who asserted his lnterrtion of Ubeling and thua holdtag up the Deutschland if it contalned any of his 
patented devices. Mr. Lake said that the Kropps copied his plaus when he Tas in Germany in 1S04 and 1505.] 
Čia parodoma du paveikslu vokiečių submarino, kurs atplaukė į Baltimore. Pa

rodomas ir submariuų išradėjas Simon Lake (apie to submarino at
plaukimą aprašyta pereituose “Darbininko ” numeriuose.

Per vieną savaitę 79 nauji 
nariai.

Į valdybą išrinkta: pirm. J.
E. Karosas, raštin. J. B. Šaliū- 
nas; ižd. P. Mulevičius, dvas. 
vad. kun. H. Vaičiūnas. Kitus 
visus pagarsinsime vėliaus il
gesniame aprašyme Kongreso.

Wilkes-Barre ir apielinkių 
Vyčiai šauniai pasirodė svečių 
priėmime. Per visas .dienas 
viešpatavo didelis pakilumas.

Garbės nariais išrinkta kun.
F. Kemėšis ir A Aleksandra
vičius.

Delegatų buvo arti 70.
Kongresas taip buvo pasek

mingas, kad galima tvirtinti, 
jog Amerikos lietuvių jaunimo 
dvasia žymiai pakils, sustip
rės.
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ATSIEKS.
A L. R. K. Moterų Sąjunga at
siekė troškiamojo narių — 
1.000 — skaičiaus iki antrojo 
Seimo. Turi kupiną tūk

stantį.
šuoliais tesididina Moterų 

Sąjunga!

IŠSIPILDĖ.
i Lietuvių Darbininkų Sąjungos 

įmaa - PASIEKTI 1.000 
- Ų IKI 8EIM0 — išapil- 
i. Turi tūkstantį narių su 

viršum.
Patrigubinkime narių skaičių 

L. D. S. iki antrojo seimo.

VOL. H Metai I

PO SEIMUI L. D. S. NE
PAPRASTAI AUGA.

Štai per vieną savaitę susi
tvėrė 6 naujos kuopos se
kančiuose miestuose ir su se
kančiu narių skaičiumi.

Duryea, Pa.................. 5
Miners Mills. Pa.. 
Chicago, III.........
Painesdale, Mich. 
Bridgeport, Conn. 
Evnon, Pa..........

NAUJI NARIAI PRISIRAŠĖ 
PRIE ŠIŲ KUOPŲ:

So. Boston, Mass... 10 narių 
Easton, Pa............
Leiviston, Me.........
Norwood, Mass.... 
Luzerae, Pa....... 
Chicago, III............
Išviso prisirašė per šią sa

vaitę 79 nauji nariai.
Pildosi pageidavimai išrei

kšti seime ir vakaruose.
Jeigu tik nenuleisinie ran

kų, tai drąsiai galime sakyti 
sulauksime 5.000 arba gal ir 
10.000 narių mūsų sąjungoje.

Subruskime visi ir stokime į 
darbą gelbėkime savo brolius 
nuo išnaudotojų ir klaidintoją 
raginkime juos prie susiprati
mo.

.^ųo rugpiučio ^^1916,m< 
tų visi nariai turės mokėta į 
25c. į mėnesį, bet užtai gaus 
visus tris egzempliorius ‘Dar
bininko. ’ ’

Kuopos kaip ir pirmiaus 
pasiliks po 5 centus savo kaso
je, -į Centrą-gi siųs vietoje 
15 centų pp 20c. nuo nario.

Nenusigąskite, kad pakel
ta mokestis, ant 5 centų į mė
nesį, — nes ligšioT norintieji 
gauti visus tris egzempliorius 
“Darbininko” sumokėdavo $3. 
30, o dabar mokėdami po 
25c. įmokės tik $3.00, taigi 
čia ne d augi aus mokės, bet 
mažiaus.

Sulyg Seimo nutarimo sau
sio mėnesyje kiekvienas narys 
įmokės 25c. į streikierių fon
dą.

Taigi mes lietuviai katali
kai turime didžiuotis turėda
mi tokią organizaciją ir visi 
kiek galėdami stiprinkime ją 
būkime visi organizatoriais, 
raginkime savo brolius glaus
tis prie jos.

Fin. rast. A. F. Kneižis.

U BOAT’S ARRIVAL CREATES PROBLEMS; 
INVENTOR LAKE THREATENS TROUBLE

nar.

le
po

Šaunus Vyčių 
Kongresas.

Lietuvos Vyčių Kongresas 
užsibaigė seredoj, liepos 12 d. 
3 vai. po pietų.

Viskas labai pasekmingai 
ėjosi

Nutarta leisti “Vytį” sa
vaitraščiu ir paskirta vieta, 
Wilkes-Barre. Bus įtaisyta 
spaustuvė.

Milicijos reikalams sutvar
kyti išrinkta .komisiją kuri 
pasistengs šiais metais visą 
dalyką pastūmėti pirmyn.

Išnešta daug svarbių rezo-, 
liudjų: spaudos katalikiškos 
platinimui, Vyčių organizaci
jos pagerinimui ir tt

Seimo vedėju buvo A Alek-I 
sandravičius, vice-pirm. J. B. Į 
Valiūnas, rašt. — J. Brazaus
kas; pagel. — AL Račkus.

Austrai susitvarkė ir prade 
da atsilaikyti, rusai ir-gi 

šauniai veikia.
Vilią gavo 1.500.000 patronų iš Suv. 
Valstijų. Karės stovis visoje Ispanijoj.
TRENKSMAS, UGNIS, DŪ
MAI, KRAUJAS, GAISRAI 

RUSIJOS FRONTE.
Retai kur pasitaiko tokie 

baisūs mūšiai kaip dabar, kad 
eina Rusijos fronte. Teuto
nai būtinai užsimanė suturėti 
rusų žengimą pirmyn. Daug 
vokiečių pribuvo austrams į 
talką. Todėl austrų linija su
stiprėjo, 
na įvalias 
municijos. 
stiprios ir 
girdėtu baisumu ir atkaklumu.

Didžiausias kraujo pralieji
mas yra tai ties Kovei, kuris 
austrams yra labai svarbus.

Didis trenksmas eina ir pa
lei Stripa.

Šiuo kartu rusai nesigiria 
laimėję teritorijos, o tik sa- 
ka paėmę'_2.Q00 nelaisvėn.

jų armotų ir mortirų, prisiga- 
beno daugiau amunicijos ir ka
reivių.

Užpuolimus pradėjo ant Sou- 
ville forto. Tirštomis ma- 
somis vokiečiai plūdo ant 
francuzų pozicijų. Pulkas 
bangavo paskui pulką Fran- 
cuzai-gi iš skaitlingų armotų 
ir kulkosvaidžių spiovė ugnim 
į atbanguojančius vokiečius.

Francuzams sekėsi atmušti! 
priešininkus, bet tarp Fleurv 
ir Vaux truputį užsilaikė ir 
atėmė sklypą žemės iš francu
zų.

Besiunčiant galima padaryti žmonių.
tokią klaidą kuri gali di- Ties Keyport, N. J. žvejai 
džia skriauda būti aukotojams sugavo vieną tokį žmogėdį. 
ir nukentėjusiems. Juk buvo Ta žuvis buvo 11 pėdų ilgio ir 

kad galima I svėrė 300 svarą Jos skilvy
je besą dar suėsto žmogaus da
lys. Vakarykščiai ties Mat- 
tawau Creek du žmogų buvo 
suėstu. Tai matyt ta pagau
toji žuvis tą padarė.

Miestą^ Mattawau prižadė
jo $100 už kiekvieną ryklę-žu- 
vį ėdančią žmones.

Maudynių savininkams y- 
pač rūpi, kad tos žuvys būtų 
išgaudytos. Nes žmonės, tų 
baisūnų bijodami, neina mau
dytis ir maudynių savinin
kams per tai yra nuostolis.

nurodinėjamą 
siųsti pinigus į užimtą Lietu
vą į Vilniuje ir Kaune esamus 
komitetus.

Bet juk dabar delegatai, 
kaip buvo skelbta “Darbinin
ke,” pranešė, jog komitetų 
vardu negalima siųsti, nes vo
kiečių valdžia tokius pinigus 
konfiskuoja. O reikia pini
gus siųsti keno nors vardu. 
Tai kiekvienam juk aišku, 
kaip svarbu tokį dalyką suži
noti.

Kai delegatai išaiškys bū
dus ir kelius pinigų siuntimo, 
tai be abejonės iš Tautos Fon
do nuolatai bus siuntinėjama 
į užimtą Lietuvą.

ANGLAI LAIKOSI.
Francijoj anglų laikomame 

fronte didelių atakų nedaro 
nei viena pusė. Anglai užlai
kė pozicijas, kurias buvo iš
plėšę iš vokiečių. Dabar tik 
rūpinasi jose užsilaikyti ir jas 
apdrūtinti.

Anglijos parlamente pre- 
mieras Asąuith pasakė, jog 
talkininkų žengimas pirmyn 
dabar tik prasideda. Paskel
bė, paprasti) rugpiučio
mėnesio švenčių nebūsią, nes 
svarbu, kad eitų darbai amu
nicijos dirbtuvėse. O talki
ninkų žengimas pirmyn turė
siąs eiti be paliovos.

Talkininkų atstovai turėjo 
konferenciją ir tarėsi apie a- 
municijos reikalus. Konfe
renciją vedė Lloyd George, ka
rės ministeris. Jisai pasakė, 
jog dabar jau talkininkai vis
ką pradeda, o vokiečiai žval
gosi ir rūpinasi tik apsigyni
mu, o nemano ir nesitiki pasi
varyti pirmyn. Jisai pasakė 
jog 1.000.000 užimti dabar sta
tymu ir taisymu Anglijos ka
rės laivų.

MILŽINIŠKAS STREIKAS 
ISPANIJOJ.

Visoje Ispanijoje apsistojo 
traukiniai.

Sustreikavo geležinkeliui 
darbininkai. Ant kaikurių ii- • 
nijų -dar eidinėja traukiniai’, 
bet be jokio reguliariškumo. 
Streikas tik ką prasidėjo. Pa
čioje streiko pradžioje suareš
tuota 100 darbininkų.

Valdžia tuoj paskelbė viso
je Ispanijoje karės stovį.

Karalius Alfonsas parpyš- 
kėjo į Madridą ir tariasi su ci- 
vile ir karine valdžia apie 
streiko reikalus.

TĖMYKITE!
Nuo liepos 15 d. š. m. L. D. 

S. organizatorius p. K. Česnu
levičius Bostono teisių Univer
siteto studentas lankysis New- 
Jersey valstijoje.

Kalbės Nevcarke, Harriso- 
n’e, Boynne, Paterson’e. E- 
lizabeth’e ir kitur.

Jeigu kur dar norėtumėte 
. i užkviesti, tai rašykite šiuo a- 
1 7dresu:

70 Warwick St, 
Newark, N. J.

Pas jį galite užsirašyti “Dar
bininką” gauti informacijų 
apie Lietuvių Darbininkų Są
jungą, paduoti pagarsinimus 
į “Darbininką” ir kitais rei
kalais.

SUAREŠTAVO REDAK
TORĘ.

Berlino policija suareštavo 
Rosą Lusemburg. Ji buvo 
vyriausioji redaktorė vokiečių 
socijalistų laikraščio “Vor- 
waerts. ’ ’ Suareštavimo prie
žastis nežinoma. Rosa Lu- 
xemburg yra labai garsi soci- 
jalistė.

SKOLYS PINIGŲ 
FRANCU AI.

New Yorke tveriasi kompa
nija, kuri sudėjus kapitalą 
skolys Francijos valdžiai. No
ri surinkti ir paskolinti Fran- 
cijai $100.000.000.

Kompanijon ineina milijar
dierius Morgan ir daug banki
ninkų.

CH1CAGO, ILE.

Ateikit susirinkiman.

Liepos 30, 1916 Liet. Dar
bininkų Sąjungos. 25 kp. Die
vo Apveizdos parapijinėj mo
kykloj laikys mėnesinį susi
rinkimą 4-toj vai. vak. Kvie?. 
čianie visus narius ir podraug; 
svečius atsilankyti tan susi-- 
rinkiman, nes po Seimui į-, 
vyks daug naujų dalykų, kas-- 
link pagerinimo L. I). Sąjjnv- 
go.j-

Brooklyn’e, N. Y. ties Ma 
con gt. ir Summer avė. bučer- 
nėje ištiko labai smarki eks 
pliozija. Ekspliodavo amo- 
nija. Visas namas trijų lubų 
augščio pavirto į griuvėsių 
krūvą Amonija paleido bai
sią smarvę ir keletas apsilpo 
dėl tos smarvės.

Ant vietos žuvo apie 10 žmo
nių, o sužeista ir apsilpusių, 
tai apie porą tuzinų,

Labai didelį įspūdį į geros 
širdies žmones parade pereita
me “Darbininko” numeryje 
žinios apie lietuvių tėvynėje 
vargus. So. Bostone buvo net 
apalpimų iš didelio susigrau
dinimo ir gailesčio.

Tik kaikurie be reikalo kal
tina Tautos Fondą, kad nesi- 
sukubino siųsti pinigų į. Lietu
vą Žinoma pasiųsti tai leng
vas darbas. Bet ištirti ko
kiais keliais geriausia siųsti, 
tai jau didžiai sunkus darbas.

JŪRES BAISŪNAS GĄZDI- 
NA ŽMONES.

Šen ir ten Atlantiko pakra
ščiais pasirodė didelių žuvių, 
kurios apkramto besimandan- 
čius, nukanda kojas, rankas. 
New Yorko maudynėse ir-gi 
tokių baisumų buvo pasirodę. 

Dabar paskirta specialiai bo
tai su plieniniais tinklais gau
dyti jūrės baisūnus. Žmonių 
maudytis labai mažai teeina. 
New Yorko maudynėse baisū
nai apkramtė apie pustuzinį

PRASIDĖJO BILĄ
Saleme, Mass. prasidėjo 

didelė bila. Bus nagrinėja
ma ir tyrinėjama riaušės kilu
sios bal. 4 d. Haverliille, kuo
met ten Leyden bandė sakyti 
prieškatalikiškas prakalbas. 
Prieš teismą turės stoti visa 
Haverhillo valdžia su majoru 
priešakyje.

Windsor, Conn. — šiose a- 
pylinkėse dėl didelių audrų ir 
smarkaus lietaus labai nuken
tėjo taboka. Krito ir ledai.

Tabokos augintojams nuo
stolių padaryta už kokius 
$100.000.

VĖL ATAKUOJA VER- 
DUNĄ.

Vokiečiai išnaujo su nepap
rastu smarkumu pradėjo ata
kas ant Verduno.

Tai jau dabar septintą mil
žinišką ataką vokiečiai pradė
jo prieš tą tvirtovę. Pirmą a- 
taką pradėjo jau 146 dienos 
atgal.

Šitoji septintoji ataka daro
ma su taip didžiu smarkumu, 
jog aiškiai matosi vokiečių už
sispyrimas paimti tą tvirtovę, 
nežiūrint į tai, jog visuose 
frontuose šiuo kartu buvo pra
dėti užpuolimai ant vokiečių 
drutviečių.

Ir francuzų kariniai eksper
tai pripažįsta, jog vokiečiai 
dar neatsižadėjo Verduno.

Pastarąją ataką vokiečiai 
pradėjo utaminke. Prie už
puolimo vokiečiai rengėsi 18 
dienų. Atsigabeno daug nau-

VILLA SUJUDO.
Vilią, Meksiko banditas, 

vėl terorizuoja šalį. Jo jėgos 
auga. Iš kaž-kur gavo pini
gų ir kontrabandos keliu par- 
sigabendino iš Suv. Valstijų 
1.500.000 patronų.

Dabar jau dažnai susiremia 
Vilios ir Carranzos jėgos. Ties 
Porral Vilios kareiviai atmu
šė 400 carranzistų.

Suvienytų Valstijų karei
vių Meksiko parubežyje yra 
dabar 30.000. Tiems karei
viams atgabenta 20 milijonų 
patronų.

STREIKAS.
Fairfield, Conn. — Vietos 

liejyklose sustreikavo molde- 
riai. > Sustreikavo dėl to, kad 
kompanijos nesutiko jiems pa
kelti algas iki $3.75.

Du Pont parako dirbtuvėse, 
N. J. ištiko labai didelė eks- 
plioziją kuri pakratė visą a- 
pielinkę. Namai, kur buvo 
ekspliozija, pavirto į griuvė
sius. Žuvo ant vietos pustu
zinis darbininkų ir veik antra 
tiek sužeista.

SUDRASKĖ TRIS ŽMONES.
Buffalo, N. Y. — Lemet So- 

lvay kompanijos dirbtuvėj iš
tiko smarki ekspliozija. Tris 
žmones sudraskė į šmotelius, 
penkis sunkiai sužeidė. Ke
letą kitų lengvai sužeidė.

Eksplioziją padarė perkūni
ja. Dirbtuvėj būta chemika
lų ir j juos trenkė perkūnija. 
Visa dirbtuvė sulakstė į ske- 
veldus ir šmotus.

- t :
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Suskubkime gelbėt
•A ' ‘ ..........

Kaip jaustum, jei motiną brangiąją savo 
Lydėtum į šaltus kapus...
Per skruostus birėtų tau ašaros tavo... 
Raudotum... bet ji nepabus.

“ • •” • • •” • • • • •
Kad ypata tavo mieliausia jau mirtų — 
Lydėtumei ją iš namų
Ant grabo lentos tavo ašaros birtų —
Iš gailesčio širdis alptų?

Tada jau bereikalo būtų meldimai, 
Bereikalo ašaros tos!
Negelbėtų nieko nei graudūs verkimai — 
Bereikalo širdis vaitos.

Viltis jei tau būtų prikelti dar jąją — 
Skubėtum, beabejo, tuoj!..
Gyvybė, matytum, sugrįsti jei gali 
Suskubtum šiandie ne rytoj!

Atminkim, jog mūsų tėvynę-močiutę 
Jau guldo ant grabo lentos!
Broleliai, suskubkime gelbėti!— žvaigždutė 
Gyvybės dar šviečia rytuos!

21-yi-1916 m. - L. Šilelis.

Dirbkim
Dabar sukruskime, kol laikas,
Atmetę paikas savo baikas, 
Į darbą stokime ir dirbkim;
Pirmyn gyveniman vis žengkim!

Iš mūsų džiaugsis ir senieji, 
Paims už pavizdį jaunieji; 
Tada nereiks mumiems vaitotie 
Ir seną pasaką kartoti.

9• • •• •• ••
Pranyks ir išgamos tautoje; 
Liuosvbę gausim Lietuvoje;
Petys į petį kad sustosim,

Lengvai tėvynę išvaduosim! 
20-VT-1916 m. L. Šilelis.

Praeis.
Praeis juk mūsų jaunos dienos, 
•Šešėlis liks tik jųjų vienas. 
Sudiev! jaunystei pasakysim, 
-Senatvę žilą susitiksim.

<•

Vargai suspaus mumis nekartą: 
Kankins gyvenimo verpetą. 
Į praeitį kada pažvelgsim — 
Atminę jąją gal ir verksimi

g ? ■.

Bus dug saldžiųjų atminimų,
Jaunų svajonių, apsvaigimo... 
Klaidų daugybė pridarytų 
Jų nieks turbūt nesuskaitytų?....

20-VT-1916 m. L. šilelis.

Geležinė ranka.aL__
VIENO AKTO DRAMA Iš EUROPI

NĖS KARĖS.
Parašė Hali Caine, 

sulietuvino Ona Stalioniute.
.Baronienė. Būk ramus, mano sūnau, aš noriu 

išgirsti ką oficieris turi pasakyti; aš 
-nesibijau, jau aš daug esu perleidus 
visko, šio amžio sulaukus, (į kapit.) 
Ką sakysi?

Kapit. Aš prašau leitenanto, kad jis pasakytų 
man paslapties žodį, kad per jį dasi- 
gauti per Belgijos liniją.

Baronienė. Paslapties žodį per Belgijos liniją? 
.Kapit. Taip, kad jis tą padarys, aš prižadu 

apsaugoti, jį ir visą jo šeimyną tol, 
kol inperatoriška kariuomenė užlai
kys šį kraštą.

Baronienė. O kad jis nesakys, tai atimsit jo 
gyvastį? Ar taip?

Kapit. Ne, ne jo gyvastį. 
Baronienė. Tai kieno?
Kapit. Jūsų.
Baronienė. (Drąsiai) Tai jis nesakys. Aš esu 

jau sena moteriškė, bet esu duktė ka
reivio, našlė kareivio, ir motina ka
reivio. Mano sūnus nepažemins ka
reivio garbės de’ išgelbėjimo savo mo
tinos.

Viktoras. (Drąsiai) Ar girdi tai? Ar aš tau 
nesakiau, kad Belgijos moterys gali 
būt drąsios? (Išskečia rankas) moti
na!

Baronienė. (Eidama jo glėbin) Viktorai! 
Kapit. (Į sargus) Išveskit ją (sargai prieida

mi prie jos, nori ją imti)
Baronienė. Atsitraukit jūs! Ar jūs vokiški 

kareiviai neturit motinų savo vokiš
kuose namuose? {Kapit pamoja ran
ka, kad jie atsitrauktų. Baron. pa
bučiuoja Viktorą) Būk drąsus, ma
no sūnau, pildyk savo priedermę, kai
po kareivis. Nemąstyk apie mane, 
(prieina prie paveikslo savo vyro, 
atiduoda garbę) Atsimink savo tėvą, 
mano sūnau, jis žiūri į tave. (Išeina

---------=-
drąsiai, sargai atiduoda jai garbę 
Leit ir Kapit atsikelia).

Viktoras. O dabar, kada atlikai savo pasiuti
mą, padaryk tam visam galą. Kas da
bar bus?

Kapit. (Išeidamas iš užstalės) Palauk! (į lei
tenantą) Leitenantai, parašyk tele
gramą.

Leit (Prisirengęs rašyti) Esu gatavas.
Kapit (Diktuoja) Jo malonybei, Generolui 

Hindenburgui.
Vadui antrosios armijos, du Belgijos 
kareiviai yra suimtu čia, Leitenantas 
Viktoras Lambotte ir jo tarnas, karei
vis Jonas. Už nepaklusnumą jie yra 
pasmerkti ant mirties; taipgi ir dvi 
moterys: motina -ir pati leitenanto. 
Jos savo intekme galėjo jį perkalbėti, 
bet to nepadarė. Imperatoriškos ar
mijos labui ir būnant pavojui atidėlio
ti teismą tolesniam laikui militariškos 
valdžios nusprendimui aš pasmerkiu 
visus keturius ant mirties, ir prašau 
patvirtinti mano prašymą, noriu tuo
jaus juos nužudytu

Viktoras. Tuojaus nužudyti!!? (Kapit. paėmęs 
nuo stalo telefoną prieina prie Vikto
ro)

Kapit. Ar girdėjai, kas parašyta telegramoje? 
Viktoras. Girdėjau...
Kapit. Manyk ką nori apie mane, bet aš netu

riu noro šio prašymo pasiųsti mano 
Generolui. Aš noriu išgelbėti tavo 
gyvastį podraug gyvastį tavo motinos, 
tavo pačios ir tavo draugo, bet aš tu
riu gauti paslapties žodį, aš turiu gau
ti jį prieš vidurnaktį. Ar pasakysi, 
ką?

Viktoras. Niekados!
Kapit. Esi drąsus vyras, ir tave aš gerbiu. Tu 

pildai savo priedermę, bet ir aš pil
dau savo. Klausyk! Gal nemanysi 
taip blogai apie mane. Aš atėjau 
čionai nuo Belgijos rubežių, mūsų ge
nerolas sužinojęs nuo žvalgų, kad la
bai svarbūs žingsniai yra daromi mū
sų priešų — atsiuntė mane sužinoti a- 
pie belgų sumanymus. Jei nesužino
siu, tai būsiu nubaustas; gal nušau
tas, tai yra, man lemta gyvastis ar 
mirtis. Tai tokie mūsų militariškos 
valdžios sistema įstatymai. Laimin
gai pakliuvau į tavo būtą, o dar lai
mingiau tave sutikau. Atėjai į savo 
senąjį būtą, kad apsaugojus savo šei
myną, armiją šalį. Taip-pat ir aš 
turiu dasigauti į Belgijos armijos li
nijas ir sužinoti, kas ten dedasi. Dar 
sykį ir paskutinį klausiu ar pasakysi 
paslapties žodį?

Viktoras. Ne, ne, niekados, ne!
Kapit. Gerai! Taip turi būti ir gana (Kapit pa

rašo ant telegramos) Seržentui!
Kapit. (Paduodamas telegramą) Nunešk gene

rolui ir palauk atsakymo. Jok ant 
geriausio arklio ir sugrįšk konogrei- 
čiausia.

Serž. Klausau įsakymo. (Išeina per duris, pas
kui vėl sugrįšta.)

Serž. Kapitonai! Kareiviai pranešą kad Bel
gijos šnipai slapstosi kur nors apie 
šitą būtą Užtikrinimui, kad šis te
legramas pasiektų generolą, norėčiau 
kad ir kitas kas eitų drauge su manim.

Kapit. Eikit visi. Leitenantas ir aš nesibijoeim I 
pasilikti vieni, (serž. ir kiti išeina. 
Girdėti arklu] žvengimas, Viktoras 
klausosi).

Kapit. Seržentas sugrįš už 15 minutų, turi dar 
laiko, aš patariu tau sunaudoti jį ge
riausia.

Viktoras (linsmesnis). Kapitonai, kad jau sa
kai jog esu pasmerktas ant mir
ties, ar negalėtum mano vieno prašy
mo išpildyti?

Kapit. Kokio?
Viktoras. Aš noriu kunigo, noriu eit išpažin

ties.
Kapit. (leitenantui) Pašauk kunigą (Įeit, išei

na ir netrukus grįžta su kunigu).
Kapit. Tėve! Leitenantas Lambotte yra pas

merktas ant mirties.
Kunigas. Mirties?
Kapit. Mes laukiam atsakymo nuo generolo, 

kad užtvirtintų mano prašymą. Lam
botte nori prieš mirtį išpažintį atlikti. 
Aš nesu priešingas tam. Ir jei galė
tum per išpažintį išgauti iš jo paslap
ties žodį, tai išgelbėtum keturias gy
vastis: jo paties, jo motinos, jo pa
čios ir jo draugo.

(drąsiai) Argi manai, kad dėl išgelbėji
mo keturių gyvasčių kunigas gali pa
sakyti išpažinties paslaptį? Ne! Ir 
dėl išgelbėjimo tūkstančio gyvasčių 
to negaliu padaryti.

Kapit. (piktai) Eik, išklausyk! (Kapit. sėdasi 
ir šneka su leitenantu. Kun. atsisėda 
nuošaliai. Viktoras prie jo atsiklaup 
pia ir tyliai kalbasi.)

Kun. Būk ramus mano sunau, atkalbėk Tikiu 
į Dievą...

Viktoras (pradeda) Tikiu į Dievą Tėvą visaga
lintį sutverto ją daugaus ir žemės... 
(pertraukia) Tėveli! Aš noriu Tams
tai ką pasakyti. Karalius yra čia. 

Kun. Karalius!
Viktoras. Taip, netoli nuo šios vietos. Jis no

rėdamas apsistoti šitam bute, atsiun
tė mane pasiteirauti, ar viskas čia y- 
ra ramu.

Kun. (norėdamas, kad nesuprastų ’ vokiečiai)

- .7a= "DARBININKAS?’ =====
Toliau, mano sūnau, toliau.

Viktoras Tėve, aš išpažįstu savo nuodėmės, 
(vėl greit) Aš turėjau duoti ženklą, 
kad viskas čia gerai, tai karalius ir 
jo tarnai tuoj būtų atėję.

Kun. Ženklą? Kokį ženklą?

Viktoras. Paskambinti varpeliu, kuris ten at
siliepia, kur dabar yra karalius apsis
tojęs, pusė versto nuo čia. Žinai, tą 
varpelį, už paveikslo mano tėvo, prie 
durių. Baltas guzikas, (kun. susiju
dina) ne, ne, nežiūrėk dabar, 
Žinai kur jis yra?

Kun. (greit) Taip, taip...

Viktoras. Aš pats norėjau jį pasiekti, 
galėjau, nes jie mane saugo, 
galit.

Kun. Aš? (pakeldamas balsą) toliau, mano 
sunau, toliau —

Viktoras. Mano gyvenimas (vėl greit) nėra lai- 
Vokiečių seržentas tuojaus su-

tėveli.

bet ne- 
bet jūs

ko.
grįš, o dabar gera proga, nes nieko 
nėra, kaip tik Kapitonas, Leitenan
tas ir sargas prie vartų. Reikia, kad 
mūsų karalius atvyktų pirm vokiečių 
pagrįžimo.

Kapit (arčiau priėjęs prie kun.) Išpažintis at
rodo man labai ilga. Aš noriu jam 
ištarti žodį.

Kun. Sveika Marija... (atsisukęs į Kapit.) iš
pažintis yra pabaigta, dabar maldos 
už mirštančius. (Kapit. palenkęs 
galvą nueina).

Kun. Mylistos pilna Viešpats su tavim... 
Viktoras, šventa Mariją Motina Dievo...

Viktoras, šventa sMariją Motina Dievo... 
(greit) kaip tik paspaus guzikiuką, 
atsistok prie durių, kaip karalius su 
savo tarnais eis per vartus, tai varpas 
šiame kambaryje suskambės.

šitam kambaryj ? 
varpas, kurs yra viršum laik- 

Nežiūrėk į jį dabar tėveli, 
mano sūnau,

f
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Kun.

Kun. Varpas? 
Viktoras. Taip, 

rodžio.
Kun. Nežiūrėsiu, mano sūnau, nežiūrėsiu. 
Viktoras. Kaip tik išgirsi varpą tai praverk 

duris, ir kaip išgirsi paslapties žodį...
Kun. (pertraukia) Paslapties žodį?

Viktoras. Paslapties žodis yra “Šauksmas ka
raliaus.” Kaip tik išgirsi tai, atida
ryk greit duris.

Kun. Taip, taip.
Viktoras. O dabar tai eikit, nes nėra laiko, ga

li seržentas sugrįšti pirm mūsų kara
liaus atėjimo.

Kun. Melskis už mus nuodėmingus dabar ir va
landoj mirties mūsų Amen, (palieka 
leitenantą klūpantį ir prieina prie 
paveikslo)

Kapit. (kunigu?) Ną ką, ar dar jis nesako? 
(kunigas palenkįa galvą ir nusisuka į 
sieną Rankas pakelia augštvn, pub
likai matyti kunigo viena ranka ant 
guzikiuko po paveikslu).

Kapit. (prėjęs prie Viktoro) Dar ne vėlu. Pa
sakyk man paslapties žodį pirm su
grįžimo Seržento ir tavo gyvastis bus 
išgelbėta ir dar prie to, nuvesiu jus į 
ramią vietą Prižiūrėsiu, kad visi 
būtumėt perleisti per vokiškas linijas. 
Jokio pavojaus jums nebus. Būsite 
apsaugoti nuo mūsų kareivių, niekas 
tavęs neklausinės. Manys, kad esat 
vokiečiai (Viktoras klausosi dažnai pa
žiūri į varpą girdėt verksmas) Klau
syk! tai tavo pati verkia. Ji žino kad 
gali išgelbėti. Kaip Seržentas sugrįš, 
tai nebegalėsiu tave išgelbėti. Na, 
greičiau, išsigelbėk save ir tuos, ku- 

- rie priguli prie tavęs, tai yra paskuti
nė proga dabar.

Viktoras, (norėdamas laiką prateisti) Bet kaip, 
aš galiu daryti taip kaip sakai?

Kapit. Persimainyk drapanas su mano Leitenan
tu, būdamas vokiečio paroduos galėsi 
lengvai su savo šeimyna pereiti per 
Imperatoriškos armijos linijas.

Viktoras, (žiūrėdamas į varpą) Tai gerai, per- 
simainvkim drapanomis.

Kapit. Leitenantai Harmach, duok Leitenantui 
Lambotte savo viršutinį užvalkalą ir 
kepurę, o tu imk jo. (Leitenantas pri 
eina prie Viktoro, pasimaino kepurė
mis ir švarkais).

Kapit. Greičiau, nes nėra laiko. Seržentas ga
li sugrįšti.

Kapit. Klausykit mano Seržentas sugrįsta (Vik
toras žiūri į varpą).

Kapit. Mano žmonės sugrįžo su generolo parašu, 
greičiau sakyk, nes bus pervėlu. (Var
pas suskamba. Viktoras meta žemėn 
kepurę, vokiškas drapanas ir sumina 
kojomis)

Viktoras (garsiai). Ne, tai mano žmonės ir ma
rio karalius. (už durių) “Šauksmas 
Karaliaus.”

(greit atidaro duris) “Šauksmas kara
liaus” (keturi Belgijos oficieriai inei- 
na. Vokiečių Leitenantas ir Kapito
nas pakelia rankas, ineina Belgijos 
karalius, oficieriai atiduoda garbę).

Viktoras. (puola po kojų karaliui ir šaukia su 
verksmu) Mano karalius, mano ka
ralius! (tuo tarpu atbėga iš apačios 
Viktoro motina ir pati ir visi linksmai 
sveikinasi.)

Uždanga.

(Galas.)
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Kun.

Vaikinėti neturtingas, 
Kalboje būk išmintingas 
Mokėk mandagiai kalbėt
Ir mergeles pamylėt.

• • • • 9 9• • W
Būk malonus ir smagus, 
Prie mergelių mandagus. 
Mergelių neglamonėk, 
Geriaus ant vietos sėdėk.

• • • • • •• • •“ “ • •“ “ • ••
Nors ir būtum apsukrus 
Ir veikimuose vikrus, 
Bet mokėk susivaldyt, 
Tą vikrumą sulaikyt.
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Kur nereikia nebėgiok, 
Patsai save paguodok. 
Laikykis žingsnių rimtų, 
Gausi pagarbą kitų.

Tu saliūnų nelankyk, 
Geriaus laikraščių skaitvtk. 
Tavo protas sveikas bus 
Ir uždarbis nepražus.

l Pypkės smarvės nerūkyk 
Ciūtabakės nekramtvk.
Būsi sveikas visada, 
Nedvoksi nei kada.

Prie draugijų prigulėk, 
Dirbti vienybėj mylėk. 
Veik žmonijai ant naudos. 
Būkie sūnum Lietuvos.

Iš mergelių nesijuok
• Ir jųjų nepravardžiuok.

Jei nemyli, nedraugauk, 
Bet jų vardo neužgauk.

Jos tave nepersekios 
Ir ant kelio tau nestos. 
Tik tu jų neužkabink 
Ir prie meilės nevadink.

Būkie tykus ir ramus, 
Dabok savuosius namus. 
Savo luomą užlaikyk, 
Naktimis nesitrankvk.

Mergužėlių nebučiuok, 
Sveikindami ranką paduok. 
Dory’bėj užsilaikyk, 
Savo būdo nemainvk.

Pildyk priedermę tavo 
Nežemink vardo savo.
Gėrėsis tavim visi, 
Saldžią ramybę rasi.

Jei tu, broli, abejosi, 
Savo luomo nedabosi, 
Mergelėms nepatiksi, 
Paniekintas paliksi.

Joms nerūpi tiek gražumas, 
Kiek joms rūpi padorumas. 
Nors ir neturtingas, 
By tik išmintingas.

O jeigu tu neatbosi,
Paskui kiekvieną bėgiosi,
Visoms neįtiksi,
Baisiai apsiriksi.

Visos tavęs nemylės, 
Ir draugauti nenorės. 
Sakys vėjo vaikas, 
Neprotingas, paikas.

• • • % • •

Pradės juoktis iš tavęs 
Neapkęsi pats savęs.
Jeigu nesiliausi, 
Nei vienos negausi.

Bet, vaikine, apsvarstyk, 
Patarimo paklausyk.
Būk protingas, doras 
Neslankiok, kaip voras.

Vieną mergelę paimk, 
Sau už draugę apsirink 
Ir būk meilėj tvirtas, 
Nuo visų pagirtas.
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Rusų pabėgėliai ir vokiečių 
imtiniai. Žemietijų biuras 
duoda šitokių žinių apie pabė- 
gėliij darbo algą: “Pabėgėlių 
alga tiek žema, kad jie no- 
roms-nenoroms verčiami atsi
sakyti nuo darbo, ir tokiuo 
būdu sykiu su nustojimu dar
bo nustoja ir valdžios pašal
pos. Komiteto nusatyta dar
bo, alga daug mažesnė už pa
prastai tam krašte mokamą 
darbininkams algą.” Šiąs 
žinias patikrina ir “Petr. 
Vied.” duodamas žinių iš 
Minsko. “Balandžio pabai
goj Tatjanos komiteto skyrius 
pakvietė pabėgėlius laukų dir
bti. Darbo alga pasiūlyta ši
tokia: vyriškiam po 13 rub., 
į mėnesį moterims 9 rub. 
vaikams, kaip susilygstama 
su šeimininku. Butą ir mais
to duoda darbadavys. Dar- 
badavys duoda šiaudų guoliui 
pasikloti ir kiekvienam į mė
nesį teduoda 2 pudu miltų, 25 
svarus kruopų, 6 svarus tau
kų, 4 svarus druskos, lį pū
do bulbių ir kasdien vieną pus- 
kvortę pieno. Dešimts valan- 
dų tedirbama į dieną.”

Vidutiniškai į dieną darbi
ninkas gauna iki 40 kap. Gi 
Vokietijoj karo imtiniai gau
na įdieną 53 kap.; beto gau
na maistą, rūbus, baltinius, 
apavą ir tt. Mūsiškiai pabė
gėliai už visą mėnesio darbo 
algą nestengia nė kpsiavimo 
nusipirkti.

(“Rygos Garsas.”)

Gumbų tau, ne kiaušinių.

Mažas grūdelis didžiu me
džiu užauga.Ilgai josios nevargink, 

Tuoj prie šliūbo pavadink. 
O būsi laimingas, 
Doras ir turtingas.

• • • • • •• • •“ • • •• “ •
Apsivedęs vyru būk, 
Apie kitas nesisuk.

’ Mylėk tik tą vieną 
Ir naktį ir dieną

99 9 9 99

Tave žmonės paguodos, 
Mylės, gerbs ant visados, 
Linkės viso labo 
Iki juodo grabo.

U. Gurkliutė-Gudienė.
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Biznieriams svarbu 
Garsinkitės 

“DARBININKE’’

Dievai jo nematė!

Bala jo nematė.

Žila kiaulė, žili ir paršai.

Su pliku negera pešties.

Sauso nieks neklauso.

Pavydžiu ubagui lazdų (pa
vydžiu mažo bet reikalingo 
daikto).

Liežuvis, kaip volungės. 
Liežuvis kaip trejų metų vo
lungės.

Tiktų į karūnų.

Liežuvis šlapioj vietoj be
juda.



Vyčių ir jaunimo 
idealas.

(Referatas skaitytas- Phila- 
delphios Vyčiams laike rytie- 
čią R. K. M. Apskričio suva
žiavimo. Sutaisė Juozas Ka
ralius.)

“Youth is the noble seed 
that springs.

Unto the flowers of heroes 
and kings.”

Rašo anglą poetas. Toliaus 
jis šaukia į jaunimą:

“Wat’er the race or clime is 
To-day ten thousand cities 

on thee call,
Redeem and lift thy nation 

higher yet.”
Mūsą poetas Margalis šau

kia:
“Tu jaunime! tu skrįsk 

lig padebesą ir kaip saulė tė
vynei spindėk.”

Taip galiūnai proto ir dva
sios, kurią širdys liepsnoja 
meile savo tautos ir žmonijos 
šaukia į jaunimą. Jie gerai 
žino ir supranta, kad jaunuo
menė yra tai žiedai, kurie 
puošia tautą nešdami džiaugs
mą tėvams, tautai ir žmoni
jai.

Jaunimas yra tai žiedas, ku
ris taps vaisium tautos ateity
je. knygutėje “Laimingas 
Rytojus,” Paparonis rašo: 
“Jaunimas — tautos ateitis.” 
Taip! ale tik toks jaunimas, 
kurio akys žiburiuoja, kurio 
vidurinis karštis, it koks vul
kanas veržiasi aikštėn, kurio 
idealai ne gatvėmis Tėplioja, 
ne tamsiose pakampėse trina
si, bet aiškus ir šviesąs spin
di it sidabro žvaigždelė ten 
dangaus žydroj augštybėj.”

Taip, męs visi pripažinsim, 
kad tik toks jaunimas yra 
tautos garbinga ateitis ir vil
tis. Šiandien apie jaunimą 
rūpinasi jau netik Bažnyčia, 
kurį tą darė nuo pat aušros 
savo istorijos, bet visi priete- 
liai ir neprieteliai, tikri ir 
pseudo auklėtojai jaunimo. A 
pie jaunimą rašo ir kalba vi
si ir visur. Dėl ko ir kas tai 
yra jaunimas kad apie jį ra
šo ir kalba visi ir visur?

Jaunimas yra tai žiedas 
medžio vilties, kurio geru vai
sium yra pažanga. Jaunys
tė tai amžis gražiausis ir 
svarbiausi* gyvenime, nes y- 
ra amžium vilties. Jaunimas 
yra viltis gimdytoją, tautos 
Bažnyčios ir dangaus. Į jau
nimą nūn ištiestos rankos vi
są.

“Tu jaunime! tu skrįsk 
lig padebesą ir kaip saulė tė
vynei spindėk.”

Iš nekurią atžvilgią jauny
stė yra tai palukus arba pasko
la mūsą ateities, nes pasise
kimas ir laimė ateityje didžiai 
priguli nuo to, kaip męs jau
nystės dienas sunaudojom ir 
kokį tikslą arba luomą išsi
rinkom, kokį pageidavimai į- 
sikurė ir liepsnoja mūsą krū
tinėse, žodžiu, kokia sėkla 
tapo pasėta mūsą širdyse toki 
palinkimai auga ir bujoja.

Kas jaunose dienose išmok
sta valdyti pats save, tvirtin
ti valią ir dvasią, tas be a- 
bejonės išauki ės savyje būdą 
prakilnaus ir doro žmogaus ir 
savo gyvenime bus panašum 
anam medžiui, kuris puikiai 
išaugęs, atėjus laikui gražiai 
pražydi ir išduoda vaisią ge
rą, sveiką ir gausą.

Bet, idant tas jaunutis me
dis galėtą augti, bujoti ir gra
žiai išaugęs ir išplasnojęs 
pražydėti jam reikalinga atsa
kanti vieta, kur saulės spin
dulių netemdo juodi ir betiks
liai debesiai, kurie klauso vė
ją. Tam reikalingas saulė
tas darželis po gero daržinin
ko priežiūra, kuris jį dabotą 
ir apravėtų nuo usnių, dagių 
ir piktžolių, kurios neleidžia 
spinduliams saulės jį pasiekti 
o be ko jis negali gražiai iš
augti nei pražydėti.

Pilnai salėtas ir apravėtas, 
o meilė Dievo, artimo ir tė
vynės aptvertas darželis yra 
tai jaunimo susivienijimas — 
“Vyčiai”.

susivienijimas 
jaunimą prie 
palengvinda- 
naštą, kurią 

nešti. Vyčiu

ak
ta 

yra 
tai

Jis išsirinko ke-

lią, kuris tiesiai juos veda 
prie tobulumo ir pažangos. 
Kun. Dr#. M. Gustaitis knygu
tėje, “Lietuvos Vyčių Dova
nėlė” rašo: “Didžiausia
žmogaus užduotis, tai pasiek
ti gyvenimo pilnybę, iššaukti 
visas savyje gludančias jėgas, 
jas ištobulinti ir aikštėn iškel
ti.” Žodžiu sakant žmogaus 
užduotis yra tapti tobulu. Ne
tik mokyti, bet ir kiekvienas 
sveiko proto žmogus atsakys 
kad pasiekimui tobulumo bū
tinai yra reikalingos išlavintos 
ir išplėtotos visos žmogiškos 
spėkos — o tai dvasinė, dori
nė ir fiziška, t.y. protas, va
lia ir fiziškos pajėgos (spė
kos). Subrendusiam žmogu
je minėtos jėgos turėtą būti 
ištobulintos, nes to reikalau
ja tikslas, delei kurio jis yra 
sutvertas. Užduočia kiekvie
no iš mūs yra, tapti tobulu, 
kad atnešti didesnę garbę 
Dievui kartu naudą ir garbę 
savo tautai, nes žmogus yra 
sutvertas dėl garbės Dievo ir 
savo tautos. Tobulas žmo
gus yra didžiai naudingu pats 
sau, savo tautai ir visai 
žmonijai. Šitas uždavinys, 
tapti tobulu, yra siekis, tiks
las iy idealas kiekvieno jauni
kaičio ir panelės. Jaunikai
tis arba panelė, kurie neina 
prie to tikslo yra paklydę.

Jaunimo susivienijimas Vy
čiai, siekia, eina prie tobulu
mo ir pažangos, nes ją tiks
las yra — lavinti ir plėtoti vi
sas savyje jėgas sutartyje su 
prisakymais Dievo ir Bažny
čios. Vyčių 
tiesiai veda 
ją priedermių, 
mas gyvenimo 
viltis padeda
tikslas yra Dievas ir Tėvynė! 
Siekiai: Dora, Mokslas, Pa
žanga. Kelias, kuris veda 
prie to tikslo — doros gyveni
mas, lavinimas proto, va
lios, fizišką pajėgą ir išplėto
jimas tautiškos dvasios. Ant 
šito o tai pamato stovi puiki 
šventykla su aukso raidėms 
parašu — “Vyčiai dėl Dievo 
ir Tėvynės.” Kampinis 
muo, ant kurio remiasi 
saule šviečianti šventykla 
Dievas ir Tėvynė. Yra
švenčiausi ir augščiausi idea
lai.

Mes, brangūs broliai ir se
sutės esam persitikrinę, kad 
be Dievo pagelbos nieko gero 
negalim nuveiktu Be Dievo 
mes negalim išganyti patys 
save nei tėvynės ir negalim 
tapti naudingais patys sau, 
tautai, nei žmonijai. Galu
tinai be Dievo mes negalim ti
kėtis jokios palaimos mūsą 
darbuose. Mes matom aiškiai, 
kad Dievas laimina “Vyčius,” 
nes jaunimo susivienijimas 
“Vyčiai” per pora metą dau
giau nuveikė ir didesnę gar
bę atnešė lietuvią tautai akyse 
svetimtaučią, negu visas A- 
merikos lietuvią jaunimas nuo 
pats pribuvimo lietuvių į A- 
meriką iki laikui kuomet “Vy
čiai” pradėjo gyvuoti. Vy
čius šiandien visi lietuviai 
gerbia nes jie yra verti pa
garbos. Vientik apjakęs 
niekšas, kuris turėdamas a- 
kis nemato, turėdamas ausis 
negirdi, turėdamas protą ne
supranta, gal drysti mėtyt 
purvais arba niekinti Vyčių 
prakilnius siekius ir tikslą. 
Ar-gi gali sveiko proto žmo
gus niekinti tą, kuris stengia
si elgties, gražiai, dorai ir 
patogiai, o Vyčių tikslas yra 
dar platesnis nes siekia dan
gą ir apima visą tautą — Vy
čiai dėl Dievo ir Tėvynės.

Pažinę tikslą ir siekius Vy
čių yra aiškus, brangus jau
nime, kad lietuvią tarpe ne
turėtų nei vieno jaunikaičio, 
nie vienos panelės, kurie nep
rigulėtą prie “Susivienijimo 
Lietuvos Vyčią. ’ ’ Šaukia mus 
į tą vienybę Dievas, tauta ir 
mūs pačių gerovė, nes kitaip 
mums gresia pavojus pražū
ties.
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Yra sena pasaka, kad esąs 
koks užžavėtas laivas, kuris 
nuolat klaidžioja po jūres au
dros ir vėją vartomas negalė
damas pasiekti jokios stoties, 
nes jis pasileido ant jūrią be 
vairo ir be tikslo į kur jis ke
liauja. Kas gyvena betiks
liai be augštesnių idealų, kas 
niekados neįsigilina į save, ne- 
pamąsto ir neužklausia pats 
savęs iš kur jis atplaukė ir 
kur jis plaukia, kokią stotį 
nori pasiekti; tas yra kaipo 
anasai užžavėtas laivas, ką 
klaidžioja po jūres audros ir 
vėją vartomas. Jis nežino 
kur jis plaukia. Tam gresia 
pavojus, nes gal užplaukti 
ant uolos, kur gal susidaužy
ti į mažus skiautelius.

Gyvenimas žmonijos yra 
tai banguojančios jūrės. Ant 
ją plaukia daugybė laivą ir 
laivelių. Tie laivai ir laive
liai tai tautos. Jie plaukia 
per amžių kalnus. Juose 
keliauja žmonės, keliauja tau
tos. keliaujam ir mes su Lie
tuvos tauta kartu. Tie laivai 
ir laiveliai vra dvejopos rū
šies. Kiekviena tauta turi 
du laivu. Vienas, kurio vai
ras yra Dievas — pastatytas 
iš meilės Dievo, artimo ir tė
vynės. Antras yra tai tas už
žavėtas laivas, kuri pastatė 
socijalizmo ir laisvamanybės 
svajonės. Jis yra vergu vė
ją, jis klauso vėjų ir jį audros 
mėto po visas puses iki neu
žeis ant uolos, kur susidaužęs 
turės žūti gelmėse marią.

Tuomet tai brangus broluži 
ir sesele budėkime, kad ne
taptume auka užžavėto laivo, 
kuris plaukia į prapultį. Ap
sisaugosime’ nuo užžavėto lai
vo tapdami Vyčiais ir tuomi 
pinsiine vainiką garbės patys 
sau ir savo tautai, 
čiai, mes tapsime 
Dievo ir Tėvynės, 
suteiks prakilnumą 
padarys iš mūši} didvyrius ar
ba didvyres tautos. Meilė 
Dievo duoda dangui šventus. 
Meilė Tėvynės duoda tautai 
didvyrius ir suteikia prakil
numą būdo, kitkvienam žmo
gui. Yra tai vienatinis ke
lias. kuris veda žmogų prie 
šaltinio laimės ant šios žemės 
ir po mirties.

Žmogus, kuris nemyli Die
vo jis Tėvynės nemylės, o tas 
kuris nemyli Dievo ir Tėvynės 
jis daugiaus nieko nemylės. 0 
žmogus be meilės yra tik stov- 
vla arba šešėlis tikro žmogaus. 
Jis yra be jausmų ir didžiai 
panašus į nudžiūvusį ir apipu
vusį medžio stuobrį. Jo ne
puošia žiedai meilės, kurie 
išduoda vaisių garbės ir džiau
gsmo. Teisingai poetas sako: 
“Nes kam jau meilės nebeteko 
Tas dieną baigia paskutinę.”

Tuomet brangus jaunime 
kol kraujas mūs dar karštas; 
kol krūtinės mūs degą troški
mais į idealą atkreipkime savo 
atydą ant prakilniausių, aug- 
ščiausių ir švenčiausm idealą 
— meilės Dievo ir Tėvynės. 
Prisižiūrėkime kokia stebėtina 
šviesa jie spindi. Atidaryki
me savo širdis ir inleiskime 
nors mažą spindulėlį tos švie
sos, kuri tikrai netik uždegs 
kad ir užšalusią krutinę bet ir 
apšvies mūsą protą ir mes pa
matysime kaip aiškiai ir švie
siai lyg sidabro žvaigždelė 
dangaus žydrioj augštybėj 
spindi šitie idealai. Jų švie
sa atgaivins mūsų jausmus ir 
tuomet mūsą širdyse pražydės 
žiedai meilės iš kurių mes 
pinsiine vainiką garbės patįs 
sau ir savo tautai.

Tauta tik tuomet yra gar
binga ir galinga kuomet jos 
tėvynainiai ją karštai myli ir 
gerbia. Jeigu dabar mūsų 
tautoj atsiranda žmonės žemo 
būdo tai žinokim gerai kad 
stoka meilės Dievo ir Tėvynės 
juos pagimdo.

Lietuviai yra tauta praei
čia garbinga ir dvasia gal ga
lingiausia iš visų tautų nes iš
laikė ir pergalėjo baisiausias
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Rusijos persekiojimą, tūks
tančiai jaunikaičių ir senelią 
keikimuose už tėvynę numirė, 
o tūkstančių tūkstančiąi tapo 
išvarytais į Siberiją. Laike 
to persekiojimo mūsą poetas 
Mickevičius tapo uždarytas 
kalėjime; atsėdėjęs nekurį 
laiką, tapo ištremtas iš tėvy
nės. Iš nuliūdimo jis apvaži
nėjo gražiausias šalis Europos 
— aplankė Šveicariją, Itali
ją ir Krymą, bet niekur nera
do tėvyniai lygios šalies. Bū
damas Kryme vienoi iš savo 
dainą jis taip rašo:

“Lietuva! Tavo girios ma
loniau man gieda.
Neg Baidaro lakštutės, Salgi- 
rio mergytės;
Linksmiau tavo liulynuos bū
davo lankytis,
Neg mindžiot ananasą ir mor- 
medžią žiedą.”

Ant galo, apsistojęs poetą 
Paryžiuje, Francijoj stebėti
nai gražiai aprašė savo pri
gimtą kraštą, lietuvią papro
čius ir būdą veikale “Pan Ta- 
deusz.” Pradeda jis tą garsą 
veikalą sekamais žodžiais:

“Tu Lietuva, Tėvyne, bran
gesnė už sveikatą, kaip tave 
brangint reikia, tas tiktai pa
mato, kas tave jau prarado.”

1772 m. lenką diduomenė 
su savo karalium Stanislovu 
Augustu Poniatausku prieša
kyje, kuris buvo ir Lietuvos 
kunigaikščiu susiderėjo su Vo
kietija, Rusija ir Austija par
duri jiems Lenkiją ir Lietuvą. 
Išgama lenką karalius sušaukė 
seimą Varšavon idant diduo
menė Lietuvos ir Lenkijos pa
sirašytu, kad jie sutinka ant 
to, kad Vokietija, Rusija ir 
Austija pasidalytą Lietuvą ir 
Lenkiją. Lenką diduomenė 
su karalium buvo parsidavę, 
bet pasiuntinią iš Lietuvos už 
jokius pinigus negalėjo papir
kti Naujapilies pasiuntinys 
Raitanas, * kuriam siūlė tiek 
pinigą, kiek jis tik norėtą 
jiems atsakė, “tiek pinigu 
nėra pasaulyje, kad man už 
tėvyąg užmokėtumėte”* Jis 
su kitais Lietuvos pasiunti
niais visokiais būdais trugdė 
pradėjimą seimo ir gynė Lie
tuvą. Bet veltui, anų buvo 
didžiuma. Galutinai vedėjas 
seimo Poninski lenkas apšau
kė Lietuvos pasiuntinius nele- 
gališkais ir maištininkais. 
Tuo tarpu karuomenė Vokie
tijos, Rusijos ir Austrijos, ku
ri buvo gal užkviesta, apsupo 
seimo namą ir su ginklais ran
kose atidarė seimo salę ir įėjo 
į vidą. Raitanas pastebėjęs 
tą, šoko prie durą šaukda- 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

audras ir persekiojimus. Lie
tuvis visad karštai mylėjo ir 
myli savo prigimtą šalį. Tą 
meilę aiškiai parodėme kuo
met baisi karo nelaimė ištiko 
pasaulį o kartu tas baisus smū
gis ištiko ir mūsų brangę Tė
vynę Lietuvą. Kuomet pas
klydo gandas po Ameriką kad 
Kaune, Seinuose, Gardine, 
Šiauliuose ir Vilniuje; žodžiu 
po visą Lietuvą ugnis, kardas 
ir badas sėja mirtį ir skina 
mūs tautos žiedus jaunimą. 
Kuomet tas žiaurumo ir baisu
mo gandas pasiekė mūsą au
sis, skausmas suspaudė, kiek
vieno iš mūs krūtinę ir mes iš- 
tiesėm tos šalies žmonėms pa- 
gelbos ranką nes ta šalis ir tie 
miestai mūsą 
brangiausiais, 
no mūs bočiau 
iš mūs tėvai, 
tės, giminės ir pažįstami nūn 
vaitoja. Iš ten mes esam ki
lę. Ten mūsą šalis. Ten 
mūsą bočiai nuog amžių gyve
no. Ta šalis yra mūs visą 
motina o mes esam jos vaikai.

Iš prigimties, kiekvienas 
vaikas myli savo motiną, jis 
labai mėgsta klausyti apie jos 
gyvenimą; įdomu ir malonu 
jam žinoti kaip ta jo brangi 
motina perleido jaunystės die
nas, ką veikė būdama jauna, 
kokius vargus turėjo kentėti 
jaunystėje ir iš ko džiaugėsi ir 
linksminosi. Sužino jis jos 
praeitį jis ją dar karščiau my
li. Jeigu ir atsiranda koks 
vėjavaikis, kuris neboja apie 
savo motiną o gal net ir gėdi
si jos, toks yra nuo visą lai
komas už niekšą. Bet tokių, 
kurie turi išsekusius jausmus 
ir medines širdis yra labai ma
žai ypatingai lietuvią tarpe, 
nes lietuviai yra žmonės pra
kilnu} jausmą ir labai jautrios 
širdies.

Lietuva yra mūs visą moti
na. Stengkimės tat pažin
ti jos praeitį o aš užtikrinu, 
kad geriau pažinę mes ją karš
tai pamylėsime; užliepsnos 
mūs krutinės karščiausia sau
le, nes ji yra taip graži, taip 
patogi ir praeičia taip garbin
ga kaip kitos tokios nėra svie
te. Pažinę ją mes laikysime 
sau didelę garbę vadinties jos 
vaikais nes lietuvią tautos kil
mė yra viena iš prakilniausią 
Europoj. ‘ ‘ Stebėtina kilmė 
tautos” rašo Sienkevičius ant 
viso pasaulio pagarsėjęs rašy
tojas. Didžiausis 19-to šimt
mečio filozofas Kant’as tvirti
na kad Lietuvią tauta suside
da iš žmonių teisią, galingų 
pajautimą savo asmeniškos 
vertės

Taip mokslinčiai pagarsėję 
ant viso pasaulio rašo apie lie
tuvius. Bet kas-gi lietuvį pa
darė prakilniu ir vertu pagar
bos? Atsižvelgimas į praei
tį ir į sielą lietuvio verčia mus 
tvirtinti, kad meilė Dievo ir 
Tėvynės išaugdė ir pagamino 
jam prakilnumą dvasios ir bū
do. Nes, tik tas žmogus 
gal turėti prakilnius jausmus 
ir švelnu būdą, kurio širdyje 
randasi prakilniausia meilė.

Mylėtojai Dievo ir Tėvynės 
dabina mus istorija mokslo, 
doros ir pasišventimo. Jie 
kaipo šviesios žvaigždės dan
gaus švelniai puošia tamsią 
naktį istorijos. Meilė Dievo 
davė mūs tautai užtarytoją 
danguje karalaitį šv. Kazimie
rą ir kitus nors da neapskelb
tus šventais, bet šventus vy
rus. Jais yra: Žemaičių vy
skupas Giedraitis, kun. Ru
damina, kun. Jonas Jaknavi- 
čius, Jonas Gružauskas, Kon
stantinas Sirvydą ir daug ki
tų. — Meilė Dievo ir Tėvynės 
davė mūs tautai mokslo vyrus 
ir didvyrius kaip tai: vysku
pą Valančią, vysk. Raranaus- 
ką, Daukantą, Vaičaitį, Mai
ronį, Jakštą, Margelį ir daug 
kitų. — Šiandien čieli pulkai 
vyrų ir moterų karštai mylin
čių Dievą ir Tėvynę netik Lie
tuvoje, bet ir Amerike su di
deliu pasišventimu dirba dėl 
garbės Dievo ir Tėvynės.

Mūs bočiai taip karštai tė
vynę mylėjo, kad sveikatą ir 
gyvastį dėl jos pašvęsdavo. 
Kunigaikštis Keistutis kalėji
me už tėvynę numirė. Vy
tautas visą savo gyvenimą 
pašventė dėl labo tėvynės ka
riaudamas bevęik be perstoji- 
jimo su jos priešais. Laike

širdžiai yra 
Juk ten gyve-
Ten daugelio 
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DARBININKAS,
242 W. Broadway, So. Boston, Mass-

Dėl patogumo ir pa rankumo visokius čekius 
ir money orderius prašom e išrašinėti ant “Darbi
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai 
būtų skiriama ar tai bū tų prenumerata, ar kny
gų užsakymai, ar mokesti s į L. D. S.

Seimai seka vienas po ki- 
'tam. Organizacijos atsižvel
gia į savo stovį, į savo reika
lus tariasi apie pagerinimus, 
nutaria dalykus organizacijos 
labui.

Seimų sezoną pabaigs didis 
seimas A. L. R. K. Federaci
jos. Tas seimas atsibus So. 
-Bostone, atsibus jau rude
niop. -

Apie Federaciją ir su ja su
jungtu Tautos Iždu plačioji vi
suomenė ne kiek težino ir todėl 

jose turėtų jau apie ją pagal
voti, padirbėti, atsiminti a- 
pie jos seimą.

Federacija yra tai susivie
nijimas visų kitų organizacijų 
— dr-jų, parapijų, sąjungų, 
"Susivienijimo, kliubų. Pri- 
gulėdamos tos organizacijos 

,prie Federacijos įmoka tam 
i tikras mokestis į Federacijos 
i ir Tautos Iždo kasą.

Primename dr-joms, kad 
pasirūpintų įmokėti mokesčius 
į Federaciją ir Tautos Iždą. 
Dr-jos moka nuo nario į Fede
racijų po 2c. ir į Tautos Iždą 
po 10c. Parapijos po kiek 
pasigali.

Šios organizacijos jau įmo- 
Jkęjo savo mokestis:

Šv. Elzbietos dr-ja, Hart- 
'ford, Conn.

Šv. Stepono J. K. Pas. dr-ja. 
Cambridge, Mass.

Šv. Antano, šv. Jurgio K., 
šv. Juozapo, šv. Jurgio dr-jos, 
sForest City, Pa.

.Sus-mas L. R. K. A.
.'Am. L. R. K. Moterų Sąjun

ga.
A. L. R. K. Moksleivių Sus

inąs.
'Sv. Trejybės par., Newark, 

N. J.
Šv. Mykolo dr-ja, Rockford, 

UI.
Teiksis ir kitos dr-jos, or

ganizacijos ir įstaigos pasirū
pinti įmokėjimu.

Tos dr-jos bei organizacijos, 
kurios dar neprisirašė, kvie
čiamos tai padaryti.

Mokesčius reikia siųsti Fe- 
rieracijos raštininkui . P. Gu
ndui, išrašant čekius ant var- 
<io kun. M. Pankausko, Fed. 
dždL ir B. Vaišnoros, Tautos 

s Iždo iždininko.

ATSIŠAUKIMAS.

matė ir mato reikalą, nes prie
šingai nebūtų buvę nutarta. 
Tečiaus jau pradėjo atsirasti 
vienas kitas drąsuolis, kuris 
pradėjo varyti agitaciją ir ma
no atlieka milžinišką darbą. 
(Jei jūs agitatoriai užprotes
tuosite pirkti namą tikrai gau
site 2 bulvių medaliu). Kas 
keisčiausiai kad toji agitacija 
varinėjama ne savo laiku. Kur 
jūs buvote iki šiol? Kodėl 
ponuliai tylėjote per Seimą 
kuomet susirinkę kuopų išrin
ktieji svarstė organizacijos 
reikalus ir tuo tarpu — ar rei
kia pirkti Sus-mui namus ar 
ne? Kodėl Seime tylėjote it 
musę kandę tik dabar, kuo
met jau nutarta atbudę tary
tum iš miego pragydo it tas 
gaidys ant laktos — nereikia 
Susmui namo ir organo! Pro- 
testuokim! O tam dalykui 
šaukia “didelius” apskričio 
susirinkimus iškelti protestą. 
Tai tik piemenų, atsiprašant, 
darbas! Kam tada reikia tos 
konstitucijos ir kam daromi 
seimai jeigu koks apskričio 
“šulas,” norėdamas turėti iš 
Sus-mo paramos, duonos gerą 
kąsnį, gali suagitavęs kelius 
apskričio delegatus vedžioti 
viso Sus-mo narius už nosies?!

Sako “Sus-mo ižde yra tik 
$74.000. O kur jau tie pini
gai dings namus nupirkus? 
Dabar tie pinigai stovi banko- 
se ant nuošimčio, tada dalis tų 
pinigų stovės nejudiname tur
te — namuose.

Nesuprantu ir aš patsai ko
kią mato skriaudą Sus-mui 
pirkime namų? Tik matau 
kad tai būtų baisus šūvis 
“Draugo” visai tvirtovei, 
ko matomai permatvdami 
tą visą ir prisibijo kad neįs
teigtų savo organą. Suran
da priežastis kad nebus redak
torių, sądarbininkų ištekliaus 
ir tt. Tik grąsinimai ir spė
liojimai ant ko mes tik priva
lome numoti ranka. Tečiaus 
žiūrint į tą dalyką ir matant, 
kas giliau slepiasi nenorom 
norisi pranašauti, kad namai 
šiemet nebus nupirkti ne dėl
to kad jų nereikia, o vien tik
tai kad į tą komisiją įeina su 
priešingomis nuoinonėmis, ku
rie mano iki paskutinio lašo 
prakaito tempti ant savo kur
palio, trukdyti pirkimo na
mų darbą. Peiktinas darbas 
ir tą supranta tie patys ardy
tojai, bet čia visą kaltę jie 
suverčia ant “biznio.” “Biz
nis” bus kaltas, o ne centro 
valdyba bei komisija.

Lauksim ką laikas mums 
parodys.

Šilų Zuikis.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
žodžių J. Kristaus: “Kaip ma
ne siuntė Tėvas, ir aš jus siun
čiu” (Jono XX 21.) “Kas jū
sų klauso, manęs klauso, kas 
jumis niekina, mane niekina.” 

Aišku tad iš tų žodžių V. 
Jėzaus, kad tiktai per val
džią Jojo įsteigtą galima įeiti 
į tą gyvąją Bažnyčią.

O kas-gi yra toksai Micke
vičius? Yra tai stačiai ap
gavikas, kursai Worcester’yje, 
Mass. už gėrimo skolas paliko, 
Scrantone sugavo paleistuvau
jant, apie ką buvo plačiai pa
rašyta “Drauge” ir kituose 
laikraščiuose ir jūs tai bran
gūs Lawrence lietuviai-katali- 
kai tokį tai Mickų ar Mickevi
čių priėmėte už kunigą, kursai 
nėra nei jokiu katalikų vysku
po nei įšventintas, nei paskir
tas, bet yra kaip V. Jėzus sa
ko apie tokius vagimi ir galva
žudžiu, kursai tiktai žudo 
Kristaus avinėlius tai yra dū
šias.

Taip-pat netikėkite tokiems, 
kurie save vadina kunigais, 
valkiojasi po lietuvių stubas, 
kaip tai buvo Pittsfieldo ir ki
tur ir -visaip meluodami žmo
nes apgaudinėja.

M. M. T.

jos be perdėtinių ir be pirmi
ninko, todėl ir V. Jėzaus avy
dė negali būti be tokių. V. 
Jėzus tad savo avy dės perdė- 
tiniais padaro apaštalus ir mo
kytinius ir dabar jais yra vys
kupai ir kunigai, kaipo anų 
įpėdiniai. Jie yra ir tais var
tininkais, kurie įleidiža žmo
nės į tą gyvąją V. Jėzaus įs
teigtą Bažnyčią ar avydę. Vys
kupai siunčia kunigus į para
pijas ir jiems pavedė ganyti 
Kristaus aveles, o popiežius 
siunčia vyskupus ir jiems ski
ria vyskupystes. Todėl tokiu 
būdu tikri Kristaus piemenį s 
ir įeina per duris tai yra per 
valdžią V. Jėzaus įstatytą į Jo 
avydę. O kurie neįeina per tą 
valdžią, tai tie neįeina per 
duris, bet per langus ar ki
tur kur, tai tokius V. Jėzus 
vadina vagimis ir galvažu
džiais. Kad tomis durimis į 
Kristaus avydę yra Jojo įs
teigta dvasiška valdžia, tai 
matyties ir iš tų Jo žodžių: 
“Ištiesų, ištiesų sakau jums, 
jog aš esmi durimis prie a- 
vių......... Jei kas įeis per ma
ne, bus išganytas: ir įeis ir 
išeis ir ras ganyklas. Vagis 
neateina, kaip tiktai vogti ir 
užmušti ir žudyti.” (Jono X. 
7-10). V. Jėzus pavadino save 
avydės durimis, ir iki pats i 
gyveno matomai ant žemės, 
pats priimdavo į avydę, bet 
kad V. Jėzus ne visuomet keti-1 
no būti ant žemės matomai, to- į 
dėl Jis pavedė tą daryti savo 
išrinktiems apaštalams ir mo
kytiniams kaip žinome iš tų

LAWRENCE, MASS.
Katalikų Bažnyčios priešai 

visais būdais naudojasi, kad 
Ją išnaikinti ir nuo Jos lietu
vius atitraukti. Paskutiniais 
metais, kad suklaidinus lie
tuvius katalikus pradėjo jie 
kviesti kokius ten kunigužius 
Delionį, Mickevičių ir Urba- 
ną, kurie nėra suvisum kata
likų kunigais. Taip dabar 
jie tokį Mickevičių pakvietė į 
Lawrence, Mass. ir vietoj to, 
kad jį katalikai ne priimtų, o 
jie dar džiaugiasi, kad juos 
laisvamaniai ar kiti ištvirkė
liai apgavo. Nes kas toksai 
yra tas Mickevičius? Yra tai 
tas pats, kursai buvo Wor- 
cester’yje sutvėręs neprigul- 
mingą parapiją, Scrantone; 
buvo dar atsibeldęs į Atholį, 
bet iš visur pažinę, kad tai 
vilkas avies kailyje, išvarė 
jį. Manau, ne bus pro šalį, 
parodyti lietuviams - katali
kams, kaip pažinti tokius vil
kus avies kailyje ir kaip nuo 
jų atsikratyti. Štai V. Jėzaus 
žodžiai: “Ištiesų, ištiesų sa
kau jums: kas neįeina į avydę 
aviij per duris, bet kitur įei
na, tas yra vagis ir galvažu- 
dis. Kursai-gi įeina per du
ris, tas yra avių piemuo. Tam 
vartininkas atidaro, ir avis 
klauso jo balso.” (Jono X. 1). 
Kas tai yra avįs ir avydė? V. 
Jėzus vadina avydę savo įstei
gtą Bažnyčią, o avimis tikin
čiuosius: nes taip pasakė šv. 
Petrui: “ganyk mano avinė
lius, ganyk mano avis.” Ka
dangi nėra nei vienos draugi

LIETUVIŲ PILNŲJŲ BLAI
VININKŲ SUSIV. AME

RIKOJE VI SEIMAS.
L. P. B. S. Šernas įvyks šį

met Rugp. 1 d. (utarninke) 
Brockton, Mass. L. PI. B. S. 
visos kuopos malonės sušaukti 
susirinkimus delegatų išrinki
mui į Seimų. Seimas nusiseks 
tik tuomet, jeigu kuopos pa
sirūpins atsiųsti atsakančius 
delegatus ir su gerai apgalvo
tais įnešimais Seiman, kaip 
sulyg pačios blaivybės idėjos 
praplatinimo, taip lygiai ir 
organizacijos sustiprinimo.

Dažnai per mūsų seimus ten
ka matyti 
delegatus, 
mo darbas 
Mes šiemet
Seime žmones suprantančius 
blaivybės ir mūsų organizaci
jos svarbų, šiemet daug reikė
sią vėl pasvarstyti apie mūsų 
organizacijos sutvarkymą, 
konstitucijos patobulinimą ir 
tt... Mūsų organizacija gal 
dėlto netaip labai pasekmin
gai veikia, kaip ji turėtų veik
ti, kad pati vidurinė jos tvar
ka nėra tobula

Kuopos delto-gi teiksis rin
kdamos delegatus ir pasvars- 
tys kokiuos padąryti pačioj 
organizacijoj potobulinimus.

Per šiuos kelis mūsų orga
nizacijos gyvavimo metus ji
nai ingija vis daugiau prita
rėjų, visuomenė kas kart la
biau atjaučia ir supranta kad 
blaivioms tautoms priguli 
šviesi ateitis, tai-gi pasirū
pinkime visiems atidaryti du
ris į mūsų organzaciją, palen
gvinti įstojimą.

Šitasai Seimas tai-gi ir tu
rės tai padaryti.

Kun. Pr. Augustaitis 
P. BĮ. Susiv. Am.

Pirmininkas.

visai netinkamus 
per tai visas Sei- 
buvo trukdomas, 
norėtume matyti

SHEBOYGAN, WIS.
Liepos 4 d. L. Vyčių 51 kp. 

turėjo išvažiavimą į girias už 
6 mylių nuo miestelio prie 
Micliigan ežero kranto. Bu
vo pagaminta skanių užkan
džių ir gėrimų, ne svaigalų. 
Buvo visi vyčiai šios kp, bu
vo ir keletas svečių atsilankę. 
Taip-gi buvo vytis iš Chicagos 
p. J. Kudirka, kuris pridėjo 
daug gyvumo. Oras buvo 
gana šiltas, tai kiti sušilę 
maudės ežere. Kiti ant kai-

džia mūsų tie patys ‘gerieji” 
broliai atskalūnai, dergdami 
visą, kas yra ir buvo mums ir 
mūsų protėviams brangu. Ji 
skursta, vargsta, neturėdama 
gero dvasiško maisto, apter
šta, apmėtyta visoms mūsų 
išsigimėlių Sąšlavoms. Nega
na, kad anie patys, anot jų 
esą beždžionėmis, bet nori, 
kad ir kiti pasiliktų jų pasekė
jais — keturkojais. Kas bus 
ateityj, tai tas jiem visai ne
rūpi, nes anie tautystę mina 
po kojų. Mina ir spiaudo 
ant mūsų tėvynės, kuri yra 
mūsų protėvių krauju aplais
tyta. Sakau, visos tautos 
turi savo spaustuves ant tvir
tų pamatų; dirba kas kiek 
galėdamas gerovei savo taū- 
tos. Mūsų-gi tauta, kurios 
užduotimi yra gaivinti ir taip 
toli jau užsilikusią apšvietą 
kelti mokslą katalikų dvasioj, 
pasirodo gana silpnutė, pasi
rodo, kad dar daug jai trūks
ta, kol susilygins su kitoms 
tautoms.

Du metai atgal, pasidarba
vimu nekuriij mūsų tėvynės 
mylėtojų, tapo įstegta Lietu
vių R-K. Spaudos Draugija. 
Tikslas tos draugijos labai 
prakilnus, nes jos užduotimi 
yra leisti ir platinti tarp lietu
vių ir savo narių pamokinan
čias kyngutes, kaip dvasiško 
taip ir svetiško turinio. (Pa
našiai šv. Kazimiero Dr-jai 
Kaune). Narys įstodamas į 
šią draugiją užsimoka vieną 
dol. metams, už kurį per tą 
laiką gauna dviejų dol. vertės 
knygų, ‘kurios už narių su
mokėtus pinigus yra leidžia
mos ir išsiuntinėjamos na
riams dykai.

Graži tai idėja platinti ka
talikiškoje dvasioje knygas, 
šelpti katalikišką spaudą, nes 
spaudoje gludi visa tautos gy
vybė ir galybė.

Taigi broliai lietuviai! Ku
riems dar gyslose Lietuvos 
kraujas neatšalo, kurių meilė 
link tėvynės ir jos gražios kal
bos tvinksi širdyse, visi iš 
vien skubinkitės prisirašyti 
prie šios organizacijos, nes 
ši draugija jau gyvuoja antri 
metai ir prigulinti prie jos 

įdžiaugiasi gavę sveiko peno 
i savo protui.

Pereikite kuopas, kalbin- 
> kitę naujus narius ir skleiski- 
te katalikų dvasioje šviesą 
tarp mūsų brolių. Kibkite 

i visi iš vieno į darbą, o pama- 
i tysite, kad netrukus mūsų jė- 
i gos bus daug tvirtesnės. Ne- 
užpuldinės mus bezdžionvai- 

jkiai - iškrypėliai, nepurvins 
; mūsų tikybos jokie laisvama- 
i niai, nes mes apsišvietę, su 
pratę jų kvailystes, mokėsi
me atsispirti prieš jų visokius 

j mums užmetinėjimus. Paro
dysime mes jiems jų kvailus 

I protavimus, jų pamegdžioji-

I

Nei viena tauta nėra taip 
nuvarginta visokiais savo ne
pasisekimais, nelaimėmis, var
gai*, kaip kad mūsų tėvynė 
Lietuva. Jų vargina-žudo vo
kiečiai su rusais toj*1, baisioje 
akr.’eje. Jų taip-gi skriau-

Pervėlu.
Pas mus vis dar tebevieš

patauja tasai blogas paprotis 
po by kokiam Seimui kelti 
triukšmą ir protestuoti prieš 
Seimo nutarimus. Štai ir da
bar, kuomet tik belieka vy
kinti S. L. R. K. A 31 Seimo 
nutarimus, iš kurių svarbiau
sieji — pirkti namų ir steigti 
nuosavų organą, atsirado du 
drąsuoliu, kurie pradėjo drum
sti visuomenę ir protestuoti 
prieš tuos nutarimus. Ar tai 
logiškas pasielgimas ir ar gali 
tas tuščias darbas atnešti koki 
nors vaisių? Jokiu būdu ne! 
Nutarta ir anksčiaus ar vėliau 
turi būti nutarimas išpildytas. 
Nutarė ne 3 balsais pirkti Sus
mui namus ir steigti savo laik
raštį, kaip kad p. A. Sutkus 
meluoja, bet didžiuma, (skai
tyk “Draugo” 27 num. proto
kole Susiv. namo klausimas). 
Tik dvi kuopos iš keletos de- 
sėtkų kuopų įnešimui buvo 
priešingos pirkimui namo, bū
tent 40 ir 61. Aišku, jeigu 
kam rūpi organizacijos gerbū
vis, jeigu mes dedame pas
tangas, kad patobulinus, įne
šus gyvumo, išplėtus josios 
ribas; žodžiu, kuriems rūpi 
kad Sus-mas augtų ir bujotų, 
tie eina prie darbo rimtu ke
liu, apsvarto kiekvienų žing
snį ir persitikrinę, kad tas ar 
kitas dalykas tikrai yra rei
kalingas arba bent naudingas, 
stengiasi inkūnyti, stengiasi 
nurodyti kad tas ir tas yra rei
kalingas ir pagal nuožiūrų ga- 

I Ii būti priimtas ar atmesta??.
Taip buvo ir su nutarimu pirk- 

1 ti Susmui namus. Dauguma

“MOTINĖLĖS” NARIAMS 
PRANEŠIMAS.

Šįmet metinis “Motinėlės” 
narių susivažiavimas įvyks 8 
d. Rugpiučio mėn. 11 v. iš
ryto Mouųuin užeigoje prie 
Ann ar Fulton gatvės New 
York. Teiksitės visi jos vei
kiantieji nariai taipos-gi prie- 
teliai šelpėjai ir tie kurie ka- 
daisia buvo šelpiami netiktai 
suvažiuoti, bet lygiai savo 
duokles ar skolas atsivežti. 
“Motinėlės” bėgamasis kapi
talas kaip ir tuščias neatbūti
nai reikia jį papildyt. Tiesa, 
yra nariai, kurie mėgsta už
vilkti savo mėnesines duokles, 
bet labiausiai peiktini yra tie 
kadaisiai sušelptieji kurie iki- 
šiol savo skolos nesugrąžino. 
Beabejo šis susivažiavimas tu
rės nutarti, kad plačiai visuo
menei pranešti vardus tokių 
kietaširdžių žmonių, .kurie iš
naudojo tą vienintelę iš aukų 
gyvenančią “Motinėlę.”

Kun. M. Pankauskas.

“Mot.” Sekretorius.
Kiti laikraščiai malonės pa

sinaudoti šiuo pranešimu.

Reikalingas zeceris
Prie statymo raidžių ir kitų 

pašalinių darbų.
Atūžaukite tuojaus 

“DARBININKAS” 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Pastate kryžių
Apysakaitė.

Buvo ankstyvas, šiltas ir gražus pava
saris. Artinosi Velykos — didžiausia metine 
šventė, kurią lietuviai katalikai dievobaimin
gai ir nuoširdžiai švenčia

Tai buvo didžiojoj subatoj, Klampynių 
dvare, mūsų mieliausioje tėvynėje Lietuvoje. 1 

Saulutė nors ir paludieniuose būdama, bet 
šildė, kaip motinėlė. Mėlynas dangus gied
ravo taip puikiai, kaip gal tiktai tas sau įsi- 
vazdinti, kam teko ta laime, gėrėtis lietuviš
kąja dangaus mėlyne. Kiek tiktai akys ma
to, ant viso dangaus skliauto nėra nei vieno 
nei mažiausio debesėlio. Vėjalis .nustojo klės-!
tėjęs. Ir jis ramiai ruošėsi sutikti linksmą 
Velykų šventę.

Dvarponis, sulenkėjęs Lietuvos bajoras, 
nors toks niekai, toks niekai... visais galais 
velnių priėdęs, o ir tuos kumečius nuo darbo pa
leido nuo pat pietų, nors kramtė galus ūsų 
bemąstydamas kiek kapeikų nuostolio kišenių! 
padarys tas pusdienis duotos šeimynai laisvės.

Kaip mąstė, taip, bet paleido, ir dar pa
sakė, kad tarnus Velykų rytą paliuosuoti nuo 
pareigos arklių čystijimo. “Kad Velykos, 
tai Velykos, ir reik švęst.” Taip nulėmė 
patsai ponas dvarponis, jagamastis, geradė- 
jas — darbdavys,... o jo žodis, pasakytas 
savo šeimynai — darbininkams, tai ne kokio 
ten urėdėlio žodis.

Lietuvoje savo dvare dvarponis yra dides
nis ponas už Suvienytų Valstijų prezidentą ar
ba net ir už patį kaizerį Berlyne. Jis visur 
pons ir nieko nebijo, ir visi tur daryt, ką ji
sai panorės ar palieps — nei murmur!

Apie visas kumetynes darbas kul virčiai s 
pleškėjo. Kumetės, katra stalą su šluotra
žiu šveitė, katra medinius šaukštus ir samčius 
su smiltimis ar su pelenais zulino, trynė, kad 
tik baltesni ir švelnesni būtų J katra patali
nes vėdino priegalvius daužė, kad iš plumpė- 
lių pavirstų į išsipūtusias paduškas, kad būtų 
minkšta gulėt ir dailu pažiūrėt Kai-kurios 
parsinešusios po dideliausią šiaudų naštą, 
kimšo šiaudinius šienikus. O dar kitos, kur i 
turtingesnės, lauk išsinešusios, kad visi ma
tytų dideles pintines prikrautas kupinai kiauši
nių, margino įvairiausiais dažais, raštų nava- 
tnumais, fantazijos kvietkomis ir nesamų pa
saulyj medžių ir gyvulių pavyzdžiais.

Merginos ant moterų bambėjo, kad grei
čiaus skubintųsi su savo šveitimais, nes lai
kas jau pradėt viešą darbą — šlavimą kiemo, 
kad bent per šventes nebūtų priterštas, kaip 
patvartė. Gal kartais iš kitur kas per šventes 
atsilankyt, tai nemanys, kad čia nevalieji gy
vena. .. Tegul dvaro kiemas že^ėte žėri.

Jei bus gražu, tai Velykų antrosios die
nos vakare ir pašokt bandys. Nuo Užgavėnių 
gal jau kita ir pamiršo.

Taip bemąstydamos merginos pradėjo 
kiekviena nuo savo durų šluot Sukilo dul
kės ir moterėlės noroms-nenoroms turėjo pra
sišalint su savo užsilikusiais mazginiais ir švei
timais, o už pusės valandos jau kiemas buvo 
priešais visą kumetynę kočysčiausia nušluotas 
it dailiai baltomis smiltimis išbarstytas. Mer

ginos, sušilusios ir išraudusios kaip žarijos, 
nešė kavot šluotas, o skubinos griebtis už ko
kio nors kito darbelio, kurių prieš šventes 
šeimynose yra begalės. Vyrai moterims padė
jo. Tai daiktus sustatyt į prigulinčią, naujai 
užmanytąją tvarką, tai šiaip ką reikalingą at
nešt arba pataisyt, ar bent vaikus padabot. 
Vienu žodžiu pilnai pasidavė moterėlių rundui 
ir tvarkai, nors kartais ir nevisai noriai. Mat 
prieš šventes pikties ir ergelioties nevalia ir ne
gražu nuo savo kaimynų. Dėlto kiekvienas 
taikėsi kiek įmanydamas, kad tik viskas eitų 
švelniai, kaip pamuiluota.

Parėjusi iš dvaro darbo Ona, rankas at
siraitojo. pasikosojo, — kaip griebsis už dar
bo, tai į menką valandą josios stubelė buvo, 
veidrodis: ir asla, ir sienos, ir lova, ir in
dai — viskas tik žėri... Nabagė smilčių netu
rėjo (dvaro bernai tik merginoms teparvežė), 
tai nuplasnojo į krumus už pusės mylios, ir par
sinešusi aglyšakių glėbį iškaišė palubes, kitas 
smulkiai sukapojusi išbarstė savo stubelės as
lą.

— Nagi, tau kibą nelabasis padėjo! Ką 
tik buvau — viskas buvo netvarkoj, o dabar 
grintelė, kaip lėlė... Na, na, tai iš tavęs 
šeimininkė. Tik gaila, kad tas Juozas apie 
tave užmiršo Amerikos pauostęs.

— Ką tetulėt darysi: kaip užsidirbs bis- 
kį pinigų — parvažiuos. Nevargsiu ir aš taip 
labai, dabar-gi reikia pakentėt.

— Kentėk, kentėk, aniolėli, o Juozas ten 
po Ameriką ponauja, iš išdykumo alų maukia 
ir keptomis varlėmis arba žaliais kiaušiniais 
užsikanda, kaip koks grafas... o tu ar daug 
marginai kiaušinių, ką?

— Kur čia daug! Ana tik du iš viso te
turiu; nėr ant ko nei nagus dažvt; išvirsiu 
baltus, tai bus vaikeliams nors po vieną pir
mai dienai Velykų atsigavėt.

— Aš ir užsimiršau, kad tavo vištas po
naitis ant mėšlyno nušovė. O! tas biaurvbė, 
išdykėlis. Velykų šventė, o tik du kiaušiniu 
teturi ir dar su mažais vaikais! Aš tau tuo
jaus atnešiu. Man dar lieka apie trys kapos. 
Ir pyrago atnešiu, ir mėsos: duok tiems ma
žutėliams, tegul valgo, tegul stiprinąs, kad 
dūšia kūno nepamestų. Aš, ačiū Dievui, 
tuom syk visko turiu; tik tu man kada šį tą 
po biskį padėsi padirbėt, tai aš jau tuos tavo 
maželius išmaitysiu, tegul tas tėvas tesižino 
toje Amerikoje.

— Ačiū, tetule, už viską, labai ačiū. 
Jau až pasistengsiu atidirbti. O dabar netu
rėjau nei už ką svarelio miltų arba kokį kiauši
nėlį nusipirkt. Neturiu nei vieno skatiko prie 
dusios — vot tau marti ir Velykos...

* O dar verboje užmokėjau žydui 20 kapei
kų už surašymą gromatos Juozui. Aš jam ne 
gromatą, bet špygą su užriestu galu pasiųs
čiau. Ar tai jis vyras, ar tai vaikų tėvas? 
Pati vargsta su pora mažų kūdikių, o jis nei 
šventei dolerio-kito neparsiuntė... Kad būt 
mano vyras toks, o parvažiuotų iš Amerikos, 
tai aš jo nei į vidų nesileisčiau... su šluota a- 
kis iškapočiau... ’

j



“DARBININKAS.“

nelio žaidė. Laikas prabėgo 
taip greit Apie 7 vai. vak. 
susiėjo visi ant kalnelio, su
stojo, sudainavo keletą daine
lių, vedant svečiui J. Kudir
kai Ant galo sudainavo 
himną vyčių ir tautišką. Pas
kui sėdo į vežimus ir slinko į 
namus, nors ir gaila buvo pa
likti kvepiančius medelius. 
Viskas užsibaigė gražiai.

Galima tikėties, kad ir dau
giaus vyčiai surengs panašių 
išvažiavimų.

Rengėjo buvo p-lės O. Kas- 
pariutė, O. Oižauskiutė, A. 
Austrevičiutė ir M. Jočiutė.

Korespondentas.

sai Amerikos lietuvių visuo
menei.

Ar nereiks p. Bulotai per- 
traukt savo labdaringą misiją 
o imties už Karolio Markso 
teorijos aiškinimo T Tai vis
gi dar atrastų Amerikos lietu
vių tarpe apie 1.000 sau pase
kėjų. Bet dabartiniame sto
vyje: aš Bulota, aš advoka
tas, aš teisingas, aš manda
gus, aš Bulota, ir taškas. 
Ir pasiliks lietuvių tarpe tuo 
mažuoju taškeliu.

Kandidatas į debatų 
Reporterius.

LIETUVIAI ARGENTINOJ.
WATERBURY, CONN.

Didžiausios imtynės.

18 d. liepos š. m. čia įvyks 
baisesnės imtynės, negu ties 
Verdunu. . Bus debatai p. St. 
Šimkaus su p. A. Bulota kas 
link Lietuvių Centralio Komi 
teto. Kadangi kaipo ameri
kiečiams lietuviams yra žino
ma, p. Bulota važinėdamas su 
savo misija po Amerikos lie
tuvių kolonijas, varo pragai
štingą darbą mūsų tautai 
skleizdamas lietuvių tarpe ne- 
užsitikėjimą vienų kitais.

Todėl waterburiečiai ir su
manė šiuos debatus, idant p. 
Bulota stotų prieš Lietuvių 
Centralio Komiteto atstovą p. 
Šimkų ir prirodytų tą viską, 
ką jis skelbia gyvais faktais.

Vaterburiečiai laukia 18 d. 
liepos su nepaprastu žingeidu
mu, ir išimtinai girdisi kal
bos, kad p. Bulotos argumen
tai prieš p. Šimkaus faktus ir 
teisybę neatsilaikys.

Kaip ten nebūtų, bet vis
gi Waterburiečiai 18 d. liepos 
antradienio vakare daug ko 
naujo ir teisingo išgirs, kas 
bus, žinoma, pranešta ir vi-

v •

Quilmes.

Deklemacijos, prakalbos, 
lošimas.

27 d. gegužio atsibuvo va
karas, kurį surengė vietinė 1 
kuopa S. L. Arg. 
nutė dar tebėra ši kuopa te
čiaus parodė savo darbo vai
sius, surengdama pirmą va
karą su pamarginta progra
ma. Vakaras atsibuvo prie 
gatvės Avenida Centenaro sa- 
lione Cristoforo Colombo. Pu
blikos atsilankė nemažai iš vi
sų apylinkių, ypač daugelis 
suvažiavo iš didmiesčio Bue
nos Aires. Tarpe lietuviij 
taip-gi buvo atsilankę keli de- 
sėtkai svetimtaučių. Atidarius 
vakarą kalbėjo visupirmiausia: 
kuopos pirmininkas p. M. Gai- 
žis, kuris savo kalboje sten
gėsi nurodyt svarbą draugiji
nio gyvenimo ir kvietė dėtie* 
kuoskaitlingiausiai vietinius 
prie S. L. Arg.

Deklemavo Gurkliutės 
eiles.

gerbiamos panelės U. Gurkliu
tė “Varginga Tėvynė.“ Taip
gi deklemavo p; J. Skeberis 
“Kad būčiau poetas,“ p. E. 
MarcinkeviČia pasakė trumpą 
prakalbą Argentiną (Castilla- 
no) kalboj iš lietuvių istorijos. 
Norėjo supažindinti svetim
taučius su lietuviais. Toliaus 
atvykęs iš Rosarios S. L. Arg. 
2 kuopos ingaliotinis p. J. Mai- 
nionis kalbėjo kaslink įsteigi
mo Argentinoj lietuviško laik
raščio, taip-gi nurodinėjo jo 
reikalingumą priparodydamas 
faktais kokią naudą neš busi
mas laikraštis. Po to kalbė
jo apie įkūrimą bankos, kuri 
sulyg kalbėtojo nuomonės la
bai būtų reikalinga ir nemažai 
naudos atneštų vietiniams lie
tuviams.

Galop priminė kaslink Lie
tuvos neprigulmvbės, ir išrei
škė savo nuomonę, jog Lietu -

jams ir gerėties tuom, kad 
jau maž-daug ir Quilmiečiai 
pradeda darbuoties visuome
niškoj dirvoj. Tad linkiu ir 
toliaus laimingai darbuoties. 
Nes vakarai yra labai pagei
daujami kokie jie nebūtų ir 
kas juos nerengtų, juk mes 
niekados nepraleisime taip

linksmai laiką ir niekur nera
sime tiek užsigąnėdinimo kai
po tarpe savųjų. Tad kaip 
tik ir duoda mums gerą pro
gą teatrų rengėjai surengdami 
šiokį tokį vakarėlį sukviečia 
visus į vieną gražų būrelį, i- 
dant praleisti linksmiaus va

landėlę laiko. Bet grįškim 
prie temos.-

Pasibaigus lošimui p. M. 
Rusenąs atvykęs iš Buenos 
Aires kalbėjo primindamas 
Lietuyos vargingą padėjimą, 
kartu ir nelaimes mūsų brolių 
lietuvių, kurie kenčia nelai
mingoj tėvynėj. Po trumpos 
prakalbos paaiškino, jog bus 
renkamos aukos dėl nukentė
jusių nuo karės lietuvių. Taip
gi priminė, jog sąrašas auka
vusiųjų bus paskelbtas laikra
ščiuose būtent “V. Lietuvnin
kų“ ir “Laisvėj.“ Toliaus 
kalbėjo taip-gi iš Buenos’Ai
res Argentinos Lietuvių Drau
gijos sušelpimui lietuvių nu
kentėjusių nuo karės ingalioti
nis, p. J. Padvalskis. Kvietė 
dėties kuodaugiausiai prie mi
nėtos draugijos, idant pasek- 
mingiau ir daugiau surinkus 
aukų dėl vargstančių brolių 
lietuvių. Tuomi užsibaigė 
vakaro programa. Sekė šo
kiai ir skrajojanti krasa.

Quilmietis.

“DARBININKO“ AGEN
TAMS IR PLATINTO 

JAMS.
Dabar geriausia proga, pa

sirodyti uoliais platintojais ka
talikiškos spaudos.

Utaminko ir ketvergo “Dar
bininko“ No. parsiduoda po 2 
centu, subatos 3c. Gabu* 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:

a iX X X X _ *:*
APSVARSTYK IR PAGALVOKI o kada persi- X 

tikrinsi, kad pas mumis viskas pigiau, kaip jūsų *$ 
miesto krautuvėse, tada pasiskubink parsitraukti nors X 
vieną sau reikalingą daiktą iš mūsų. Mes nupirko- X 
me didelę daugybę visokių tavorų už labai pigią kai- *$* 
ną. Dtlto ir jums galime pigiai parduoti. Pamė- *$* 
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 T A VORAI IR PREKĖS. *♦*
1. Drukuojama mašinėlė, labai aiškiai drukuoja, ♦♦♦ 

lė, galima ją ir į švarko kišenių įsidėti. Labai vi- A 
kiekvienam tinkama, labai stipriai padaryta, nedide- A

t
t 
X 
X 
X 
X 
XiY 
TX
X
Y 
XY 
X t
Y 
XY
XY X i t x
*♦* JA. LUSJSlllii CV UI CULLLC11 U<W5.X kas tuo atramentu parašytas.
f 
X 
X 
X 
X 
X 
X
T t t
T 
X t 
t 
X t X X 
X T
t 
T 
T 
T X 
X 
X 
T 
T 
T t 
X t 
t 
X 
X 
X

fjackMailing Order Co
X t 
❖ 
r ❖
v
❖ 
♦> 
❖ 
♦> 
❖ 
❖ 
t 
t 
t 
❖ 
❖

❖
X
T
X❖
XxX t 

t 
❖ 
i 
X

| Jack Nailing Order Co
jna _ —_ __ * __

Gerai perskaityk!!!

Nors jau-1 va tik tada galės būt laiminga, 
kada ingis savvvaldą. Šiuo- 
mi užbaigė savo kalbą, po to 
sulošė 5 veiksmų dramą “Lie
tuvaitė.“ Veikalas darė į žmo
nes gerą įspūdį. Tečiaus lo
šiant įvyko keletas žymių 
klaidų ir šiaip jau trūkumų. 
Ypatingai aktoriams daug trū
ko artistiško gabumo. Bet 
nemanau aš čia kritikuoti ak
torių arba peikti juos. Nes 
tikrai suprantu jog darbuosis 
toliaus, be abejonės galės pra
silavini šiek tiek ir priprast 
prie scenos, jeigu tik dau
giaus domos aikreips į tai. Bet 
kaipo šis pirmas vakaras ir 
beveik visi pirmą kartą pasi
rodė ant scenos, tai nėra ko 
norėt iš tų pačių darbininkų. 
O labiausiai, kad nėra čia lie
tuvių inteligentų, tai-gi nėra 
kam atsakančiai vesti, nėra 
kam pamokint. Todėl tai su
dėjus visą tai i krūvą reikia 
išreikšti padėką teatrų rengė-

I

Toliaus p-lė Z. Totilaitė at
vykus iš Buenos Aires padek- 
lemavo gražias eiles rašytas

kaip 
kur 
šau- 
Ogi,

LIETUVIS KRIAUOIUS.

siems naudinga ir paranki. Jos kaina buvo 30 doleriu. 
O mes parduodame už $7.50.

Kita didesnė drukuojama mašinėlė, 
dojama visuose ofisuose. Jos vertė 100 
parduodame už $16.50.

Ir dar viena vardu Number - one
Auksinis atramentas.

T T kokia nau- 
dol., o mes V

t 
$24.50 X tAtrodo labai gražus laiš- 

Kiekvienas gavęs tuo V

Pasiuvu visokius drabužius 
pagal naujausią madą,' vyriškus 
ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.
PETRAS MAKARĖVIČIUS, 

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

Wilkes-Barre, Pa.

“Darbininkas,“
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

atramentu parašytą gromatą negali atsidžiaugti, taip 
kaip jam šimtą dolerių dovanotumei. Bonkutės kai- *♦* 
na $1.00.

Sidabriniai milteliai užpilti ant 
ga, atrodo labai gražiai. Tinkami 
kams rašyti — 50c.

3. Geriausios britvos skusties.
ralius Jurgis neturi geresnių už šitas, 
per saldų pieną plaukia. 
$2.50, $3.50 ir $4.00. 
jama. Jei nebus gera, atsiųsk mums atgal, o mes į X 
tos vietą duosime kitą. Nors dešimtį kartų gali *$* 
mainyti. A

4. Grynos skūros pustai (diržai). Kaip ant jų ♦♦♦
britvą papustai, tai ji ima barzdą, kaip dalgis žole. 
Kaina $1.00, $2.00 ir $3.00. *|*

5; Geriausi galąstuvai britvoms ir peiliams ga- A 
ląsti $1.00, .$2.00.

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

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 
reikia paminėti, kokių pančekų nori — ar vyriškų ar 

dėl merginų.
Pinigus ir laiškus siųskite tokiuo adresu:

atramento, bliz- 
meilingiems laiš-

Nei Anglijos ka- $ 
Atrodo kaip Y 

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

ADRESAI VALDYBOS 
DR-JOS ŠV. JONO 

KRIKŠTYTOJO 
CAMBRIDGEPORT, MASS.
Pirmininkas: —

A. Vaisiauskas,
14 Moore St.,

Vice-pirm.: —
C. Kavolis,

7 Harrison St.,
Protok. Sekret.: —

K. A. Galinauskas, 
719 Main St.,

Finansų Sekret.: —
J. Smilgis,

65 Portland St. 
Kasierius: —

J. Jasinskas, 
46 Clark St.,

J. Lukšis, 
220 Wasliington St.

Kasos globėjai: —
K. Voveris,

A. Sundukas,
Maršalka: —

J. Žilis.

šaukė, spardės, visą šeimyną siuntinėjo į vi- < 
sus kraštus, kad ieškotų ponaičio, kuris šau- < 
tuvą pasiėmęs apie pietus išėjo į krūmus ir liki < 
šiol nesugrįžo. ,

Išbėgo; išsiskubino ieškot kas tik gyvas < 
ir neilgai trukus surado ir parnešė nabagėlį . 
pusgyvį namo. Tuojaus pasiuntė vienus ark- . 
liūs sugeriausiu važnyčia parvežti kunigą, o 
kitus tokiuos pat parvežt daktarą.

Senelis klebonas gyveno arčiaus, tai pir
mutinis ir atvažiavo, tuom tarpu ligonis bis
kį atsigeivėliavo ir atliko šv. išpažintį ir priė
mė šventus sakramentus tikrai dievobaimingai 
ir pavyzdingai, nusiramino, net jo aptemu
siose akyse matėsi kokios tai viršžmogiškos spė
kos, artai užsigąnėdinimo pilnumo atjautimas, 
matėsi tikros krikščioniškos vilties atspindis...

Atpvškėjo ir daktaras ir greitai nusime
tęs viršutinį apsiutalą įėjo prie ligonio ir ap
žiūrėjęs pripažino, kad vargu bepagys, nes e- 
sąs baisiai sutrenktas...

O daktarui klausinėjant, kas jį taip sut
rankė, ar kur nors nukrito, atsakė šitaip:

“Dievas nubaudė už medžioklę šventoje 
dienoje ir ant užgintų paukščių. Nes pastatė 
prieš mane nusidėjėlį, savo aniolą nekaltybės 
ir tas manę sutrynė.“

Žmonės tai girdėdami manė, kad ponai
tis klejoja, o ponaitis nusilpo ir apalpo... o 
atsipeikėjęs taip toliaus kalbėjo: —“Tėveli, 
jau aš tuojaus mirsiu, bet dar vieno daiktelio 
meldžiu tamstos. Pastatyk kryžių toje vieto
je, kur šiandien Ona mane matė. Ba tai aš 
Dievui prižadėjau... ir Ona apdovanok gau
siai... už... josios... gerą... širdį..........
jinai kaip galėdama mane stengėsi... išgelbė
ti... bet aš sukvailiojęs buvau... jos neklau
siau... ir dar... ją... užgava. ..vau... O!!.. 
.. .Diev.. ve.

Giliai atsiduso, perėjo per visą kūną lik 
koks drebulys, akjs it stiklu apsitraukė... ir vos- 
tik kun. klebonas peržegnojo ir davė paskutinį 
palaiminimą, ponaitis jau nei kvėpt — gulėjo 
jau jo lavonas. O jo dūšelė turbūt nulėkė į 
dangų.

Paženklintoje vietoje buvo pastatytas pui
kus kryžius. Oną dvarponis uždėjo gaspadi- 
ne ant viso dvaro ir jai gaspadorystė labai gerai 
sekėsi, visi buvo užganėdinti ir pons ir šei
myna. Ir apielinkės vargdieniai.

Neilgai trukus pasimirė ir pats dvarpo
nis, o kaip po mirties suvažiavę gentys ir kai
mynai dvarponio atplėšė ir perskaitė nabašnin- 
ko testamentą, tai tarp kitko rado jr šiuos žo
džius įrašytus: “Iš pinigų gulinčių Vilniaus 
hankoje Onai Išmokėti 10 tūkstančių rublių už 
josios nuopelnus ir gerą velijimą amžiną atilsį 
mano vienaičiui šuneliui. O už jos gerą tarna
vimą mano dvare tai palieku Klampinių dva
rą jai liki jos gyvos galvos tegul taip su juo- 
mi elgiasi, kaip su savo nuosavybe — tik par- 
duti nevalia. O po jos mirties tai pareis nuo
savybė mano giminėms. Amen.“

Dvarponio gentys, kad ir pasiraukė, bet 
' testamento žodžius išpildė teisingai. Ir Ona 

gyveno ir vaikučius augino ir Dievą garbino ir 
Juozą ilgai ieškojo per laikraščius po Ameriką 

•Į — o ar surado fa ne, tai nebežinau. I

v •

jau ir 
stipri

Et, tetule, juk mano Juozas labai geras 
jis mane labai myli, bet turbūt neužsidirba; 
•darbai blogai eina, gal streikai pakilo, o gal 
nabagėlį nelaimė patiko, užsigavo o nenor 
man teisybės parašyti — tai ir nerašo nieko..'. 
Kad būtų iš kur padaryt pinigų, tai prasi- 
mesčiau, parduočiau kad ir brangiausią daik- 
tialį, o pasiųsčiau nabagėliui rublį, kitą šven
tėms ... gal ir jisai nabagėlis tenai alksta 
tarp svetimų, kas tenai jo pasigailės...

Ir pradėjo raudoti ir šluostyti ašaras su 
šiurkštų. Kaiminka taip-pat susigraudino, ir 
apsišluostė nuo akių ašaras marškinių rankove, 
bet greičiau nusiramino ir sako:

— Žinai ką, Ona, mano mergina nor ei
ti rytoj į bažnyčią, ar tu negalėtumei Už ją 
■dvaro avis paganyt, o aš jau pasirūpinsiu apie 
tave ir tavo vaikučius, kol jus prasigyven
site. Su-Dievu!

Po valandos atvilko pilną pintinę pridėjus 
visoko, o Ona nebeįmanė nei kaip dėkoti ir 
<lar kartą prisižadėjo bile ką padėti, kada tik
tai reikės, bet buvo ir už ką.

Velvkose Juozienė, amerikonka, už ant
rininkę gano dvaro avis krūmuose ir džiaugia
si, kad soti ir šventes taip perleidžia, 
ir kiti žmonės. Bet jai besidžiaugiant, 
buvęs — nebuvęs, išlenda iš krūmų su 
-dykle rankose išdykėlis dvaro ponaitis,
ar neprikibs prie jos — negal jokiu būdu at
sikratyt, kaip pasiutusio šuns.

Iš pradžių gražumais, o paskui 
piktumai*... bet Ona, kaipo jauna, 
moteris, vis dar ne ką nusigąsta.

Peršilo, paraudo, perpyko ponaitis, iš 
piktumo dantimis tik ’ griežia... mato, kad 
niekas neišeina, kaip drož su šautuvo kulbe 
Onai į pilvą ir sako: Von, sčierva, kad šian- 
-dien iki vakaro su savo grozdais, gremėzdais 
ir benkartais išsikraustvtumei man iš dvaro, o 
jeigu nelšsikraustvsi, tai liepsiu viską sukraut 
j vežimą ir išvežt ant krvžkelio išverst. Staug
si tu ir tavo benkartai kaip šunes...

Ne taip tos kulbės sudavimas, kaip tie žod- 
’žiai išgązdino vargšę Oną. Kaip perkūno 
'trenkta, led stovėjo ant kojų ir nesijautė kaip 
^stovinti.

Ponaitis tai pasergėjęs, griebė ją į glė
bį... bet... perdėjo...

Sprogo Onos kantrybė, pasiliejo piktu
mas ir išsiliejo kerštas... Kerštas užpuolikui 
-savo doros ir gero vardo, kerštas keršintojui 
užmušti jos brangiausius nekaltus kūdikėlius, 
kerštas pasiryžėliui ją su jos visais daiktais ir 
vaikais išmesti iš pastogės, ir tai dar tokioje 
brangioje metinėje šventėje, Velykose; ker
štas už nušovimą jos vištelių, kurių kiaušinė
liai buvo vieninteliu uždaru jos ir jos vaikelių, 
kerštas už biaurų ir skaudų užgavimą su šau- 
tuvo kulbe — tikras kerštas.

Griebė ponaitį viena ranka už krūtų, ant
ra už kelinių, pakėlė kaip pelų maišą augštvn 
ir trenkė į žemę taip, kad tas nei krust.

Persigando Ona savo perpikio pasekmes 
paregėjusi, ir nebežinodama ką daryt nubėgo 
Tolyn...

Vakan
• •

dvare didelis trink

•J

t
X
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kurių %*

Pajieškau savo tėvų Pajaujų 
paeina iš Suvalkų gub., Suvalkų 
pav., Mockavos valsčiaus, Mei- 
gutrakių kaimo, Punsko par. Pra
eitais metais gyveno Mogilevos 
gub. Kas juos žinote arba jie 
patįs malonėkite atsišaukti šiuo 
adresu:

Ona Jankauckienė,
47 Hinckley Street, 

Sommerville, Mass.
(79 82)

General Delivery.
Terre Haute.Ind.
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1) Ar reikia gerų baiseklių (dviračių), 
nereiktų nuolat taisyti, J

ir būtų nebrangūs? Jei tokių nori, pirk iš mūsų. 
S įvo mieste tokių negausi nei už 40 doleriu, 
i; is su dubeltavais roberiais kaina $12.00.
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, 
nutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu 
Ryto metu į darbą nereikia anksti kelties 
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo, 
štyminį baisokiį, tas nejaučia nuovargio, 
rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia jokio 
mokslo. Su kiekvienu tokiuo baiseklių mes duodame 
aiškius nurodymus. ką greitai galima suprasti.

$75.00, $85.00 ir $125.00.

kin iais būtų lengvu važiuoti %♦ 
f-nkin nori r»irk iš

O pas mu-
Vadinami *♦*

❖MM❖ 
❖

i
Y
Y
X
X♦
♦

) Auksinis laikrodėlis gryno aukso, 14 karato,'&
17 akmenų, kaina tik $32.50. Lenciūgėlis auksinis ♦*♦

A« y*v»vv»

kad į penkias mi- c*. 
baiseklių? A 
ir vnkrr?
Kas turi 
Labai ge-

sų kaina labai pigi
•>• »

aT 

t 
T 
X X 
X 
X 
X

Pirma Pirkimo

Apsižiūrėkite, t
Iš mūsų Pirmutinės ir Didžiausios Lietuviškos “Real Estate”& 

Agentūros Boeton’e ir visame New England’e.
•Dykai visiems dėl apžiūrėjimo X 

X 10,000 Plecių-Lotų. 5,000 Namų. X 
T 500 Ukių-Farmų. v

Mū- H

X
Daugiausiai namų turime ant pardavimo So. Boston >, 1 

Dorchester’yje, Cambridge, Brighton’e ir visoj apielinktjT 

New England’o. X
Mūsų offise galima pirkti namus pigiau, negu nuo kitu*!* 

Agentų ir pigiau, negu nuo paties savininko, nes mūs\iX 
agentai yra atsakanti ir ŽINO, KAIP NULYGTI PREKES X 
NAMŲ nuo paties savininko, kuris nori parduoti namus. X 

Mes gvarantuojame pirkimą, jog bus atsakančiai ir niekas*** 
neprisikabins, ir neatsiras giminių, jokių taksų, arba kito-*** 
kių priekabių po pirkimo, taip-gi, visada padarome išlyga X 
atsakančiai ir surandame bankų paskolas dėl pirkimo namo,A 
ir jeigu turite $50.00 arba daugiau, visada pas mus galimaA 
gauti pirkti namą, toj vietoj, kur tamistom patinka, nexA 

pas mus YRA U KO PASIRINKTI.

Dabar yra Pigių ir gerų Kambarių 
ant parandavoiimo. ❖

Taip-gi apdrandžiame (inšiūriname) Namus, Fomičius. t 
. . • »• ...., - ,rA

į Didžiausias Kompanijas Ameri-A
V

4) Auksinė plunksna, pati atramentą pritraukia, 1 X
14 karato aukso — $1.00, $2.00, $3.00, $4.00 ir $5.00. J* X

Turime daug visokių armonikų, koncertinų ir tt XX __ ______________ —_________  ___ ____ _
*♦* A Krautuves, Automobilius, Vežimus su Arkliu, Sveikatą F 
X •*♦ Gyvastį ir nuo Sužeidimo,

& ko j.

Pinigus ir laiškus siųsdami adresuokite:

•9

❖ Gen. Del.Terre Haute. Ind. ❖
LITHUANIAN AGENCY

■ A Ivaikevicz, Savininkas.



Vanduo keleivis

Mažaturis dauganori;

Svarbus pranešimas

Lietuvys Graborius

314 Mahanoy Avė.

Gurkliutes giles

Žiemelė motinėlė, 
lė baikininkė.

“Darbininko” knygyne šio
mis dienomis gavome daugybę 
įvairiu knygą.

Agentams duodame gerą 
nuošimtį.

Siuskite užsakymus: 
“DARBININKAS”

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Nebūk be katalikiško 
laikraščio.

“EŽYS”
(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE
Pirmininkas: —

Kum J. J. Jakaitis, 
Providėnce & Waverly St., 

Worcester, Mass.
1- mas vice-pinm: —

Adv. A. Šlakis, 
3255 So. Halsted St., 

Chicago, EI.
2- ras vice-pirm.: — 

Kun. P. Serafinas,
2327 W. 23-rd. PI., 

Chicago, Dl.
Sekretorius: —

K. Pakštas, 
3255 South Halsted Str., 

Chicago, EI.
Iždininkas: —

B. Vaišnoras, 
1514 Carson Str., 

Pittsburgh, Pa.
Iždo globėjai: —

A. Nausiedienė,
917 W. 33-rd. St., 

Chicago, EI.
J. Miliauskas.

PITTSBURG, PA.

TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis) 
Metams 50c.

Mahanoy City, Pa.

Tautos Fondo 
valdyba.

Uršulė Ourkliutė.
Šioje knygelėje telpa kele

tas gražią ir labai juokingą 
scenos vaizdelią. Teatrą ren
gėjams, scenos mylėtojams pa
tartina šią knygelę ingyti. Tin
ka pasiskaityti ir visiems.

36 pusi.................. 10.

pašventė. Mylėkim 
mūs prigimtą šalį ir 
Dėl blizgančios tuš-

KA1NA 10 CENTŲ. 

Siųskite užsakymus.
Agentai, knygų platintojai užsisakykit 
šimtais. Lengviausia parduodama knygele.

ŠV. MIKOLO ARKANIOLO 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ADRESAI 
COLLINSVTLLE, ILL

.. Pirmininkas:
Jonas Kurelaitis.

615 Vandalia Str., 
Vice-pirmininkas:

Pranas Stankaitis,
916 Hig Str.,

Prot. raštininkas:
Jonas Eudinskas

600 N. Guemsey St., 
Fim rast..

Kazys Kavoliunas,
419 So. Clinton Str. ,

Iždininkas:
Mikolas Gudeliauskas, 

401 N. Hesperia St.,
Iždo globėjai:

Jonas Norkus,
904 Vandalia St.

Maršalka:
'Adom. Smulkis,

817 High St. ,
Lankytojas ligonių:

Vincas Eimutis,
315 N. Centre Sta.

Susirinkimai laikomi kas an
trą ketvirtadienį, mokyklos 
salėje 225 Vendalia St., Collins- 
ville. III.

“MOKSLEIVIS” 
(Mėnraštis) 

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

Cambridge, Mass.
Pirmininkas — A Vaisiausias, 

14 Moore St
Pirm, pagelbininkas — C. Ka

volius, 62 Portland St
Protokolų raštininkas — K. 

Galinauskas, 719 Main St.
Finansų raštininkas — J. 

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

Washington St.
Maršalka — J. Lukšis, 220 

Washington St.
Kasos globėjai — K. Voveris, 

A Sundukas, J. Žilis.

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

K. ŠVAG2DYS
242J W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS. 

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

Jonas Klimas
Kvietką Išdirbėjas

Važiuojame ir į’kitus miestus 
nei kiek brangiau nerokuodami 
o

1 ( Imk vi y, h. f este d.
Tel. So. Bo»toc. 1385-R ir 164S-R

ginklais ne ugnies nei kardo, 
bet meilės. “O meilės žodis, 
stebuklus parodys”
“Be ugnies pergalėsim prie

šą be plieno
Jei į kovą taip šventai susto

sim iš vieno.” 
sako Margalis.

Šaukia mūs tautą ir Dievas 
į tą. laivą, kurio vairas yra 
pats Dievas. Šaukia mus į 
tą saulėtą ir apravėtą o meile 
Dievo, artimo ir tėvynės ap
tvertą darželį, kur lagiai, us
nys ir piktžolės neperiškadys 
mums augti, bujoti, išplas- 
noti ir tapti naudingais patys 
sau, tautai ir žmonijai. Ten 
rasim laimę kokią galim įgy
ti ant šios žemės.

“Numylėki savo, kraštą, 
Pasišvęski — jam!
Mokslas, darbas atneš laimę 
Žmogui kiekvienam.” 

sako Jakštas.
Sutvertojas į širdį žmogaus 

įdėjo troškimą laimės, ko jis 
per visą savo gyvenimą geid
žia ir ieško, nevisi jos ten ieš
ko, kur ją galima rastu Vie
natinis ant šios žemės džiaug
smo ir laimės šaltinis yra tai 
prakilnus idealas

“The only sourse of happi- 
ness is an ideal” rašo Plater. 
O prakilniausi idealai yra: 
meilė Dievo, artimo ir Tėvy
nės.

Tuomet tai, brangus jauni
me tegul užliepsnoja mūsą 
krutinės ta meilė, tašyk mūs 
gyvenimas bus linksmas ir lai
mingas kaip paukštelio pava
sario diena.

Meilė Dievo, artimo ir Tė
vynės tegul liepsnoja mūsų 
krūtinėj.

“O kaip tą meilę mes įgy- 
sim

Mums vienvbė pražydės.”
3 — 9 — 1916.

* Žiūrėk Geschichte Polen’s 
von Joachim Lelewel 1847 Leip- 
zig ccx LV p. 267.
** Geschichte Polen’s von J. Le- 
lewel.

“ŽVAIGŽDĖ”
(Savaitraštis)
Metams $2.00.

3554 Richmond Street, -:- Philadelphia, Pa.

6 

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
mas, kibą per mano lavoną* 
ineisite. Bet negalėdamas 
sulaikyti, puola tas didvyris 
po slenksčiu šaukdamas: “ei
kit į prapultį. Kareiviai min
dami po koją Raitaną, suėjo 
į seimo namą, suėmė jo šali
ninkus ir išvedė lauk ir taip 
lenką išgamos per prievartą 
pardavė mus į tironų rankas. 
Taip tas dirvyris už tėvynės 
teises davė save po koją su
mindžioti.

Netik vyrai mylėjo ir gynė 
savo tėvynę, bet moterys ir 
merginos gal da karščiau už 
vyrus myli savo gimtinį kraš
tą, nes moteriška širdis iš pri
gimties yra jautresnė. Ypa
tingai drąsios lietuvaitės tą 
meilę ir prisirišimą prie pri
gimtos šalies aiškiai parodė 
karėje su Rusija. Šimtai jau
nų merginą kirpo sau plaukus, 
rėdėsi sunkiais kareivio dra
bužiais ir ėjo į mūšio lauką 
kariauti už brangią tėvynę. 
Senovės laikuose žinomo Lita- 
voro valdovo Naujapilies 
Gražina užpuolus kryžiokams 
pylį, apsirėdo savo vyro rū
bais, sušaukus kariuomenę 
sėda ant žirgo ir stoja į mūšį 
su neprietelium ir pergali jį, 
bet sugryžus į pylį miršta nuo 
žaizdą apturėti} mūšyje. Taip 
užbaigė gyvenimą ta didvyrė 
moteris gindama nuo priešų 
savo tėvynę.

Nestoka taip karštai tėvy
nę mylinčią lietuviaičią nei 
šiandien. Kuomet vokiečiai 
ėjo ant Kauno, angliški laik

raščiai pranešė, kad daug 
pnerginų ir moterų apsiginkla- 
Fvo ir išėjo į mūšio lauką gin- 
ti savo brangi} miestą. Dvi 
lietuvaitės ypatingai atsižymė
jo labai didelia didvyrią dva
sia apie kurias rašė angliškas 
savaitraštis “Literaary Di- 
gest.” Už ją drąsą jos tapo 
apdovanotos kryžiais.

Kaip mūs protėviai Dievą 
ir tėvynę mylėjo šitie keletas 
pavyzdžių tegul mus užganė
dina nors būtų galima parašy
ti daug storų knygų apie tai, 
bet čion ne vieta apie tai pla
čiau kalbėti. Lietuvis visad 
kaitai Dievą ir tėvynę mylė
jo kaip istorija parodo, kas 
liudija didelį prakilnumą jo 
dvasios ir tvirtina pilną su
brendimą karakteriaus žmo
giško ir galutinai priparodo, 
kad jis yra pasiekęs augštą 
tobulumą. Svietas pažinęs jį 
gerbs už tai, kaipo žmogų 
prakilnių jausmų ir geros šir
dies.

Taigi brangūs brolužiai ir 
seselės, sekime mūsą didvy
rius, kuriuos svietas gerbia 
ir tais garbingas sesutes, ku
rios net gyvastį dėl Dievo ir 
tėvynė; 
Dievą, 
kalbą.
tvbės neparduokim taip augš- 
tos kilmės savo. “Nežiūrėki 
į tėvynę su svetimųjų akimis! 
Jie peikia kas ne jų” sako Vi- 
dunas.

Idant tauta aitų tikru ke
liu pažangos, ji reikalauja 
jaunimo sveika akia žiūrinčio 
į gyvenimą. Jaunimo doro, 
kurio protą netemdo prarugę 
idėjos socijalizmo ir laisvama- 
nybės.

Mums reikia jaunimo sma
gaus

Lyg ąžuolui lapų naujų — 
Bernaičių vainiko brangaus 
Merginų žiedelių—dangaus. 
Ir meilės, vienybės tarp jų.” 

Sako Jakštas.
Į vienybę, po vėliava Vy

čių kviečia mus garbė ir gero
vė mūs tautos, o garbė ir ge
rovė mūs tautos yra garbe ir 
gerove mūs pačių. Vėliava 
Vyčio apgins mus nuo prarū
gusių ir nedakepusią idėją,ku
rios ardo kelią tikros pažan
gos. Šiandieną, kada karės 
dievaitis išžudė ir žudo mūs 
jaunimą tėvynėje Lietuvoj, tat 
tai, didelė užduotis puola 
ant mūs brangūs Vyčiai. Dva
sia mūs bočių šaukia, kad 
mes apsakytumėm svietui tė
vynės garbingą praeitį ir ne
žmoniškas skriaudas, kurio
mis nedori kaimynai ją kanki
no. “Tautiečiai, mus pave
stas uždavinys, ir šventas ir 
didis” sako Maironis. Tad 
brangus jaunime pHdykim sa
vo užduotį, stokim į kovą Su

Draugijos kurios 
turi “Darbininką” 

už organą.

“ŠVIESA”
(Du kartu mėnesyje)

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



Iš po darbininko 
plunksnos.

(Tąsa.)
Kaip toliaus paaiškėjo tai socijalizmas ne

tik ką moterei nieko gero neduoda nei. ateityje 
duot nežada, bet jai dar gamina didžiausią pa
žeminančią jos garbę vergiją, ir tai tokią ver
giją, kokia kada tiktai buvo žmonijos prieš- 
istoriškuose laikuose — jeigu ištiesų jinai bu
vo.

Socijalizmas nor panaikint moterystės ry
šius ir būk tai laisvės vardu moterei skiria tokį 
puikų ateities reginį: “visi vyrai prigulės vi- 
soms moterims, o visos moters visiems vyrams 
ir visi bendrai gyvens ir viešpataus laisvė.” 
Tai prie šių žodžių jau aš manau kad paaiški
nimai visiškai nereikalingi. Ir jeigu kada so- 
cijalistiškoji tvarka įvyktų tai būtų doriškas 
gyvenimas kaip šunų.

Negana to, socijalistai persekiodami mo. 
terystę būk jinai esanti priverstina paleistu
vystė ir moteries vergija, baisiai agituoja už 
taip vadinamą “gimdymij kontraliavimą” ku
rį pripažįsta dorybės vainiku. Čia tai varg
šai doros supratime ir laužyme pačios gamtos įs
tatymų praviršija net ir šunų pasielgimą.

Bet jų ištvirkimas ir uoli tvirkinimo agita
cija daugelį moterių išveda iš doros kelio ir nu
stumia į paleistuvystės bedugnės prapultį ir 
tuomi padaro didžiausią skriaudą žmonijai o 
ypač moterims, ir iš to atžvilgio teisingai žiū
rint moters privalo neatbūtinai pasmerkt socija- 
lizmą kaipo savo didžiausį žemintoją, išnaudo
toją ir priešą-

nas tikslas šito išganingo atnaujinimo; taip 
Jo viskas turi grįžti.”

Šventa Bažnyčia, kaipo geriausia mūsų 
visų, o ypač varguolių darbininkų motina, gai
lisi mūsų ir parodo mums būdus kuriais galima 
pasinaudot savo būvio pagerinimui. Štai žo
džiai enciklikos: “Bažnyčios priegloboj visuo
se amžiuose tverdavosi organizacijos, kurios 
išpildydavo visokeriopus labdarybės darbus. 
Kaip šitokios organizacijos Bažnyčios globoje 
kilo, taip jos globoje kilo visokios gildijos, 
brolijos, unijos kaip tikybinės taip ir pašalpi
nės. Organizacijos, veikimas išvien auklėja 
broliškumo dvasią. O didžiausia brolija pa
saulyje yra pati Bažnyčia. Todėl Bažnyčia 
laimina ir akstiną visokias teisėtas ir krikščio
niškas organizacijas bei draugijas. Ji pasmer
kia paslaptingas draugijas, nes jos slipinėja 
patamsėse; bet ji užtvirtina atvirus žmonių be
si vienijimus atsiekimui teisėtų dalykų, kaip 
va: apsigynimas nuo tų, kurie daro sau di
džius pelnus dėl žemų algų, arba išgavimui 
geresnių darbo sąlygų ir tt. Vienu žodžiu, 
Bažnyčia pripažįsta laisvę žmonėms veikti at
siekimui teisėtų tikslų, ar tai būtų veikimas 
individualis ar bendras kelių žmonių. Ir Ba
žnyčia ragina, akstiną žmones panaudoti tą 
aisvę apgynimui savęs ir apgynimui bei pagel- 

bai kitų.”
Vėl-gi turime žinoti, jog Bažnyčiai rūpi 

ne vien medžiaginis gyvenimas, bet taip-gi ir 
dvasinis gyvenimas. Ir jokie žmonės negali, 
būti ramūs ir patenkinti darbo gyvenimu, jei 
jie nežino, nesitiki amžino gyvenimo. Todėl 
Bažnyčia rodo žmonėms bedieviams ir turtin
giems jų tikrą vertybę ir paskutinį jų gyveni
mo tikslą — dangiškąją laimę.

Ką turi žinot ir daryt kožnas lietuvis 
darbininkas Amerikoje.

Būdai kuriu tur griebties moters norėdamos 
pagerint savo padėjimą.

Visų pirmiausiai tur mokyties, šviesties, or- 
ganizuoties į moterų Sąjungą ir draugijas, 
taip-pat prisidėt prie viso krikščionių darbinin
kų judėjimo, kad iškovojus abelnai visam dar
bininkų luomui pagerinimą būvio o moterims 
pilną teisių sulyginimą su vyrų teisėmis. Taip- 
pat stengties skaityt ir platint dorą krikščioniš
ką spaudą idant tuomi užbėgt kelią platinimui 
ištvirkimo ir skriaudos visos žmonijos abelnai, 
o moterių ypatingai. Darbuoties kuodaugiau- 
siai praplatinimu kooperacijos, tautiško luo- 
miško susipratimo ir visokių specijalių žinių, 
kurios tiktai gali kokią nors naudą atnešti žmo
nijai. O užvis labiausia stengties išauklėt jau
nąją žmonijos gentkartę tikinčia, dora ir svei
ka dvasiškai ir kūniškai, pasinaudojant visais 
prieinamais parankumais ir progomis.

Jei taip mūsų moterėlės pasidarbuos, tai 
ilgai-netrukus pastebėsime gerus vaisius ir jų 
triūso naudingas pasekmes, ir bus jos pačios ir 
jaunoji karta daug laimingesnę, negu kad da
bar yra.

Nagi, tiktai moterėlės pabandykit pradėti, 
-o pamėginusios, aš taip tikiuosi, neatsisaky
site ir toliaus dorai ir pasekmingai darbuoties, 
kaipo geros sesers, motinos, kaipo geros lie
tuvaitės ir Lietuvos, mūsų mieliausios ir gar
bingos tėvynės prakilnios dukters.

Kožnas krikščionis darbininkas tur žinot, 
kad dėl pagerinimo savo busimųjų gentkarčių 
būvio jisai neatbūtinai visų pirmiausiai turi pri
sirašyt prie krikščioniškų darbininkiškųjų or
ganizacijų. Amerikos lietuviams yra geriau
sia prisirašyt prie L. D. Sąjungos ir negana ką 
prisirašyt, bet stengties būti veikliais tos or
ganizacijos nariais. Ta organizacija rūpinasi 
visais darbininkų reikalais ir leidžia savo dar
bininkišką laikraštį “ Darbininką, ”kuriame ai
škina vsus darbininkų reikalus ir klausimus, 
katalikiškoj krikščinių demokratų pakraipoje.

Tolesniai tur ldekviens lietuvis katalikas 
apsidrausti nors ant 500, jei jau ne ant 1.000 
dolerių S. L. R. K. Amerikoje arba moters ir 
merginos Moterų R. K. Sąjungoje. Apart to 
nieko nekenktų jeigu dar prisirašytų prie kokios 
vietinės parapijos pašalpinės draugijos.

Jei tai viską padarysi, tai trumpu laiku 
tapsi susipratusiu darbininku ir žinosi apie visą 
katalikų darbininkų veikimą pagerinimui dar
bininkų būvio, apie veikimą Amerikos didžiau
sių darbininkiškų unijų ir apie daugelį kitokių 
įvairių tau žinotinų dalyki] ir reikalų. Ir ne
siduos! cicilikučiui save mulkint ir išnaudot ta
vo nežinojimą tave už nosies vadžioti ir skriaus
ti.

Taip-pat žinosi, kad nelaimei, ligai ar mir
čiai pasitaikius, bus tavo padėjimas užtikrin
tas, aprūpintas ir dar keli centai tavo šeimynė
lei atliks.

Linkiu geriausios kloties ir pasisekimo. 
s Draugija.

Rašte Šventame knygose gimimo yra užrašy
ta: “pamatė Viešpats Dievas, kad Adomui 
vienam nuobodu ir negerai gyvent ir sutvėrė 
jam draugę moteriškę Jievą.” Iš tų žodžių 
prasmės išeina tai, kad pirmutinę draugiją, 
pirmutinę šeimyną sutvėrė patsai Viešpats Die
vas, ir parodė šeimynos ir draugijos reikalin
gumą, naudingumą ir šventumą.

Taip-pat ir Tėvas Šv. Leonas XIII encikliko
je savo sako: “Turime šeimyną — tai draugi
ja žmogaus naminio židinio ribose; draugija, 
teisybė, nedidelė skaičium, bet tai tikra “drau
gija,” pirmesnė už visokią valstybę, už visokią 
tautą, su savotiškomis pareigomis ir teisėmis, 
pilnai neprigulminga nuo valstijos.”

Dėlto visais amžiais visos tautos gerbė ir 
šventu laikė naminės šeimynos židinį ir už jo 
griovimą, teršimą, ir ardymą skaudžiausiai 
bausdavo prasikaltėlius. O ir dabar visi iš
mintingi ir dori žmonės gerbia šeimynos nepa- 
liečiamybę nežiūrint tautystės, tikėjimo, nei 
socijaliai draugijinio padėjimo skirtngumo, nei 
įvairumo. Lygiai šeimyną brangina didžtur
tis, karūnavotas pasaulio valstybių valdonas, 
kapitalistas turtuolis, sodietis ir miestelėnas, 
ir vargdienėlis darbininkėlis; visiems šeimyna 
yra šventinyčia ir vien tik šeimynoje atranda 
žmogus savo pilną ramumą, . džiaugsmą ir po
ilsį savo varguose, nelaimėse ir visose pasau
lio audrose.

Tolesniai susitvėrė tautos, valstybės ir 
kitokios visuomeniškos žmonijos bendrijos, ku
rios bujojo, plėtojosi ir mainėsi prisitaikinda- 
mos prie viešpataujančių aplinkybių ir sąly
gą

Tarpe tų visų draugijų yra viena visų 
svarbiausia, tai šv. R.-K. Bažnyčia, prie ku
rios priklauso, tai yra, kurios yra aktyviais 
veikiančiais nariais visi viso pasaulio katalikai. 
Tolesniai enciklikoj apie Bažnyčios veikimą 
■sakoma daug maž taip: “Negali būti abejonės, 
kad civilė draugija visose dalyse buvo atnau
jinta krikščionijos mokslu; kad tuo atnaujini
mu žmonija buvo pakelta prie geresnių daiktų; 
net, galima sakyti, ji buvo iš mirusių prikelta. 
Jėzus Kristus buvo pirma priežastis ir galuti-
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T“DARBININKAS.”

Lietuvių Balsas
S LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tau- S tos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų ka- 

ro pabaigos.
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviesties ir tobulin- g S ties; jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasimo- g 

kyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nesi- ffl 5 gabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemina mūsų tautą. ||
LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas sujungti g g tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės juosta ir paruoš- g 

B ti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik paliaus žvangėję g 
g ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, nes tėvynės žemelė, pa- ® 
gj virtusi per karą dirvonais, prirausta duobių ir griovių, g S laukia ariama ir valoma, o nugriauti tėvų kapai — g S aptveriami, gS LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse kuo- S 
§ pigiausia kaina skelbimus-ieškojimus, grąžina tėvams g 
BĘ vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nuklydusius bro- g 
S liūs, seseris, gimines ir pažįstamus. g

LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb.; £ 
H 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap.; 6 mėnesiams (pusei metų) 
S 2 rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap.; vienam mene- g 
S siui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rb.; 9 mėnesiams g 
S 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 4 rb. 60 kap.; fi| 

3 mėnesiams 2 rb. 35 kap.; 1 mėnesiui 80 kap. Skyrium p 
g numeris 5 centai. g-
g SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus rašto) eilutė g 
Sį (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš tekstą — 60 E; 
•S kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgėliams, ieškantiems gi- © 

minių arba darbo petito eilutė po teksto — 10 kapeikų. gt g Amerikoje prieš tekstą 50 centų, po teksto 25 ^?ent. g 
fŠ8 petito eilutė, giminių ieškantiems po teksto 10 centų Ej 
S petito eilutė. ®!

f Lietuvių Balso 7 <*d* voao. į
1 Petrograd, Baskov29. g 
^3ĮEg3B3|j3|E|EHa|E|EIEIEIŽ3BaiE|EHaga|ia|EiE|EĮE!S|E|E|E!EĮEBB!§i

darbininko” knygyno 
KATALOGAS

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

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

Spauda, tai yra knygos ir laikraščiai, yra didžiu įran
kiu pastoti kelią 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.

Ii

- adresas: S

.75
ĮEi

gj

E

Streikas.
/

Streikas yra tai karė darbininkų su kapi
talistu arba kapitalistais. Streikas yra tai a- 
biems pusėms aštrus ginklas, ir jo reikia veng
ti kiek galint, kad dėl visai menko reikalo 
nestreikuoti: Bet jeigu jau yra neatbūtinai 
reikalinga griebties streiko, tai reikia pirmiau
sia gerai susiorganizuoti ir žinoti ko ir kiek 
reikalaut, o streikuot išėjus nemest streiko be 
galutino laimėjimo. Nei vienas geras žmogus 
niekados streiklaužiauti neina. Jeigu streikas 
ilgai tęsiasi, tai visi darbininkai turi kiek galė
dami šelpti streikierius, nes jų laimėjimas, tai 
visų darbininkų laimėjimas, o streiko praloši
mas, tai visiems darbininkams skriauda.

Apie streikus Šv. Tėvo enciklika štai ką sa
ko: “ Kuomet darbininkai griebiasi streiko, tai 
taip yra dažniausiai todėl, kad darbo valandos 
perilgos, arba darbas persunkus, arba dėlto, 
kad algos jų žvilgsniu permenkos. Toks at
sitikimas darbo lauke paliečia ne vien darbda
vius ir darbininkus, bet begalo yra kenksmin
gas pramonei ir abelnai viešai gerovei.” Strei
kas taip kaip karė. Jei yra tikra priežastis, 
tai streikas yra teisingas ir neišvengtinas. Yra 
tai sveikas pasipriešinimas prieš kapitalo des
potizmą. Yra tai vienintelis darbininkų gin
klas.”

Dėlto darbinirtkai tur pilną teisę ištikus tik
ram reikalui juomi naudoties ir savo išnaudoto
jus pergalėti, tai yra skriaudą prašalint, skriau
dikams neleist išnaudot skriaudžiamuosius, tai 
yra šventas darbas ir priedermė visų darbinin
kų.

Darbininko kovos būdai, kuriuos krikščio
nių demokratų partija pasmerkė ir užgina var- 
tot, tai yra, uždraudžia jais naudoties.

L Sabotažas.
Sabotažas yra tai ardymas mašinų, fab

rikų, gadinimas darbo medžiagos ir gatavi] 
prekių, kovojant su kapitalistais. Tą būdą 
vartoja ir visiems perša aidoblistai arba “pa
saulio pramoniečiai.” Krikščionys juo negai 
naudoties, nes tai yra būdas nedoras, su di
dele skriauda artimo o išdalies kenkiantis vi
suomenei ir patiems darbininkams.

(Toliaus bus)
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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 ATSIDUKSĖJIMAS. |į
Graži, paranki knygelė lietuviams katalikams vi- Šį 

šokio amžiaus. Dailiai išmargintais auksuotomis rai- | 
dėmis, drobės viršeliais raudonais kraštais. Kaina 50c. | 

VIEŠPATIE PASTI.TK SU MUMIS.
Juodi kieti viršeliai, aukso kryžius ir pamargini- | 

Spaudinta didelėms raidėmis tinkanti
•006

Minkštos skūros, 
didelėmis raidėmis, 
Kaina $1.75.

Kiekvienas lietuvis katalikas privalo nusipirkti | 
sau dailią maldų knygilę, kad nuėjus į bažnyčią gale- 1 
tų garbinti savo Sutvertoją š

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

“Darbininko” knygyną išpirkdamas “money orderį” 1 
arba krasos ženkleliais. g

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

“DARBININKAS,”
W. Broadway, South Boston, Mass. |

mai. senes-
*o)uuuoa ozmuau surotu 

juodais apdarais. Spausdinta 
auksuotais kraštais ir kryželiu
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Vienintelis Bepartyviskas Laikraštis |

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių šalių. Juokai ir Mar
gumynai * Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi
Kalia netuu ILSO, Puti neta 75c. .Kaaadsje užrabežius, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą toki

“AMERIKOS LIETUVIS
15 Hillbnry Street, Worcester, Mass.

I

PLATINKITE

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 pusi. Talpina auksink], nurodymų, patarimų, per
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____________

KF^GOS KITŲ IŠLEISTUVIŲ GAUNAMOS MUSŲ 
KNYGYNE.

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

čio gyvenimo. Apd. ____________
13 Degtinė. Sceniškas veikalėlis___
14 Kas Bailys. Sceniškas veikalėlis
15 Katriutė. ____________________
16 šv. Kazimieras._________ ■______
17 Oliveris Twistas. Parašė Chas. Dickens 520 p.... $1.00

18 Hnckleburry Finnes_______________________75
19 Fabiole. Pasakojimas iš gyvenimo pirmų krikščio

nių ___________________________________ $1.00
45 

5 
15 
20 
10

5

5

5

10

5

_$1.25
.... 10
.... 15
....... 15
__ 20

20 BraižynėliaI Smagus skaitymėliai ____________
21 Mandagus Vaikelis. Gera vaikams knygelė____
22 Karės metu. Sceniškas veikalas ______________
23 Blogi kūdikio papročiai_______________________
24 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. __________
2S Vilkų Lizdas............ ...........................................
29 Dukterys Pilipo Kareivio____________ i_____
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. Parašė Lazdynų Pelėda. Apysaka iš lie

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

pie žmones, žvėris, medžius, akmenis 209 pus.....
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 socijalistams ______________________
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 iš- 
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, Mos*
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.....35 
-.$1.00 
.—$2.35 
...$1.00 
..... 75 
..... 75 
..... 35 
..... 50

_ 10
_ 10
.$1.00

.$1.00 
_ 25

10
15

25
10

—.50 
_ 20
.. 10
l$.00
_ 15 
_ 5

15
10
25
15
10
5

35

i

“Darbininko” leidinius



8 DARBININKAS”

Vietines žinios;

“ATEITIES” KORESPON
DENTO MELAGYSTĖ.
2 d. liepos, nedėldienio va

kare L. Darb. Sąjungos 1-oji 
kuopa bažnytinėje Šv. Petro 
parapijos salėje buvo surengu
si prakalbas. Kalbėjo Loyo- 
los universiteto Chicagoj stu
dentas K. Pakštas ir buvusis 
“Draugo” redaktorius, p. J. 
Kaupas.

Abu kalbėtoju aiškino dar
bininkų klausimą. P. K. Pak
štas nurodinėjo, ką gero pa
darė darbininkų luomui soci
jalistai ir kiti darbininkų “ge
radariai,” kurie ėjo ir eina 
prieš krikščioniją, prieš Kata
likų Bažnyčią. Taip-pat kvie
tė darbininkus dėties prie Lie
tuvių Darbininkų Sąjungos, 
kuri eina su J. Kristaus Moks
lu ir kuri rūpinasi darbininkų 
būvio pagerinimu.

Bet štai “Ateities” No. 84, 
13 d. liepos, tnlas ponas Juo
zas rašo apie viršminėtas pra
kalbas. Nabagas p. Juozas 
galvojo veik dvi savaiti kaip 
čia apšmeižus L. D. Sąjungą 
ir išpeikus tas prakalbas. Gal
vojo, galvojo ir ėmėsi šmeižti, 
pravardžiuotis klerikalais ir 
tt. Bet prisiminus klerikaliz
mą, prisimena ir štai šitoji pa
tarlė: “Tiek teišmano, kaip 
gaidys apie astronomija.” Aš 
pilnai sutinku su ta patarle. 
Bet man skverbiasi galvon 
mintis ir rodos sakyte sako: 
kad p. Juozas ir-gi nedaugiau 
išmano apie klerikalizmą, kaip 
tas gaidys apie astranomiją. 
Bet tiek to su tuomi klerika
lizmu.

Tarp kitko “Ateities” Juo
zas dar štai ką rašo: “Šis kal
bėtojas, nieko ypatingo nepa
sakė. Paagitavo rašyties prie 
“Sąjungos” ir užbaigė savo 
prakalbą pastebėdamas, kad 
“gal geriau būtų, kad užbaig
čiau savo prakalbą...”

Stebėtinas tas “A.” Juo
zas, dyvijasi, kad p. J. Kau
pas nenorėdamas ilgai publi
kos užlaikyti svetainėje (nes 
buvo šiltas vakaras), išsireiš
kė, kad gal būtų geriaus už
baigti savo kalbą. Ir iš tei
sybės verčiau trumpai ir aiš
kiai ką nors naudingo pasa
kyti, negu keletą valandų 
kalbėti ir nieko nepasakyti, iš 
ko žmogus galėtų pasinaudoti.

Toliaus p. J. rašo, kad p. 
Pakštąs pasakė, jog “mumis 
vadovavo žmonės, žmonės be 
galvų.” ’ - - -- '
“Ar jūs matėt nors vieną žmo
gų be galvos.,” Tai matyt p. 
Juozas ant tiek pasirodo neiš
manėliu, kad nesupranta vaiz- i 
dingo pasakymo.

Baigdamas savo negudrią 
korespondencijukę sako, gir
di klebonas iš publikos atsisto
jęs prašyte prašė, kad žmonės 
dėtus prie L. D. S. Klebonas 
kun. T. Žilinskas ištikrųjų gra
žiai prakalbėjo, pasakė, kad 
žmonės jau ima pažinti “gera- 
dėjus” ir vietoj rašyties prie 
jų glaudžiasi prie L. D. S. Pa 
tarė neprigulintiems prisira
šyti.

Juozas, girdi, nematęs nie
ko, kad kas būt ėjęs prisira
šyti. Bet pažiūrėkime kiek 
ištikrųjų narių prisirašė per 
tas prakalbas. Čia paduodu 
visų tą dieną, t. y. per prakal
bas įsirašiusių narių pavardes:

1) Petras Miliauskas,
2) Juozas Markelionis,
3) Jonas Valentas,
4) Barbora Pivoraitė,
5) Vincas Vaitkevičia,
6) Jackus Norkauskas,
7) Marijona Kvekšienė,
8) Marcelė Žukauskaitė,
9) Zuzana Žukauskaitė ir 

10) A. Neviera (kuris įsto
jimo dar neužsimokėjo.).

Tad aiškiai matome, kiek 
yra teisybės pas “Ateitį” ir 
pas josios korespondentus-ra- 
šėjus. Rašo, meluoja, šmei
žia. Bet nėra ko ir stebėties, 
juk tai jųjų darbas. Jeigu 
kuris iš jos bendradarbių turi 
silpną galvelę ir nesugalvoja 
trumpu laiku kaip ką apšmeiž
ti, tad laukia kelias savaites

ir galvoja, kaip čia tą ar ki
tą asmenį bei organizaciją 
jiem nepatinkamą apšmeižus.

Varykit vyručiai tą “džia- 
bą” tolyn, jeigu jis jums pa
tinka, mūsų Sąjungai jūs ne- 
pakenksit. Štai tik bėgyje 
vienos savaitės, kaip sužinojau 
iš Centro Raštininko, tai prie 
mūsų L. D. Sąjungos prisira
šė apie 80 naujų narių.

Kp. Raštininkas.

Vaikų diena. Utaminke 
So. Bostone atsibuvo vaikų 
diena ant Castle Island šalę 
City Point, lietuvių vaikų da
lyvavimą toje iškilmėje buvo 
apie 400. Per pasidarbavimą 
p. L. švagždžio. Visą dieną 
vaikučiai žaidė ir linksminosi 
nors ir lijo po biskį iš ryto. 
Po pietų pribuvo kun. F. Vir- 
mauskis. Buvo įvairių už
kandžių ir ice creamo o vaka
rui atėjus visi išsiskirstė sau 
namo linksmai, nuo saulės 
įkaitę.

Palaidojo. Seredos rytą 
Šv. Petro Lietuvių Bažnyčioje 
atsibuvo mišios už a.a. Praną 
Romanskį, kuris prigėrė ne- 
dėlioj liepos 2 d. vakare apie 
Jeffries Point (Boston Har- 
bor). A.a. Franas paliko pa
čią ir penkis kūdikius , jau- 
niausis gimė nedėlioj. Palai
dotas Kalvarijos kapinėse.

Teismas. Frano M'idlaus- 
ko bila buvo perkelta Į aug- 
štesnį teismą. (Grand Jury) už 
pavogimą $110 nuo Antano 
Šveisčio kuris buvo parsikvie- 
tęs Praną pas save į svečius o 
tas greitai bėgdamas namo 
paėmė pinigus.

Užsimokėjo už laikymą svai
galų. Samuel Argo už laiky
mą ir pardavinėjimą svaigi
nančių gėrimų ant 56 A St., 

į kur jam buvo uždrausta užsi
mokėjo bausmės $50.00.

Ona Jasulevičiutė po vyru 
Raslanienė paieškau savo tėvo 
Antano Jasulevičiaus. 27 me
tai kaip Amerikoje. Pirmiaus 
gyveno apie Baltimore, 
Labai nuoširdžiai meldžiu 
sišaukti šiuo antrašu:

Md. 
at-

Ona Jasulevičiutė,
45 Mechanic St,

Newton Upper Falls, Mass.

GERIAUSIOS 
PARMOS.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtaissu

s§moz sojaS so|qjipsiau jį sįv^uvį 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždė- 
tojai ir apgvvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių ' kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų • laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Seotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO.

Peoples Statė Bank Bldg. 
Seotville, Mich.

ri

5.

i

Vaikų kursai. So. Bosto
ne žada per vasarą atsidaryti 
vaikų vasariniai kursai, kur 
jie bus mokinami lietuvių kal
bos. Būti) geistina, kad visi 
atydą atkreiptų į tą svarbų da
lyką.

Rep.

SVARBI ŽINIA.
So. Bostono Vyčių 17 kuo

pa rengia didelę “Lietuvių 
Dieną,” kuri atsibus spalio 

_ . _ . ,. . i 12 d. (Columbus Day) darže
P’_J' _įla x!’a: ‘‘ Calidonia Grove,’’ West

Rosbury, Mass. Svarbiausia- 
'■ J yra tas, kad visas pelnas tos 

dienos bus skiriamas dėl ka- 
rės nukentėjusiems lietuviams. 
Bus Imtynės, “Baseball,” 
Lenktynės, Prakalbos, Dai
nos ir daug dar pamarginimų.

Taigi meldžiame visų apie- 
linkės draugijų ir kuopų ne
rengti nieko ant tos dienos, o 
ruoštis važiuoti į tą Vyčių 
rengiamąją pramogą.

Rengėjai.

3. Iš PO DARBININKO 
PLUNKSNOS.
Parašė F. V.

Jei lietuviai darbininkai no- 
sužinoti, ką apie darbinin

kų gyvenimą rašo darbininkas, 
tai būtinai tegul perskaito šią 
knygelę.

32 pusi
5. DARBININKAI VIENYKI

MĖS IR KAS TAI YRA 
SOCIJALIZMAS?

Parašė F. V.
Apie vienybę visas pasau

lis kalba, bet vargiai ją suran
da. Kas nori sužinoti ant ko 
turi remties tikra darbininkų 
vienybė, tegul šią knygutę 
perskaito. Čia ir-gi suras 
daug žinių apie socijalistų 
mokslą. 32 pusi....................5.
LIETUVIAI PAS SAVUS.

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro

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

(Castle Sųuare’s B!<»ck’e.)

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

—YRAr-
Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 

Ramybė!
Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 

organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei, 
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.

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

$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė 

po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.00.
3) Šelpia neįgalinčius narius -ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir 

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

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

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt.

Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis lengvi. Norėdami gauti platesnes informa
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visur po vigą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
venę, arba stačiai pas Centro Raštininką, lino ad
resu: —

J. 8. VASILIAUSKAS,
112 N. ORESNE 8T„ :: :: BALTIMORE. MD

SIDABRINI8 ŽIEDAS 
Gvarantuotas. Su 
išdirbta raidė kaip į 
paveikslas už $1.00 Į
Paimk popieriaus 

apie Į colio pločio, 
apvesk apie piršto

narį taip, kad galai popieriaus su
eitų. Pažymėk raidę, kokią norė
si kad būtų išdirbta, prisiųsk 
mums su $1.00, o mes tuojau pri
siusime tamstai žiedą. Jei nebūsi 
pilnai užganėdintas, sugrąžįsime 
pinigus atgal. Rašyk tuojaus. 
NERIS MANUFACTURING CO., 
Box 76d, • Montello, Mass.

ATMINK.
Kiekvienas rakandas pir

ktas mūsų kratnvėj ženklina 
taupumą jums visiems

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

Dr. Paul J. J atmauk
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
N no 2 iki 8 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare 

509 EROADKAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

T«L So. Boaton 294

DR. JOHN P. JONĖS 
Ofisą valandos

nuo2 iki 4. nuo?iki 9 po piet.
PHYZIKAS ir SURGUUS 

Speiališkai atlieka visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su aleatromis. 

392 Broaduoj, urfe i. ir J /c:r:u 
SO. iOSICA, A Ai.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynos Gydo'visokias'ligų
1-3 P. M. 7-9 P-M. PriskiriaULkinios.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Aisbaksis lygiai toks, 
kaip paveikslas parodo

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

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

Lietuviai pardavėjai vi
suomet randasi krautuvėj.

Atdara panedėlio ir suba- 
tos vakarais.
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Reikale kreipkitės pas Vienatinį lietuvį išdirbėją Kų 
dalykėliu: visokiu ženkleliu draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metaliniu anameliuotų ir padengtų oe- 
luloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau save 
rankom.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

PIRMOS KLESOS H
DANTISTAS B

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

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

su • S e
t

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

t
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Vienatine Lietuviška

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

ros sekančios gyduolės.

Lietuvis Daktaras

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

1 j I Nuo9 iki 11 rito. Valandos .. 2 .. 4 po pietų.
1 ... 7 .. 8 Vakare.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS t AP ALIS 

meistras 
indeda telephonus, dengia 
gus,

sro- 
ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

Į

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

Č Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkųI

1.00

75c.

1.00
1.00 
50c.
1.00 
roo 
zOC.
25c.

50c.

25c

50c.
25c.

1.00

1.00

50c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

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 25e.
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, kad visame 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų, 
duolių galite reikalaut ir per laiškus, 

espresu.

svei- 
bus

I

co

sI! •

—J

Gy- 
o męs prisiusime jums 

Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
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Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

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

J ei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Tiliphoni So. Boston 605

Lietuviškas

ADVOKATAS
WiHiam F. J. Houuard 
Lietuviški pavarde buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas

315 Broadvay, So. Boston
L

s '

2. Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Pa
rašė F. V. Gražesnės dovanėlės mūsų darbi
ninkai ir negali susilaukti. Tai tikras darbi
ninkų turtas, nes jų gyvenimas šioje knygu
tėje iš visų atžvilgių nušviestas. 32 pusi....... 5..

Užlaikom didžiak’-airuve 
deimantų, laikrodžių -r tsokių 
žiedų, siutus ir overkotu» duo
dam ant bargo ir snr <l > ..Kesčių, 
ant lengvų išlygų !•.«•> alau ja 
me agentų kiekvienam •-«:e Su
vienytų Valstijų ir Ka-.'zd-di 

•. - -k

J P TUINILA
i22 3t., Boston

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 amerikonų per Tag 
Day.

UŽ 1 TŪKSTANTĮ — 
TIK $7.00.

Adr.
294 Washington Str., 

Tel. Rom. 629
BOSTON BADGE

Boston, Mass.

Akių Specijalistas.' 
Prirenka akinius

vienytų Vai 
delį nuošimti 
cianas, dkldį. 
siunčia m*1 ant 
25 cento*.

H. S. Stone, Oph. D.
399a BROADVVAY. «o smtom.

*;* Vienatine Lietuviška

| Krautuvė |
Kuri užlaiko visokio ta- Y

Y voro, reikalingo maine- Y
Y nieriams. Y

Y y
Y V. LUKOSEV1CIA, f 
*t* Nineraville, - - Pa. *t*

r X -3 * . / į
-A /

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 MILLBURY STR.,

W0RCESTER, MASS.

Darbininko ’ Leidiniai,
1. Imk ir skaityk. Parašė F. V., P. G. ir 

F. K. Ši knygelė susideda iš gražių ir pamo
kinančių straipsnelių apie organizacijų, spau
dos svarbą ir svaigalų pragaištį. Labai naudin
ga perskaityti lietuviui darbininkui. 48 pusi.. .5.

3. Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F.
Jei lietuviai darbininkai nori sužinoti, ką apie 
darbininkų gyvenimą rašo pats darbininkas, 
tai būtinai tegul perskaito šią knygelę.

32 pusi 5.

4. Teisybės Vardan. Parašė F. V. ir Uosis 
Kas mėgia teisybę, lai jos paieško šioje kny
gelėje, o tikrai suras. Čia taip-gi sužinos ir 
apie Jono Huss’o klaidingą mokslą.

32 pusi.......................,....5.
• • • • • • • •“ • •“ “ • • • •“

5. Darbininkai, Vienykimės ir kas tai yra 
Socijalizmas? Parašė F. V. Apie vienybę vi
sas pasaulis kalba, bet vargiai ją suranda. Kas 
nori sužinoti ant ko turi remties tikra darbi
ninkų vienybė, tegul šią knygutę perskaito. 
Čia ir-gi suras daug žinių apie socijalistų 
mokslą. 32 pusi.............................................. 5.

• * • T •* * - •

6. Komedijėlės. “parašė Uršulė Gurkliutė. 
Šioje knygelėje telpa keletas gražių ir labai 
juokingų scenos vaizdelių. Teatrų rengėjams,, 
scenos mylėtojams patartina šią knygelę ingyti. 
Tin’ra pasiskaityti ir visiems. 36 pusi.......10.

n




