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Amerika ir kare

Francijoj mūšiai apsistojo

Žinokite savo, teises

tai Suv. Valstijų preki 
laivai tuoj bus atakuoja

BOMBARDUOJA 
MONASTIR.

RAUPLĖS SIAUČIA 
VOKIETIJOJ.

VOKIEČIAI SUJUDO 
PRIEŠ RUSUS.

vienam be

NUSKANDINO 45 GARLAI 
VIUS PER VIENĄ 

SAVAITĘ.

Kievo pravoslavų dvasiškija 
pripažino naująją Rusijos val
džią.

PRIPAŽINO NAUJĄ 
VALDŽIĄ.

Suv. Valstijų valdžia jau 
pripažino naują Rusijos val
džią. Suv. Valstijų ambasa
dorius iš Petrogrado pranešė 
Washingtono valdžiai apie pil
ną naujosios Rusijos valdžios 
įsigalėjimą.

BEPROTIS PREMIERO 
NAMUOSE.

SUAREŠTAVO CHINIEČIUS
Vokietijoj suareštuota 50 chi- 

niečių. Jie intarti daryme suo
kalbių. Tie chiniečiai buvo 
studentai.

GRĮŽTA DARBAN.
Buffalo, N. Y. — Curtiss 

Aeroplane dirbtuvės darbinin
kai buvo sustreikavę. Reika
lavo foremano prašalinimo. 
Reikalavimas išpildyta ir dar
bininkai sugrįžo darban. To
je dirbtuvėje Washingtono val
džia yra užsakius orlaivių.

SAUGOS GELEŽINKELIUS.
Meksikos valdžia nutarė su

daryti armiją iš 20.00 kareivių 
apgynimui geležinkelių. Tai 
pirmas Meksikos valdžios žing
snis tvarkyti šalį.

Dėl nedavalgvmo Vokietijoj 
prasideda daug ligų- Dabar 
labiausia siaučia rauplės. Ta 
liga jau apsirgo 30 0Q0 žmonių.

REIKALAUJA JURININKŲ.
Suv. Valstijų laivynas tuoj 

reikalauja 74.000 jurininkų. Jų 
reikia labai. Laivyno sekr. 
Daniels atsišaukia, kad jauni 
vyrai pasiduotų į jurininkus.

Sekr. Daniels praneša taip
gi, įjįog akyliems vaikinams y- 
ra graži proga įsidirbti į aug- 
štas vietas.

pri- 
partijos Mas- 
ide nieko ne
ko nėra Suv. 
hUA-i »>

Karės ministeris Gučkov 
pradėjo reorganizaciją karinio 
ofiso, kad prašalinti iš jo ky
šius, vagystes, papirkimą.

Caro šalininkai šimtais pra
šalinami iš valdviečių.

.Vakarinėj Siberijoj apsi
reiškia sumišimai dėl maisto 
stokos. Smarkių susirėmimų 
buvo Irkutske. Sandėliai bu
vo apiplėšti.

Čitoj ir-gi buvo smarkių 
riaušių. O čia yra 40.000 ne- 

miją Lenkijai ir Armėnijai. laisvių. Tai labai bijomasi, 
Apie lietu ių reikalus nan- kad riaušių laike nebūti) pa 

joji valdžia dar neužsiminė. leisti tie Belaisviai.

VOKIEČIAI APSISTOJO.
Francijoj vokiečiai jau ap

sistojo bėgę atgal. Tai ma
tyt dabėgo iki paskirtos drūt- 
viečių linijos. Ligšiol tai kur 
talkininkai juos užklupdavo, 
tai jie be didelio pasipriešini
mo traukdavosi. Dabar tai 
jau drąsiai atmušinėja talki
ninkų atakas.

SUAREŠTĄVO CARĄ.
Rusijos ex-caras ir carienė 

tapo suareštuoti laikinos val
džios paliepimu. Saugojami 
Carskojo Šėloj.

Suv. Valstijų valdžia ties 
Pittsfield, Mass. nupirko 1-- 
000 akrų žemės. Ta vieta bus 
naudojama centrui raitarijos 
mobilizavimui. Užmokėta 
$250.000.

EX-CARUI SIŪLO VIETĄ 
AMERIKE.

Ex-caras yra kviečiamas A- 
merikon. Jį kviečia vienas 
rusas, judomų paveikslų fil
mų išdirbėjas. Jei ex-caras 
sutiktų būti artistu judomųjų 
paveikslų filmų gaminimui, 
tai gautų savaitėje 10.000 rub
lių.

Anglijoj maisto reikalai la
bai blogėja. Dfebar valdžia 
mananti įvesti dvi dieni pas
ninko nuo mėsos ir dvi nuo 
bulvių. Cukraus tebūsią ga
lima gauti po tris čvertis sva
ro savaitėje ant žmogaus.

FINLANDIJA RESPUB
LIKA.

Danijos laikraštis National 
Tidende skelbia, jog tarpe' fi
nų prasidėjo judėjimas už ne- 
prigulmingą Finlandiją.

Anglijos valdžia skelbia, 
jog per pastarąją savaitę vo
kiečių submarinai nuskandinę 
45 garlaivius.

Bulgarai pradėjo bombar
duoti Serbijos miestą Monas- 
tir, kurį dabar laiko talkinin
kai. Tai per tai užmušta 80 
žmonių.

KIEK LAIVŲ NETEKO.

Francijos garlaivių savinin 
kų Sąjunga paskelbė,jog Frau 
cijos prekinis laivynas susima
žino' ant 17 nuoš.

RIAUŠĖS BERLINE IR 
KITUOSE MIESTUOSE.
Iš Amsterdamo pranešama, 

jog buvę riaušių dėl maisto 
Berline. Buvę ten smarkių 
^sumišimų ir kariuomenė buvo 
pašaukta daryti tvarką.

Ir kituose Vokietijos mies
tuose buvę riaušių. Ypač 
smarkių sumišimų buvo Dres- 
dene, Leipsige ir Mueniche.

Tas viskas yra atbalsiai Ru
sijos revoliucijos. Vokiečiai 
išgirdę apie perversmes Rusi
joj, patys sunerimavo.

PRIEŠ KANCLIERIŲ.
Bavarijoj prasidėjo judėji

mai prieš Vokietijos kanclierių 
Bethmann-Hollweg, Nori e- 
nergingesnio žmogaus, kurs 
smarkiau vestų karę.

SUGRĮŽO VOKIEČIŲ 
LAIVAS.

Iš Berlino atėjo žinia, jog 
vokiečių laivas Moewe sugrįžo 
į Vokietiją. Tas laivas antru 
kartu buvo išplaukęs į Atlan- 
tiką ir skandino talkininkų 
garlaivius. Jisai nuskandinęs 
22 garlaiviu.

ATSIŠAUKIMAS Į AME
RIKĄ.

Naujoji Rusijos valdžia pa- 
liuosavo garsų rusų rašytoją 
princą Cerkesovą. Jisai iš
leido atsišaukimą į Ameriką. 
Sako:.

“Amerika turi žinoti, jog 
perver&nės tapo padarytos ne 
revoliucijonistų suokalbiu, bet 

(brolystės ryšiais tarpe gyven
tojų ir armijos. Niekas neži
no koks bus tolimesnis Rusijos 
valdymas, bet labai galimas 
daiktas, kad bus respublika.

Politiškas programas, 
imtas darbininkių j 
kvoje ir Petrogya 
talpina savyje, 
Valstijose ir Angį

Apie Rusijos reikalus atei
na prieštaraujančių žinių. Iš 
prielankių naujai valdžiai šal
tinių žinios .ateina gan sma
gios; bet iš Vokietijos, kuriai 
žinoma tokia Rusijos revoliuci
ja nepatinka, ateina baugi
nančios žinios — naujos val
džios saugumas neužtikrintas, 
šiaurinė armija dar nenura
minta, socijalistai išvien su 
juodašimčiais kasą duobę nau
jajai valdžiai, o laike pervers
mu) užmušti) buvę 4.000, su
žeistų 7.000.

Teisybė turbūt yra tarpe tų 
kraštutinių žinių.

Apskritai imant tai naujoji 
valdžia turės dar aibes darbi) 
ir vargų, bet ji užsiliks. Ir 
paims dar laiko, kol kariuo
menė atsipeikės po tų žinii) ir 
energingai pradės ofensyvą.

REKRUTUOJA LENKUS-
Vokiečiai pradeda varyti e- 

nergingą rekrutavimą Lenki
joj. Atidaryta 200 rėk rūta vi- 
mo stočių. Lenkų valstybinė 
taryba ūmai išleisianti į len
kus atsišaukimą, raginantį 
stoti armijom

ESĄ SUBMARINŲ.
Nekurie amerikonų jurinin 

kai tvirtina, jog Suv. Valsti- j 
jų pakrantėse slapstosi vokie
čių submarinai. Sako, jog' 
kaip tik formaliai karė prasi 
dės, 
niai 
mi.

Į Anglijos premiero namus ! 
pasisekė įsigauti 
pročiui. Tai paskui su dide 
liu sunkumu tepasisekė jį ap
galėti.

Visi t sinaudoja
išnau- į na laikas malonės ir išganymo 

dienos.
KUN. T. ŽILINSKAS, 

Bostono Lietuvių 
Klebonas;

KONGRESAS ŠAUKIAMAS 
BALANDŽIO 2 d.

* Prez. Wilson kongresą šau
kia ant balandžio 2 d. Buvo 
■nutaręs sušaukti bai. 16 d-, bet 
dėl svarbių nuotikių sušaukia 
ankščiau.

Prez. Wilson kongresui ap- 
reikšiąs, jog karė tarp Suv. 
Valstijų ir Vokietijos jau esan
ti.' Prez. Wilson prašysiąs 
taip-gi paskirti pusę milijardo 
dolerių kariniams reikalams

v.

gu jis stropiai darbuojasi ir ; Į 
pasistato sau, tokiuo būdu jis į 1 

pavyzdžiu užtikrins saugumą ; j 
savo namų, kuomet juos pa- 1 ■ 

isistatys. -p

apart dangaus karalystės, dar 
ir geresnio pragyvenimo šiame 
pasaulyje, išsigelbėt iš nagų 
savo skriaudėjų, išnaudotojų 
ir kvailintoji), kurie stengiasi 
iš jo atimt uždarbį, sveikatą ir 
tikėjimą.. .

Laiškais kreipianties “Dar
bininkų Savaitės” reikalais, 
dėkite antrašą tokį: F. Viraks, 
242 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Princas Lvovas, Rusijos 
premieras, laikraščių kores
pondentams palakė, jog pasi
priešinimų naujai valdžiai ne
daroma Baltikos laivynas 
visas eina su nauja valdžia. 
Finlandija eina su nauja val
džia

Misijos Bostone.

REIKALAUJA ŽUVIES.
Francijos valdžia užsakė 

daugybes žuvies pas New- 
foundlando žvejus. Užsakė 
armijai 50.000 statinių silkių. 
Tai dabar statoma kuodau- 
giausia žvejinių laivų, kad 
kuogreičiausia išpildyti užsa
kymai.

Dabar jau pradeda vokie
čiai judėti rusų fornte. Rusai 
pripažįsta, jog turėję trauk
tis atgal. Mūšiai buvo palei 
Berezinos upę linkui Lydos. Po 
bombardavimo vokiečiai buvo 
užėmę Sabereziną ir Potašiną. 
Iš Potašnios vienok vokiečiai 
buvo išvyti.

Visokiais teismiškais reikalais kreipkitės prie manęs. 
Specialiikas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylas vedu Massaąh'i*etts valstijos teismuose. 
Aš samdau perkalbėto jus dėl Rusų, Lenku ir Lietuvių. 
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arba 

, rašykite:
JAMES M. KEYES, Advokatas,

350 Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. South Boston 50212 arba S B. 600 
Jeigu viena linija užimta šauk prir

Rusijos politiškieji kalėji
mai vėl prisipildė. Į senųjų 
politiškų prasikaltėlių vietas 
sugrūsti nauji. Sugrūsti se
nosios valdžios šalininkai ir 
rėmėjai.

Naujoji valdžia labai tėmi- 
ja caristų suokalbius. O pas
tangų nuversti naują valdžią 
netrūksta. Tai daroma daug 
areštavimų. Vadai juodašim
čių ir tikrųjų rusų sukimšti į 
kalėjimus. Pasodinti kalė ji- 
man ir senosios aristokratijos 
vadai

Naujoji valdžia išsiuntiuėjo 
komisijas į visus Rusijos kraš
tus pranešti apie permainas 
valdžioje. Bet dabartiniais lai
kais sunku pasiekti sodžius ir 
miestus, kur nėra geležinke
lių. Tai daugelyje vietų nei 
nežino, kad caro sostas griu
vo.

Ministeris Justicijos Keren
skį sako, kad naujoji valdžia 
sutrumpins karę. Jis pąsa- 
kė:

“Kareiviai pilnai pritaria 
naujai valdžiai Dabar yra 
geresnis susipratimas tarpe o- 
ficierių ir kareivių, o oficie- 
riai dabar yra pakilesnėj dva
sioj, nes žino, kad vokiški e- 
lementai ir vagystės prašalina
mos greitai.

Darbininkai grįžta darban, 
nes žino, kad ateitis jiems 
žada daug gero. Žino, jog 
apsiėjimas su jais bus manda
gus/ algos geros ir kad mais
tas, kurį spekulentai buvo 
susikrovę bus prieinamas žmo
nėms.”

Kerenskį pasakė, jog nau
joji valdžia nesitiki po karės 
Konstantinopolio, pritaria, kad 
turkų sostinė būtų * tarptauti
nis miestas. ' Prižada autono-

VĖL NUSKANDINO AMERI
KOS GARLAIVĮ.

Vokiečių submarinas nu
skandino Amerikos garlaivį 
Healdton. Jurininkai sulipo 
į tris valtis. Viena valtis su 
8 žmonėmis išplaukė ant kran
to- Apie kitus nieko nežino-

' JUODAŠIMČIAI IR SOCIJA- 
USTAI IŠVIEN.

Iš Vokietijos leidžama ži- 
! nios apie naują Rusijoj sumi- 
! Šimą. Prasidėjus agitacija 
prieš karę. Darbininkai at- 

I sisake eiti prie darbo. Naujo- i 
ji valdžia pilnos kontrolės dar 
neturinti. Armijoj disciplina 
dingus. Socijalistai gavę lais- j 
vę, Petrogrado gatvėse darą 
mitingus ir kurstą darbininkus 
prieš naują valdžią. Anarchis- 
tiški ir socijalistiški lapeliai 
mėtomi ir plačiai skleidžiami. 
Prie tos propogandos ėmė dė
tis senosios valdžios šalininkai, 
huliganai juodašimčiai. Jie 
atėję sacijalistams ir anarchis
tams ,talkon ir abeji veikia 
prieš naująją valdžią. Pet
rograde policijantų vietas dau- 
giausik užėmę studentai, o jie 
visai nemoką valdyti minias 
žmonės jų neklausą. Padegi
mai, užmušimai, plėšimai esą 
paprastas dalykas Rusijos sos
tinėje.

Bet vokiečiai tik ir nori, 
kad ten būtų tokia netvarka. 
Gal tame ir yra teisybės, bet 
pilnos teisybės tai čia turbūt 
nėra. Tik galima daleisti, kad 
naujajai valdžiai yra iki kak
lo darbo ir kad pavojus viso
kių sumišimų ir reakcijos ne
praėjo.

Galima, vienok, pasitikė
ti ministerio justicijos Keren
skio užtikrinimais. Kerenskį 
yra didis radikalas. Jis sako:

“Mano buvimas ministeri
joj yra didžiausiu užtikrinimu, 
kad Rusijos radikalai yra su
tartyje su naująja valdžia. Jei 
kokis buvo nesutarimas pra
džioje tarpe darbininkų ir Du
rnos komiteto, tai buvo tik 
laikinas apsireiškimas prie gi
mimo naujos tautos. Aš už
tikrinu, kad visokie skirtu
mai prasišalino ir kad visi gai
valai remia dabartinę valdžią. 
Žinoma nuomonių -skirtumas 
tarpe manęs ir kitų ministerių 
pasiliko, bet abelnuOse klau
simuose yra visų sudaryta 
tvirta sutartis.”

Kerenskį paklaustas kokia 
bus valdžia vėliau atsakė:

“Aš remiu respublikonišką 
valdžios formą ir aš numanau 
kokios valdžios Rusija nori; 
bet aš kaip valdžios naris ne
darysiu spaudimo ant žmonių 
opinijos, kuri išduos savo 
nuosprendį. Svarbiausias pun
ktas naujosios valdžios, tai bus 
tolerancija visų.”

Pranešu visiems, kad dėl 
padidinimo L. I). S. narių ir 

Į kuopų skaitliaus, centro val- 
j dybos posėdyje įvykusiame 19 
d. kovo, galutinai nutata rengt 
L.D.S. arba taip sakant “Dar
bininkų Savaitę.”

Toji savaitė prasidės šv. 
Juozapo Globos dienoje, 29 d. 

j balandžio, o baigsis 6 dieną 
gegužio 1917 m.

[
Toje savaitėje kiekviena L. 

D. S. narė ir narys kaip lygiai 
ir visi L. D. S. prieteliai ir rė
mėjai maloniai kviečiami yra 

į pasidarbuoti Sąjungos labui, 
į a) Kuopos- turi pasistengti 
i tame laike surengti kokią nors 
pramogą ar pramogas kaip tai: 

; teatrus, prakalbas, koncertus 
ar išvažiavimus, vienu žo
džiu tai, kas bus galima, kas 
bus parankiau, kas bus pri- 
einamiau, prisitaikant prie 
vietinių aplinkybių ir pajėgų.

Visas pelnas, jei būtų, tu
ri eiti į L. D. S. Streikierių 
fondą. (Taip yra seimo nutar
ta 1916 m.) .

Per pramogas ir abelnai 
laike tos savaitės stengties pri
kalbint kodaugiausia narių 
prie Sąjungos, kad kiekvie
nas narys pasistengtų prikal
bint bent po vieną naują narį.

b) Visos kuopų valdybos, 
vardu savo kuopų sekretorių, 
trumpame laike gaus abelnus 
smulkmeniškesnius nurodymus 
ir patarimus, kaip turės elg
tis laike tosios “Darbininkų 
Savaitės.

c) Jeigu kurios kuopos val
dyba dėl nepermatomų priežas 
čių, trumpame laike nesulauk
tų viršminėtų nurodymų, tai 
tegul tuojaus kreipiasi į Cent
ro raštinę, o bus jai viskas pa
siųsta išnaujo antru kartu.

d) Jei kam kas nebūtų aiš
ku arba norėtų kokių tame da
lyke specialių patarimų, tai 
tuojaus kreipkitės į Centro raš
tinę, o viskas jums bus atlik
ta tinkamai ir tuojaus.

e) Visuomenės veikėjai, in
teligentai kaip dvasiškiai taip 
ir svietiškiai maloniai kviečia
mi ir meldžiami prisidėt su sa
vo naudinga pagelba: ar tai 
organizuojant naujas L. D. S. 
kuopas, ar tai patariant savo savo seną buveinę Marijampo- 
šviesiu protu ir sumanumu Įėję ir toliau darbuosis apšvie- 
kaip sustiprint jau esančias tos ir dūšių išganymo reikale, 
kuopas, ar tai parodant savo Jų garbė beabejo užžibės iš 
užuojautą visam krikščionis- naujo visoje Lietuvoje, 
jam-darbininkiškam judėjimui. Į Tuo tarpu didžiojo Bostono

Plati veikimui dirva ir dar- ir apylinkių lietuviai tegul pa- 
bininkų daug reikia... Visi sinaudoja. Dabar jiems atei- 
mūsų brolį darbininką 
doja, skriaudžia ir kvailina... 
Kaipo Kristaus pasekėjai, vi
si turime prigelbėti savo 
skriaudžiamam artymui ieškot

Šv. Petro Lietuvių Bažny
čioje bus laikomos misijos. 
Prasidės 28 d. kovo mėn. (Se- 
redoje prieš Verbų nedėldienį 
vakare) o baigsis 4 d. Balan
džio (Seredoje po Verbai). Mi
sijas laikys Gerbiamieji: kun. 
V. Kulikauskas ir kun. P. Meš
kauskas Tėvai iš Marijonų 
Kongregacijos.

Senoji tų vienuolių buveinė 
yra miestas Marijampolė, Su
valkų gub. Lietuvoje. Nuo 
Marijonų tas miestas turi savo 
pradžią ir vardą. Visoje Lie
tuvoje tas Zokonas turėjo di
delę garbę. Iš jo išėjo daug 
garbių vyrų pasižymėjusių mo
kslu ir dievotumu, žinomas 

! yra kunigas Vincentas čes- 
nas, kaipo didelis galvočius. 
Jis buvo ilgus metus Marijam
polės gimnazijos prefektu. Kai
po garsus pamokslininkas bu
vo žinomas Kunigas Senkus, 

! Jis buvo paskutiniu Jenerolu 
Marijampolėje ir mirė vos ke
letą metų atgal. Rusų valdžia 
neleido naujų vienuolių priim
ti, tokiu būdu Zokoną panai
kinti norėjo. Kad nedavus 
pražūti tokiai naudingai Įstai
gai, keletas šviesių kunigų 
slaptai priėmė novicijatą ir, 
gaudami nuo šv. Tėvo leidimą, 
perkėlė vienuolyną Į miestą 
Frybourg, Šveicarijoj. Jene
rolu tapo išrinktas žinomas 
mokslavyris kunigas Jurgis 
Matulevičius, kuris yra po
draug Frybourgo Universiteto 
profesoriumi. Iš Šveicarijos 
keletas tų vienuolių persikėlė 
Į Ameriką ir apsigyveno Chi
cagoje, kur globoja švento My
kolo bažnyčią ir važinėja su 
Misijomis į lietuviškas parapi
jas Jungtinių Valstijų Ameri
kos. Provincijolu yra kun. 
Feliksas Kudirka.

Yra viltis, kad pasibaigus 
(karui, Tėvai Marijonai sugrįž j
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Eina iš So. Boston’o utarninkais, ketvergais ir subatomis. 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje......................
Užrubežyje metams.............................................

“DARBININKAS”
(The Worker) . 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesdąy, Thursday, and Saturday by St. 

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

Yearly ........................ ......................................
t , 6 months ........................................................ .
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Didysis darbas prieš akis
Tas darbas — tai Lietuvių 

Diena viso pasaulio Katalikų 
Bažnyčiose. Iš Šv. Tėvo malo
nės ir paskyrimo tą dieną mes 
turėsime 20 gegužės. Tai-gi 
kaip matome visai maža laiko 
belieka, nes jau nebe pilnu du 
mėnesiu. Toje Dienoje tai di
džiausia dabar visos mūsų tau
tos viltis.

Džiaugėmės Lietuvių Diena, 
prezidento paskirta. Ji davė 
Lietuvai arti $200.000, išgarsi
no lietuvių vardą Amerikoje. 
Ši-gi diena (20 geg.) turės 
daug didesnę reikšmę mūsų Į 
tautai. Jau nebe‘viena Ame-į 
rika sužinos apie mūsų tautos' 
buvimą ir jos kančias, bet vi
sas katalikiškas pasaulis. Ir 
-aukų galėsime gauti žymiai 
daugiau, negu gavome 1 d- 

lapkričio 1916 metų.
Bet norint tą dieną laimėti 

kuodaugiausiai, tuirme dabar 
kuouoliauisai pasidarbuoti.

Ypač mums, amerikiečiams, 
svarbi priedermė krito — pri
ruošti 17 milijonų Suv. Valsti
jų katalikų prie parodymo 
duosnumo nukankintai Lietu
vai. Amerika šiandien dau
giausiai turi turtų. Jei ji ir 
įsivels į karę, vis viena nepa
liaus šelpusi Europos pinigais. 
Tame juk visų-pirma apsireikš 
Amerikos karėje dalyvavimas. 
Ta karė negalės sumažinti A- 
merikos duosnumo.

Šv. Tėvas savo žodžiu ir 
pavyzdžiu paragino katalikų 
vyskupus padaryti kolektas 
bažnyčiose. Bet neįsakė to 
•daryti. Tad gal reikės dar 
nemaža prašymų iš mūsų pu
sės, kad Amerikos vyskupus 
palenkus prie mūsų tautos už
jautimo. Neužteks ir Lietu
vos vyskupų laiško. Reikia 
dar ir mums savo žodį tarti.

Dėkingą dirvą turės pasi
darbuoti mūsų Tautos Fondas. 
Nemėginsime Tautos Fondo 
vedėjams nurodinėti jų prie
dermių. Ten sėdi žmonės su 
gabiais protais ir prakilnio
mis širdimis.

Atliks be abejo savo prie
dermes ir visi mūsų gerbiamie
ji kunigai, kurie savo vysku
pams suteiks reikalingų infor
macijų ir prašymų.

Mums čia tik rūpi išreikšti 
mintį, kad ir visi mes, Ame
rikos lietuviai, turime svarbią 
priedermę šiuo reikalu pasi
darbuoti. Ir taip:

1) Kur tik nesusieisime su 
kitų tautų katalikais, prie 
kiekvienos progos priminkime 
jiems Lietuvos vargus ir 20 
gegužės dieną. Inteikime jiems 
literatūros apie Lietuvą, aiš
kinkime savo reikalus ir gyvu 
žodžiu. Darykime sau išank
sto prietelius jų tarpe.

2) Norint, kad ta diena 
turėtų pasisekimą, būtinai rei
kia sudaryti išanksto tarp A- 
merikonų katalikų tam tikras 
judėjimas. Jeigu to judėji
mo, didesnio užsilnteresavimo 
nebus, tai mes ne dolerius, bet

-centus gausime.
juk mes, būc 
tant*

• v

Priė judėjimo sudarymo rei
kia eiti keliu organizacijos. Vi
sur po kolonijas, kur tik yra 
katalikų parapijos, ypač di
desniuose miestuose reikėtų 
pasirūpinti sudaryti tam tikrus 
katalikų amerikonų komitetus, 
kurie Įvairiais atsišaukimais, 
paskaitomis, straipsniais laik- į 
naščiuose sudarytų išanksto 
prielankią lietuviams opiniją.

Į tuos komitetus ypač rei- J 
ketų inprašvti dalyvauti kata
likų dvasiški ją.

3) Puikią mintį paduoda' 
dienraštis “Draugas,” kad 
gerb. kun. J. Kaulakis pasirū
pintų dar prieš tą dieną išleis
ti anglų kalboje Viskanto vei-1 
kalą apie Lietuvą. Jei tai į-

i vvktu — gerb. kun. Kaulakis I 
'nevystančią garbę ir nuošir- 

’ džią padėką nuo visų mūsų už
sipelnytų. O Tautos Fondas! 

' be abejo nepasigailėtų tam tik
slui net ir didelių lėšų.

4) Taip-pat labai yra svar
bu, kad tą numerį “A plea for 
tlie Litliuanians,” kurs be a- 
bejo išeis tam laikui pritaikin
tas ir labai dideliame egzem
pliorių skaičiuje, kad visi im
tume platinti kuolabiausiai. 
Visi gi mūsų gabieji literatai 
turėtų prisidėti savo raštais 
prie to numerio paįvairinimo ir 
patobulinimo.

5) Ar nebūtų galima tą nu
merį “A plea for the Lithua- 
nians” išleisti ne tik anglų kal
ba, liet ir vokiečių, francūzų,

i italų, lenkų, ir k. ir juos tar- 
, pe tų tautų katalikų išplatin

ti. Jei jau ne visą laikraštį 
— tai bent tam tikrą atsišauki
mą visose tose kalbose reikėtų 
išspausdinti didžiausiame skai
čiuje egzempliorių. Juk visos 
išlaidos šimteriopai sugrįžtų 
nuvargintai Lietuvai.

Paduodame čia tik keletą 
minčių.Svarstykime šitą reika- 

, lą visi, nes jau labai laikas 
pradėti apie tai rimtai galvoti.

MALONUS APSIREIŠKI
MAS.

1 ...... .....  .. .........—

dalis, užvardyta “Ką religi- 
jiškumas duoda žmogui.”' Tą 
čia perspauzdiname:

Reikia pakalbėti ir apie tai, 
ką religijiškthnas duoda žmo
gui. Pirmiausia - religijinis 
žmogus ramus. Tokiam žmo
guj netaip jau brangūs 
daiktai, kurie paprastai 
kelia žmonėse didžiausią 
rimastį. Nėra jau jam 
delio reikalo prisirišti prie 
turtų, lepaus gyvenimo. Pas
kui vėl toks žmogus visame 
kame mato gražybę, jam vis
kas gera. Juk niekas tiek 
daug neramumo žmogui ne
duoda, kaip protas, bet re- 
ligijiškumas duoda tik ramy
bę. Ir žmonės tarp tų dviejų 
dalykų balansuoja. Vieni 
daugiau pasvirę vienon pu
sėn, kiti kiton.

Religųiškumas suteikia dar 
ir džiaugsmą. Juk kas tėmi
jo į giliai religijinius žmones, 
tai matė juos visuomet links
niais. Kitaip ir būti negali, 
juk jiems nėra priežasties nu
liūsti, jei jie visuomet ramūs 
ir nieko nebijo. Tik giliai 
religijiniai žmonės linksmai 
pasitinka gręsiantį pavojų, 
nes jie mirties nesibijo, jie 
neturi ant žemės didesnės 
brangenybės, kurią jiems gai
lėtųsi palikti.

Religijinis žmogus niekad 
neserga egoizmu, o kaip ego
izmas kankina žmogų ir kiek 
blogo žmonijai atneša, tai 
niekas turbūt ir nenuspėtų. 
Tikrai religijinis žmogus ego
istu negali būti.

Svarbiausiu daiktu religiji- 
nio žmogaus yra tas, kad jis 
gali melsties. Jau net visi ir 
netikinčiausi psichologai pri
pažįsta maldoje didelę psicho
logišką reikšmę. Nereligiji- 
nis žmogus juk negali mels
ties. Viršūnė maldos — tai 
nieldimasis už kitus, kurie 
jau jungiasi ir su begaline 
meile. Malda tai kaip ir ra
mus pasikalbėjimas su Augš- 
čiausiuoju. Mokslas jau pri
pažįsta, kad vienas žmogus 
psichiškai gali daryti ant ki
to intekmę nors jie būtų ats
kirti vienas nuo kito upėmis 
ir kalnais. Tai ką gali pasa
kyti religijinis žmogus, juk 
jo malda net vien tik psichiš
kai gilesnė už psichišką in- 
tekmėjimą netikinčiojo.

Šie dalykai ir yra svarbiau
siais punktais religijinio žmo
gaus. Jie viduje žmogaus tve
ria rojų, arba kaip paprastai 
sako “dangaus karaliją.” Ne
bereikalo Džemsas religijiš- 
kumą vadina dainų daina. 
Religijiškumas padaro žmogų 
daug jautresniu, juk nereli- 
gijinis žmogus tegali jausties 
tiktai kaipo mechaniškoji 
mašina.

Gražių ir teisingų minčių 
tarpan įsispraudusi yra ir vie- 
na-kita klaidinga nuomonė. 
Pav. tvirtinama, kad proto 
argumentais esą negalima pri
rodyti Dievo buvimo. Tuo 
tarpu ir pats autorius ne ką ki
tę daro, kaip tik protiniais 
privedžiojimais priveda prie 
Vyriausios Priežasties pripaži
nimo.

vo miniai liepia tikėti į ją. 
Pernai “Keleivis” sakėsi turįs 
14 tūkstančių skaitytojų; po 
kelių mėnesių,“ Keleivio” ben
drovę betveriant buvo garsina
ma jau 16 tūkstančių, 2 gi mė
nesiam praėjus jau kalbama 
apie 17 tūkstančių. Jei taip eis, 
tai neužilgo “Keleivis” prieis 
iki milijono. Tečiau ištikrų 
šaltipių eina žinios, jog “Ke
leivio” ėmėjų skaičius ne di
dinasi, bet mažinasi, ir tai ga
na greitai. Mažinasi naudai 
“Darbininko” ir “Am. Lietu
vio.”

- •

Sako, kad kunigai negalį 
būti demokratais, nes bažny
čios tvarkoje ir reikaluose nė
ra demokratizmo. Tai ir dak
tarai negali būti demokratais, 
nes gydymo reikaluose ir ligo
ninių tvarkoj žmonėmis nesi- 
vaduoja, nėra demokratizmo.

•

Kaikurie kunigus, veikian
čius visuomenėje, vadina kle
rikalais. Tai tos pat logikos 
laikantis daktarus, visuomenė
je veikiančius, reikėtų vadin
ti medikalais arba panašiai. 
Jei jau norima pripažinti kle
rikalizmą. tai lygiai reikia pri
pažinti medikalizmą tokioje 
prasmėje, kaip klerikalizmas.

•

Vienas socijalistų laikraš
tis rašo, kad esą galima ats
kiri] socijalistų išsireiškimais 
“prirodvt,” kad socijalizmas 
yra prielankiausias pasaulyje 
daiktas tikėjimui.

Tai būtu indomu žinoti tu «. v
išsireiškimų-

♦

'Sako, kad esą socijal-pat- 
riotų, socijal-militaristų ir tt. 
Bet ligšiol niekas dar nenuro
dė, kad yra socijal-kapitalistų, 
ir socijal-džanbambistų.

Nigerio nenuprausi

■ kiškų tautų.

Tuo tarpu

katali-

Liberalų spaudoje paskuti
niais laikais ėmė apsireikšti 
užsiinteresavimas ir net prie
lankumas religijai. “Lietu
vos” redaktorius išrado feikar 
lingu apreikšti, jog didžiuma 
“tautininkų” esę tikintieji 
žmonės, (nors tai ir nesutinka 
su tiesa).

Gi “Vien. Liet ” per du nu
meriu ėjo gražus straipsnis p. 
X. “Religijinė paslaptis.” Pir
moje straipsnio dalyje kalba
ma apie vyriausią Priežastį 
visų esamųjų daiktų, antroje 
rašoma apie tos Priežasties t. 
y. Dievo pažinimą. Nors tas 
p. X-o Dievas dar nėra tai rea- 
lis asmuo, krikščionių Dievas, 
nors jisai labiau panašus į vy
dūniškąjį, įsivaizdinimu ir pa
tyrimu prieinamąjį Dievą — 
tečiaus vis dėlto šitas straips
nis padarys ir savo žymią nau
dą: jisai šiek tiek užinteresuos 

tikėjimo tfky- 
O

Trupiniai.

Ypač graži yra straipsnio
*

' ■ -T- .............
nei. Muštis jie nemėgsta ir 
disciplinos nepakenčia. Tas 
pats yra su nereguleriška so
cijalistų armija, kuriuos mes 
paprastai vadiname cicilikais. 
Pirm asai jją užsiėmimas tai ap
šmeižt, primeluot, pridirbt 
triukšmo ir tvirkinti minias. 
Kadangi kunigai mažiausia pa
rodo pasipriešinimo, 
skaito jų šmeįžtų, o gal neno
ri terlioties su purvais, 
daugiausia šmeižia kunigus, 
nes tas jiems nepavojinga, o 
ištvirkėliams patinka. Apie 
tikrus darbininkų reikalus to
kie laikraščiai, kaip “Kelei
vis” mažai da-gi ir žino, tęi-gi 
nedaug jais ir rūpinasi. Sun
ku bus Kapsukui nuvalyti mū
sų cicilikus, o dar sunkiau pa
daryti iš “Keleivio” idealistą. 
Juk tai būtų pasipriešinimas 
gamtos principams —\ atitrau
kti mažą vaiką nuo pieno borė 
kutės. Uždrausk “Keleiviui” 
šmeižti, ir jis paliaus išeidi- 
nėjęs. Bene pakeitus jo lei
dėjus kitais, nes tie, kokie 
dabar yra, negali kitokio 
darbo atlikti. Dabartinis “Ke
leivio” stovis atsako jo leidė
jų išauklėjimui, būdui, eti
kai, vadinasi, koks šaltinis, 
toks ir vanduo.

Paimkime kiekvieną jo nu- 
o visur rasime nešvarur 

kad net prie rankų lim- 
Kartais primeluoja, kad 

išeitų nešvari istorija. No. 10 
rašo, kad tūloj Montello baž
nyčioj bučiuojasi. Sakykime 
čia galėjo pameluoti korespon
dentas ir redaktorius nežinojo. 
Bet toji korespondencija rašo 
tokius daiktus, kad sveiko pro
to žmogus negali tikėti, tad- 
gi ir “Keleivio” redaktorius 
galėjo jau tiek suprast, kad tai 
negalimas daiktas, kad bažny
čioj bučiuotus!. Nuosekliai el- 
gianties, jam reikėjo paklaus
ti korespondento, kaip ten iš te 

i isvbės buvo, ir koresponden
tas būtų priverstas paaiškinti, 

| kad tenai nieko daugiau ne- 
buvo, tiktai parapijos svetai
nėj suloštu teatras, kūrii. ak
cija reikalavo, kad anūkė gla- 
monėtusi prie savo dieduko, 
kad ingijusi jo prielankumą ir 
numalšinus rūstybę. Būtų tai 
tikra teisybė, bet nebūtų sen
sacijos, tai-gi “Keleivis” su
lyg savo principų verčiau pa
talpino begėdišką šmeižtą kad 

• tik išeitų nešvari nors netikėti
na istorija. Storai primelavo, 
kad parodžius kvailystę. To- 
kie raštai patys už save kalba

gal ne-

tai

merį, 
mų, 
pa.

i

REFORMUOTI “KELEIVĮ” 
— BERGŽDŽIAS DARBAS..

Kapsukas, nori nuvalyti 
“Keleivį.” Mes, kurie su 
“gerbiamu” “Keleiviu” ge
riau pasipažį štame, abejojame, 
ar Kapsukas turės tiek gabu
mų, kad įstačius “Keleivį” į 
idealio socijalizmo vėžes. Be
veik galime užtikrinti karštą 
“Kovos” redaktorių, kad nu
valyti “Keleivį” vis tiek, ką

Drg. Michelsonas po pralai
mėtų diskusijų Lovel’yje visą 
savaitę galvojo, kokios takti
kos laikyties: Ar tylėti, dur
nių nudavus, — ar, viską ko
jom viršum apvertus, išsjme- 
luoti. Diskusijos buvo nedėl- 
dienį 11 kovo. Ateinančios 
savaitės “Keleivio” numeryje 
tylėjo, kaip žemę pardavęs. 
Tečiau į kitą savaitę jau atsi
peikėjo ir nutarė išsimeluoti. 
Juk jeigu iš 12 tūkstančių 
“Keleivio” skaitytojų bent pu
sė tam patikės, tai vis bus šis 
tas laimėta. Nebūtų cicilikas, 
kad kitaip elgtųsi.

Bet, rodos, Bostono Kole
gijos studentai žada nedovano
ti drg. Michelsonui jo melagys
čių ir spirti jį prie sienos.

į stebūklus ne-
praktikuoti pas sa

ve padauginimo stebuklą ir sa-

(Siužetas skolintas.) .
Naujai įšventintas kunigas grįžo namo. Jisai buvo pa

šauktas suteikti paskutinį patarnavimą policijos viršininkui, 
kursai vakar vakare tapo pašautas vieno streikininkų. -

Kovotojai už geresnį būvį, vadinas, streikininkų vado
vai, komandavo savo pasekėjus ir šūkavo visokiais balsais, 
burnodami ir keikdami darbininkų išnaudotojus. Iš visų pu
sių pylėsi keiksmai, grūmojimai; matėsi kumštys; akys ži
bėjo kerštu-atmonijimu. Dievo tarnas turėjo praeiti pro tą 
minią. Kada prisiartino, ta baisi ir nenusileidžianti minia 
neparstojo burnoti, bet dar labiau inirto, kuomet pamatė 
kunigą Tiktai keletas parapijonų nusiėmė kepures prieš sa
vo naują ganytoją.

Staiga pasigirdo stiklų žvangėjimas kitoje pusėje. Tai 
b litą vieno, kursai paleido akmenį į banko langus ir visa mi
nia pasipylė ton pusėn. Kunigas, visų apleistas, stovėjo 
valandėlę sau vienas ir tėmijo į jų pasielgimą. Jam išrodė, 
kad jie galėtų kitaip elgties ir kitaip kovoti už geresnį būvį. 
Juk tai lengvas būdas: vienybėje ir santarmėje viską atlikti, 
liet ne langų daužymais ir šaudymais...

Iš šalies pasigirdo nuožmūs balsai:
— Kompanija! Prispaudėjai! Išnaudotojai! Apgavikai! 

Kraujageriai! — lai pragaras viską. .
Iš artimos gatvės jojo apsiginklavę kareiviai ir policija... 

Pamatę juos, streikininkai, ' net ir jų vadovai, pabėgo ir 
išsislapstė. Karts nuo-karto girdėjosi šūviai ir po jų — ki
ti. Tuo tarpu dangus apsidengė raudonu pažaru. Galima 
buvo suprasti, jog streikininkai padegė kompanijos namus.

Kelyje Dievo tarnas ką tik nesusidūrė su ginkluotu po- 
licistu, paskui kurį traukė dvylika kitų.

Vienas jų pratarė, klausdamas:
— Prasta naujiena, tėve; ar viršininkas gyvens? ,
— Abejoju. — atsakė kunigas.
— Ištikrųjų. jie dar gali padegti visą apielinkę, — tarė 

— Dieve, štai ir jie, — ir paskubo.
*

iš klebonijos lango raudoną dan- 
jain kraujas ir visas sudrebėjo iš

kita
St

nuprausti nigerį: joks muilas i jr išduoda geriausią paliudiji- 
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tą ir išauklėjimą.
Arba paėmus kad ir užsi

puolimą ant “D-ko” adminis
tratoriaus, tilpusį korespon
dencijoj iš Brightonto, No. 9. 
Išvadino jį 4 pėdų vyčiu, ne- 
praustbumiu ir tt. Taip išsiko- 
liojęs Keleivis” prikiša “D- 
ko” administratorių, kad ji
sai nešvariai koliojosi. Žino
ma, tokia keista laikraščio 
taktika labai puola į akis, ir 
Kapsuko nuomone, veda žmo
nes į pragaištį nes mokina mi
nias visko, kas tik yra nedo
ra: melagysčių, šmeižtų ir iš
tvirkimo. Kapsukas nors tiek 
supranta, kad ištvirkinus mi
nias, socijalizmui nebgalima 
bus jų suvaldyti. Jis bent 
norėtų, kad toji nereguleriška 
socijalizmo armija užlaikytų 
nors šiokias tokias žmogišku
mo ribas. Bet čia visa bėda, 
kad ‘ ‘ Keleivis ’ ’ nepataisyti - 

Jis jau persisiurbė ne
švaraus biznio principu iki gy
vo kaulo. Kapsukas jau tur
būt pradeda tą pastebėti. Tu
rėjęs reikalą su Anglijos soci- 
jalistais, jis užmiršo, kaip iš
rodo lietuviškas cicilikas. “Ke
leivis” jam tatai primena.

Šveistuvas.
►

jį nepasiekia. “Keleivio” tik
slą gerai apibudino tūlas Du- 
sevičius, kurio nuomonę “Ke
leivis” vadina “sveika.” (Žiū
rėk: “Dėlei socijalistų santi- 
kių “Kel.” No. 9) Tasai Du- 
sevyčius štai ką pasakė: “Mes 
jau žinom, kad Sąjunga tų lai
kraščių kol kas da negali į sa
vo rankas paimti, tai ko-gi 
čia mums pykti ? Tie laikraš
čiai rengia minias prie socija- 
lizmo. Su- “Kova” prie kiek
vieno žmogaus neprieisi. Jis 
jos nesupras. Organizacijos 
reikalai jam svetimas daiktas- 
Ji reikalinga tik organizuo
tiems soči jalistams. Bet mums 
reikalingi laikraščiai, katrie 
neštų mūsų idėją į neorgaizuo- 
tas minias. Tokiais laikraš
čiais kaip tik ir yra “Kelei
vis,” “Naujienos” ir kiti. Ir 
jeigu jie tą dalyką mums at
lieka, tai mūsų pareiga yra 
juos remti ir platint.”

Nebereikalo “Keleivis” tą 
nuomonę pavadino sveika. Ta
sai Dusevyčius jam tiesiog žo
dį iš burnos ištraukė, taip 
puikiai atspėjo . “Keleivio” 
tikslą Ir nesunku tatai ats
pėti. Kiekvienas nors trupu
tį svarstantis žmogus mato, 
kad tokie laikraščiai, kaip 
“Keleivis,” “Laisvė,” “Nau
jienos” yra socijalistų neregu- 
leriška armija. Jie atlieka tokį 
darbą kaip kazokai Rusų 
kariuomenėj. Sukelt triukš
mą užpult ant neapginkluotų 
žmonią sudrožt, moterį, ar 
vaiką su nagaiką nusukt gal
vą vištai, paleist į orą keletą 
šūvių ir, ~~
kariuomenei, pabėgt, tai

' visas J darbas. 
Antraeilis jų Itikslaš tiu pra
nešt kiek žinių savo karinome-

nas.

Kas be darbo..
L. D. S. 4-os kp. darbo biu

ras praneša visiems nariams, v- 
pač merginoms kad čia randasi 
daug darbų už tarnaites ir po 
dirbtuves. Mokestis nebloga, 

įrodžius priešo galima gražiai apsirėdyti, gar-

kazokų kfr-
džiai pavalgyti it pasogę pasi
daryti- Su reikalais kr'“* 
tts: K. GrifltmaitV'.._____
House, Athol, Mass

*
Neužilgo kunigas matė 

gų nuo ugnies. Prisiminė 
baimės.

Tuo tarpu sena jo tarnaitė pavadino jį vakarieniauti.
— Prasti dalykai. — tarė jai jisai. — Gimimu esu len

kas. Ir ką-gi galiu daryti su tais vadais, kurie man neuž
jaučia, arba su italais, kurių kalbos nesuprantu?

Mąstė valandėlę, ar nebūtų jisai bailys. Ir kam-gi ji
sai turėjo apreikšti tą tarnaitei?

— Vienas riaušininkas, vardu Lenkickis, — pratarė ji
nai, — daro su žmonėmis, ką tiktai nori. Jisai net keikė 
mane šį rytą, einant man gatve.

— Taip, — tarė kunigas, — jo kalba tai vien tiktai keik
smai. Jisai niekados nekalba su Dievu, tai-gi ir nemoka 
kitokios kalbos. Dabar-gi jisai yra ponu!

— Šią nedėlią nieko nebus bažnyčioje, — tarė sena tar
naitė. — Moterių ir gi nebus. Jie visi mano, jog patsai 
eini iš vieno su kompanija ir kareiviais.

— Tai nieko, — tarė kunigas, — širdyje jie yra geri žmo
nes ir tas viskas praeis. Jie bijosi Dievo.

— Taip, kartais bijosi Dievo, — tarė tarnaitė, — bet 
dabar dreba ir bijosi to streikininkų bandito-vado.

Kunigas nieko neatsakė, 
kenčianti bažnyčia, 
ne senti.

Pavalgęs, jisai 
nuo degančių namų 
bet žinojo, jog nieko negalėjo padaryti, 
kio... laukė kad kas ateitų ir pašauktų jį prie mirštančiojo 
arba sužeistojo; jisai nujautė, kad tapo kas nors užmuštas 
arba sužeistas; iš kokios-gi priežasties tieji šūviai būtų?

Pasigirdo beldimas durysna. Jisai atidarė jąsias ir inė- 
jo moteriškė. Kunigas gerai pažinojo ją iš regėjimo ir pa
žino, jog tai buvo vieno streiko vadovo pati. Jinai kal
bėjo vien tiktai anglų kalba ir dėlto nėjo į lenkų bažnyčią. 
Toje valandoje jinai išrodė labai nusigandusi. Kunigas lau
kė. idant jinai pradėtų pi 1-ma kalbėti.

Pasakyk man, — pradėjo jinai, skubiai kalbėdama, 
— ar tai tikra tiesa, kad kunigas negali nieko pasakyti ki
tam. ką per išpažintį jam žmonės išpažįsta?

— Tikra tiesa, — atsakė kunigas.
— Kad jam reikėtų už tai ir numirti ? — klausinėjo stro

piai.
— Kad reikėtų ir numirti...
Kunigo akys indomiai į ją tėmijo, bet jinai greitai statė 

vieną klausimą po kito:
— Ar jisai niekados neapreikš kam kitam to, ką išgirs- 

nuodėmklausyklo  je ?
— Ne; jisai negali to padaryti.
— Kad ir mirtų už tą? — Josios balsas buvo neramumo 

pilnas.
— Kad ir mirtų...
— Trokštu išpažinties, — tarė jinai. — Ar galėsiu čia at

likti? Aš atsiklaupsiu, jeigu reikalinga bus, ir daug geriau 
galėsiu čia išpažinti, nes turiu skubėti.

•— Tms tiktai minutę laiko nueiti bažnyčion, — atsakė 
knnigas. — Būtų neatsakoma klausyti išpažinties ne vietoje, 
negut ligoje.

— - Tad eikiva bažnyčion, 
kiva.

Bažnyčioje jinai atsiklaupė prie nuodėmklausyklos.
— Delko nerimauji? — klausė kunigas. — Ar ėjai išpa

žinties pirmiau?..
— Treji metai atgal, — pradėjo drebėdama, — kaip bu

vau išpažinties? Buvo tai prieš šliūbą Po to neesu bu
vus. Taip, aš turiu išpažinti. Klausyk, nes neturiu daug 
laiko.

Kunigas nulenkė galvą ir tarė: *
— Klausau.
Jinai pradėjo išpažintį ir sakėsi savo nuodėmes be atsi

kvėpimo. Galop, baigė šitaip:
-- Jie nori tamstą nužudyti; Aš tai girdėjau, nes bu

vau jų tarpe. Troškau tai pasakyti tamstai, bet negalėjau. 
Jie nutarė, kad tamsta eri ii-vien ra kompanija ir eistLprie-

s

ta

kuri gali
•Tisai buvo dabar it tylinti ir 

laukti ir kentėti, bet anaiptol

vėl stojo 
dangaus pazarę.

prie lango ir tėmijo raudonę.
Jisai girdėjo šūvius, 

Jisai laukė ką-to-

atsiliepė jinai — ir skubin-

J

r kropki- žais darMniūkų feikalun, taDgi jtemr.faakk. ii Vriofts *94p- 
Wind*Jr prfo li««i««ir Jie ftntarfrtamstąpra^lignoi^ Jie nutarė tamstą

nužudyti... Aš prižadėjau tamstą persergėti. Aš nenorė-Aš prižadėjau tamstą persergėti.
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jau tamstos matyti nužudytą be-be poterių, be jokio prisiren
gimo. Tai yra bajsp. ; Daryk dėl savęs, ką- ižgalL įai 
viskas, ką galiu pasakyti. ‘9 A -u’.-J > '

— Tai visai nielcis, — tarė kunigas, — aš nereikalauju 
eiti. . \

— Bet, jie sužinos, kad aš išpažinau, — pratarė, šiur
pulių apimta; josios akys rodė baimę.

— Tiesa, — tarė kunigas, — aš bijausi, idant tuomi ne
išduočiau išpažinties paslaptį, jeigu neičiau.

— Taip, — tarė jinai, — ir jisai tuojau sužinotų, ką aš 
pasakiau ir jisai — jisai jau intaria mane. Gal sekė paskui 
mane, nes atsižadėjau tamstos šaukti. Jeigu jisai žino, jog 
aš esu čia, tai, be abejonės, jisai intars mane, kad aš iš
pažinau tamstai. Aš dar neprisirengus mirti, jisai užmuš
tų mane.

— Dabai- jau nebesirūpink tuo. Dievas sergės mane, — 
tarė kunigas. — Užbaigk išpažintį...

Po dešimties minučių jinai apleido bažnyčią. Kunigas 
buvo vienų vienas. Prie bažnyčios durių pamatė banditą-va
dą ir suprato, kad jisai sekė ją.

DARBININKAS

« •
.Jisai vėl sėdėjo ilgoką laiką toje vietoje, kur pirmiau' 

buvo ir atsidėjęs tėmijo degančius namus, kol jų neužgesi
no. Po to mechaniškai apsisukęs, paėmė brevijorių į ran
kas ir užbaigė prideramas maldas. Atidėjo maldaknygę į ša
lį, prisiartino prie biuro, parašė keletą žodžių, užlipdė • 
kopertoje ir uždėjęs antrašą, paliko ant biuro. Jisai iš
rodė it numiręs, bet jautė savyje nepaprastą norą dar gy
venti ir darbuoties dėl artimo labo ir gerovės. Jo akys stak 
ga atsikreipė į kryžių, kabantį biuro viršuje — ir, nejučio
mis parpuolė ant kelių priešais jį. Malda, kuri išsispaudė 
iš jo lūpų, buvo perimta užkimusiu ir švagždančiu balsu:

-- Nukryžiuotas Viešpatie! Aš neišgaliu, aš negaliu to 
dar padaryti. Aš esu dar jaunas. Pasigailėk manęs. Aš 
neesu užtektinai tvirtu būti tuo, kuo Tu buvai, Viešpatie!

Paskui pradėjo abejoti, ar neišduodamoji paslaptis ištik- 
rųjų būtų išduota, jeigu jisai neitų. Gal banditas-vadas vi
sai neintarė savo pačios tame dalyke, bet, ar-gi kunigas ne
matė jo prie bažnyčios durių?

Prakaitas išsiliejo ant jo veido ir priėjo prie durių, idant 
atsikvėpti šviežiu oru. Jisai žinojo, jog nebėra jokios iš to 
išeigos. Tai-gi. grįžo bažnyčion ir prieš Aukurą klaupęs, 
laukė, kada jį pašauks.

Ilgai nelaukė. Sena tarnaitė netrūkus davė žinią, kad 
pasiskubintų.

— Vieno streikininko pati apsirgo ir yra labai silpna. 
Gyvena anoj’ upės pusėje.

Kunigas nusilenkęs prieš Aukurą sekė paskui seną tar
naitę į kleboniją

.Jisai prabėgo akimis knygas ir nekurias meiliai palietė. 
Jo skaitomoji vieta buvo šalimais ir akys apsiašarojo, kuo
met atsikreipė į brevijorių. Nukryžiuotas Kristus į jį žiūrė
jo ir išrodė, lyg maloniai nusišypsojo, iš kunigo akių pa
sipylė ašaros. Atidarė duris ir išėjo laukan drebąs. Ėjo 
gatve, bet neskubiai ir sunkiai, rods, ėjo greta žmogaus, 
kursai buvo nuilsęs ir vilko ant savo pečių didį sunkumą...

Žmonės nežinojo ir nesuprato, jog viena tamsi ir dumblė
ta jų gatve, bus toje naktyje Via Dolorosa; jog žmogus, kur
sai juos mylėjo, neša jąja sunkų Kryžių dėl jų; jog toji ke
lionė pasibaigė jam, kaip kad anoji liūdna kelionė jo Moky
tojui, ant žiauriausios Kalvarijos... v-

A. Matutis.

< ~ Gyviausios Šiandie dr-jos 
pas mus, tai “Aidas,” kuris 
dar tankiai surengia šį-tą, bet 
ir šis reikalui atsitikus, nevi- 
sada patarnauja katalikiškų 
draugijų reikalams, reikia ir 
prieš jį kaip, kada kepurę nusi
imti. Bet apsaugok Viešpa
tie, kad neateitų tokie laikai 
kaip prieš Chicagos kalbėtojus 
kad reikia keliais vaikščioti ir 
tada dar negalima prisiprašy
ti. Jei taip bus, tai ar gali 
kada katalikai pilnai sustiprė
ti.

Šiomis dienomis čia yra or
ganizuojamas iš. katalikų lie
tuvių benas. Čia buvo susi
tveręs ir nekurį laiką gyvavo 
benas iš laisvamanių, bet dėlei 
savo didelio laisvumo, jis tu
rėjo pakrikti, tad linkėtina, 
kad šis žingsnis būtų pasek- 
mingesnis, ne kaip laisvama-

Parapijos reikalai perei- 
į tais metais biskį geriau ėjo, bet 
Į šiais metais daugelis protes- 
j tuoja už tai kad parapijos mi- 
Itingo nebuvo ir pasiliko senie
ji trustees’ai. Rodos čia ne
didelis daiktas.

P. Račkus, pas mus daug 
ką gero padarė su savo prakal- 

j bomis, jis patinka ne tik ka
talikams, bet ir socijalistai jo 
kalbą susirašo ir turi ant at
minties. Geistina būtų, kad p. 
Račkus, visas savo kalbas su
rašytų ir atspausdintų į knyge
les, o tuomet būtų galima ge
rai biznio daryti iš socijalistų. 
P. Račkui reikia išreikti padė
kos žodį, nes tik jis vienas kal
bėtojas neatsisako atvažiuoti

i pas mus.
Pas mus, jau nuo senai v- 

ra kalba sutvėrti Vyčių kuopą, 
čia yra jaunimo gana daug, ro
dosi galėtų kalnus nugriauti, 
bet nelamė, kad tūli save va
dinanti katalikais bijo Vyčių 
vardo.

Vytis

Kas girdėti lietuvių kolonijose.

ATHOL, MASS.
Naudingos prakalbos.

L. D. S. 4 kuopa buvo su
rengus prakalbas 17 ir 18 d. 
kovo paminėjimui savo globėjo 
dieną. Kalbėtojas buvo iš New 
Haven, Conn. Universiteto stu
dentas p. K. Česnulevičius. Jis 
jau antrą sykį čia atsilankė su 
prakalbomis dėl darbininkų 
reikalų, jo kalbą žmones labai 
pamylėjo ir šį sykį. Žmonės 
klausė labai noriai ir atidžiai. 
Subatos vakare žmonių neper- 
daugiausia buvo atėję dėl blo
go oro, nes per ištisą dieną li
jo, snigo ir vakare buvo taip 
šlapia, net svetainės rusis 
vandens pribėgo.

Nedėlios dieną buvo giedra, 
vėjuota, sausa. Žmonių pri
sirinko pilna svetainė. Gerb. 
kalbėtoja* pasakė ilgą pavyz
dingą prakalbą. Daugiausia 
kalbėjo apie literatūrą, spau
dą. Nurodė koks skaitymas 
žmogui teikia dorišką dvasišką 
maistą, ir koks tik nuodai. 
Taipo-g.i ragino prigulėti prie 
Darbininkų Sąjungos ir ją sta
tyti ant tvirtų pamatų. Prie 
kuopos prisirašė 4 nauji nariai 
ir užsimokėjo įstojimą ir dar 4 
tik padavė vardus, kaipo žen
klą kad taps nariais. Eiles sa
kė p-lė Em. Puščiutė, J. Ba- 
linskas ir P. Kučinskas.

Dar kalbėjo vįetinis klebo
nas kun. A. Petraitis apie Ko
legijos Fondą, primindamas, 
kad buvusis klebonas kun. P. 
Meškauskas tam fondui paau
kavo savo knygas “Jėzus 
Kristus.”

Tą pačią dieną dar buvo T. 
Fondo 12-to skyr. Buairinki- 
w, kur 
Lietuvos ’ 
mėnesinių apie$37.OO-

Galiūnas.

BALTIMORE, MD.

Kovo 11d. L. Vyčių 19 kuo
pa turėjo susirinkimą, kuriame 
kalbėjo kun. K. Bašinskas. 
Puikiai nurodė mokslo svarbą. 
Paragino vyčius įsteigti vaka
rinius kursus, ką vyčiai ir pa
darė. Komisija, kuri buvo 
surengus vasario 19 d. balių, iš
davė raportą ir pelno likę $135. 
Vyčių choras uoliai lavinasi ir 
gan gerai bažnyčioje pagieda. 
Susideda iš 50 asmenų.

Kp. Koresp.

CLEVELAND, OHIO.
Juozo varduvės.

Kovo 18 d. savo vardo die
noje p- Juozas šeštokas pasi
kvietė keletą draugų. Besikal-’ 
bant p. J. Januška prakalbėjo 
keletą žodžių primindamas a- 
pie vargstančius mūs brolius 
Lietuvoje. Aukojo po $1.00: 
Al. Lukaševičius, J. šeštokas, 
J. Jonuška, A. Jakaitis, J. Ku
lakauskas, J. Verseckas. Po 
50c.: St- Pašaveckas ir M. J. 
Šimonis.

Viso labo $7.00. Pinigai bus 
perduoti T. Fondo skvr. ižd. 
kun. J. Halaburdai-

Špokas.
--------------------- i .

ROCKFORD, ILL.
Apsistojo veikę.

Nieko džiuginančio apie šią 
koloniją negalima pranešti, tai 
ne tie laikai, kuomet turėjo
me kuo pasidžiaugti. Buvome 
sukrutę dirbti. Tas darbas se
kės gana gerai, dirbome ir 
džiaugėmės. Neturėdami po 
šonu laikraščio, per kur^bū-

daug pasirodė kvailas ir per
daug primelavo ir daugiau ne
galėjo įvaryti žuvelių į savo 
tinklą Kartą jis buvo nuėjęs 
pas lenkų kunigą prašyti, kad 
jį priimtų į savo bažnyčią lai
kyti “mišias.” Bet lenkų 
kunigas pareikalavo nuo jo, 
kad parodytų, savo popieras, 
o kad šis neturėjo tikrų popie- 
rų, tai žinoma ir išėjo nieko 
nepešęs. Ir ligšiol jis laikė 
“pamaldas” apleistoj nigerių 
kirkužėje. Tai-gi tolimesnių
jų kolonijų lietuviai katalikai 
būkit atsargūs su tuo Strazdu, 
kad jis kartais kur nuvažiavęs 
persistatvtų save kaipo katali
kų kunigu, tai jūs žinokite, 
jog jis nėra jokiu katalikų ku
nigu.

I

Gerai Žinąs-

šio būrio

Uždėta 1871

HENRY J. B0WENI

Kuri užlaiko visokio ta- Y 
; voro, reikalingo maine- Y 
J nieriams. Y
X rV. LUKOSEVICIA, Y 
•|«HinersviIle. - - Pa. *X*

o išlei-

Papuošk savo knygyną nau
jomis knygomis.

Reikalauk katalogo įdėda
mas už 2c. krasos ženklelį.

“DARBININKAS”
242 W. Broadwav, 

So. Boston, Mass.

8
PHILADELHIA, PA.

Pagerbė kleboną.

čionykščiai lietuviai ren
gia visokių pramogų ir visokių 
vakarėlių o labiausia šv. Kazi
miero parapijoj. Tame atsi
žymėjo mūsų vietinis vargoni
ninkas p. J. Hodelis su savo 
choru. iJs dienoje šv. Juoza
po surengė linksmą vakarą 
kuris buvo Bažnytinėj svetai
nėj pagerbimui mūsų vietinio 
klebono, kun. Juozapo Kaula- 
kio kuris taip ilgai gyvuoja šv. 
Kazimiero parapijoj So. pusėj. 
Nebuvo jokių apgarsinimų, o 
žmonių prisrinko nemažiausia.

Vakaro vedėjas buvo p. J. 
Grigaitis. Programas buvo il
gas ir dailus. Choras sveikino 
gerbiamą kun. Juozapą, giedo
damas:“ Gyvuok. Tėve mūsų.” 
Studentas J. .Takštis sakė pra
kalbą. Buvo ir daugiau kal- 
bų-pasveikinimų.

Buvo renkamos ir aukos nu
kertėjusiems dėl karės. Aukojo 
kun. Ig. Zimblis $2; po $1-00: 

i kun. kleb .T .J Kaulakis, A. I - 
ižumeckis, J. Grakauskas. Išvi
so

Tik vienas <iš 
sisakė “DRAUGĄ", bet “drau
gas” taip indomus, kad visi 
užsisakusiojo draugai ir prie- 
teliai jj nori skaityti.

Kain lysti kaimynams j 
akis, pražinėjant “DRAUGO” 
pasiskaityti, kam kitiems nes
magumus daryti. kad gali 
pats sau "DRAUGĄ” išsirašy
ti. Dienraštis "DRAUGAS" me
tams kainuoja $4.50, Chicagoje 
$6.00. Vienas numeris pamaty
mui siunčiamas dykai.

Adresas:
“DRAUGAS” 

Lithuanian Daily Friend 
CHICAGO. ILL.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakar*

509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 602 S. B.

surinkta $15^35.
Reporteris.

RAČIUNO NAUJI JUDANTI 
PAVEIKSLAI BUS 

RODOMI:
Nedėlioj, kovo 25 d. du kartu: 

'2:15 vai. po pietų ir 8:15 vai. va- 
: kare. Blaek Diamon Theatre, She
nandoah, Pa.

Šokių mokykla.
kaip gyvuoja 

', 952
karnp. Mvrtle avė.,

N. Y.
Two Step, Foxtrot, 

naujausios

| SOUTH BOSTON, MASS. į 
I TEISINGIAUSIA IR GE- į 
| RIAUSIA LIETUVIŠKA į ! 
t APTIEKA >

Real Estate & Insurance

469 Broadway, So. Boston.

Sutaisau receptus su di- ri 
džiausią atida, nežiūrint, ar <» 
tie receptai Lietuvos ar Ame- ri 
rikos daktarų. Tai vienati- į j 
ne lietuviška aptieka Bostone G 
ir Massaehusetts valstijoj v 
Gyduolių galit gaut, kokios b 
tik pasaulyj yra vartojamos v 
Galit reikalaut per, laiškus, o y 
aš prisiųsiu per expresą. T

Pirkdami pas mus nejudi
namą turtą turėsite prielanku 
ir teisingą patarnavimą.

K. ŠIDLAUSKAS

ĮELLIS McCLEARY co|
Prirengiam pilnai $150.00 & 

X laidotuves už 
A kUžtikrinan- - _ 
|ti gvaranti- (jjJ, 
V a arba vi-

£ Aptiekorius ir Savininkas 
ŽTel So. Boston 21O]4 ir 21013.

226 Broadway, kampas C St., - £
v

5Q Jokių vir
šaus mokes
čių nėra.arba vi

sai nemokėkite.
Tel. Back Bay 6722j ■ 1 Tel. Back Bav 6722 I

4 £ 1666 Washington St. Boston. ®
- *

y. /T-. Ta, .TyL ^yT.T^T.r.TJ._T.r.,TyT-.T>y^rxTr^Ty. Va-T—~TX'Ta/Ta/Ya«

Jau 36 metai, 
Prof. Stern Šokių Mokykla 
Broadway, 
Broooklyn,

Waltz,
One Step ir įvairūs 
mados šokiai mokinami, privatiš- 
kai ir kliasoje. Mokestis nuo $5.- 
00 iki $10.00 pagal šokių. Mokyk
la atdara nuo 9 ryto iki 11 vai. 
vakaro, taip-gi ir nedėliomis. 
Mokiname balių šokius ir stage’- ; 
aus. Klausk atsilankydamas in-; 
formacijų.

THE STERN SCHOOL 
of DANCING, 

950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.
------------------------------------------------------------ i

I

Edward L. Hopkins
f 62 Broadway So. Boston, Mass

Namai parsiduoda,
GAISRI,

SVEIKATOS,
SUŽEIDIMO,
APVILKTUS
STIKLUS,

(Plate glass)

kambariai parendavojami.

INSURANCE

philadelphia, pa.
< /■ *

Nelemtas streikas.

Nelaimingas mūši] cukernin- 
kų streikas. Jau musėt dau
giau nebeklausys bile kokio ne
būt žmogelio, kuris visai ne
žinodamas nei kur cukernės, o 
žmones prikalbina ir ištraukia 
ant streiko tada, kada ir taip 
cukerninkai gauna po keletą 
dienų “vakeišino” viduryj žie
mos apie Naujus Metus, ale 
mat tikrai pasirodo svieto ly
gintojai ką jie gali. Atsirado 
tokių nevidonų, kurie musėt 
pritrūko keletos skatikų, pa
norėjo pasipelnyti iš darbinin
kėlių, tai-gi prisplakė prie cu- 
kerninkų darbininkų, prikal
bindami darbininkus. Priža
da padaryti gerai, kad tik iš
eit ant streiko, žinoma dar ne
būtų klausę ir nebūtų ėję ant 
streiko, ale vienas tokis kriau- 
čelis pradėjo organizuoti į I. 
W. W. uniją prikalbindamas, 
kad kaip tiktai susiorganizuo
site, tai tada ant vasaros ir 
galėsite paieškoti geresnių iš
lygų nuo kompanjių. Tai ir 
pradėjo žmones traukti į tą u- 
niją, keletas ir prisirašė. Už
girdą laimėjimų prižadus, tai 
tuojaus ir bėga su džiaugsmu 
lauk iš darbo. Ale kaip da
bar jau reik sugrįžti, tai pra
leidus septintą nedėlią, kaip 
girdis, tai visai blogai. Kom
panijos kaikurių visai nenorės 
primti, o laimėjimų, tai nėra 
jokių, bene grįš ant tų pačių iš
lygų. Ot ir gišeftas cicilikų ai- 
doblistų.

BALTIMORE, MD.

“Darbininko” 31 No. T. F. 
naris, aprašo mūsų kolonijos— 
šv. Kazimiero dienos nepasise
kimus... Neteisingai suverčia 
kaltę ant pečių p. J. V., o ki
tus dalykus apleidžia.

Ištikrųjų-gi nebuvo tokių di
delių nepasisekimų ir kaltini
mų.

Šv. Kazimiero d. bažnyčioj 
surinkta virš $50.00. Per vi
są dieną buvo apsiniaukę ir li
jo, o vakare, kada žmonėms 
reikėjo eiti ant prakalbų, dar 
smarkiaus pradėjo lyti. Tokia
me ore, niekas netikėjo, kad 
kas ateis, arba visai mažai; to
dėl p. J. V. ir neatėjo. Tečiaus, 
ankstybesnieji ir arčiaus gy
venantieji susirinko. Neatėjus 
p. J. V., jo vietą užėmė p. A. 
Ramoška, kuris gana puikiai 
pakalbėjo, apie Tėvynės meilę.

Jisai nurodė į tolimosios 
šiaurės gyventojus, kaip jie 
vargingai gyvena, bet myli ir 
brangina savo tėvynę. Ant 
galo paaukavo iš savo knygy
no visiems susirinkusiems po 1 
egz. “Anykščių šilelis,” kad ir 
mes labiaus pamylėtumėm sa
vo gražią ir brangią tėvynę, 
skaitydami gražų veikalą. Ge
ra deklematorka p-lė O. Cečer- 
kiutė padeklemavo porą gra
žių eilių.

Tai mat, kad nebuvo taip 
blogai, kaip T. F. narys ra- 
v — se.

NAMAI ANT PARDAVIMO.
Jeigu norite pirkti gerą namą 

So. Boston’e ar Dorcester’yj, a 
teikite pas mane.

JONAS B. MIKALAUSKAS 
Real Estate Broker 

Notarijušas Taikos Sūdria
362 Broadway, So. Boston, Mass.

Juozas Chesonis-

Darbininkas.

CAMBRIDGE, MASS.

Išlėkė Strazdas.
Kovo 15 d. iš čia išvažiavo 

nezaležninkų Strazdas palik
damas savo vietoje kitą tokį 
bambizą. Kur pats išvažiavo 
dar tikrai nežinoma. Bet Bart
kus pasakoja, būk jį “vysku
pas” iškėlęs į kitą parapiją ir 
suteikęs jam medalį už tai, kad 

..... .  jis čia su pagelba bedievių sn- 
r / nuoiiifmai nariąiitų galima savo Teikąlųąapgin- organiząyų.pezaleŽną parapiją. 
' Gelbėtojai.«wntfk^jQT tijuąąąijaftsteįfieię.ąav^ šlamš^ ^iWes J<ad. jis dėl

* * *-• i l fto išvažiavo, kad jis čia per-tus, net šunis pradėjo karti 
ant mūsų . 7

LUZERNE, PA.

Susirinkite.

Kovo 24 d. paprastoj salėj 
bus L. D. S. 27 kuopos susirin
kimas. Visi narai meldžiami 
susirinkti ir atsivesti gerų vy
rų ir gerų moterų prisirašyti 
prie naudingos organizacijos.

J. Vabuolas, rašt.

CHICAGO, ILL.
Pranešu maloniems L. K. šv. 

Kazimiero dr-jos nariams kad 
dabar gyvenu 4846 W. 24-th St 
Cicero, III. Tai visokiais rei- 
kąlais dr-jos . pariai ipajonės 
kreiptis minėtu adresu.

prot. rašt.
kreiptis minei

A. Janušrf

Mes patys nuo savęs pa ta
riam pirkti namus arba farmas 
dabar, nes galima pirkti pi
giau negu vasarą. Labiausia 

j patariam pirkti FARMAS ir 
auginti daug bulvių arba kito
kių valgomų daiktų vietoje bū
ti vergais fabrikose. Pata
riam pirkti namus ir farmas ir 
nelaikyti pinigus bankose už 4 
nuošimtį, bet įdėkite į biznį ir 
būsite patys laimingesni ir lie
tuvių garbę praplatinsite. Bet 
perkant namus ar farmas pa
tariam neiti pas kokius sve
timtaučius agentus, bet ge 
riausia pas savus lietuvius ku
rie yra atsakanti agentai. Y- 
ra geriausia pirkti pas A. Iva
škevičių, 315 Broadvray, South 
Boston’e, nes jis yra pirmuti
nis lietuvis agentas pardavi
nėtojas namų ir farmų ir ap
draudimo Bostoa’e. Turi 4 
automobilius ir 9 agentus, ku
rie dirba didžiausiaj Lietuvių 
Agentūroje Amerike ir yra po 
A. Ivaszkeviczio priežiūra, nes 
jis yra mokintas ir atsakantis 
agentas. Visi jį giria, kurie 
tik turėjo jį sau už pagelbėto- 
ją prie pirkimo namų arba 
farmų, nes jis moka gerai nu- 
ligti prekes iš savininkų ir su
pranta geriausia ir atsakan- 
čiausia padaryti visokius pir
kimo raštus. Mes labiausia 
patariam eiti pas A* Tvaszke- 
viezių pirkti namų arba farmų, 
nes pas jį bile kada nueisi, 
tuojaus ir nuveža aprodyti 
gražių ir pigių farmų nors iki 
New York’o. Už dyką veža 
visus, kurie turi daug ar ma
žai pinigų nėra skirtumo; jis 
visus lygiai priima ir išvaži- 
nėja visur kur tik norėtum. Jo 
automobiliais yra labai gerai 
važinėtis, nes galima važiuo
ti per visą mėnesį ir nenubos- 
ta, bet jeigu nesuranda kas 
patiktų pirkti, jis vistiek yra 
linksmas, kad turėjo fcrogą

o ne vienas. *
(Pagars.)

■

(211-8-222)
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 LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS. I

Geriausias Lietuvis siuvėjas. X

Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios « 
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau sriius. Taip-gi kuni- 
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar- 
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku 
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu ir pri- * 

y statau tiesiog į namus. ' Sj
A. K. MAZALAS, Ž

| 94 JEFFERSON STR., HARTFORD, CONN. Ž
Tel. Charter 4235-4. |

N*

Už vardą $10.00 auksu!
Naujai susiorganizavusi lietuvių ūkės korporacija už

pirko didelius žemės plotus Louisianos valstijoje ir nori 
tąją korporaciją užvardinti gražiu ir tam tinkamu vardu. 
Kas patars gerą tinkamą vardą, tam bus išmokėta $10.00 
auksu. Galima patarti bent po kelius vardus, rasi vie
nas iš jų bus priimtas ir gausi dovaną. Atsitikime, jei 
keliatas asmenų patars tą patį gerą vardą, pirmutinis 
gaus $10.00 auksu, kiti tą patį patarusieji gaus po 10 se
rų tos naujos korporacijos. Laiškai ar telegramai su 
patarimais to naujo vardo turi pasiekti mus nevėliaus ko
vo 26 dieną, 6 vai. vakaro.

Adresuokite:

aararaMjarerasfm^

New Era Advertising Agency,
6329 SO. FAIRFIELD AVĖ.. CHICAGO, ILL

vtl

Naudokitės Proga!
IŠ PINIGŲ DIRBKITE PINIGUS!

Dabar Rusijos pinigų kursas nupuolęs. Siųsdami pi
nigus į Rusijos Valstybines Apsaugos Bankas arba mai
nydami pas mus, be jokio triūso, <nt kiekvieno $1.000, 
uždirbsite 400 rublių.

MŪSŲ BANKAS — LIETUVIŲ BANKAS. —
Savame neme, po bankiniu kontrolių ir užstatu $50000.00

KREIPKITĖS TIKTAI PAS MUS: —
Jūsų gimines bei pažįstamus, gyvenančius Vokietijoje 

arba Rusijoje, už dyką suie&ome ir pristatome į Ameri
ką pas jus.

Bankieriai: GUBITOSIS IR KOWALIAUCKAS
Tel. Richmond 843.

Adresas:
u ‘ ' GUBITO8I KDWAL Co. Bankers.
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Vietines žinios.
—T———

KAIP SO. BOSTONO CU- 
’ KERNINKAI BUVO 

ORGANIZUOJAMI.
■ _> z - v

Kuomet prasidėjo judėji
mai tarpe cukerninkų Phila- 
delpliijoj ir Brooklyne, tai ir 
čia So. Bostone tas pats prasi
dėjo. Nors tokių niekybių, 
kaip Philadelphijoj ir Brookly
ne čia neatsitiko, bet be skan
dalų, tai neapsieita. Čia bu
vo daromos pastangos tomis 
pat vėžėmis darbininkus pa
vesti, kaip ir Brooklyne ir 
Philadelphijoj.

Prasidėjo čia organizavi
mas Sugar Refining Co. dar
bininkų. Prisitaiko prie to 
darbo Dusevičia ir koks ten 
žydelis iš Brooklyno. Tam
pė, stumdė darbininkus, su
sirinkimus darė, galop užmeg- 
sta neva Independent Sugar 
Workers Union.

' Vyčiai prie išvažiavimo, ku
ris bus gegužio 30 d., rengiasi 
ne juokais. Paskutiniame iš
važiavimo rengimo komisijos 
susirinkime apkalbėta išvažia
vimo bizniškoji pusė. Sykiu ir 
programas nustatyta- Rods, 
tokio išvažiavimo, kokį pie
nuoja Vyčiai, dar Naujoj An
glijoj nebuvo. Bus gera pro
ga mūsų jaunimui pasilinks
minti.

Lietuvių* kooperacija rengia 
prakalbas panedėlyj, kovo 26 
d. Kalbės kun. F. Kemėšis ir 
kiti. Prakalbos bus šv. Pet
ro bažnytinėje svetainėje. Ko
operacija labai svarbus mums 
lietuviams reikalas, todėl vi
si į tas prakalbas turi atsilan
kyti.

-March 25 d. 1917, pradžia 7-tą 
vai. vakare. Lietuvių Salėj.- 
kamp. E. ir Silver' Sts., So. 
Boston, Mass.

Visus širdingai "užprašo
z Komitetas.

f.

I

Nuo kovo 28 iki balandžio 
4 d., šv. Petro bažnyčioje So. 
Bostone bus misijos, kurias 
laikys Tėvai Marijonai kun. V. 
Kulikauskas ir Pr. Meškaus- 

i kas. Patartina visiems lietu-
Galop štai kokį šposą iškir-1 viams laike misijų lankyti ba

to. “Keleivyje” atspauzdina jžnvčią ir pasirūpinti savo dva- 
plakatus, kviečiančius cuker- šiai ingyti kuodaugiausia dva- 
n.inkus streikuoti kovo 16 d. 8 siško maisto, 
vai. iš ryto ir tiesiog eiti į Lie
tuvių salę, nes ten būsią pla
čiau paaiškinta. Dar plaka
te pasakyta: “Kompanijos de- 
tektivais, kada tik vienas 

' žmogus tebuvo namieje, apsi
ginklavęs su revolveriu Įsi
veržė Į kambarį ir paėmė kny
gą, kurioje buvo surašyta a- 
pie 200 vardų, kurie norėjp 
prisidėti prie unijos.”

Darbininkai mažai atkreipė 
atydos j tuos plakatus, o strei
kuoti, tai nei nemanė. Ir 
naktimis dirbantieji darbinin
kai, pamatę plakatus nuėjo pa- j ninkių ir katalikai kaip ant J 
ženklintu laiku į salę. Salė mielių pakils! 
uždaryta, nieko aplinkui. 
Klausia džanitoriaus ar salė 
paimta, atsakė, kad ne.

Organizatorių niekur nėra, go 
Ot tai ir vadai darbininkų, ‘ rių. 

tai organizatoriai.

Kur atrasti tokį durnių, 
kad patikėtų, kad kas būtų 

k atėjęs į organizatoriaus kam
barį su revolveriu ir būti? paė
męs knygas? Kas taip orga
nizuoja streikus? -Be jokio 
darbininkų nubalsavimo, iš
mėto plakatus, dar-gi be or
ganizatoriaus vardo ir šaukia, 
kad streikuotų. Mes, kurie 
nebuvome prisidėję prie tos' 
“unios,” kurie nieko neįmo-j 
kėjome, tai dar niekis. Bet i 
ar nurims tie, kurie įsirašė į Į 
tą “uniją,” ar jie taip ir pra
leis tą dalyką? Bet tas daly-i 
kas turi rūpėti mums visiems 
cukerninkams ir šiaip darbi
ninkams. Juk tokie organi
zatoriai, tai tikri darbininkų 
gerbūvio griovikai.

Mes, cukerninkai, neturi
me šito fakto taip sau praleis
ti. Turime žinoti ir atminti 
kaltininkus. Apskritai turi
me žinoti kokių žmonių priva
lome saugotis.

Cukerninkas-

L. D. S. Centro Valdybos 
keletas narių turėjo pasikalbė
jimą dėl L- D. S. rengiamos 
savaitės. Paliesta daug svar
bu? reikalų, kurie “Darbinin
ke” bus plačiau išdėstyta.

Į ] 
tintojai So. Bostone ir apielin- 

ikėse labai smarkiai darbuojasi. 
Kaikurios merginos jau virš | 
šimto dolerių vertės knygų v- 

;ra išpardavę. Daugiaus tokių 
pasišventusių prakilnių darbi-

VIEŠAS PRANEŠIMAS IR 
~ ATSIŠAUKIMAS.

Iš So. Bostono lietuvių dramos ir 
muzikos draugijos “Gabijos.”

Daugumui lietuvių, sekančių 
spaudą beabejo teko kada paste
bėti tai pranešimuose, tai laik
raščių korespondencijose, kad jau 
nuo praeitų metų yra sumanymas 
tarp Bostono lietuvių, kad gerai 
žinomoji dramos ir muzikos drau
gija “Gabija” su josios vadu 
gerb. M. Petrausku priešakyje pa
statytų vienam iš Bostono didelių 
teatrų lietuvišką muzikališką vei
kalą, būtent operą “Velnias Išra
dėjas.” Norima tą veikalą pa
statyti taip, kad galima būtų pa
kviesti taip-gi ir svetimtaučių 
publiką. Tai-gi reiškia nepai
sant milžiniškų išlaidų yra gry
nas tikslas lietuviams pasirodyti 
teatrališkai-muzikalės dailės dir
voje su savo supratimu, išsilavini
mu ir su savu lietuvišku menu.

Šiuomi štai dabar ir praneša
me, kad šis tikslas yra jau siekia
mas, kad šis gražus užmanymas 
yra vykdomas gyvenimam Pats 
veikalo kompozitorius M. Petrau- 

i skas jau nuo kaikurio laiko lavi- 
i na-mokina “Gabijos” chorą ir

T_ .v, . '• J rengia artistus lošėjus ir solistus,Katalikuos spaudos pla-\ kaikupie dar bus pa

“Darbininko” ofise galima 
gauti nusipirkti“Išeivių Drau- 

” ir “Ežio” atskirų nume-

So. Bostono socijalistai į 
dvi dali skilo. . ______________

j

i tiki Michelsono galybei ir mok
sliškumui, antri garbina Kap
suko revoliucijonišką dvasią. 

I Sakoma, kad net už čiuprų 
mėgina imties, kuomet apie 
tuos du socijalizmo mesijošiu 
pradeda vesti diskusijas .

kviesti ir iš kitų miestų kaipo ži- 
nomesni dainininkai ir jau lošę tą 
veikalą. O “Gabija” teatrą Bos
tone ir-gi jau nusisamdę. Tuo te
atru yra parinkta Boston Grand 
Opera House, kuris randasi tam 
pačiam bloke nuo buvusio “Hub

;Theater,” kuriame “Gabija” sa
vo laiku turėjo tris vakarus. Vai
dinimas ,vyks subatos vakare, ba
landžio 28 d., š. m. Veikalas bus 
pastatytas pilnai — visi trys ak
tai irbaletas-šokiai. Taip gi bus 
pilna skaitlinga orchestra, ku-

.Vieni karštai rioj ims dalyvumą keli desėtkai 
nrofesiionalu m n zi k antai.profesijonalų muzikantų.

Tikslas yra gražus ir todėl pa-

DARBININKAS
r ......... —

sidrąsiname ant savo pečių imti 
tokį didelį darbą ir rizikuojame 
su pasisekimu atsiekti jį. Taip- 
pat rizikuojame daryti keletą šim
tų dolerių išlaidų. Pati draugi
ja net padarė nutarimą, kad ke
lias dešimtis tikietų pasiųsti ame
rikonams įžymesniems žmonėms 
eltui. — Juos pakviesti vakaran. 

Taip-gi apsi garsinti anglų laik
raščiuose. Ir šiaip aibės įvairių 
išlaidų. Bet mes rengiamės vis
tiek tą padaryti. Rengiamės pil
ni drąsos ir pasitikėjimo, kad 
šiaip taip išeisime be nuostolių ir 
įvykdinsime gražųjį užmanymą.

Bet tas mūsų pasitikėjimas ir 
viltis yra paremtas an't mūsų klo
nių visų lietuvių! Jei šiuomi 
reikalu Bostono ir apielinkės 
miestų visi lietuviai rūpinsimės, 
tuomet padarysime.

Šis “Gabijos” draugijos dar
bas yra tai visų lietuvių reikalas 
ir darbas. Ji tik kaipo organi
zacija atlieka savo užduotį, pa
daro savo dalį darbo, visas gi fi
nansinis reikalas yra lietuvių vi

suomenės reikalas. Jos reikalu y- 
ra ir suorganizuoti - suagituoti, 

■>.d tame vakare būtų pilnas te
atras publikos, kad ineigos pa
dengtų išlaidas. Reikia supras- 
i, kad iš svetimtaučių atsilankys 

Į lietuvišką teatrą tik dalis, ku
rie yra užinteresuoti ir mėgėjai 
tokių dalykų, šiaip-gi teatras ku
pinai turi būt pripildytas lietu
viais. Kad net patys svetimtau
čiai pastebėtų, kad ten rasis daug 
susipratusių lietuvių, gerbėjų savo 
teatro, savo muzikos!

Šitą viską jvykdinkime maž
daug šiaip: mes nuo savęs visų 
meldžiame, kad Bostone ir kituo
se miesteliuose apielinkėje lietu
viškos draugijos tos subatos vaka
re nieko nerengtų, bet verčiau 
savo susirinkimuose padarytų pa
sitarimus, kad kiekvienas lietu- 
vvs turi rengtis lietuviškan teat- 
ran ir visus savo prietelius, drau
gus pažįstamus skatinti važiuoti į 
teatrą.

Tuomet “mes” lietuviai pada
rysime!...

Spaudos Komisija:
J. Kerdiejus, 
J. Baniulis.

i.
j

Paieškojimai
v - - 3

• _ ■__________ • i : .. • •

Jeigu nori surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką-”

99

99

Už 
siųskite

” 75c.
” $1.00

Už vieną sykį 50c.

du

tris

paieškojimus pinigus 
iš kalno.

“DARBININKAS.”

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

VARGONININKAS ieško vie
tos. Gerai išsilavinęs bažnytinė
je muzikoje ir atsakančiai mokąs 
vesti chorą turįs gerą balsą ieš
ko tuojaus vietos. Antrašas ‘ ‘ Dar
bininko” Redakcijoje.

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

(210-217)

Paieškau pažįstamų parapijo- 
nu. Aš esu Kauno gub., Telšių*
pav., Židikų par., Augzilių so
džiaus. Atsišaukit šiuo antrašu:

Ignacas Kasparavičia,
47 Renvvich St., . New-York, N. Y

(214-216)

I

Paieškau brolio Kazio Talaez- 
kos. Trįs metai atgal buvo Ca- 
lifornijoj ir pusbrolio Juozo Ta- 
laezkos, trys metai atgal buvo 
Kast Cambridge, Mass. Jie yra iš 
Vilniaus gub., Trakų pavieti, Aug- 
šdvario valsčiaus, 
ba 
ti

Jie patys ar
kas apie juos žilio teiksis duo- 

žinią šiuo antrašu:
Adam Tolaczko,

P. A. H. S. Berker Co. 
Hamburg, Pa.

(217)

V. P. G INKŲ s & cą 
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

SKAITYK, SUSTOK, GALVOK!
Žėdnas žinot, jog “Draugo” 

prekė pakilo iki $4.50. Kurie 
prisiųšt man $4.50 gausit me
tams du laikraščiu: “Draugą” ir 
savaitraštį “Darbininką.”

Siųsdami pinigus užadresuoki- 
šitaip:

R. M. KALINAUSKAS, 
agentas,

20 Stiles Hali, 
Valparaiso, Ind.

te

_  ... -j---.-.-

So 2^0 *1
DR. JOHN MacDONNELL, M. D. I 

GtUraur susikalicri ir littnvtsskai. ■
Ofiso valandos:

Rytds iki 9 vai. 1
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

4

Farmos! Farmos!
Pirk farmą didžiausioje Ame

rikos lietuvių farmerių kolonijo
je, kurioje apsigyveno jau 380 
lietuvių farmerių. Turi ūkiškas 
draugijas, parapijas ir lietuvį 
kunigą.

Kolonija randasi gražiausioje 
vietoje dėl lietuvių apsigyveni
mo ant farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Scottville, Michigan. 
Laukai gražūs lygūs, daug upe
lių, ežerų, gelžkelių, vaikams 
mokyklų. ,

Keliai žviriavoti, švarus van
duo, oras sveikas. Žemė: mo- j 
lis su juodžemiu ir molis su smil- j 
timi. Tinka visokiems javams, į 
daržovėms, pievoms ir ganykloms, 

j Anglai matydami, kad lietuviai į 
I vis skaitlingiaus pradeda apsi- i 
I gyventi ėmė krSustyties iš mūsų | 
į kolonijos, o mes tik ir laukiame, j 
: nes iš jų paėmėme kelius šimtus į 
i gerų farmų: mažų ir didelių su j 
visais budinkais, sodais, dirbamu 
lauku ir nedirbamu ir ant kurių j 

į norime apgyvendinti lietuvius. 
I Parduodame farmas, -gyvulius 
į ir ūkių mašinas labai lengvomis 
išlygomis ant išmokėjimo. Nelai- 

j kvk bankoj pinigų, nepirk mies
te namų, nes gali užeiti bedar- 

į bė, sumišimai ir badas.
Miestuose bankos subankrutija, 

Į namai lieka be vertės; milijonai 
I žmonių iš miestų bėgs farmi? 
■ pirkti, bet jos tuomet bus šimtą 
j kartų brangesnės. ŠĮ pavasarį 
! nusipirk farmą mūsų kolonijoj, 
i kol dar darbai eina ir farmos pi
gios.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno* » do r^aakiaa liga*

Priskiri* Akinta*.

St {hston, Mass.1
1-3 P. M. 7-9 P.M.

419 Beylston v

T« So. Boston 605

Lietuviškas
ADVOKATAS

Miliam F. J. Houuard 
Lietuviška pavardė buvo 
Vincas F. J. Kavaliauskas 

315 Broadway, So. Boston.

Specij ališkas

STEVEN RAINARD SU ; 
JAMES ELLIS CO. U' 

I
Mes užlaikome tris dideles 

k rautu ves-namus, užpildytus 
geriausiais rakandais naujau
sios mados. Kas perka ra
kandus prieš jų pakilimą kai
noje — tas išmintingai daro ir 
pinigų daug sučėdina.

Apsidairykit aplink ir pa
matysit, kad mes geriausia ir 
pigiausia galime jums rakan- 

j dus parduoti ir jūsų stubas 
gražiausia jais apstatyti. Mes 
tą galime todėl padaryti, kad 
mūsų rakandų krautuvės pa
didėjo ir sustiprėjo.

Vesk reikalus su mumis ir 
susiartink su mūsų biznio vedi
mo būdais, o tikrai būsi pa- 

I tenkintas.

Turėti farmą, yra geriaus ne
gu biznį; juo pragyvenimas bran
gesnis, tuo farmeris turtingesnis.

Mesk miesto gyvenimą ir eik 
ant farmos, — liksi laimingu. Ra
šyk tuoj indėdamas už 4c. krasos 
ženklelių (stamps) gausi farmų 
kataliogą ir kolonijos mapą.

Adresuok:

So. Boston, Mass.265 Broadway,

James Ellis Co
I

197 Broadway, S. Boston, Mass
Telefonas~S. Boston 1194-w 

Daktarai dieną ir naktį.

J.J. McGowan Co.
Lietuviska-Polska 

LIGONINĖ.

Anton Kiedis & Co
Peoples Statė Bank Building, 
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

raucjucĮ

“Darbininko” linotypistas 
p. K. Junevičius, išlaikęs sun
kią rankos operaciją, jau bai
gia pasveikti. Netrukus žada 
prie darbo sugrįžti.

DIDELĖS PRAKALBOS!
Rengia “Lietuvių Balso” 

Draugija, bus nedėlioję, Kovo- Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399 a Broadway, So. Boston.

K

OfUM> vaUndees *11 rito. 14 pn wet. 7-t
vakaro. Medei»onw: rito 1 4p©riev

t ■■i

Cukeminkų judėjimas šiek- 
tiek aprimo. Naujam agitato
riui ir-gi nepasisekė cukernin- 
kų suorganizuoti. Dabar mė
gins cukeminkus organizuoti 
LDS. Centro ingaliota komisi
ja.

I
Lietuvos Vyčių 17 kp. susi- 

, rinkimas bus nedėlioj, kovo 25 
d., tuojaus po Griaudžių Verk

iųjų šv. Petro parapijos baž
nytinėje svetainėje. Meldžia
me visų narių atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų ap
kalbėti. Taip-gi nepamirški
te naujų atsivesti. z

Valdyba.

VYČIŲ DIDELIS VAKARAS. |

Kaip jau skaitytojai žino, 
So. Bostono Vyčiai jau senai 
rengiasi pastatyti pirmą sykį 
scenoje didelį veikalą “Žydų 
Karalius” (apie Kristaus kan
čią)- Tas veikalas nutarta su- 
vandinti pirmą sykį 29 balan
džio, nedėldienį.

Repeticijos eina gyvai.
Pr. Strakauskas ir Jonas J. 

Ramanauskas ingaiioti sužino
ti kurią iš salių: ar šv. Augus
tino So. Bostone, ar Bostono 
Kolegijoj — būtų patogiau 
gauti ir veikalas suvaidinti. Gi 
gerb. kun. klebonas inprašy- 
tas salę galutinai gauti-

Vytis.

Moterų Sąjungos kuopos 
valgių gaminimo mokyklai ge
rai sekasi. Daugelis seimi
ninkių susirinkę pobažnytinėje 
svetainėje, uoliai lavinasi į- 
vairių valgių gaminime ir ren
giasi būti prašmatniausiomis 
virėjomis. a

t M

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

tų. malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai 
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers), 
stogų dengė jų, gas’o pritaisytojų, mūrininkų, 
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių.

Spinininkai, pinklų aštrintojai ir rakti? pri- 
rinkėjai. Sienoms popierų, langams uždangalai.

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

Sankrovos:
471 E. Feurth St., So. Boston, Mass.
941—943 Washington, St., -:- Boston, Mass. 
Pearl St., Boston, Mass.
366 Washington St., Dorchester, Mass.

686
Telephone: 350 So. Boston.

975- W
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TREJOS DEVYNERIOS
■ i - -t....... . . f

pirkėjams
Ne būkit apgauti, pirkdami pigių

TREJANKŲ, kur yra netikros.

Tddel reikalaukit visur “Brozga’s” 

vienatinė tikra “trejanka” arba trejos

devynerios.

Yra geriausia, šeimyniškas vaistas.

Prekė $1.00
Su prisiuntimu.

Saugokitės, padirbimų-imi

I

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

W0ROESTER, MASS.

Nusipirk mosties
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir

ba Mentholatum Qo. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
pienius raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50c. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Box 36, Holbrook, Mass

KAM
LEIDI SLINKTI
SAVO PLAUKAMS?!

Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, rėsvtj, krintan
čių, pleiskanuotų, ap
mirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turėtu
mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomą nemalonumą 
—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot musų su
taisytus plaukams vais

tus “Dermafuga. . Geresnių plaukams 
vaistų už “Dermafuga” nėra!

“Dermafuga" padarys tą, kad Ta
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty
ra, pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinka. 
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali turėti dar dailęsniusf 

Reikalaujant prisiusime Tur pačta 
suvis dykai išbandymui "sampilą". 
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “De.-- 
matugos" veltui, sykiu ir brošiūrą, 
užvardytą: "Puikus Plaukai".
ARGIL SPECIALTIES CO„ 

Dept.~ D
P. O.. Box 37. Philadelphia. Pa.

Kampas B ir B’way,
South Boston, Mass.

Pinigais arba ant išmokėji
mo

Mūsų biznis sučėdina jūsų pi
nigus.
Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,Sa. Beatai,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

V .lando. • NcdMonU
boo 9 vaL ryta ano 10 vai. ryta
Iki 8 vakar*. iki 4 vai. vakare.

I

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo ^apdaryta) __ $1.00

Vaikų Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo... .....15e

Naujas Būdas mokyt , 
rašyti be mokytojo___ „19e
Aritmetika mokinimiA- 

si rokundų, su paver
stais (apdaryta) ......—.36c.

Vi e $1.60
Kas atsiųs iškirpę? štą ap

garsinimą iš ‘ ‘ DaH ininko ” 
ir $1.00 per mone.* orderį, 
tai gaus visas 4 knyg-J 60c. 
pigiau.

P. MIK0LAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

Bell Phon«. THckintooa 8W<'. M.

Dr. Ignotas Stankus 
1210S.BrM^SL,PUaJei|Aia,Pa 
Phyafrian and Surgeon (lietuvis f edv

Uu:versiteta> Gvdo visokias heas v/.
I. moterio irvDktt Daro c®tr«ciiKK


