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DARBININKŲ 

SĄJUNGAI 
IKI 

SEIMO!
Sujuskite, broliai sąjungie- 

čiai, kad mūsą organizacija to 
skaičiaus sulauktų iki pirmojo 
seimo.
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Teutonai sujudo Rygos fronte.
Vokiečiai antpuldineja ant Anglų. Pasibaigė Nashuečių streikas.
Pavergtųjų tautų
klausimas Reichstage.

TAMBOV’AS.
I

Balandžio 5 d. Vokietijos 
Reichstage kalbėjo konclierius 
Bethmann-Holhveg. Palietė 

. mažųjų tautų klausimų, užsi
minė ir apie lietuvius.

Štai iš kanclieriaus kalbos 
ištraukos:

“Mes turime padaryti tik
ras gvarantijas, kad Belgija 
nebus franko-britiškas vasalas, 
kad niekuomet nebus vartoja
ma kaipo militarė arba ekono
minė drūtviete prieš Vokieti
jų. Tame atžvilgyje dalykai 
negali būti taip, kaip ligšiol. 
Čia taip-gi Vokietija negali 
pakęsti, kad flemiška tauta 
būtų prispausta, bet mes turi
me jai užtikrinti sveikų evo
liucijų, kad ji galėtų išsivys
tyti ir apreikšti jai gamtos, 
duotus gabumus; o tas tu-j^tro, 
ri remtis ant gimtinės kalbos I 
ir tautiškų ypatybių.”

Štai kaip kanclierius piešė; 
naują Europą:

“Šita nauja Europa dauge-' 
lyje atžvilgių negali būti pana
ši į pereitą. Kraujas, kurs I 
tapo pralietas, negali būti at
lygintas ir turtai, kurie buvo 
sunaikinti, tik pamaži tegali 
būti atpildyti. Bet kokia ta 
Europa nebūtų, ji turi patap
ti žeme tautoms, kurios už
siims rainiai darbais. Taika, 
kuri seks šią karę, turi būti 
ant visados tverianti taika. Ji 
neturi pagimdyti diegus nau
jų karių, bet suteikti pragu
mų išrišti visus europinius 
klausimus.

tautų principų. Jei jis įsi
vaizdintų save į vietą savo ne
pergalėto ir nepergalimo prie
šininko, tai ar jis iš teisybės 

I gali daleisti, kad Vokietija 
kada nors iš liuosos valios su
gražins reakcioniškai Rusijai 
paliuosuotas jos ir jos talki
ninkių tautas tarp Baltikos ir į 

iVolinijos! Neatsižvelgiant 
ar tai yra lenkai ar lietuviai, 
ar livai ar baltiškos kilmės.”

Tatai ir Vokietijai parūpo 
: mažųjų tautų klausimas, tau- 
! tų principas. Prašneko apie 
j tai, kad reikia ir mažoms 
tautams leisti plėtoti savotišką 

: kultūrą, savitai vystyties. Pra 
šneko apie suteikimą didesnės 
laisvės.

Žinoma kalba ir veikimas 
, dažnai esti labai toli viens nuo 

, bet ' svarbu, kad to
kiose augštose sferose užsime
nama apie mums rūpimus i 
klausimus.

I

Sekantis laiškas yra atėjęs 
Į AVaterbury, Conn., 46 Cong- 
ress Avė., ir talpinu jį šiame 
laikraštyje delei priežasčių: 
viena, kad atsišauktų tie, ku
rių paieško; o antra, manau, 
kad bus malonu išgirsti ne vie
nam iš gerb. skaitytojų apie 
mūsiškius varguolius.

Taip jisai skamba: “Esu 
pabėgėlė moksleivė, tėveliai ir 
giminės mano likę kruvinose 
bangose. Aš gi Gudijoj “Ži-» 
būrio” Liet. Gimnazijoje mo- 
kinuos. esu nenktoj klesoj. 
Tėvelių baisiai pasiilgau, o y- 
pač mamytės, nes palikau ser- 
gaučią gal ja i gyvos nebėra. 
Kasdien aš juos atmenu ir ver
kiu, iš to jau net širdies ligą 
gavau. Dabar jau bent kiek 
apsipratau, valdausi, bet jau 
po laikui.

Tai gi labai prašau bran
gaus K. J. J. V. pagailėti ma
nęs vargšės lietuvaitės mergai
tės, sužinoti bent kų apie ma-

NELAISVIO LAIŠKAS.
1Antanas Kvederas iš vokie

čių nelaisvės rašo Povilui Ja
rui į Charlestoįvn, Mass.

Rašyta 23 vasario 1916.
Pranešu, jog vakar nuo ta

vęs gavau laiškų. Prašote 
parašyti apie pažįstamus. Su 
dideliu malonumu tai darau.

Pirmiausia mus lietuvių čia 
bus arti 300. Iš Radviliškio 
tokių, kurie tave žino ir tau 
siunčia labų dienų yra Jonas 
Stankus iš Varnėnų kaimo, 
paskui Skiautelis ir Ivaška iš 
Karšamų kaimo ir Karčins- 
kis iš Radviliškiu. O užmuš
tų. kurie mums žinomi, yra 
Petras Macijauskis ir Petras 
Kutą iš Radviliškiu.

Toliaus, brangus drauge 
Povilai, neužmiršk savo brolių 
lietuvių, nors laiškais aplan
kyk ir palinksmyk mus. Per
duok nuo mūsų visų širdin
giausius linkėjimus visiems 
broliam ir seserims lietuviams.

Atsiprašau, kųd rusiškai

Be u- 
biedni
O ge-

_______I ClioCIU.? A. 1

no tėvelius savo, darbu ir kaš-^^. - Vaiia rąšffi tik vdkiš- ’

Nei Vokietija, nei Austro- 
-Vengrija neturėjo liesti lenkų 
klausimo, bet mūsų laimėji
mai karės lauke privedė mus 
prie to klausimo. Dabar šis 
klausimas stovi prieš pasaulį 
ir turi būti išrištas. Vokieti
ja ir Austro-Vengrija turi iš
rišti ir tų padarys. Istorija 
nedaleis, kad po tokių žemės 
drebėjimų dalykai pasiliktų 
kaip jie ligšiol kad kad buvo.

Pirmiau Lenkija buvo ran
kose Rusijos policijos agento, 
činovninku vadinamo. Net 
Rusijos durnos atstovai pripa- i 
žino, jog činovninkas neturi 
grįžti ten, kur vokiečiai, aus
trai ir lenkai iš širdies dar
buojasi ant naudos nelaimin
gos šalies.

LIETUVIŲ KLAUSIMAS 
Ponas Asųuith taip-gi mini
WATERBURY, CONN.

Senatorius rems Lietuvių 
Dienų.

Kelios dienos atgal vietinis 
Tautos Fondo komitetas gavo 
prielankų atsakymų nuo Sena
toriaus p. George P. McLean, 
kuris yra tilpęs“ Darbininke.” 
Nuo jo gautas šitoks atsaky
mas:

“Apturėjau nuo tamstų ži
nutę, pasiųstų kovo 29 dienų, 
paliečiančių Lietuvių Dienų. 
Labai noriai ir prelankiai im-

tų, nes as pinigų neturi ir 
gauti nuo nieko nejaučiu, nes 
artymo žmogaus Gudijoj netu
riu. Gal galima būtų ir šį 
mano laiškiukų su paveiksliu
ku jiems kaip nors intekti.” 
(Apart to yra prisiuntusi kitą 
laiškelį, kurį prašo intekti.) 

“Suvalkų gub. Marijampo
lės misto ir apskričio, gatvė 
Kapininė, namai savi, Vincui 
Miknevičiui.

Taip-pat brangus V. gal 
malonėsi paješkoti Ameriko
je, nežinau per laikraščius, ar 
kaip, mano dėdės Petro, Vin
co sūnaus Kačergio, jis turės 
jau apie 36 metus o gal dau
giau. ar mažiau, tikrai neži
nau. Kaip iš tėvynės išvažia
vo, tai bus jau apie 8 ar 9 
metai. Amerijoke regis, bus 
tarpe paprastų darbininkų.

Ir gal kaip nors, brangus, 
galėtum paduoti pajieškojimą 
į Anglijos laikraščius ir ten pa- 
jieškoti mano, mamytės sesers 
vyro. Žinoma jį suradus 
draug rasčiau ir savo tetutę, 
kurį daug ką man dabar galė
tų pagelbėti, nes gyvena ga
na turtingai. Jo pavardė Jo
nas Žibutaitis, taip-pat iš Su
valkijos, išėjęs Anglijon gal 
jau 15 ar 16 metų. Manau, 
kad tiek užteks žinių apie juos 
jų pajieškojimui. Taigi dar 
kartų, brangus, labai, labai 
prašau pagailėkit savo tautie
tės vargšės mergaitės, išpil- 
dykit dėl Dievo meilės mano 
prašymų, padarykit man tų 
laimę, tų džiaugsmų, o aš jums 

r būsiu lig grabui dėkinga la
ibai. ” 
i 

siuosi už to darbo kartu su sa
vo draugais, kad intikrinus 
Kongresų arba kad jis pagel
bėtų įvykinti Lietuvių Dienų, 
ir kad būtų iš to didelės pa
sekmės.”

Su augšta pagarba, 
JAMES P. GLYNN. 

House of Representative; U. S.
Washington, D. C. 

March 31, 1916.

j

kai, rusiškai ir lenkiškai. 
Jūs galite rašyti mums lietu
viškai.
Mūsų adresas:

Deutschland, Altdamm, 
Kriegsgefangenenlager.
2 Com Antanas Kvederas.

Viršuje yra isetnuiaun-riol 
weg, Vokietijos kanclierius, 

kurs Reichstage kalbėjo 
apie mažųjų tautų pa- 
huosavimą. Žemiau 
parodoma Reichsta 

go rūmai.
Petronėlė Miknevičiutė, 
“Žiburio” Lietuvių Mer

gaičių, Gimnazija, Gorod 
Tambov, Russia-Europe.

AVASHINGTON, D. C. — 
Karinio sekretoriaus Baker pa
liepimu, gen Funston reika
laujant, bus padirbvta 108 
auto truckų ir du trucku gazo
lino gabenimui. Šie truckai 
bus panaudoti Meksikoj. į

LAIŠKAS IŠ PETROGRADO.
P-lei U. A. Matuziutei rašo 

iš Petrogrado. Rašyta sausio 
27 d. (seno styliaus).

Esame gyvi ir sveiki. Gy
vename Rusijoje aš, Karusia ir 
brolis Stanislovas, o dėdė ir 
Ančia pasiliko namie. Dabar 
nežinome, kaip jie gyvuoja. 
Mes apleidome namus mgpiu- 
čio 9 d. Palikome viskų ant 
lauko. Rugius nupjovė, bu- 

i vo labai geri, ir vasarojus bu
vo geras nepaprastai. Dide
lės linksmybės buvo pasimatę. 
Bet pasiliko visa nelaiminga 
Lietuva. Apvirto ant kito 
šono. Išdraskyti laukai, miš
kai ravais ir duobėmis išraus- 

; ti, sodžiai išdeginti. Sunku 
buvo pamatyt trobelę. Lan
kuose tik giroviai ir šmotai ge
ležies. Žmonių daug užmušė, 

i Biliūnų 5 užmušė, o 4 sužeidė 
ir Kreipšių Susiedo Inčuriokų 

j rankų numušė.
Pirmas mūšis buvo tris 

dienas ir mes buvome su vo
kiečiais. Vokiečiai atsitrau
kė, tai mes išvažiavome. Pir
mas mūšis buvo nuo Biliūnų, 
Kriepšnių ir Mikiškių. Tai 
buvo vokiečių pusė. Rusai 
buvo ties Cipielais, Mituką ir 

i Kalvarniukais. Kai antru 
kartu mušės, tai vienoj pu
sėj Skapiškio buvo prusai, o 
kitoj rusai, mušės tris mėne
sius. Buvo didelės pozicijos 
su dratinėmis tvoromis.

Dabar jau galima leisti laiš
kai į Lietuvą. Ale dar nevi- 
sur. Eina tik į didesnius mies
tus — Kauną, Šiaulius, Vil
nių. Į sodžius neina, ba 
juk kai kurių nei pėdsako nėra.

— v •

Madridas. — Sunkiai susir
go Ispanijos karalienė Vikto
rija.

Kingston, N. C. — J. Blaek, 
negras, buvo paimtas iš kalė
jimo ir nulinčiuotas.

APIE NASHUEČIŲ 
STREIKĄ.

Kaip angliški laikraščiai 
skelbia, tai ilgas nashuečių 
streikas jau baigias. Darbi
ninkai grįžta prie darbo.

Šis streikas buvo (jei pasi
baigė tikrai) vienas smarkiau
sių, aštriausių ir vargingiau
sių dėl streikininkų, 
nijos, įvairių tautų, 
buvo tie streikininkai,
ra pusė jų yra lietuviai.

Streikas prasidėjo spalio 4 
d. Kompanija paskelbė bloka
dų, ty. uždarė dirbtuvę ir tę
sės 6 savaites.

Streikininkų buvo apie 3. 
500. Buvo pradėtos derybos, i 
bet nieko iš jų neišėjo.

Laike to streiko buvo vie
na žmogžudystė, 80 teismų, 
daugybės bausmių, keturios 
milicijos kompanijos saugojo 
dirbtuves per 6 savaites ir šim
tai specialių policmonų buvo 
pasamdyta.

Streikų pabaigus jauna mo
teriškė Eugenia Sehelenk. - Ji- 
atvykus į Nashua tam, kad 
darbuotis lietuvių ir lenkų 
tarpe, naturalizuoti juosius.

Paskui ji ingijo streikinin
kų pasitikėjimas ir jų ėmė 
rinkti delegate prie kompani
jos. Jai tarpininkaujant ir pa
daryta sutartis tarp kompani
jos ir darbininkų. Streikas esąs 
jau atšauktas., darbininkai 
grįžta prie darbo.

MŪŠIAI DIDINASI KURŠE 
IR LIETUVOJ.

Rytiniame karės fronte mū
šiai didėja ties Ryga ir Dvins- 
ko fronte prie ežerų. Vokie
čiai pradėjo atakas prieš pozi
cijas, ginančias Rygą. Smar
kiai jas apšaudę daro fronti- 
nes atakas. Iš Petrogrado a- 
tėjo neoficialės žinios, jog vo
kiečiams pasisekę kai-kur pra
silaužti.

Vokiečių oficialis praneši
mas skelbia, jog ties ežerais 
Naroče ir Višnievo Rusijos ar
tilerijos veikimas padidėjo.

SUJUDO TIES 
VERDUNU.

BUVO PASIKĖSINIMAS 
ANT CARO.

Berlin. — Vokiečiai skelbia 
žinią apie neva buvusį pašike- 

■ sinimų ant caro gyvasties.
Geležinkelis, kuriuo caras 

turėjo važiuoti buvo pagadin
tas. Bet geležinkelio sargas 
Orlov tą patėmijęs ir pasirūpi
nęs, kad caro traukinys neva
žiuotų. Už tai Orlov buvo ap
dovanotas. .......

PASIMAŽINO SALIUNAI.

Mikvaukee, Wis. — Per pa
staruosius balsavimus AViscon- 
sino valstijoj 45 miestuose nu
balsuota uždarvti saliūnus. Su- I • e

į perior, tame didžiame mieste, 
kur buvo 163 saliūnai, nubal
suota uždaryti juos.

KaWashington, D. C.
dan-gi Standard Oil kompani
ja pakėlė kainas ant gazolino, 
tai tas sukėlė didelį nepasiten
kinimų. tuose, kurie gazolinų 
vartoja. Senatorius James 
Martine iš Ne iv Jersey inešė į 
Suv. Valstijų senatų rezoliuci
jų, kurioj reikalaujama ištirti 
ar toks kompanijos pasielgi
mas nelaužo įstatymų.

Pittsburgh, Pa. — šio mies
to automobilių savininkai bu
vo prašomi, kad jie nepirkti) 
Standard Oil kompanijos ga
zolino, kol kainos bus numa
žintos.

Petrogradas. — Caras labai 
pasipiktinęs nuskandinimu j 
hospitalinio laivo Portugal 
Juodose jūrėse. Pasakė, jog 
visas pasaulis turi išgirsti to
kia baisybę.

Berlin. — Vokietijos sosti
nėj dabar arti 900.000 moterų 
įvairiose įstaigose pelnija sau 
duonų. Didžiuma jų yra pa
prastų darbų darbininkės. 
Daugelis jų yra nebetekusios 
vyrų, kitų vyrai yra amžini 
luišiai.

VOKIEČIAI KIBO I 
ANGLUS.

Vokiečiai pradėjo labai 
smarkias atakas ties St. Eloi į 
pietus nuo Ypres. 10 dienų 
atgal ten anglai buvo laimėję 
keletu drūtviečių. Dabar vo
kiečiai užsimanė jas atgauti. 
Mūšis tebverda ir dar nežinia 
kurioj pusėj bus viršus.

I

Per tris dienas Verduno a- 
pylinkėse mūšiai buvo apsi
malšinę. Dabar vokiečiai su
judo ir pradėjo veikti. Kaiku- 
riose vietose francūzai laimėjo, 
kitur buvo vokiečių viršus.

Vokiečiai paėmė Avocourt 
ir Hancourt. Tai dabar jie 
ant čielos mylios arčiau pasto
jo prie Paryžiaus geležinke
lio.

Į pietų vakarus nuo Douau- 
mont francūzai pastūmė vokie
čius 200 jardų. Vokiečiai no
rėjo atsigriebti, bet nepavy
ko.

MEKSIKOS REIKALAI.

Nors nepasiseka ameriko
nams Meksikoj pasiekti savo 
tikslo, tai yra pagauti Vilios, 
bet nemano atsitraukti. Wa- 
shingtono valdžia paskelbė, 
jog neatšauks kariuomenės iš 
Meksikos.

______________________

h __________

STREIKUOJA 2000 DAR
BININKŲ.

New York. — Grand Cent
rai Terminai ir Mott Haven 
kompanijų sustreikavo apie 
2.000 darbininkų. Mott-Haven 
darbininkai buvo pakėlę riau
šes užpuldinėdami streiklau
žius. Arti 70 policmonų sau
gojo darbavietes ir 23 streiki
ninkai buvo suareštuoti. Bu
vo nubausti užsimokėti po $5..

New York. — New York, 
New Haven and Hartford gele
žinkelio kompanija pakėlė al
gą ant pusantro cento valan
doje. Pasinaudos iš to 4.500 
darbininkų.

r'

Montclair, N. J. — Pianis
tas atsisakė dirbti prie anglių, 
kad nepagadinti savo rankų, 
nors jo pati ir kūdikis alkani.

Cambridge, Mass. — Beva
rant būrį raguočių Į Brightono 
skerdyklas, vienas buliukas 
norėjo pabėgti ir atsidūrė ap- 
tiekoj.

Washington, D. C. — Geor
ge Hardy, negras, nuteistas 
iki gyvos galvos kalėjiman, 
paliuosuotas prez. IVilsono įsi
kišimu. Negras kalėjo 23 
metus.

Greenville, Me. — John Dou- 
glas pardavė svaigalų kostu- 
meriui 2:25 vai. naktį. O 3:25 
vai. jau buvo kalėjime. Ten 
bus 60 dienų.

SUSTREIKAVO.
North Abington, Mass. —

Victory IVebbing Co. 50 iš 100 ... .... ,
darbininkų sustreikavo. Tarp vokiečių snbmannas su 
sustreikavusių yra ir moterų. 
Jie tik ką buvo suorganizavę 
unijų ir prisidėję prie A. F. of 
L. Reikalauja iš kompanijos 
unijos pripažinimo. 54 valan
dų savaitėje darbo vietoje 58 
ir laiko ir pusės už viršlaikį.

Londonas. — Nuo karės pra
džios Anglijos valdžios skola 
pasitrigubino. Dabar karei 
išleidžia 25 milijonus dolerių 
dienoje.

Londonas. — Biskajaus už

torpėdavo ir nuskandino Ispa
nijos garlaivį Vigo. Jurinin
kai išsigelbėjo.

Fall River. — Dokiniai dar
bininkai, skaičiuje 300, strei
kavę keletą savaičių pasiekė 
tikslo. Algos pakeltos.

Madridas. — Ispanijos mi- 
nisteriai turėjo posėdį ir svars 
tė ispaniškų laivų sutorpėda- 
vimų. Ispanija protestavo 
taip-gi prieš Lussex sutorpė- 
davimų.

Queenstown. — Nuskendo 
Anglijos garlaivis Zent. Pri
gėrė 48 žmonės.

Paryžius. — Salonikų fron
te buvo smulku) susirėmimų. 
Ties Gievgeli francūzams pa
vyko pagauti keletu nelaisvių.

Londonas. — Vokietijos zep- 
pelinas atakavo Anglijos pak- 
rantį. Vienas buvo užmuštas 
ir 8 sužeisti.

HARTFORD, CONN.
Nepaprastos prakalbos.
Rangia, Connecticut apskritis

L. R. K. A. bus nedėlioję ba-

Londonas. — Atsisakė Ita
lijos karinis ministeris Zupeili. 
Jo vieton paskirtas gen. Mor- 
rone.

Geneva. — Vokiečių orlai
viai numetė bombų į Šveicari
jos sodžių arti Francijos rūbe 
žiaus. Šveicarai baisiai in- 
tužę. Laikraščiai reikalauja, 
kad valdžia išvarytų iš Šveica
rijos nekuriuos vokiečių amba
sados narius.

S.
landžio (April) 9 d. 1916 m., sve
tainėje Conway’g, kampas Main 
ir Sheldon gal. prasidės 7 vai. va
kare.

Yra kviečiami visi atsilankyti, 
nes žios prakalbos bus rimtos ir 
naudingos išgirsti kiekvienam. 
Bus keliolika garsių kalbėtojų. 
Atsilankykite kas tik gyvas o bū
site užganėdinti. Įžanga visiems 
dykai.

, .vės
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Aš grįšiu ten, kur žalios lankos, 
Gražus upelis tekat tvankos;
Kur miškas ūžia, vyšnių sodnas, 
Apaugęs kerpėm namo stogas...

Aš grįšiu ten!

Kame mergelė geltonplaukė, 
Linksmutė dainų gražių traukia; 
Gėlių darželį taiso, puošia, 
Išaugę rožės supas, ošia...

• Aš grįšiu ten!

Kame saulutė skaisčiai šviečia, 
Iš miego žadin močia, kviečia
Į darbų stoti, dirbti, irties,
Prie tikslo ragin,’ mokslo imties... 

Aš grįšiu ten!

Kame bažnyčios varpas gaudžia, 
Visus prie bendro tikslo šaukia;

Kame lakštingala dainelę 
Dainuoja rytų, vakarėlį. •

Aš grįšiu ten!

Aš grįšiu ten kame tėvynę 
Nuo amžių bočiai mano gynė; 
Daug kraujo, ašarų praliejo;
Per amžius vargo ir kentėjo.. 

Aš grįšiu ten!

Praeis juk šitoji skerdynė, 
Užstos nauja tenai gadynė;
Skrusti saulutė rytmetinė 
Nušvies mūs brangiųjų tėvynę...

Aš grįšiu ten!

I
.
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Aš grįšiu ten, kame man sielų 
Ramins gimtinė mano miela;
Oi, grįšiu, grįšiu! čia nebūsiu, 
"Tėvyne! Tau aš dar nežūsiu...

Aš grįšiu ten!

Sudiev kraštai jūs svetimieji, 
Palikit laimėj pasinėrę!
Nors daug jūs turit aukso, turto, 
Bet daug ir dvasiai, sielai skurdo.

Aš grįšiu ten!
L. Šilelis.

18-111-1916 m.

SESUTE

Av

— Sesute, ko taip nusiminus, 
-Kam ašaras lieji graudžias; 
Ar.liūdnų praeitį atminus, 
.Skaitliuoji kovas jos skaudžias?

— Buvau darželį pagaminus, 
Jr kiek gėlių ten auginau; 
Rūtas buvau jau atgaivinus, 
Ir daug dėl jųjų aš vargau!

4

Kas rytas saulei užtekėjus, 
Ravėjau, laisčiau, sodinau;
Ir tiek aš vargus, tiek kentėjus, 
Tų viskų skyriau mylimam...

4 c ?Bet kur šiandienų tas darželis? 
"Kur gėlės mano?... Kur jisai?... 
Po ilgo mūšio ir karionės 
Tas viskas žuvo jau visai...

b

>triktelė;o augštyn, payrate ausis ir žaibo 
greitumu dingo kadugynų tankmėje..................ir
pėdos pranyko...

Rytmečio balsams suskambėjus, sujudo 
i triusties pasaulio tvarinėliai; kiekvienas savo 

Bet tų žo<įžių reikšmė aštri, šiurkšti, ‘ darbo vagon stojo ir džiaugdamasis garbino 
• pasauiįo Tvėrėjų-------

Sodžiaus pakloniais garsiai suskambėjo 
kerdžiaus birbynė; pasigirdo piemenų balsai 
— tai keltavas gena ant pūdymo. Sulojo šunės 
avys subliovė, sumurojo žalmargės — ir visa 
banda, dulkių pilko debesio lydžiams, trau
kia pakrūmėsna-------

Plovėjas, plieno dalgelę lygindamas ant 
priekalo, skambiu plaktuku daužo blizgančius 
ašmenis išanksto nutiesdamas ilgų pradalgė- 
lį.........

Mergaitės, sijonus paraitę, po kūtes, 
klėtis sukinėjasi; apie stubų triūsiasi........
Niūniuoja dainelę.........

Visi prie darbo; linksmai šypsosi saulu
tė vis augštyn ir augštyn pariedėdama ir kas 
kart labiau kaitindama savo spinduliais žeme
lę.

Ramu, malonu Lietuvoj rytmečiu! Kiek 
neišpasakytos grožės, kiek ten džiaugsmo, 
linksmumo!................

į vidų, — pratarė šeimyninkė. Inė jo žmogus giasi kuoplačiausia pasidalinti su kitais savo 
didelis, kaip pusantro perkūno; storas, kaip įspūdžiais; jie visi laimingi. Jų balsai pina- 
sena alaus bačka; raudonas, kaip burokas, si į vienų aidų ir skamba, it smuiko stygos gar- 
ir nosis tamsiai mėlyna, stora, ilga, papur- sai.. 
tus, kaip pavasario agurkas, akys didelės, 
pilkos, paraudonavę — iš visko matosi, kad 
tas žmogus nevienų bačkutę ir butelį yra savo 
amžyje ištuštinęs, — kad tai yra vienas iš al- 
kolio mylėtojų.

— Ar čia gyvena Juozas Lepšys? — klau
sia netikėtas svečias.

— Čia, tamstelė, — sako šeimyninkė bet 
jo nėra namie; jisai išėjo į darbų.

— Labai gaila, — nusimina svečias, labai 
gaila, kad neradau namie. Kaip pareis ati
duokit jam šitų laiškų. Šis laiškas, yra rašy
tas jo sesers velionies; 
seredoje ir palaidojome, 
laiminga moteriškė.
pašoko Jurgis, gi iš gaspadinės rankų išlėkė 
ant žemės šluostoma torielka ir subirėjo į dau
gybę šukių ir šukučių. Pasigirdo dailus, tik 
ne kožnam malonus garsas: patarkšt!

Pradėjo keleivio klausinėti, kaip ir kur tas 
viskas atsitiko. Bet tas nedaug kų tegalėjo 
išaiškinti. Viena, pats nedaug težinojo, — 
antra, buvo taip girtas, kaip žyd’s per pūri
nių. Jis pasakė tik tiek:

— Saliūne, kur aš prisiglaudžiu, buvo 
toks atsitikimas:

— Apsinakvojo pakeleivių porelė. Sakė, 
kad jiedu esu pats ir pati. Ant rytojaus juos 
rado vos gyvus. Davė žinių policijai ir dak
tarui, bet kol tie pribuvo — abudu pasimi
rė. .. Mirštant moteriškė padavė man šį laiš
kų ir dolerį ir prašė, kad aš laiško niekam ne- 
rodvčiau, bet nuneščiau po tuo antrašu, koks 
ant konverto padėtas. Žinoma, tuoj išėjau 
•lauk ir gal būčiau. tuo jaus atnešęs, bet tas do
leris mane sutrukdė: — pasigėriau ir išgulėjau 
pagiriomis ant gatvės iki pusiaunakčio. Pa
matė nenaudėlis policistas ir nugabeno į šaltų
jų, o kad pinigų neturėjau jam už patarnavi
mų užsimokėti, tai dar teisėjas pridėjo maga
ryčioms kelias dienas poilsio už geležinių gro
tų, — ten kur dailūs namai, o pusryčių neduo
da. Tai ir viskas. Sudie!

Ir žmogelis išėjo. *
• *

♦ * *

Gaspadinė, paėmus nuo stalo laiškų, pa
davė jį Jurgiui, kad tas perskaitytų. Jurgis 
atplėšė laiškų ir štai kų jame surado: 
Brangus Broleli:

z— Sudiev!
— Kaip tu skaitysi šį laiškelį, tai manęs 

gyvos pasaulyje jau nebus, 
gyvenimas buvo pastaruoju laiku, 
vienas, prie kito prilipau, 
pardaviau dorų, sunaikinau sveikatų, nusto
jau tikėjimo. O, kaip aš būčiau laiminga, 
kad tai būt tiesa, kad su mirtimi viskas bai
giasi. Niekas nekaltas — mano mirtyj; aš 
pati viskų pragėriau. Broleli, nekeik ma
ne mirusios. Persiprašau!

mirė nedėlios vakare, 
Jau jos nėra... Ne- 

Užgirdęs tuos žodžius,

Žinai koks mano
Pametė

Už palaidumų

F. V.

PRIE LANGO.

— Sesute, ko taip nusiminus, 
Kam ašaras lieji graudžias; 
Ar liūdnų praeitį atminus, 
Skaitliuoji kovas jos skaudžias ?..

L. Šilelis.
i16-HI-1916 m.

Persiprašė.
Jau pavasario saulutė kaskart vis aukš

tyn kįla ant dangaus skliauto, kasdien vis 
karščiau josxspinduliai šildo sniegu užklotų že
melę ir apie medžių kamienus, apie akmenis 
ir samų pasienius jau matosi nuplikę sniegai 
ir paika, šlapia pavasario žemelė kišo ja vir
šun. Kaip jinai mums meili, maolni! Jau jos 
ir kvapas mums iš tolo kvepia ir mūsų kruti
nės gaivina, jau mes — jaučiame pavasario 
dvasių, atgimusia gamta gerėmies. Laukia
me jos išbujojimo į gražiausius pavasario vaiz
dus: žaliais lapais pasipuošusių girių, krū
mų ir parkų puikybę; į žalių laukų pievų ir 
darželių žalius kilimus, puikiausiai išmargintus 
įvairių įvairiausių žiedelių, lupeliu ir pumpurė
lių.

Malonus pavasario vėjalis mūsų veidelius 
glosto; saulės šilumėlė sveiku skaisčiu raudo
numu visų veidelius dabina, puošia, 
nario lietus, ir tas malonus, mielas.

vii gerėsi, džiaugiasi, 
kių tai nepaprastų laimę, 
suprantama.

Pava- 
Ir juo-

Visi jaučia ko- 
bet visiems gerai

• •
• •

Garnių Jurgis vakarienę pavalgęs sėdėjo 
Jo, ir skaitė laikraštį, o gaspėdinė baigė 
(lynus mazgoti -r- nieko daugiaus viduje

r

skaudi ir nepakenčiama. Klausančio širdyje 
kįla liūdesio jausmas. Jaunųjų žodžiuose pil
na nuodų, piktinančių dorus jausmus. Kiek
vienas stengiasi, kad jo ištartas žodis būtų 
pikantiškas, jausmus ujudinantis. 
man pasidarė besiklausant jaunimo 
Dingo auksinės svajonės ir vieton jų 
galvon klausimai:

Kodėl pas tuos, taip skaisčius, 
nius jaunuolius, doros supratimas taip žemai 
yra nupuolęs?

Kodėl jie nekaltybės idealų dabar čia mi
na po kojų?

Kodvl jie, dar vakar n raidinių idėjų 
skelbėjai, savo gyvenime negeidžia jų matyti?

Negaliu išaiškinti šio apsireiškimo. Jau
nimas nuodus geria, ir šaiposi linksmai. Nie
ko augštesnio, prakilnesnio savo gyvenimo 
pamatau nededa. Niekas jiems nerūpi. Pla
tesni gyvenimo idealai jaunimui svetimi, ne
pažįstami. Jie linksmi, o aš vis sau vienas 
sėdžiu prie lango ir liūdžiu. Kodėl aš ne jų 
būryj ? Kodėl nežaidžiu drauge su kitais ?

Netinku. Jos visos laimėje augintos 
dukrelės. O aš vargelių išbučiuotas. Ne
linksma mano kalba........  Mano valandėlės bė
ga prie balto popieros lakšto.

Aš vienas. Vienu ir pasiliksiu prie lan
go, už kurio mūsų jaunimas siaučia. O gal a- 
teis kiti laikai? Gal mūsų idealai susiartins

Volungis.

Liūdna 
šnektų, 
veržiasi

prakil-

Vyturiuks.

LIŪDNA.
Rauda šilelis, ošia giružė, 
Graudžiai vaitoja, verkia medeliai... 
Debesys dengia saulės veidelį, 
Vėjas tik kaukia, draskosi, ūžia.

RYTAS.
Bėga upelis, kriokia, putoja, 
Graužia pievelės žalių krutinę; 
Šniokščia jis, dažos, krauju patvinęs 
Nuotrupas uolų glemžia, šarvoja.

Rytmetyj, saulutei pakilus, nubyrėjo 
rasos sidabrinės perlai... Spinduliai bučiuo
dami, glamonėdami šaltų žemelę, budino iš 
nakties susnudusių gamtų — žadino pasaulį 
prie dienos darbelio.

Augštai, dangaus mėlynėje, sparneliais 
plesdendamas, pragydo vyturiuk’s; pakriau
šėje pempė sujudo; juodoji varna kranktelėjo 
pušių tankumoj. Varnos kranktelėjimo pabū
gęs, miežių dirvos paežyj snūduriavęs zuikutis,

Rauda gamta... Bet mūsų Tėvynė 
Verkia labiaus... Štai žūsta Jos sūnūs, 
Miršta... Už kų? Už kų jų kūnus 
Drasko arai, jau taip nukankinę!?

Dieve! man liūdna, sopa man širdį, 
Kraujas štai verda mano krūtinėj... 
Kaip man neliūsti, jei liūdi Tėvynė? 
Kaip man neverkt, jei verksmų Jos girdi?

Gintaras.

Katalikiška spauda ir 
Tautos Fondas.

♦ , “ 1^———. ■■

Tautos Fondas šiandienų y- gracijų už, savo fondus, T. 
vienu iš didžiausių: dau-

Nedėldieno vakaras. Saulutė pasislėpė 
už augštų kalnų... Dienos šviesų pamažėl 
merkė nakties gludumą.

Žvaigždutės dahgaus skliautuose pradėjo 
viena po kitai spinksėti.

Mėnulis, pilkų debesių vilnyse pasislėpęs 
nardėsi jose, net nepažvelgdamas į žemę.

Aplinkui tyla.
Niekur jokio balso negirdėti.
Pastūmęs į šalį baltų popierų, po kuria 

išvakaryj plunksna vedžiojau, arčiau lango at
sisėdau ir pradėjau gėrėties nakties vaizdais.

Puikus reginys prieš mano akis atsivėrė. 
Vienoje dangaus pusėje bėga augštvbių skliau
tais, vejasi viens kitų tamsiai pilki debesė
liai; antroj-gi pusėj mirga, liepsnoja nesus
kaitoma daugybė didelių ir mažesnių žvaigždu
čių. Kartais jas pridengia padange skrie
jantis debesėlis, bet tuojaus ir vėl nušvinta.

Už mano lango dar tyku — nieko nema
tyti, negirdėti. Pavėlavo turbūt šį vakarų, 
o gal kitur susirado sau daug linksmesnę ir pa
togesnę vietų, kaip čia, po langu.

Kitais nedėldieno vakarais šiuomi laiku 
jau matydavau juos besilinksminančius, besi
šnekučiuojančius, bet šį vakarų dar jų nėra.

Pradėjau svajoti, mųstyti ir skrieti min
timi dangaus mėlyne, 
vergia savo gražumu.
gėmis sykiu su debesėliais, žvaigždžių būryj 
švaistaus.

Bet... kas čia? Lyg, vartų girgždėji
mas pasigirdo. Žvilgterėjau kaimyno kieman. 
Ties vartais sutojo, iš gegužinės sugrįžusi, 
Marytė. Į dangaus berybes žiūrėdama apie 
kažkų svajoja...

Ji jauna, skaisti — prakilnios dvasios 
1 mergaitė. - _ .

Gal ir jos mintys, kaip ir mano, bery- 
bių bangose skrajoja. O gal ji su savo nnmy- 
lėtiniu-meilužiu mintyse atsisveikina. O gal 
jam išreiškia savo paniekų už jo nedėkingumų, 
silpnumų ir nepastovumų, gal...

Tai jos paslaptys.
Mergelės svajones pertraukė prie vartų 

priėjęs bernužis. Atbėgo Rožytė, Juzė ir 
keletas kitų. Greitu laiku po mano langu su
sirinko nemažas gražaus jaunimo būrelis.

Visi linksmi, patenkinti. Kalboms,

Nakties tyla mane pa- 
Žavi. Lekiu padan-

ra 
giausia aukų turi surinkęs ir 
išsiuntęs nuo karės nukentėju
siems Lietuvoje gelbėti.

Išskyrus keletu, T. F. ko
mitetuose ir komiteteliuose 
dirba vien katalikai, mylinti 
savo tėvynę Lietuvų ir ten pa
silikusius savo brolius, arti
mus — pažįstamus — visus 
lygiai badų ir skurdų kenčian
čius.

Aukų T. F. per savo skyrius 
ikišiol jau turi surinkęs virš 
40.000 dolerių. Tas visas au
kas T. Fondui sudėjo ne kas 
kitas, kaip tik viensusipratu- 
sieji katalikai. Kiti, kurie 
nors save ir vadina katalikais, 
bet neturėdami pilnesnio ir 
tikresnio susipažinimo su tik
ruoju katalikišku veikimu, sa
vo aukas sudėjo socijalistų 
arba laisvamanių fondams.

T. F. skyrių nariai, kol su
rinko tuos 40.000 dolerių nuo 
plačiosios lietuvių visuomenės 
ir svetimtaučių, be abejo tu
rėjo nemažai vargo. Reikėjo 
jiems visur * landžioti ir visų 
prašyti. Žinoma, be vargo 
nieko nenuveiksi. Taigi ir T. 
F. skyriai ir jų nariai, nors 
vargo, bet surinko pusėtinų 
pinigų sumų, kuriais galėjo 
nevienų Lietuvoj badų ken
čiantį nuo mirties išgelbėti, ar 
palegvinti šiek tiek jo vargus 
ir skurdų.

Klausimas tik kįla štai 
koks. Ar vieni tik T. F. ko
mitetų nariai tuos dolerių tūk
stančius nuo karės nukentėju
siems gelbėti surinko?

Ar nepagelbėjo T. F. sky
riams aukų rinkime ir kita 
stipra galybė. Reikia pripa
žinti, kai nuo karės nukentė
jusiems aukų rinkime nemažai 
pasidarbavo katalikiška spau
da — laikraštija. Jei kata
likiška spauda T. Fondo ne
būtų rėmus ir agitavus už jį, 
T. F. komitetai nebūtų surinkę 
tų tūkstančių dolerių.

Bedieviška spauda nieka
dos ir niekur T. F. komitetų 
veikimo nerėmė, gi priešingai 
varė ir varo kosmarkiausių a-

Fondų visokiais būdais apjuo
dindama ir šmeiždama. Nuo 
T. Fondo atgrasinimui, sulai
kymui nuo aukų bedieviška 
spauda nesidrovi išmislinėti, 
prasimanyti visokių nebūtų ir 
negirdėtų dalykų ant T. Fon
do. Jų kalbėtojai, važinėda
mi po kitus miestus pasilipę 
ant estradų visa gerkle šau
kia, kad nei vienas nei vieno 
cento į T. Fondų neaukotų.

Katalikiška spauda netik 
kad turi nurodinėti T. F. ko
mitetams pasekmingesnius au-' 
kų rinkimo būdus, bet lygiai 
nenuilstančiai turi grumties su 
bedieviška spauda, kuri yra 
pasirengus gražų Lietuvos 
šelpimo darbų suardyti. Čia 
nenoriu daryti jokių ilgų 
išvedžiojimų, kaip daug ka
talikiška spauda prigelbsti 
aukų rinkimui, — nes ma
nau, kad kiekvienas šiek- 
-tiek tėmydamas gali ge
rai suprasti. Norėčiau tik i
padaryti tokį išvedimų, kad 
mes visi visados stengtumė
mės atsilyginti teisingai tiems, 
kurie mums kų gero yra pada
rę. Mes, kurie dirbame T. 
Fondo komitetuose — skyriuo
se, matome, kad katalikiška 
spauda labai daug prisidėjo, 
pagelbėdama mums surinkti 
lig šiol jau virš $40.000, ir ji 
nenustos mus rėmus ir toliaus.

Bet kų mes jai užtai duo
dame?

Mes neprivalėtume turėti to
kios širdies, kad jei kas mums 
kų gero daro, nei ačiū nepa
sakyti užtai. Ne, mes turi
me savo draugams visada 
draugiškai atsilyginti. Mes 
turime parodyti tokį pat prie
lankumų katalikiškai spaudai. 
Kokiu būdu mes galime kata
likiškai spaudai atsilyginti? 
Pinigus, kuriuos renkame, 
renkame dėl savo brolių nuo 
karės nukentėjusių; iš jų nei 
cento katalikiškai spaudai mes 
negalime duoti. Mes tik pa- 
siunčiame katalikiškiems laik
raščiams aukotojų vardų sąra
šus, kuriais užpildome laik
raščių skiltis, kad net patiems

nemalonu yra matyti pusę 
laikraščio užpildyto vien var
dais. Bet atsilyginti mes ga
lėsime labai lengvu būdu, jei 
tik panorėsime.

Štai pavyzdis:

— Teko patėmyti tai vienur, 
tai kitur, kad jau yra prakti
kuojama rinkti aukas nuo ka
rės nukentėjusiems per tam 
tikras T. F. atspaustas blan
kas. Toks aukų rinkimas 
kuogeriausias pasekmes paro
dė. Bostone per vienų mėne
sį surinkta, rodos, apie $370. 
00. Tas aukų rinkimui blan
kas T. F. komitetų nariai turi 
išnešiuoti po stubas ir vėl kas 
mėnesį pereiti jas išrinkdami 
ir naujas toje vietoje palikda
mi. Tai-gi čia ir turime priei
namiausių progų katalikiškai 
spaudai atsilyginti už jos 
mums prelankumų. Išnešio
dami naujas blankas, podraug 
turime užrašinėti katalikiškus 
laikraščius. Laikraščių užra- 
šinėjimui mes nei kiek laiko 
veltui nesugaištuimėm, bet sy
kiu atliktumėm darbų su 
blankų išnešiojimu. Nauda iš 
tokio katalikiškų laikraščių 
platinimo mums būtų neapsa
komai didelė. Viena, mes 
platindami katalikiškų spaudų 
atsilygintumėm jai; antra, juo 
mes plačiaus tarpe liaudies iš
platinsime katalikiškus laik
raščius, juo mums bus daug 
pasekmingesnis ir lengvesnis 
aukų rinkimo T. Fondui dar
bas. Tiesa, gal ne kiekvie
nas T. Fondo komiteto narys 
galėtų turėti tam tikras pilnas 
žinias apie katalikiškų laikraš
čių agentūras, jų kainas ir tt. 
Tų visų laikraščių užrašinė- 
jimo darbų galėtų atsakan
čiai sutvarkyti kiekvieno mies
to katalikiškų laikraščių agen
tas, jei jis tik yra Jeigu ku
riame mieste tokio agento ne
būtų, tai to darbo sutvarky
mų gali atlikti
nas.

Katalikiškų 
gentai būtinai 
prie T. F. skyrių ir vykinti šį 
katalikiškų laikraščių platini
mo būdų gyvenimam Mažiau
sios progos tinkamos katalikiš
kos spaudos platinimui nerei
kia praleisti veltui, jos neiš
naudojus. Taigi subruskime, 
kaip galime smarkiau! - Nes 
spauda — tai mūsų tvirtovė.

Volungis.

CONNECTICUT CITIZEN 
kovo 1916 rašo, kad organiza
cija Amerikos taip vadinama 
NATIONAL SAFETY COUN- 
CIL — Tautos Apsaugos Sųta- 
ryba priešinasi svaigalų vaiz
bai. . x

Ketvirtasai Kongresas tos 
organizacijos Tautos Apsau
gos Sųtarybos buvo laikytas 
Philadelphijoje. Atstovų pri
buvo apie 1.500 pramonijos ir 
transportacijų, kurie dalyva
vo toje Sųtaryboje. Tos or
ganizacijos užlaiko duagiau 
kaip 2.000,000 žmonių.

Nors dar formalės rezoliu
cijos nebuvo užvestos kaslink 
alkolinių gėralų, tečiaus tiks
las/ ir dvasia šios organizacijos 
jau aiškiai nutarta, kad išda
rius pienų sunaikinimui alko
linių gėrimų iš pramonijos 
tarpo. Nebūta jokų alkolinių 
gėrimų metiniame pokylyje, 
kuriame dalyvavo apie 1.000 
žmonių. Pennsylvanijos gu
bernatorius M. G. Brumbaugh 
ir miesto Philadelphijos ma
joras Rudolph Blankenburg, 
buvo pirmi kalbėtojai. Pra
kalbos laike majoras Blanken
burg, paėmė vandens stiklų 
nuo stalo ir tarė: “Klausyto
jai, šitas tai apsauga pirmų 
pirmoji; nėra nieko šitame 
stikle kas kariautų priešais ap
saugų.” Ta apsauga tapo 
priimta rankų plojimu. Visi 
klausytojai pilnai pritarė ma
joro sakiniui. Gubernatorius 
Brumbaugh savo prakalboje 
davė svaigalų vaizbai su savo 
smuklėmis atv iromis daug 
karčių pipirų. Šio straipsnio 
rasėjas turėjo garų progų su 
tais Kongreso vadais pasikal
bėti. Jie visi be jokio išėmimo 
išreiškė pasibiaurėjmų svai
galų vaizbos, kad ji gadina 
visas pramones. Didžiųjų 
geležinkelių direktorius pri
pažino, kad jei šis sumanymas 
panaikintų svaigalus visai iš 
tarpo 50.000 tarnų, tai gele
žinkelių nelaimės sumažėtų lig 
50 nuošimčio, ir kompanijos 
sutaupintų milijonus dolerių 
kas metas.

Kitas to Kongreso vadas 
pranešė, kad kompanijų per- 
dėtinių skaičius auga smarkiai, 
kurie patįs atsižada sunaudoti 
svaigalus stengdamiesi savo 
pavyzdžiu patraukti savo dar
bininkus.

Svaigalų valdininkai labai 
rūpinasi apie ūkę. Jiems rū
pi kas nupirks javus nuo ūki
ninkų, jei tie bus nereikalin
gi išdirbimui svaigalų. Bū
tent kas pirks miežius, vinvuo- 
ges, obuolius ir vyšnias? Jiems 
rodos būk nebūtų žmonių ku
riems patinka tie daiktai be 
perleidimo jų per smuklininko 
rankas ir be padarymo iš jų 
buizos.

vietos klebo-

laikraščių a- 
turi prigulėti • ' f • t • v •

v*

Darbininkas.

Maišo, kaip šuo su uode
ga. • • •

Giminės tik per laukų.• • •

Koks ponas, toks karmo- 
nas.

• •

Pelai tarp grūdų.
• • • * Hį

Kad ir didelis, bet kvai
las.

* 1

• • •
Skola ne žaizda, neišgis.

• • • i

Bėdoj pažįsi prietelių.
• • •

Kų iškasi, tų palesi.

Melskis ir už pečiaus, Die
vas girdės.

• • •
Ar sušalsi, kaip ana boba 

per Šventų Jonų ant pečiaus.
• • •

Keptų karvelių niekas į 
dantis neįmeta.

• • •
Kas tėvo, motinos neklau

so, — geru keliu neišeina.
• • •

Iš dainos žodžio neišmesi.
• • •

Vienas, kaip akis kaktoj.
• • •

Prarijo, kaip uogų.
• • •
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syk, manau, — paplepėsime. 
Nuėjau... Beldžiu-beldžiu du
ris, išėjo gaspadinė ir sako: 
“Taviškė išėjo į moterų susi
rinkimą.” Kas daryt? Na
mo grįžt — negerai: draugai 
išjuoktų. Reik eit į moterų 
susirinkimą, tai susirasiu ir 
“saviškę;” pasiklausysiu apie 
ką moters kalbasi. Gal uždės, 
manau sau kliubą, tai išsi
trauksime gardaus skystimė
lio, meiliai pasikalbėsime — 
tai bent bus kliubas. Ką vy
rų kliubai “ gilino ja ”?... To
kioms mintims persiėmęs trau
kiu svetainės linkon. Nei ne
jutau kaip atsidūriau prie sve
tainės durų. Ar eit vidun, 
ar ne? ... Lyk ir nedrąsu. Ge
riaus pasiklausysiu už durų 
apie ką kalbama, tai tada 
gal... ir įsidrąsysiu. Ugi tu 
mano... moterįs-merginos pie
nuoja avangardą ir ruošiasi 
prie užpuolimo... Net visos 
mano gyslos sustingo. Tik 
pamanykite dar nepasiliovė 
karė vokiečių su visu pasauliu, 
o čia štai jau vėl ruošiamasi 
prie naujos karės. Lietuvės 
moterys ruošiasi karėn. Gal 
norėtumėt žinot ką moterys 
mano bombarduot. Ugi ruošia
si bambarduot tamsą... Ir pa
manykite kokius pasirinko jos 
ginklus. Ugi vakarinius kur
sus, kur žadama mokytis rašy
ti, skaityti, virti, kepti, siū
ti, mėgsti ir dar laikyti ko
kias ten prelekcijas iš istorijos 
ir kitų mokslo šakų ir dar die
vai žin ką jos ten kalbėjo apie 
savo ginklus, net man galvo
je pradėjo maišyties: kursai 
ir prelekcijos, tai kitko ir ne
pamenu.

Nugirdus tą visą ant širdies 
kiek palengvėjo ir palioviau 
pykęs ant “saviškės,” kad 
prisidėjo prie minėtų pienų, j-ad ~ įsileistų 
tečiaus niekaip negaliu" supras-, 
ti: kaip galės jos kautis su 
tamsa taip silpnai apsiginkla
vę. Kad jos nusižiūrėtų į vy
rus, manau savyje, tai gal ga
lėt^ pasiskolinti kiek “gerų” 
pavyzdžių. Pastarieji turi net 
per gerus ginklus. Sakysite, 
kad ne. Tik palaukite, tuo
jaus papasakosiu ir apie mūši] 
naujokyno vyrų ginklus. Pa- 
veikslan, mūsų kliubi] vyrija, 
tai tikri kovotojai su “ tam
sa. ’ ’ Susirenka kliubo sve
tainėje apkalbėt kovos būdus, 
pirmiausia įsipila -stiklelį ge
ros “R’ve” degtinės, jei vie
no neužtenka dadedama dar 
keliatas, paskui ištirt ar jau 
patogus laikas ruošties prie 
kovos su “tamsa,” nusitve
ria žiūronus, kurie nudirbti į 
paveikslą bonkos su rudžiu 
pripildytos, užverčia į viršų 
ir dairosi ar neįsiskverbė kur 
pro lubų plyšius “tamsa.” Ne 
kartą tokiom ceremonijoms be
sitęsiant viens kuris sušunka: 
“štai pro šį plyšį “tamsa” len
da.” Tuojaus visas buris tik
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I“tamsą.” Ne kartą 
rėk, tai ir pamatysi: kitą su 
juoda akia, kitą be 
dar kitas ir pas Abraomą nu
sidangina, bekariaudamas su 
“tamsa.” Tai bent kariauto
jai. Mūsų vyrų kliubuose^ 
tokioms ceremonijoms pasibai
gus, sveikų išlikusių laikoma 
posėdžiai ir, kad ateityje dau
giaus šviesos praplatinus, pri
verstinai reikalaujama iš kiek
vieno nario sudėti po $1.00 ir 
už tuos pinigus užsakoma 
kiekvienam nariui — “Šakė,” 
“Laisvė,” “Keleivis” ir dar 
dievai žin koki kiti šlamštai, 
atsiprašau, norėjau sakyt 
laikraščiai.

Nenusisekus prašalint, no
rėjau sakyt, įskiepyt į narių 
širdis tamsos su visais panarnė
tais įrankiais, parkviečiama 
kliubo lėšomis Mockai ir kiti 
tam panašus gaivalai. Tai-gi 
matote kokie vyrų ginklai 
prieš “tamsą.”

Moterys tuojaus pasirodė, 
tokių ginklų neturėsiančios. O 
gal... Tie kursai ir prelekci
jos ir yra geri ginklai.

Bus kas nebus. , Reikės 
prisižiūrėti ir tiems moterų 
ginklams. Bemintydamas a- 
pie vyrų ginklus užmiršau, kad 
aš stoviu prie svetainės durų. 
Reikėti] įeit į vidų ir papasa
kot moterims apie vyrų gink
lus ir jau taikiausi tik klingį 
pasukt, kaip pirmininkė paša- je* 
kė — “Moterėlės jau 10:30 v^ 

I vėlus laikas, susirinkime kitą 
trečiadienį ir tolesniai apkal
bėsime savo reikalus.” Aš pa- 
brukšt ir nudumiau tolyn.

Parėjau namo ir galvoju a- 
pie moterų kursus ir visokias 
jų suminėtas lekcijas. Reikės, 
manau savyje, nuvykt kitan 
ji] susirinkiman: pasiprašyt 

j ir apipasakot 
joms visus mano pritirimus. 
Tik kasžin ar jos įsileis Bus 
kas nebus, reikės nuet, 
taip tai ir “Darbininką” gali 
bailiu pavadinti, ko labai ne
mėgstu. Reikia rizikuot.

Jei Pittsburgh’o ir apielin
kės lietuviai vyrai ir dargi net 
inteligentai praėjusiais me
tais rizikavo sutvert bendrovę- • _ 
katalikiškam laikraščiui leisti. i 
Bendrovė kad ir žlugo, bet 
drąsa ji] vis bus man paveks- 
lu. Tai kodėl aš negaliu ri
zikuot lankyti moterų-merginų 
susirinkimą.

Taigi užtikrinu, kad mėgį- 
, siu ir jei nusiseks, tai ir ‘ ‘ Dar
bininko” skaitytojams prane- 

| šių savo pat irimus.
Basakojis.

bulvių ir žąsį, o Laurienė nuo savęs 
dar ketina pridėti senos avies rudens 
vilną ir linų gryžtę. Tai aš jau jų 
pasigailėjau ir paketinau sušelpti. 
Dabar pasiimk savo užstatus, o duok 
šią mano 15 rublių. Neužmiršk ir A- 
merikoje būdama kiek aš tau gero pa
dariau, kaip aš tave sušelpiau.

Viršaitis, (atsistojęs, rūsčiai}O tu kiaulė! Kaip 
tu drįsti ir nesigėdiji taip žmones 
skriausti. Tokius didelius palukus 
lupt, juk tai tiesiog — kraujagerys- 
te!.. tai užmušimas žmogaus... ir dar 
drįsti sakyti, kad tu žmones sušelpi... 
Tu boba nelaboji!..

Juozienė. Kūmuti, nešauk ant jos, ji mane 
nuo mirties ir bado išgelbėjo. Su 
tais 15 rublių, kaip aš sirgau. Tegul 
jai Viešpats atlygina šimteriopai 

Jonienė. (Greitai) Ne Viešpats, bet tu ati
duok, nes dabar gavai nuo vyro, o 
man reikia Laurus sušelpti.

Viršaitis. Tik jau reikėjo žmonai duot nors 
apsidžiaugt su tais keliais rubliais, 
nors sarmatą turėtum, taip lįst į akis. 

Jonienė. Kokia čia sarmata? Mano pinigai. 
Nevogti ir ne iš balos ištraukti. Kaip 
neturėjo, tai pasigailėjau ir pasko
linau, o dabar gavo, tai tegul atiduo
da. .. man reikia tuojaus.

Viršaitis, (su panieka) Kūma, duok tai raganai 
tą 15 rublių ir tegul ją kipšas neša 
■lauk iš mūsų akių, ko ji čia lenda į 
akis, kaip kokia pikta dvasia.

Juozienė. Kad, kūmuti, dar aš pati neturiu 
nei vieno rublio, iš kur aš jai galiu 
duoti?

Viršaitis. Po šimts pypkių! Užsiplepėjau ir 
užmiršau... Štai ant'‘stalo pinigai. 
Viso 50 rublių. (Paima ir duoda Jonie
nei Į rankas). Štai laivokortė tau su 
vaiku ir štai laiškas. Tas viskas buvo 
prisiųsta mano vardu, tai aš paėmiau 
iš pačto ir tenai valsčiuje perskaitėme 
ir visi žmonės girdėjo, ir visi giria 
tavo Juozą, kad jisai išmintingai pa
darė atsiimdamas tave. O ką jau jūs 
čia gero turėjote. O tenai, keletą 
metų pagyvenę, tai kaip pargrįšite, 
būsite ponais.

Juozienė. Ačiū, kūmuti, už viską labai ačiū. 
Še, Jonien, tau tą 15 rublių. Labai 
ačiū ką mane sušelpiai bėdoje ir pa
laukei iki šiol. Tegul tau Dievas už- i 
moka ir laimina.(Pakyla nuo kėdės vir
šaitis ir Jonienė, abudu atsisveiki
na.)

Jonienė. (Atsisveikindama) Ačiū, ačiū sveika 
atidavus, o jau aš maniau, kad pra
žus tie mano 15 rublių. Sudievu! li
kit sveiki!

Sudie, kūmute, sudie.
Sudie, Sudie. Laimingos kelionės!

TRUŲ AKTŲ SCENIŠKAS VAIZDELIS. 
Parašė F. V.

(Tąsa) •

rėsi ir tėvelis valgys ir aš valgysiu, 
jei tik nelabai bus rūgštūs. Kaip tu
rėsime namie savo tėveą tai ir mane 
visi nestumdys ir nekumšės, kaip ka
lę. Dėlto prašyk vaikeli Dievo, kad 
greičiau mūsų tėvelis parvažiuotų, ar
ba nors pinigų parsiųstų ant duonelės. 

Jonukas. Tai kas tuos pinigus atneš, mamyt, 
jei tėvelis neparvažiuos?

Juozienė. Vaikyti, yra mieste tokie namai, 
pačta, tai į tą pačtą parveža pinigus 
ir laiškus iš Amerikos.

Jonukas. Tai kodėl tu, mamyte, nenueini į 
tą pačtą parsinešt tuos pinigus ir to 
laiško, kaip tėvelis mūsų parsiunčia. 

Juozienė, (liūdnai) Einu vaikeli, einu, bet 
man nusibodo ir vaikščiotu Kaip nėr 
nieko, taip nėr.

Jonukas. Tai gal, mamyte, tėveliui, nieks 
nepasakė, kad tu eini į pačtą tų pi
nigų ir tų laiškų, tai iš ten jų ir neat
neša.

Juozienė, (tylomis keletą kartų apsuka ratelį 
ir pasikeldama nuo kėdės sako:) Na, 
vaikyti, jau pribaigiau rytuliuką, 
bėgsiu į miestą, parnešiu duonelės ir 
druskos, ir dar užbėgsiu pro šalį į 
pačtą pažiūrėt, ar nėra nors groma- 
tėlės nuo mūsų mieliausio tėvelio. O 
tu paaluk vidui, niekur neik, kad vėl 
kas nenuskriaustų.

Jonukas. (Maloniai glausdamasis prie motinos) 
Mamyte, tiktai tu paprašyk to pačto, 
kad jisai pasakytų mūsų tėveliui, kad 
mes jo taip labai laukiame. O pa
kol tu pareisi aš poterėlius kamputy
je kalbėsiu visus, kokius tiktai tu ma
ne išmokinai. Niekur iš vidaus nei
siu, lauksiu tavęs ir tėvelio su duone- i 
le pareinant.

Scena II.

Tie patys ir Viršaitis.
Viršaitis. (Garsiai) Labas vakaras, Juoziene! 

Ar dar tamsta gyvuoji?
Tuom tarpu Jonukas užlenda už galo lovos, 

o Juozienė sveikinasi su viršaičiu.
Juozienė. Labas, labas! Krutu kūmai, iš Die

vo malonės... Kas-gi tamstą čia at
vijo? Jau veik bus metai kaip be- 
simžtėva, jau ir sūnus nebepažįsta po- 
džiaus... Meldžiu sėsties (paduoda 
kėdę ir sėdasi abudu).

Viršaitis, (sėdėdamas) Kūmutei, matai, prie 
gyvenimo, prie ūkio tai per darbus 
žmogus nei valandėlės liųoso laiko ne
turi, o čia dar kaip tyčia esu ponu vir
šaičiu, tai tų visokių reikalų be ga
lo. Štai, ir dabar atnešiau tau laišką, 
laivakortę ir pinigų 50 rublių. Vis 
tai nuo tavo Juozo iš Amerikos. Ji
sai tave su vaiku atsiima į Ameriką. 
(Tai sakydamas padeda ant stalo po- 
pierų pluoštą. Jonienė bekalbant, 
susimaišo).

Juozienė. O, Jėzau! (po tam pradeda skubiai 
kalbėti). Tai mano Juozelis!... ma
no balandėlis... mano geriausias. Jis 
manęs neužmiršo ?! O oš... aš jau bu
vau bemananti... atleisk tu man, Juo
zeli, tu mano aniolėli. (staiga atsiga- 
gavus). Ačiū, kūmuti, ačiūl Pats 
Dievas tave iš dangaus atsiuntė. O 
jau man su kūdikiu buvo visai riestai, 
jau veik nebeturėjova nei ko paval
gyt, nors imk ir mirk iš bado. Uba
gauti sarmata, po ligai silpna, nebe- 
padirbu sunkesnio darbo, o pavalgyt 
dviem reikia. Tai ir būk gudrus ir so
tus.

Viršaitis. Tai kodėl pas mane neatėjai, kū
mute, būčiau pagelbėję?. Dar, dė
kui Dievui, aruodai netušti, dar ir 
kišeniųje žvanga. Tik žodelį būtumei 
pasakius, tuojaus pilną vežimą bū
čiau visako aš pats atvežęs... tokiai 
žmonai, kaip tau, aš nakties laiku 
būčiau patarnavęs. Tu, kūmute, nei 
nežinai koks mano per gerumas... 
(atsisėda arčiau Juozienės).

Scena III.
Durys prasidaro, įeina Jonienė nešdama 

ant pečių surištas pundelyje 3 paduškas ir ske
petas, o rankoje čeverykus.

Jonienė. Tegul bus pagarbintas...
Juozienė kartu su Viršaičiu. Ant amžių amži

nųjų...
Jonienė, (padeda ryšulį ant lovos) Iš Lauro 

pargrįžusio iš valsčiaus raštinės, su
žinojau, kad tau, Juoziene, vyras 
parsiuntė pinigų ir laivokortę. Tai 
pasiskubinau atnešt tavo daiktelius. 
Manau, dar besiskubindama pas vy
rą gali ir užmiršti. O čia man labai 
pinigai reikalingi. Tie 15 rublių. Aš 
ir taip ilgai, veik du mėnesiu jų lau
kiau. Dabar Laurai prašo, kad 
jiems pagelbėčiau. Už 15 rublių ką 
paskolinsiu jiems iki pavasario, pri
žada palūkanų pūrą kviečių, du puru

v

ieškoti. Amerika 
country.”

Žinoma, būtų labai pagei
daujama, kad į tą klausimą 
atsilieptų kuodaugiausia mer
ginų ir moterų ir geriau jį pa
aiškintų. Dėlto merginos ir 
moterėlės, netylėkite — atsi
liepiate visos! Tai jūsų rei
kalas.

Mes tik lauksime.

KAIP MERGINOS IR GAS
PADINES TURĖTŲ GE

RIAUSIA NUSISTA
TYTI SAVO SAN-

TIKIUS.
Apie penkias savaites atgal 

p. Nenuorama pakėlė laikraš
čiuose svarbų klausimą apie 
sugyvenimą burdingierkų su 
gaspadinėcnis. Buvo nurody
ta, kaip merginos yra gaspa
dinių skriaudžiamos ir išnau
dojamos. Tiesą pasakius, ta
me strąpsnyje gaspadinių ad
resu druskos nesigailėta

Tos pastabos taip ir pras
kambėjo negvildentos. Pa
laukęs porą savaičių, para
šiau “Darbininkam” straipsne
lį nurodantį, kad velnias yra 
ne taip baisus, kaip jis pie
šiamas; kad pagaliaus ir tie 
blogumai, kuriuos burdingier- 
kos kenčia gali atnešt gerus 
vaisius, tik, žinoma, toms, 
kurios mokės tuomi pasinau- 
duoti. Būdamas vyru, išdės
čiau tą dalyką taip, kaip jis iš
rodo iš šalies žiūrint. Ma
nau, kad perdaug su tiesa ne
prasilenkiau. Bet p. Nenuo
ramai tai nepatiko ir “Darbi
ninko” 35 No. moterų skyriuje 
rašo, kad aš nesupratau to 
reikalo ir užmeta man štai ką: 

“Jei p. F. V. būtų patiri- 
nėjęs apie bendrabučius tarp 
svetimtaučių, arba būtų luk
terėjęs, pakol lietuvių spau
doj pasirodys platesnis aprašy
mas to klausimo — būtų ge
resnių paramščių ieškojęs savo 
kritikai.”

Labai ačiū už patarimą pa
laukti tų taip svarbių nurody
mų lietuvių spaudoje — lauk
siu išsižiojęs ir jeigu bus svar
būs ir teisingi, tai iškalno 

i prižadu jais naudoties tame : 
į klausime. Ir netik ką pats 
naudosiuos, bet ir kitiems 

' juos rekomenduosiu ir girsiu. 
Bet kol kas prašyčiau Nenuo- 
ramos nepalaikyt man už blo
gą, jei nelaukiu kol jie i- 
šeis iš spaudos. Šiuo tarpu 
pasakysiu keletą žodžių ir apie 
svetimtaučių bendrabučius.

Kaip aš pritvriau Vokieti- 
j joje, ir ten bendrabučiai' yra 
ir-gi nepergeriausi:

1) Bendrabučiuose disciplina 
tur būt dar aštresnė, kaip pas 
gaspadines būnant;

2) Kaip praktika Vokietijo
je parodė, tai bendrabučiuo
se daug didesnis yra plėtoji
mas ir limpančių ligų;

3) Neišvengtinai varžoma v- 
patos laisvė, susidū rus ben- 
drabutin įvairių pakraipų ir 
pažiūrų žmonėms.

Ant kiek man yra žinoma, 
tai bendrabučių sistema gerai 
pavyko tik prie kaikurių mok- 
slainių ir vienuolynų. Bet 
ten viskas buvo kontroliuoja
ma tam tikro autoriteto iš ša
lies. O šiaip, kiek man jų 
teko matyti, tai visur pilna 
yra neužganėdinimo ir ginčų.

Maskolijoje taipgi daug esu 
matęs taip vadinamų “arte
lių,” kur taipgi visų bendrai 
gyvenama ir valgoma. Vyrų 
“artelėse” gyvenama gerai, ir 
tai ne visose, o moterų nema
čiau nei vienos “artelės”, kad 
būtų rami ir laiminga. Ap
lamai imant, tokiame bendra- 

, butyj merginos patol gyvena, 
pakol nesusiranda tikamo 
“burdo” šalyje. Ir visai 
ant to neatsižvelgia, kad 
bendrabučiuise pragyvenimas 
biskį pigiaus atseina, kaip 
kad pas gaspadines. Bė- 

! ga lauk iš bendrabučių, 
padus pasipusčiusios, pirma
jai progai pasitaikius. Ir 
bėga dėlto, nes išranda, kad 
pas gaspadines yra geriau.

Aš tikiuosi, kad man už 
! piktą merginos nepalakys, jei 
‘ aš joms patarsiu geriaus lai- 
į kyties šeimyninkių “burdo,” 
kaip bendrabučių. Jei ne vi
sos, tai bent tos, kurios ma
no su laiku tapti gaspadinė-

Tobulinkite širdį per “Tikybą ir D o r ą.” Ką apie išnaudojimą, tai 
Nepale

,, j negera viena šeimymnkė — va- 
I žiuok pas kitą. Už savo pini
gus visados galima gauti tą. 

j ko nori; tik reikia mokėt

Viršaitis. 
Juozienė.

Jonukas. 
Juozienė.

SCENA IV.

Juozienė ir Jonukas.
Mamyte, aš labai noriu valgyt.
O tu, mano vaikeli, ir aš noriu la

bai. Bet pirmiausiai padėkavokime 
Dievui už tai, kad mūsų tėvelis iš A- 
onerikos parsiuntė mudviem daug, 
daug pinigų. Jau dabar neaiksime, 
nebadausime, jau mes dabar turtin
gi. Ir paduškėles turime ir drapa
nas, ir čeverykus. Aš tuojaus apsi- 
rėdžius bėgsiu į miestą, parnešiu 
duonos, silkių... ne, ne silkių... nu
sipirksiu bent pusę svaro mėsos, arba 
lašinių, tai kad privalgysime. Tai 
kaip mumis mūsų gerasis tėvelis aprū
pino. Neužmiršo. O dabar, vaikeli, 
klaupkim ė s ir padėkavokime Dievui 
už jo šventą malonę, ir paprašykime 
tėveliui sveikatos. (Abudu atsiklau
pia prieš kryželį ir susiima rankas.).

Uždanga nusileidžia.

PABAIGA.

Į DARBĄ
Skaitykite “D r a u g ą.”

Platykite "Darbininką”

I

Dainuokite ir gieduokite iš “M u z i k o s.“

“P a ž a nŠvieskitės per

Blaivinkitės per “Tauto

g »•”

s Ryt ą.“

Pažinkite svaigalų blėdį per “Švies ą.”

Atsijaunykite- per “V y t į.”

Žiūrėkite, kaip smailiai duria “E ž y s.“

Žiūrėkite, ką daro kanapyne “2. v i r b 1 i 8.

Būkite santaikoj su “S a n t a i k a.”

I

F. V.

PITTSBURGH, PA 
Nauja kuopa A. I*. R. K. M. S.

Pastangomis p-lės A. M. Su- 
tkaičiutės kovo 17-tą čL š. m. 
sutverta A. L. R. K. M. S. kuo
pa. Susirinkimas įvyko 8:30 
vai. vakare ir, kiek teko pa-vcu. vanaic pa-

tirt, tą vakarą įsirašė Sąjun- 
gon 10 narių.

Atsiradimas moterų draugi
jos mūsų kolonijoj, rodos, ne
būtų naujas apsireiškimas, kad 
reiktų tiek daug kalbėt apie 
tai, arba net į laikraščius ra- 
šinėt. Moterų Draugijų čia 
nestinga. Tečiaus ši, nau
jai sutverta draugija, žada ką 
tai nepaprasto Pittsburgh’o 
naujokynui — ką tai naujo.

Kad taip yr, tai geriausia 
patikrina kad ir tai: kur tik 
pasisuksi, kaip seni, taip 
jauni, kits kito klausinėja — 
kas tai per draugija, ką joje 
moterįs veiks... Net ir vieti
nis “ laikraštukas ’ ’ pradėjo 
rūpintis naujai tveriamos dr- 

! jos likimu. Gird — “Sąjun
ga — labai baisus, negražus 
vardas, kad kokios da gali 
būt socijalistų!” — Suprask, 

j socijalistai žodį “Sąjunga” 
užpatentavo ir kitiems nedera 
vartot. Baisumas... Gal bus 
geriau, kad pavadinus minėtą 
kuopą “Gaspadinių Unija,” 
bet vėl, tai būtų patentas iš
duotas minėto “laikraštu- 
ko.” Jis G. U. taip rėmė, 
rekomendavo Pittsburgh’o mo
terims, bet paibeliai žino, del
ko šios kolonijos lietuvės ne
kibo prie jos. Bet minėtas 
“laikraštukas” dar dau- 

i giaus kuom norėtų aprūpint 
Pittsburgh’o A. L. R. K. M. 
S. kuopą, būtent: pripiršt iš 
savo štabo daktarę Taigi jis 
per savo korespondentą sako: 
“reikėjo pasiskirt savo kuopai 

I daktarą. Vienos įneša: kaip 
moters, tai moterį daktarę 
pasiskirsim, čia yra lietuvė 
daktarė.” Na, ir kuopa drį
susi pasiskirt kitatautį vyrą... 
Tikra Dievo bausmė. Aha! 
Norėtųsi kataitei prie lašinė
lių, tik tos pinklės... ta kata
likybė, tai tikri spąstai... 
Rekomenduojamoji-gi daktarė
— “buvusi katalikė moteris.”
— Taip pats tas “laikraštu
kas” ją vadina. Na, tiek to, 
moterys pačiuos, turbūt, ge
riau žino ką darą.

j Tai matote, kaip mūsų 
! moterėlėms ir merginoms visi 
žingeidauja. Bet jūs manysi
te, kad jos paiso. Nei kiek... 
Jos varo savo darbą tolyn; lai
ko susirinkimus, agituoja ir 
vis naujas nares įrašinėja į Są
jungą. Ir dabar, man ruo- 
šianties pranešt “Darbininko” 

i skaitytojams apie moterų-mer
ginų susirinkimą, jos suruošė 
net du nauju susirinkimu ir 
prirašė į Sąjungą apie 23 nau
jas nares. Jei jos ir toliaus 
taip smarkiai dirbs, tai neliks 
ne vienos moteries Pittsbur
gh’o naujokyne neprigulinčios 
lietuvių moterų Sąjungai. Kas 
labiausia, tai ir aš turėsiu 
kreipties prie “Darbininko,” 
kad parūpintų daugiau kores
pondentų šiai kolonijai: — aš 
neapsiimu viso moterų veikimo 
aprašyt.

Tik pamanykite, kaip jos 
veikia. Susirinkimus laiko 
kas trečiadienį, žodžiu pasa
kius laužo šios kolonijos senai 
priimtąją tradiciją. Kitados 
trečiadieniais žmogus atlanky
davai saviškę, dabar nueik at
lankyt — nerasi namie: išėjo į 
susirinkimą.

Nors ne esmi pliuškis, te
čiaus pasipasakosiu savo atsi
tikimą iš priežasties minėtos 
kuopos susirinkimų. Kaip bu
vau įpratęs, kas trečiadienį 
lankytis pas “saviškę,” nieko 
nemanydamas kiutiAu ir šiuomJ

ki-

Ponaitis-geltonkojis (Pa
juokimas). ♦ • ♦

Per daug rvbų, po du gry
bu. (Žemaičiuos)

• 4 •

Puola, kaip musės ant me
daus.

SKAITYKITE IR PLATYKITE ŠIĄ 
knygelę.
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reikalingiausia. Ir už tat su
sivienijimas ir prasineša vir
šum kitų visų mūsų organiza
cijų savo rimtumu, tvirtumu.

Baugino mus kita panaši į patirti iš “Rygos Garso” No. 
organizacija, lietuvių laisva- 14, vas. 20, 1916. Pasi-
manių vedama. % Ankščiau, žvalgant po Petrapilio lietuvių
susitvarkiusi, augo greitai ir gyvenimą, ten rašoma: 
stiprėjo. Ramiau atsidusome, 
kada dviem paskutiniais me
tais ir mūsų katalikiškas susi
vienijimas ne tik pasivijo aną 
laisvamanių susivienijimą, bet 
net kai-kuriais žvilgsniais ir 
pralenkė jį. Bet, susitvarkius, 
mums lieka dar atidirbti be
galės darbo. 1) Reikia išau
ginti susivienijime narių skai
čių, kad būtų jų bent 10 sy
kių tiek, kiek yra dabar. 
2) Reikia jį legalizuoti vi
sur, kur tik galima. 3) Reikia 
išauginti jo kapitalą, kad ji
sai duotų visiškai tikrą ga
rantiją nariams sveikatos ir 
gyvybės apdraudimo reikalais 
ir kad mūsų išeivija galėtų il
gainiui griebties svarbių su
manymu vykinimo. (k. a. na
šlaičių, senelių prieglaudos in- 
kurimo, ir t. p.)

Kaip visa tai pasiekus, apie 
tai ir svarstys šių metų sei
mas Philadelphijoj, pradžioj 
birželio.

L. ♦-

Musų susivie
nijimo seimas

RIMTAS DARBAS IR 
TRIUKŠMADARIAI.

Amerikos socijalistai ir Lie
tuvos pirmeiviai, nevykusiai 
save ‘ ‘ pažangiais ’ ’ pasivadi
nusieji, nuolatos skelbia vi
sam pasauliui, kad tik jie vie
ni viską būdavo ja, o visi ki
ti tik griauti temoka. Kaip 
Lietuvos pirmeivių visako bu- 
davojimas mūsų Tautai dabar
tinės suirutės ir vargo metu y- 
ra naudingas geriausia galima

KITOS ORGANIZACIJOS — 
IR SUSIVIENIJIMAS.

Trys paskutinieji metai lie
tuvių amerikiečių gyvenime 
pasižymėjo atbudimu katali
kiškos visuomenės. Atbudo 
galiūnas ir išsyk pajuto savyje 
■daug pajėgų. Ir netik savo 
pajėgas pamatė ir pažino kata
likiškoji visuomenė, bet, kas 
svarbiausia, apreiškė organi- 
zatyvę dvasią, parodė suge
bėjimą tas pajėgas tvarkyti ir 
pasekmingai auginti.

Mūsų senosios organizacijos 
ėmė plėtoties, tvirtėti, naujo
sios dygti ir augti. Ėmė 
stiprėti mūsų spauda, kuri 
mūsų organizacijoms yra tuo, 
kuo lietus ir saulė yra žemei.

Nauda iš organizacijų ša- 
kojimosi ir augimo — yra aiš- 
4d. Organizacijose — mūsų 
visuomeniška mokykla, mū
sų kultūra, mūsų tautos atei- 

-tis.
■Organizuotoji jaunuomenė

— Vyčiai ir moksleiviai tai 
mūsų tautos gvardija, — tai 
busimieji statytojai mūsų tau
tos kultūros rūmo ant kuotvir- 
čiausių pamatų. Mūsų orga
nizuoti darbininkai — tai bū
simos mūsų socijalės tvarkos 
ir santykių nustatytojai. Mū
sų organizuoti blaivininkai — 
tai kovotojai už tautos dvasios 
ir kūno sveikatą ir prakilnu
mą. Mūsų organizuotos mo
ters ir merginos — tai švietė
jos, laimintojos, gaivintojos 
ir šildyto jos viso mūsų gyveni-1 
mo. Mūsų organizuota spau
da — tai budintoja, stiprinto
ja visų mūsų tautinių pajėgų 
ir pastangų; tai dangiškoji 
rasa vilginanti ištroškusią tau
tos sielą. Mūsų Federacija
— tai vairininkas, vedantis 
mūsų išeiviją Kristaus nurody
tu keliu.
organizacijos 
sios gėlės, pražydusios ant 
tautinės dirvos.

Bet gėlynui reikia geros dir
vos; keleiviui svarbiausia y- 
ra jausti po kojų tvirtą žemę, 
kietą kelią, ant kurio jisai 
drąsiai galėtų žingsniuoti ir 
tik jausdamas tvirtą atramą 
po kojų jisai gali gėrėties ir 
saulutės spinduliais, ir dan
gaus mėlyna beribe erdve, ir 
gelių maloniu kvapu, ir visos 
gamtos grože.

Mūsų išeivijai, mūsų kata
likiškai visuomenei tuo tvirtu 
pamatu, priduodančiuoju 
mums drąsos ir pasitikėjimo 
savimi, ta derlingąja dirva, 
ant kurios visokios gėlės gali 
augti ir žydėti — yra ne kas 
kita, kaip —

MŪSŲ SUSIVIENIJIMAS.

Aprūpindamas sveikatos ir 
gyvybės reikalus, teikdamas 
kartu ir dvasiai maisto, ir do- 

— mūsų susi vi e- 
ikia savo nariams 
tuviui išeiviui yra

KAS VEDA PRIE TIKSLO.

raj

Visos mūsų idėjinės 
tai gražiau-

Mūsų nuomone, kad visa 
tai su laiku pasiekus, reikia: 
1) pastatyti ant plačios papė
dės agitacijos ir reklamos dar
bą ir tą darbą gerai sutvarky
ti, nesigailint net ir didesnių 
pinigiškų aukų, nes visa tai 
kuogeriausiai galės susivieni
jimui apsimokėti,

2) Įsigyti savo namus, sa
vo spaustuvę ir įsteigti savo 
lakraštį;

3) Imti į savo rankas atei
vių globojimą;

4) Sutvarkyti centro kasos 
reikalus taip, kad susivieniji
mo iždas nebebūtų labdaringa 
įstaiga, tukinanti atskirus 
mūsų buržuazus (nors ir labai 
gerbiamus žmones,) bet neštų 
kuodidžiausią naudą pačiam 
susivienijimui. Apie visus 
tuos punktus dar pakalbėsime 
plačiau sekančiuose “Darbi
ninko” numeriuose.

Pasižvalgius Kitur.

dys tą, kas joje dar nesu
brendę. Tai-gi kas kokioj 
srity j giliau pasinėręs, kas ką 
daugiau myli ir išmano, tas 
tą daugiau turi ir ginti nuo 
pražūties. Mes lietuvių dai
nos, ir muzikos mylėtojai, 
stvėrėmės gelbėti savo dainą. 
Nes norime ją iškelti ir rody
ti jos gražumus.....”

Gražus pasižadėjimas, pra
kilnus darbas. Palinkėti tik 
galima mūsų dainos ir muzi
kos mylėtojams gero pasiseki
mo ir ištvermės, o lietuvių 
skaitančiai visuomenei parem
ti tą laikraštį, nes ‘ ‘ Muzikoj ’ ’ 
ne tik dainos bei gaidos tilps-

“Mes, lietuviai, tokiam 
padėjime, kaip šiandien, il
gai būdami galime daug ko 
nustoti. Tarp svetimų gy
vendami, galime užmiršti 
savo dainas, pasakas, iš
kraipyti kalbą, papročius 
— žodžiu galime nustoti vis
ko, kas sudaro tikrąją lie
tuvystę, kas mus skiria nuo 
kitos tautos žmonių. Su 
žmonėmis, kurie lietuvystę 
nešioja širdyj ir prote, taip 
greit to neatsitiks, bet pri
augančioji mūsų karta — 
jaunuomenė, juk ji, kai len
drė links, kur vėjas pūs — ta, bet ir dailiosios literatū- 
lengvai pasiduos visokioms j ros ir šiaip naudingų straips- 
intekmėms, lengvai pražu- į nitj ir žinių.

I

Delei p. Bulotos prakalbų 
ir pasikalbėjimų.

P. Bulota su savo draugė-1 
mis viešose prakalbose ir pri- ’ 
vatiškuose pasikalbėjimuose 
labai daug kalba apie Lietuvių 
Draugijos centralį komitetą ir 
apie jo veikimą. Žinoma, tas 
nieko blogo; apie tai šiandien 
visi lietuviai kalba. Bet p.- 
Bulota tą Draugiją mini, ma
tyt, su tam tikra intencija, 
kad Amerikos lietuviai pradė
tų mąstyti apie Lietuvių Drau
giją taip, kaip p. Bulotai no
rėtųsi. Kad žmonės p. Bulo
tai tikėtų — jisai duoda “fak
tų,” kurie liudija apie Draugi-; 
jos “negerumą” ir net vadžio- 
jasi su savimi gyvą liudytoją, 
septynes dešimt suviršum me
tų senutę, mūsų gerb. rašyto
ją Žemaitę, kuri nors galvos 
linktelėjimu p. Bulotos žodžius 

Pirmiausia | patvirtina. Bet yra visgi dau- 
Laukaičiui. gelis žmonių, kurių p. Bulotos 

argumentai ir faktai neintiki- 
na. Vienu iš tokių esu ir aš. 
Gal bus neprošalį pasakyti ko
dėl p. Bulotos argumentai ir 
faktai neveikia į mane ir į 
daugelį kitų žmonių.

Tai-gi: 1) Juk ne paslaptis, 
kad nuo pat Lietuvių Draugi
jos užsimezgimo iki šių dienų i

veikus tautos 
kitų darbą, 
kas tik į jų 

ir tai vadina 
” Tik

i socijalizmas be prietarų, žmo- 
' nių nemulkinąs, juos švie- 
j čiąs, jiems laimę, žemišką ro
jų siųląs.

Taip “dailiai” socijalistai 
. nukalba ir per savo laikraštį 
i nurašo. Tokia pas juos tak
tika teorija. Bet praktikoje 
— atbulai veikiama. Ir gal 
jie mano, kad mūsų žmonės 
darbininkai jau tiek tamsūs, 
kad jie socijalistų veidmainia
vimo nesupranta ir neprimato.

Kad mūsų socijalistai savo 
prakalbomis ir per laikraščius 
žmones, užuot švietimo, tam
sina, čionai galime prirodyti 
faktais.

Antai socijalistai nesenai 
| išleido knygą vardu “Moteris 
' ir socijalizmas.” Tą knygą 
i savam laike yra parašęs vo- 
j kiečių socijalistų “patrijar- 
kas” Bebelis. Ir mūsiškiai 
socijalistai Bebelį rokuoja ne- 

I tik socijalizmo autoritetu, bet 
i ir dideliu socijalizmo idėjų iš- 
į reiškėju. Mūsiškiai socijalis- 
i tai tatai už Bebelį pasirengę 
i savo galvas pražudyti, jei kas 
drįsti) jį žeminti, arba mėgin- 

i tų jo susenusias pasakas—vei- 
' kalus kritikuoti. Ką Bebelis 
; savo veikaluose yra pabrėžęs, 
i tai tas mūsų socijalistams yra 
i nelyginant kokia evangelija. 
; Kad tas tiesa, tai galima pa- 
: tvirtinti faktu, kiek tai mūsų 
■ raudonkakliai per kelis metus 
1 priskurdo, kol jie šiaip-taip 
išvertę išleido Bebelio ‘ ‘ Mote
ris ir socijalizmas.” Kiek jie 
tam tikslui rašalo išeikvojo, 

. kiek liežiuvių paplėšė, kad tik 
veikiau gauti minėtą veikalą 
sau suprantamoj kalboj. Aiš
ku, kad mūsų socijalistai Be
belį labiaus gerbia už pačius 
vokiečių socijalistus.

Taip yra pas juos teorijo
je. Bet praktikoje — priešin
gai veikiama.

Bebelio knygoje “Moteris 
ir socijalizmas ’ ’ tarp kitko 
rašoma, kad tasai laikraštis, 
kuris savo skiltyse deda matri- 
monialius paskelbimus (paieš
kojimai apsivesti), tasai tar
pe žmonių platina prostituciją. 
Ir jei socijaldemokratas tokius 

’ paskelbimus laikraščiui taiso, 
j jis vertas už tai tuojaus išmes- 
, ti iš partijos.

Dirstelkime gi šiandien į 
mūsų socijalisti) laikraščius. 
Tenai atrasime daug panašių 
paskelbimų. Taigi Bebelio 
žodžiais tariant jie ir platina 
lietuvių tarpe prostituciją. O 
dar visuomet giriasi, kad jie 
prostitucijai esą labai priešin
gi, laisvos meilės šalininkais 
nesanti, “apšvietimą” plati
nanti !

Gražus pas juos apšvietimo 
supratimas!

Antai chicaginis mūsų soci
jalistų leib-organas išvien ka
talikus ir tikėjimą biauroja, 
kunigus išniekina ir giriasi, 

; kad jam rūpįs lietuvių darbi
ninką apšvietimas. Tik vie
nam to laikraštpalaikio nume- 

: ryje andai teko patėmyti net 
keliolika “stebuklingi)” dak
tarą plačią apgarsinimų. To
kiais humbugiškais pagarsini
mais net mūsų laisvamaniški 
laikraščiai biaurisi. Tečiaus 
socijalistams tas dera, už tai 
jie gauna gerai užmokėti ir 
paskui tik švilpauja iš savo 
brolių tamsumo. Bet jiems 
tokiam atsitikime reikia turė
ti ir nieko nebijančias akis. 
Kaip-gi kitaip. Juk ant vieno 
puslapio aprašoma darbininkų 
vargas, perkūnais laidomi ka
pitalistai, gi ant sekančio pus
lapio tie patįs ’ darbininkai 
prievarta stumiami į humbu- 
gierių nasrus, išnaudojimui.

Taip elgiasi mūsiškiai pasi
vadinę socijalistais.

Tik iš šitų poros faktų kiek
vienam bus suprantama, kad 
socijalistams nerūpi lietuvių 
darbininko labas, jo gerbūvis 
ir laimingesnė ateitis. Soci
jalistams rūpi vien tik darbi
ninkų išnaudijimas savo parti- 

: jos tikslams. Rūpi tik pasi
pinigavimas, ne kas kitas.

Toli gražu ne taip elgiasi 
katalikiški laikraščiai. Kata
likiški laikraščiai remiasi do, 
ra artimo meile, plitani darbi
ninkų tarpe tikrąjį apšvietimą. 
Suteikia žmogui liuosą valią 
pasielgime, bet podraug su- 

; griaudina ir nurodo, kas yra 
i pikta, gi kas — gera.

2). Lėšos užlaikymui gim- 
' nazijo- nors ir ineina į bendrą 
komiteto sąskaitą, bet val- 
džia pinigus asignuoja gimna
zijoms atskirai, kaipo subsidi

jas-
Uždarytų gimnazijas — ne- 

[ gautų subsidijos.
3). Skelbiama, jog Petrogra

do ir Maskvos augštųjų mo
kyklų studentai atsisakė iš 
centralio komiteto imti pašal
pą. Tas netiesa. Buvo inci
dentas tarp vieno iš P e t r o- 
gradolietuviųstuden- 
t ų ir Petrogrado Hetuvių 
draugijos nukentėjusiems dėl 
karės šelpti pirmininko, kun. 
Laukaičio. Petrogrado lietu
vių studentų dr-ja, paremda
ma savo draugą atsisakė tar
pininkauti savo nariams imant 
iš Petrogrado lietuvių dr-jos 
pašalpą. Tai ir viskas. Bet 
reikia žinoti, kad Petrogrado 
lietuvių draugija ir lietuvių 
centralis komitetas tai visai 
atskiros organizacijos. Tarp 
centralio komiteto ir studentų 
organizacijų jokių nesusiprati
mų nebuvo, jei bent su vienu- 
-kitu: p. Bulotos pasekėjų.

Tai yra sulyginant, menk
niekiai, bet kuriuos p. Bulota 
visgi neturi teisės nušviesti ki
taip, kad atsiekus savo tiks- 

i lūs.

Tie visi p. Bulotos priešta
ravimai ir neaiškumai man ro
dėsi, buvo taip aiškūs, jog 
kiekvienas, kas norėjo, pa
matė juos. Bet tūlas lietuvių 

į laikraštis, matyt, nepamatė 
ir spirte-spyrė mane atsakyti 
“ką nors” į p. Bulotos užme
timus, grąsindamas, jeigu nie
ko neatsakysiu pasmerksiąs 
Lietuvių Draugiją, kurią prieš 
p. Bulotos atvažiavimą dau- 

l giau negu kiti laikraščiai rė
mė. Tokius žmones, tokius 
laikraščius sunku stipriai inti- 
kinti; jie turbūt ir toliaus ant 
kiekvieno pyptelėjimo reika
laus atsiliepti ir “ką nors” 
atsakyti. Bet tiems žmonėms, 
kuriems rūpi tiktai teisybė ir 
gelbėjimas tėvynės, reikėtų o- 
menvje turėti tai, jog Lietu
vių Draugijoje darbuojasi ilga 
eilė mūsų veikėjų, kurių dar
bai ir vardai daug skaistesni 
už tos Draugijos engėjus. Anų 
veikėjų vardai ir jų darbai tu
rėti) būti gvarancija, jog Lie
tuvių Draugija sąžiningai savo 
priedermes atlieka. Tie pra
kilnūs darbai, taip aiškiai 

| matomi, turėtų nustatyti mū- 
I sų viengenčių nuomones, o ne 
klykavimai įsikarščiavusių e- 
goistų, kurie apart aš, aš ir 
aš nieko daugiaus nepasako ir 
neparodo.

St. Šimkus.
Lietuvių Centralio komiteto 

narys ir ingaliotinis.

Kaip socijalistai 
šviečia žmones.

ralį komitetą kam jis užlaikąs 
mokyklas, šelpiąs moksleivius, 
gi jo gerbiama žmona, ponia 
Bulotienė, tuojaus po savo vy
ro prakalbų renka aukas “Ži
burėliui” t. y. Moksleiviams 
šelpti. Apart to tarp mokslei
vių vienos ir kitos draugijos 
šelpiamų, yra šiokių tokių ir 
skirtumų: centralis komitetas 
įsteigė prieglaudas ir mokyk
las vaikams nuo kelių iki ke
liolikos metų, kurie jokiu bū
du negali sau pragyvenimo 
užsidirbti, gi “Žiburėlis” šel
pia daugiausiai augštųjų mo
kyklų studentus, suaugusius 
vyrus, kurie blogiausiame at
sitikime galėtų ir patįs sau 
duoną užsidirbti.

5) . P. Bulota, klausiamas 
apie padėjimą lietuvių Rusi
joje, atsakė: “ne taip jau blo
ga, kaip kai-kurie kalbėto
jai histeriškai pasakoja.” Gi 
drauge pripažįsta faktą, kad 
iš 200.000 lietuvių pabėgėlių 
šiaip-taip aprūpintais yra tik
tai 70.00, t. y. trečioji dalis, 
o kiti palikti “Dievo valiai.”

6) . P. Bulota dažnai varto
ja ir tokį argumentą, kaip 
“Kun Alšaucko žirgai.” Po 
to jis pasako: “aš jokio išve
dimo nedarau, aš tiktai kon
statuoju faktą.”

Ar negalima būtų konsta
tuoti kitą faktą, kad ir tokį: 
Lietuvos šelpimo fondo iždi
ninkas, p. Šidlauskas, kuriam 
ir patsai p. Bulota, surinkęs 
aukas siunčia, turi puikų tūk
stantinį automobilį. Kuomi 
gi p. Bulotos “faktas” bai
sesnis už šitą?

Galima būtų privesti ir dar 
vieną “faktą,” jog lietuvių 
centralis komitetas išleido, o 
dabar kitą rengia, viešą smul
kią inplaukusių ir išleistų pi
nigų atskaitą, gi Lietuvos 

i Šelpimo fondo pinigai, rodos, 
į nuo pat pradžios karės tebegu
li pas iždininką. Skaitytojas 
supras, jog šitais dviem fak
tais aš, gink Dieve, nenoriu 
jokio šešėlio ant ko nors mes
ti, aš tiktai noriu parodyti, 
jog tokiais “konstatavimais 
faktų,” kaip kad p. Bulota da
ro, galima privesti prie to, 
jog ir pačiam konstatuotojui 
gali pasidaryti riesta

Tai stambiausieji p. Bulotos 
argumentai prieš Lietuvių 
Draugijos centralį komitetą; 
jie yra kaip skaitytojai mato, 
ir gana stambiais jo paties sau 
prieštaravimais.

Girdi, “aš ne į jausmą vei
kiu,” kaip tai daro, kiti kal
bėtojai,” bet į klausytojų pro- 
tų-

Iš argumentų galima būtų 
spręsti, jog p. Bulota yra labai 
prastos nuomonės apie savo 
klausytojų protą.

Prie progos norėčiau ati
taisyti ir tai, ką atvažiavu
sieji svečiai neteisingai nu- 

1 švietė.
1). Lietuvių gimnazijos Vo

roneže vadinasi “Yčo gimna
zijomis” ne dėlto, kad centra- 

| lio komiteto pirmininką pager
bti, (nors jis ištikrųjų didelės 
pagarbos vertas) bet, kaipo 
ne valdiškos gimnazijos, turi 
būti po kieno nors atsakomy
be. Gi p. Yčas, kaipo atsto
vas Dūmos buvo ir yra atsa- 
kančiausia ypata oficialiuose 

į dalykuose.

“Neiškelio būt paminėjus 
apie mūsų gerai žinomą “pa
žangiųjų” partiją, kurie vie
toj bendrai 
naudai, ardo 
šmeižia visus, 
dūdą nepučia
“kova su klerikalizmu, 
reikia stebėtis su kokiuo įnir
timu tie “kovotojai” varo 
savo ‘ ‘ amatą. ’ ’ 1
teko gerb. kun. 
Keliuose numeriuose savo 
laikraštėlio tampė po gyslelę 
mūsų gerb. atstovo veikimą, 
taip jį nuteisę, dar šaukia 
“trečiųjų teisman.” Apsi
dirbę su kun. Laukaičiu, šoko 
ant M. Yčo, kun. Alšausko 
ir kitų. Stebėtinas mūsų 
riaušininkų atžagareivišku- 
mas; kai juos kvietė prie I p. Bulota ir jo prieteliai viso- 
bendro darbo komitete — at-> kiais būdais Draugijai kenkė, 

dabar-gi prikaišioja žemino ją ir veikė taip, kad 
toji Draugija gautų kuoma- 
žiausia lėšų. Atsimena ame
rikiečiai Žemaitės laiškus, kur 
buvo patariama nesiųsti Dr-jai 
aukų. Atsimena amerikiečiai 
p. Z. Valaičio laišką (tilpo 
‘ ‘Ateityje”), kur patariama 
amerikiečiams pinigus geriaus 
“čėdyti,” negu siųsti kokiai 
ten Lietuvių Draugijai.” At
simena amerikiečiai patys ką 
tik atvažiavusio p. Bulotos žo
džius: “tai ir gerai padarėte, 

_______ ____________________ kad nesiuntėte tai Draugijai 
Į šmą ir viso gero darbo pastan-1 pinigų.” Atsimena visi, nes 
gas suvaro klerikalizmo ragan. i tai faktai, kurių niekas neuž-

Šmeižti katalikus, traukti ginčijo. Bet štai taip-gi fak- 
ju veikėjus “trečiųjų teis- tas: Savo prakalbose p. Bulo- 

jman,” nešvariais būdais po ta smarkiai kaltina Lietuvių 
tikėjimiškas apeigas landžioti Draugijos centralį komitetą, 
— mūsų pirmeiviai dar geriau Į kam šis šelpiąs 10.000 žmonių, 
moka ir už Lietuvos “pažan- kam nesirūpinąs likusiais be 
giuosius.” Gana bus tik pri- • prieglaudos 130.000 žmonių. P. 
minti “Ateities” redaktorių Bulota su visa savo kompani- 
p. A. Rimką, p. Račkauską ir ja veikia taip, kad Draugija i 
kitus. negautų pinigų ir drauge smer-;

Jeigu-gi prie tos partijos kia Lietuvių Draugija, kad 
pridėsime dar p. Bulotą ir Že- ji šelpia tiktai 70.000 žmonių... 
maitę, nesenai atvykusius iš, 2). P. Bulota “Laisvės” re-
Lietuvos socijalistų fondus au- ■ daktoriui pasakė, jog aukas 
ginti — tai lengvai galima su- * 
prasti, kodėl Amerikos lietu- Į 
vių socijalistų ir lietuvių de-1 
mokratų pasaulyj triukšmo vi- Į 
suomet daug, o rimto darbo | 
visai nėra.

sisakė, 
komitetui kam nepasiieškąs 
geresnių veikėjų...”

Visai taip kaip Amerikoje! 
Ta pati istorija nuolatos ir čia 
atsikartoja. Socijalistai ir 
tautininkai be paliovos kalba 
apie bendrus tauto reikalus, su 
pamėgimu ragina visus ben
drai nuvargusią Lietuvą šelp
ti, bet tegul tik katalikai pa
daro vieną, kitą žingsnį prie 
bendro veikimo, tautininkai 
(apie socijalistus nėra ko ir 
kalbėti) tuojaus sukelia triuk-

t

VISUR ESAMA TOKIŲ.

“Išeivių Draugo” No. 12 
(103) Škotijos lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos draugijos 
delegatų suvažiavimo aprašy
me tarp kitko sakoma:

“Tūlas Carfin’o” socija- 
listas Rutkauskas sutaręs su 
draugais išniekinti Šv. Sak
ramentą ir girtas priėmęs ko
muniją. Kitas per vestu
ves Burnbanke ėmęs keikti 
bažnyčioj; reikėję jį pava
ryti, už ką iš tolo net ku
nigui su kumščia grūmojęs ir 
tt...” *

Tokių “socijalistų
mes Amerikoje turime apščiai. 
Prisiskaitę prieštikybinės 
spaudos laikraščių a la “Kelei-

9 , ir

MUZIKA IR DAINA.

“Muzikos” No. 2-tras dai
lės žvilgsniu išėjo dar gražes
nis ir turiningesnis už pirmą
jį. Bevartant, beskaitant, 
džiaugėsi žmogus, kad ir mū
sų lietuviškos muzikos akor
dai ir dainų melodijos surado 
sau tinkamą vietelę, iš kur jos, 
dailiai apdirbtos; išpuoštos, 
išdabintos, bus skleidžiamos 
tarp lietuvių, kad sukeltų jų 
širdysna dailės pajautimą, tė- 

autos meilę, 
lietuviams mu- 
kiek ji gero,

vyne
Kaip svarbi 

zika ir daina, 
naudingo gali padaryti, — apieO C? Jt *7 *

tai štai kaip rašo ‘‘Muzikos”

galima suvartoti netiktai mai
tinimui badaujančių, bet ‘ 
ir kitokios rūšies pagalbai, 
kaip tai: remti žmones, grįž-- 
tančius po karės Lietuvon; 
padėti atstatyti triobas ir tt, 
vadinasi galima sunaudoti au
kas ir tubulesniems tėvynės 
reikalams. Gi Lietuvių Drau- 

: giją p. Bulota smerkia už tai, 
I kam ji įsteigia lietuvių vai
kams mokyklas, kam intaisė 
sanatoriją gydyti pabėgelius- 
- džiovininkus. .

3) . P. Bulota tvirtina, jog 
visi tikrieji demokratai nepri
guli arba išstojo iš Lietuvių 
Draugijos, bet nepasako ko
dėl tie “tikrieji demokratai” 
nesirūpina anais 130.000 pabė
gėlių lietuvių, kurių neįsten
gia aprūpinti centralis komite
tas, o visas savo jėgas varto
ja kovoj su komitetu, kuris 
aprūpina bent 70.000 žmonių.

4) P. Bulota smerkia cent-

Mūsų socijalistai kaip savo 
prakalbose, taip susiėjimuo
se, diskusijose, per laikraš
čius ir ant kiekvieno žingsnio 
nuolat atkakliai tvirtina, jo- 
gei jiems rūpinti darbininki) 
“klesos” gerbūvis, liaudies 
apšvieta, visos žmonijos lai
mė. Jie tai užsispyrę tvirti
na ir pasirengę kaip kokie gai
džiai net šokti į akį, jeigu mė
ginsi jiems prieštarauti, jeigu 
pasakysi teisybę, kad jie me
luoja.

Jei mūsų katram teko būti 
socijalistų surengtose prakal
bose, ten kiekvienas galėjome 
išgirsti, kaip daug- giriamas 
ir kaip augštai keliamas soci- 
jalizmas, jo idėjos, jo pra
kilnūs darbai, tikslai, nuo- 
veikaliai. Podraug su tais pa
sigyrimais galėjome išgirsti, 
kaip niekinamas katalikų tikė
jimas ir visa tai, kas su tikė
jimu surišta. Tikintieji žmo
nės išvadinami mulkiais, tam
suoliais, kunigų pakalikais, 
plytlaižiais ir kitokiais epite
tais. Tikėjimas esąs tik ku
nigų išmisias.* Tai tik prieta- 

[ rai, kad labiaus sumulkinti 
žmones ir paskui juos pasek- 
mingiau išnaudoti. Girdi, 
tik socijalizme esąs tikrasis, 

; ne tik lietuvių, bet visos žmo- 
i nijos išganymas. Nes, esą,



“DARBININKAS.”

Pas soc. ralistus to nėra. Jie 

tik giriasi platinų “apšvieti
mu,” bet tasai jų “apšvieti
mas” — darbininkui tikroji 
prapultis ir tamsybių vergija.

Ve kodėl lietuviai darbinin
kai nuo socijalistų kaip nuo 
kokios piktligės turėtų šalin- 
ties ir su jais nieko bendro 

‘ neturėti.
Diemedis.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose

kuopa laikė savo mėnesinį su
sirinkimų. Verta paminėti, 
kad nutarė neilgai tųukus su
rengti agitatyviškas prakal
bas. O, dar vienas naujas da
lykėlis; kelios merginos užsi
manė, kad joms kuopa įtaisy
tų Basket-Ball; kuopa gi su
tiko jų norus užganėdinti.

A. K. Lesius.

BROOKLYN, N. Y.

Esperantistų susivagia vi-, 
mas.NEWARK, N. J.

Vyčiai puikiai gyvuoja.
Per nekurį laikų tūlų prie

žasčių delei negalėjau atsilan
kyti 29-tos Vyčių kuopos susi
rinkimuose. Ir kaip dikčiai 
nustebau atsilankęs ant vienos 
vyčių dainų repeticijos.

Nebepažinau. 29-tos vyčių 
kuopos choro repeticija, bet 
dainininkų vis naujų matyti. 
Senieji tarpe naujųjų vos kur 
nekur bematyti. Choras daug 
didesnis negu pirma kad buvo, 
ir susideda vien iš gražiausio, 
prakilniausio Nevarko jauni
mo. Bet ir senųjų Vyčių dai
nininkų, kurių nematyti buvo 
nedelto, kad jie nebeitų prie 
vyčių dainuoti, bet tik dėlto, 
kad kaikurie priguli ir prie šv. 
Cecilijos choro. O kada da
bar Vyčių choras ir šv. Cecili
jos vienokias dainas mokinas, 
tai kiti Vyčiai dainuoja tenai. 
Labai yra linksma matyti, kad 
Nevarko katalikiškas jauni
mas tap puikiai supranta vie
nybės reikalingumų ir taip 
noriai visi glaudžiasi po vie
na L. Vyčių vėliava. Dabar
tiniu laiku 29-tos kuopos vy
čiai yra labai užsiėmę veikimu. 
Mat, Ne w ar kas apvaikščios 
250 metų sukaktuves miesto į- 
sikurimo. Tai Vyčiai prie to 
stropiai rengiasi, kad lietu
viams paskirtų dienų atsakan
čiai galėtų pasirodyti svetim
taučiams.

SCRANTON, PA.

Atsakymas.
Panemunės Juozas rašo, 

būk mano korespondencijoj, 
indėtoj “Darbininke” 16 d. 
kovo rašyta apie 9 dienos ko
vo veikalų esanti neteisybė. 
Taigi Juozas klysta.

Pašvilptsparnis permatė vis
kų gerai ir nurodė pagal ma
tymų. Jeigu jūs pono Felik
so atsilankymų, arba antras, 
na nesakysiu kas, įsigėrę vei
kė, tai čia ne mano kaltė. 
Už tiesų, tikra marmalienė bu
vo. Aš patariu kitų sykį 
veikt blaiviems, tai bus ge
riau.

Pašvilptsparnis.

Dar- 
Tie

Mokinasi nemažai lietuviš
kų šokių ir dainų. Danose daly
vaus ne vien Vyčių choras, bet 
ir šv. Cecilijos iš Harrisono ir 
kiti. Ant paskutinių repeti
cijų ir vakare dainininkams 
vadovaus p. St. Šimkus, “Mu
zikos” redaktorius. Dabar vi
sus chorus dėl to vakaro mo
kina p. A. Radzevičius, 
bo neapsakomai daug,
patys dainininkai laiko repeti
cijas net po tris vakarus ir 
daugiau savaitėj. Vyčiai kas 
panedėlio vakaras laiko pasi
kalbėjimus, diskusijas. Pe
reito panedėlio vakare susi
rinkus Vyčiams, Vyčių kuo
pos pirmininkas perskaitė iš 
“Darbininko” straipsnį Kurie 
veda prie tikresnės gerovės. 
Toliaus sekė kitokie pasikalbė
jimai. Yra čia tokių sporte- 
lių, kuriems Vyčių dvasia nela
bai kvepia, ale su laiku pa
kvips ir jiems.

V — is.

‘ SCRANTON, PA.

Kovo 30 d. š. m. L. D. S. 
laikė savo susirinkimų pobaž- 
nvtinėj svetainėj Nors vaka
ras buvo ir labai puikus, bet 
nedaugiausia buvo prisirinkę, 
žinoma dėl tos priežasties, kad 
daugelis nežinojo apie buvimų 
susirinkimo.

Nors mažai tesusirinko, bet 
buvo kalbama apie daugelį 
dalykų, duodančių naudų žmo
nijai.

Žinoma šioji kuopa mano 
uždėti knygynų, kuris yra la
bai reikalingas Scrantone. Čio
nai randasi arti dvylikos šim
tų gerų katalikų, kuriem ži
noma būtų labai naudinga tu
rėti knygynų. Prie tos pro
gos manoma turėti susirinkimų 
ir dabar 6 d. balandžio 9:30 va
kare pobažnytinėj svetainėj 
tai pat. Tikimasi daug gerų 
naujų narių susilaukti ir ma
noma svarstyti apie tolimesnį 
darbų.

Scrantone jau netrūksta ge
rų darbininkų, kuriem jau 
pradeda ateitis rodytis.

Jau pas mumis jaučiasi pa
vasaris. Oras šiltas, žmo
nėms būtų malonu sulaukus ši
lumos tiktai, kad dar vis ne

kals, kas 
amo dar-

NORWOOD, MASS.
Nors pereitų sykį rašiau a- 

pie vietinio T. Fondo skyriaus 
pirmininko J. Pėžos atsisaky
mų, bet da to neužteko, nes 

į matydamas, kad nieko nenu- 
Į gųzdino, sumanė da kitų špo
sų iškirst, nes čionai Tautos 
Fondo valdyba susidėjo iš at
stovų nuo visi} katalikiškų dr- 
jų bei kuopų taipgi ir buvo 
prisidėjus T. M. D. kuopa, nuo 

j kurios ir buo atstoas ir buo iž- 
i dininkas T. F.

■
Tad J. Pėža, matydamas kad 

gali kaip nors ardyt prieš pas
kutinį, dabar T. M. D. susi
rinkimų prikalbino neku- 

j riuos narius, kad atšaukt ats
tovų iš Tautos Fondo. Tiesa, 
tuos narius buvo gerai suagi
tavęs ir tas jam pasisekė at
siekt, bet ar tas kų užkenks 
T. F. galima tikrai tvirtvt, 
kad ne. Juk tas buvusis iž
dininkas kaip darbavosi taip 
ir ant toliau darbuosis. Ne- 

! įstabu, kad J. Pėža taip pasi
elgė , nes tarp norwoodiečių 
gerai kaipo kailio mainytojas 
yra žinomas savo liežuviu kaip 

’ kur prisiplaka ir kaip 
kur įsispraudžia į valdy
bų, bet jis neina, kad 
pasidarbuot , ale tik dėl 
garbės. Taip ir su T. F. atsi
tiko. Bet įstabu, kad dar ir 
nekuriuos katalikus priviliojo, 
kurie mažiau susipratę. Bet 
aš manau, kad susipras ir pa- 
žįs vilkų avies kailyje, o da
bar mūsų cicilikai su laisva
maniais žada pakelt J. Pėžų į 
garbės narius, o jis tų labai 
myli. Taip-gi negaliu užmiršt 

j T. M. D. pirm. J. Kuškį, kuris 
jam prigelbsti, bet manau, 
kad jų visos pastangos nueis 
ant niekų, nes tuoj valdyba ir 
vėl išrinks kitų ir veiks ant 
toliau dėl badaujančių lietuvių 

T. F. sek.
Norwood, Mass....

NORWOOD, MASS.

Tarp norwoodiečių labai 
pradėjo sirgt vaikai skarlatina 
miestelio dalyj vadinamo So. 
Norvood. Nekuriuose namuose 
sirgo*, negalėjo nei į darbų eit 
iš tų namų. Taipgi uždarė 
ir bažnyčių ir svetainę. 26 d. 
kovo negalėjo žmonės nei ant 
pamaldų eit Nebuvo valna 
nei mitingų laikyt Užtai vis
kas ir aptilo. Dabar liga ap
sistojo ir jau 31 kovo viskų a- 
tidarė.

Darbai eina gerai.
Darbininkas.

F

3.00, po $2.00 Alek. Nakutis, A 
Dagis, Feleksas Gikis, Laurinas 
Kisielius, Kazys Pilkauskas, O- 
na Kovienė, Juozas Kovas, po 
$1.50 Feleksas Šlapelis ir Juozas 
Meškauskas, Edvardas Koviukas 

į $1.22, po $1.00Karolius Razenas,
Ona Davidanaitė, Juozas Gražia, 
Antanas Čivas, Juozas Nakutis, 
Jonas Matulevičius, Razalija Ma
tulevičienė, Petras Balickas, Ig
nas Matulevičius, Marijona Ba- 
kaieiutė, Ona Cekaičiutė, 
gis Gikis, Uršulė Gikienė, 
zas Dičpetris, Vladislovas 
mas, Antanas Dičpetris, 
nas Kaimelis, Juozas Apeikis, 
Kazys Girda, Juozas Širvinekas, 
Juozas Linartas, Jokūbas Kaime
lis, Kazys Rimkus, Justinas 
Šliužas, Juozas Sabeckis, Jonas 
Kukenis, Juozas Kazlauskas, po 
50c. Ona Danelienė, Ona Kanze- 
revičiutė, Jonas Bastikis, Jonas 
Davidams, po 25c. Juozas Da- 
niunas, Kazys Genaitis, Pranas 
Milorius, Vanda Genytė.

Išviso $56.22
J. Gikis.

i Butkevičiuko deklemacija.. To- f 
i liaus kalbėjo kun. Remeika a- Į 
pie moterų reikalus. Prakal- j 

Įba buvo humoristiška. Vėl Į 
j buvo deklemacija p-lės Pet-Į 
i rauskiutės “Žodelis į Lietuvai- į 
tęs” U. Gurkliutės. Po to ; 
kalbėjo p. Kralikauskas iš Ne- 
wark, N. J. irgi apie moterų 
veikimų. Ant galo kalbėjo 
kun. N Pakalnis brooklynietis, 
kuris su savo gražia iškalba 
labai užinteresuoja publikų. 
Savo pavyzdžius visuomet ima 
iš Lietuvos. Publika susidėjo 
daugiausia iš moterų ir mergi
nų. Prakalbos nepasiliko be 
vaisių. 2 d. balandžio laiky
tame Moterų Sąjungos susirin
kime daug prisirašė prie kuo
pos. Labai linkėtina, kad 
moterys darbuotūsi. Bet kaip 
girdėjau kad moterys prašė 
vienos parapijos svetainės pra- 

' kalboms ir negavo. O savo 
parapijos salės neturėdamos 
turėjo samdyti nuo žydo ir 
nepigiai užmokėjo. Tai jau 
šitokie dalykai yra nepagei
daujami.

Sandariečių susirinkimas.

Balandžio 2 d. teko man nu
vykti į tautininkų arba San
dariečių susirinkimą. Pradžioj 
to susirinkimo neteko būti, už
tai, kad mūs “tautininkai” 
savo susirinkimą padarė nedė- 
ldienvj nuo 10 valandos ryto. 
Kuomet geri tautiečiai kata
likai eina į bažnyčių pasimels
ti. Tai-gi aš juos negaliu va
dinti tautiečiais vien dėlto, 
kad jie praktiškai pradeda 
veikti tuom pat laiku neva tau- 

itos reikalus, kuomet Lietuviai 
Katalikai meldžiasi.

Susirinkimas arba konfe
rencija atsibuvo saliuninko sa- 
liukėj p. Draugelio, 73 Grand 
st. Man teko suspėti tuom 
laiku nuvelti, kuomet p. Sir
vydo rezoliucija buvo priimta, 
kad Lietuvių Draugijai, vei
kiančiai vokiečių užimtoj Lie
tuvoj siųsti aukų ir jei gyvuo
ja “Gelbėjimo ir Maitinimo 
dr-ja” tai siųsti ir tai ant 
kiek ji veiks. Toliaus įnešė 
J. Liutkauskas rezoliucijų 
prieš “Darbininkų” arba ge
riaus sakant prieš kun. F. Ke
mešį, būk kun. Kemėšis boi- 
kotuojųs tautininkų fondų. 
Šiai rezoliucijai arba “protes
tui” kaip Liutkauskas vadino 
priešinosi apie pora rimtesnių 
vyrų. P. Rinkevičius argu
mentavo, kad ‘ ‘ mes protestais 
susikelsim ant savęs tokias 
vilnis, per kurias mes nieka
dos nepereisime.”

Bet 5-6 balsais rezoliucija 
i perėjo, prieš nekėlė rankų. 
Po to tai buvo apkalbėta A. 

■Rimkos taktika kas “Ateity
je” jo rašoma. Čion aiškiai 
pasirodė, kad Sirvydas ir Ka
ruža eina prieš Rimkų ir “A- 
teitį,” O Norkus “V. L.” 
red. ir Račkauskas “Tėvynės” 
Red. už Rimkų. Pirmieji už- 
metinėja, kad A. Rimka varo 
skaldymo darbų tarp Sandarie- 
riečių su skelbimu “liaudinin
kų”. Na o tam apgynimui 
Račkauskas ir Norkus visų bė
dų verčia ant kun. Kemėšio, 
būk kun. Kemėšis Rimkų izo
liavęs iš New-Yorko susivažia
vimo. Tai kaipo likęs vėliaus 
iš tos komisijos išskirtas, tai 
girdi jam nebuvo galima kitaip 
elgtis kaip tik sklebtis liaudi- 
dininkais. Pasak Račkausko 
tai vis ta pats yra, kų ir san- 
dariečiai. O jau p. Liutkaus
kas tai Rimką grinorium iš
vadino, o kun. Kemešį juodu 
politikerium. Tam Ex grabo- 
riui matyt niekas nepatinka.

Taigi matot gerb. skaityto
jai, kad tarp tų naujų sanda
riečių jokios sandaros nėra ir 
da jie nori kitus į sandarą su
vesti.

Po to kalbėjo, kaip prapla-1 
tinti minėtą sandarą.

Susirinkime dalyvavo apie 
115-20 tautininkų ir buvo šiaip 
j du pašaliečių.

f

Tame susivažiavime ir man 
teko būti. Toks puikus, toks 
mandagus apsėjimas buvo. Net 
miela žiūrėti. Laike vakarie
nės buvo trumpos prakalbėlės. 
Dauguma Esperanto kalboje. 
Visi nurodinėjo iš įvairių bū
dų kaip Esperanto yra nau
dinga ir reikalinga viešiems 
ir visur. Tuo kartu, įvyktų 
brolybė ir meilė tarp žmonijos. 
Taipgi giedojo Esperantiškai 
Esperantų Hymnų ir keletas 
solų, kas viskas labai gražiai 
išėjo. Taip tokia neapsako
mai žavėjanti meliodija, kad 
žmogus jauties it kokiame dan
giškame rojuje esąs.

K. Miliauskas

PHILADELPHIA, PA.

Moksleivių susivažiavimas.

Pirmieji. A. L. R. K. M. S- 
mo Rytinio apskričio susiva
žiavimo paskelbimai, dėl svar
bios priežasties prisėjo šiek- 
tiek pakeisti Dalykas tame: 
Philadelphijoje lietuviai ant 
pirmadieno po šv. Velykų ren
gia svetainės atidarymų, ku
rių nūn baigia statyti. Mok
sleiviai, neprivalome tų die
nų atitraukti žmonių atidos 
nuo tenykščio jų ramaus dar
bo. Dėlto Moksleivių susiva
žiavimas bus sutrumpintas ir 
tęsis tik dvi (2) dieni 25 ir 26 
balandžio 1916).

Moksleiviai tėmykite!

Susivažiavimas prasidės 25 
bal. — utarninke iš ryto; Kat
rie suspės, gali pribūti ant 
Mišių šv. Kazimiero baž., ku
rios atsibus 9 vai. Po Mišių 
prasidės posėdžiai bažnytinėj 
svetainėj — 326-8 Wharton g. 
ir trauksis per visų dienų. Va
kare bus prakalbos, referatai 
ir t.t. Pradžia 8 vai. Įžanga 
dykai.

Bal. 26 — seredos dienų dar 
trauksis svarstymai Vakare- 
gi, užbaigiant suvažiavimų, at- 
subus pamargintas vakarė- 
l.i s: bus kalbos, dainos, pre- 
lekcijos, monologai, muzika 
ir daug kitokių papuošimų. 
Prasidės 7:30 vai. Tų vakarų 
įžanga suaugusiems 25c. vai
kams 15c. Moksleiviams dy
kai. Pelnas skiriamas netur 
tingųjų lietuviij moksleivių su- 

' šelpimui.
Susivažiavimo antrašas — 

324 Wharton St., Philadelphia, 
Pa.

Komitetas: M. M. šlikas, 
Kun. J. Zimblys, 
J. F. Valančiunas.

Katrie nori, kad būtų pa
rūpintas butas malonėkit prieš 
Velykas pranešti laišku, mes 
stengsimės surasti, prie lietu
vių

ATHOL, MASS.

Kooperacijai pritaria. •

L. D. S. 4-tos kuopos užma
nymas sutverti kooperatyviškų 
bendrovę yra rimtai ir su atsi
dėjimu varomas pirmyn. Ba
landžio 2 d. Aušros Vartų Mo
tinos Dievo draugijos susirin
kime vienam paaiškinus apie 
kooperacijų, prisirašė apie 20 
naujų narių. Matoma, kad 
kooperacija pas mus turės į- 
sikurti.

BALTIC. MICH.
Baltic visai mažas miestelis. 

Tarpe kitų tautų randasi ir 
lietuvių apie 4 šeimynos, ir 
suvirš desėtkas pavienių. Pa
eina iš Lietuvos nuo Telšių, 
Kauno gub. Lietuviai gra
žiai gyvena, skaito laikraščius 
ir knygas.

Darbai, vario kasyklos. 
Mokestis už 8 vai. $2.75, mai- 
nieriam $3.30. Darbų ir nau
jai pribuvusiam galima gauti. 
Vienas lietuvis S. Gibavičia y- 
ra bosu. Gan veiklus žmo
gus. Jo rūpesniu susitvėrė 
S. L. A kp. ir,taip yra geras 
tėvynainis Lietuviam reika
le visur pagelba.

Maudupiaunis.
Buvęs.

Balandžio 2 d. L Vyčių 10

BROOKLYN, N. Y.
Kovo 30 d. buvo prakalbos 

Moterų Sąjungos. Pirmiau
sių kalbėjo kun. P. Saurusaitis 
iŠ Waterbury, Conn. apie blai
vybę. Labai daug gero pasa
kė apie blaivybę ir kų girtybė 
padaro. Po jo kalbos sekė

Aukos T. Fondui.
EASTON ARLINGTON, Vt.

(Tautos Fondo Centro rašt. at
siųsta).

Aukotojų vardai: Juozas Gi
kis $5.00, Vitaritas Sinkevičius

Jur- 
Juo- 
Kos- 

Anta-

INDIANA HARBOR, IND.

Per “Lietuvių Dienos” ap- 
vaikščiojimą surinkta $95.20, ku
riuos šiuomi siunčiu į Tautos Fon
do iždą.

Į dešimts tūkstančių fondą 
aukojo šie:

Jonas Guščius $10.00, Pr. 
Guščius 10.00, Juo. Rodžius 10.00. 
Kitų aukų sąrašą nusiunčiau 
“Draugo” redakcijai.

Kun. S. Martišiunas.

NEW BRITAIN, CONN.

Pasiuntėm čekį ant $60.22 ir 
prisiuneiu vardus, katrie aukavo 
po vieną dolerį.

Aukotojų vardai.
Po $1.00 Tamošius Zdoneiukas, 

Motiejus Stankevičia, 
Jenuškiutė, Pranas 
Skolastika Kvederienė. 
Smulkių aukų surinkta 
Viso labo

Kotrina
Kubilius,

$55.22 
$60.22

Prez. J. PoškusT 
Rašt. A. Nevidauk, 
ižd. T. Staskevičia.

BRIDGEPORT, CONN.
Grinkevičius $2.00, po $1.00 

Emilija Kvieska, Jon. Valinčius, 
Ant.' Velickis, Stan. Mikueionis, 
Urs. Molugaitė, Just. Pankaus- 
kienė, Adom. Kilkaitis, Jonas 
Daugėla, Ant. Balandžiukė, J. 
Juodys, Jonas Stumbrys, Ado
mas Akėta, J. Januška, Kaz. 

i Venckus, Ona Astrauskienė.
Smulkių aukų

Viso
Nuo seniaus likę
Kolekta bažnyčioje 

ir per susirinkimą 
Viso

$11.15
$28.15
$2.65

$19.20
$50.00

Po 25c. K. Pranckunas, H. Į 
Budria* A. Buividaitė, T. Valen- 
tukiaviČia, M. Kubin, J. Smal- 
ski, M. Maslauskas, A. Valen- i 
tukevičia, J. Tamulevičia.

Viso $$2.25.
Surinkta aukų per J. Vaičių- > 

no varduves. Aukavo šios ypa
tos : po 50c. G. Puidokas, J. 
Užupis, K. Vaičiūnas, J. Vai- ‘ 
čiunas, M. Vaičiūnienė, St. Kli- 
mavičia; po 25c. H. Miltinis, M. 
Matusienė, A Bačiulis. Viso 

$3.75.
$44.40.

----- J-------

Paj ieškojimai.

Viso aukų.

Pajieškau dėdės Adolpo Ka
džiulio ir puseserės Emilijos Ka- 
džiulytės. Abu paeina iš Kau
no gub., Šimonių vol., Šimoniij 
parapijos, Juodpėnių sodžiaus. 
Pirmiaus gyveno Kanadoj, dabar 
girdėjau atvyko į Suvienytas Val
stijas. Kas apie juos žino arba 
jų pačių meldžiu atsišaukti šiuom 
antrašu:

A. Matulienė,
4948 Bering Av., E. Chicago, III.

'•j

Pajieškau savo brolio Jono 
Urbanavičiaus paeina iš Širdžių . 
kaimo Ziplių valsčiaus, Suvalkų 
gub. Pirmiaus gyveno So. Bos
ton, Mass. Dėt dabar nežinau kur, 
siunčiau kelis laiškus senu adresu, 
bet nei vieno negavau ir mano 
siųsti nesugrįžo.

Turiu svarbų reikalą, jis pats 
ar kas kitas malonėkite praneš
ti jo adresą, nes turiu svarbų 
reikalą. Už tai prižadu užrašy
ti “Ežį” metams. Mano adresas: 

Antasas Urbonavičius,
282 Snoidou Land, 

Dykeread, Shotts Scotland.
(40, 41, 42)

Pajieškau savo draugų Jono ir 
Emilijos Cidabrų, paeina iš kai
mo Dapkiškių, Gižų par., Suval
kų gub. Astuoni metai kaip iš- 
Lietuvos į Suv. Valstijas ir ne
galiu susirašyti nes neturiu adre
so. Turiu labai svarbų reikalą, 

l jiedu ar kas kitas malonėkite pra
nešti man, už ką gaus metams 
“Ežį.” Mano adresas:

Juozas Kiveris,
40 Stan place Stan Shotts,

Scotlanr.
(40, 41, 42)

Pajieškau Jono Aijueio Kauno 
gub., Aleksandravo pav., Vitelda- 
vos pačtos, Papilės par., Kudz- 
galių kaimo, dveji metai, kaip 
apie ji nieko nežinau; pirmiaus 
gyveno Detroit, Mich. iš ten gir
dėjau išvažiavo Į Pittsburgh, Pa. 
Meldžiu atsišaukti jo paties, ar 
kas kitas po žemiaus paduotu ad
resu, nes turiu svarbų reikalą.

Vladas Kaupas,
314 N. Darien str., 

Philadelphia, Pa.
(40, 41, 42)

IEŠKO VIETOS-
Šoferis arba mechanikas, ieško 

vietos automobilių “runyt.” 
Masandavičia, 

2507 Edgemont St., 
Philadelphia, Pa.

(40, 41, 42)

Pajieškau tetos Magdalenos 
Kazimierskienės, Suvalkų gub., 
Liudvinavo miestuko. Ji pati ar 
kas kitas atsišaukite šiuo adresu:

F. Bobina,
City Home Farm, 

Worcester, Mass.
(40, 41, 42)

PATAISYMAS.
Worcester, Mass. — Patai

sa Tautos Fondo skyriaus ats
kaitoj. Tarp aukotojų vardų 
šv. Kazimiero dienoje turi 
būt šie: Jonas ir Monika Bul- 

$5.00 
2.50 
1.00 
1.00

P. Zataveckas, 
Rašt.

vičiai aukavę 
Kasparas Mareika. 
Jonas Dabrila,
Ona Vasiliauskiutė

Pajieškau sesers Marijonos 
Ceniliutės ir pusbrolio Juozo Ar- 
nauckio, paeina iš kaimo Kama- 
rūnų, par. Kalesninkų, Vilniaus 
gub., kas apie juos žino arba jie 
patįs, malonėkite pranešti šiuo 
adresu:

Į (d) C. Ceniliutė,
Box 732, Forest City, Pa.

SKAITYKITE 
TEISYBĖS VARDAN.
Parsitrauk iš “Darbinin

ko” tik kų išleistų šiuo vardu 
knygelę, o atydžiai perskaitęs 
jų, galėsi kritikuoti laisva
manius, bedievius, atskalūnus, 
cicilikus ir šliuptarnius. 

Kaina tik 5c.
Platinkite tų knygelę. 

Adr. :• ‘ ‘ Darbininkas, ’ ’ 
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

MONTELLO, MASS.

Aukos surinktos laike rinkimo 
drabužių 28 d. kovo. Pinigų 
surinkta $42.20. Drabužių su
rinkom ir pasiuntėm į Lietuvą 
3460 syarų.

Tik tiek apgailestaujant, kad 
rinkėjai drabužių nekurie 
ant prastos popieros rašė, 
vardai nekuriu taip kad 
buvo perskaityti, o kitų
negalima. Tai už praleidžiamus 
ir klaidingas pavardes atsiprašo-

Pajieškau savo pusbrolių Juš
kų, paeina iš Kauno gub. ir val
sčiaus, Čekiškių par., Šlapučių 

; kaimo. Jie patįs ar kas kitas 
praneškite man, nes turi svarbų 

5 reikalą.
Mikolas Kačiulis,

1436 So. 9-th St., Sheboygan, Wis.

“Darbininko” administra
cijoje gauta atvirutė nuo p. J. 
S. Pruselaičio iš Waterburv, 
Conn. bet joje nepažymėta ad
resas, todėl mes negalime at
sakyti, malonėkite mums pra
nešti adresų, o mes veikiai 
Tamstai atsakysime.

“Darb.” Admin.

labai
Tad

sunku 
visai

me.
J. Ješkelevičius surink 

North Eston, Mass.
J. Vaičiūno varduvė- 
surinkta 
Išsiųsta čekis ižd. p. 
Vaišnorai ant

Rašt. J. Vaičiūnas, 
Kas. Mikolas Abračinskas.

se

B.

$34.50

3.75

80.45

MONTELLO, MASS.

Aukos surinktos laike rinkimo 
drabužių.

U. Banevičiūtė $3.00, A Ka- 
šietienė 2.00, T. Kristupavičia 
1.00, P. Brundienė 1.00, K Ma
čiulis 1.00 P. O. Bume 1.00, J. 
Balčiūnas 1.00 G. Smolskas 1.00 
K Dabravolskas 1.00, J. Dau
kantas 1.00, J. Kaliedas 1.00, K 
Akstinas 1.00, J. Balevičia 1.00, 
K Sveikinta 1.00, R. Šakienė 
1.00, A Armalienė 1.00, V. 2e- 
braitė 1.00, Kazimiera Žagaraus- 
kienė2.00, J. Kvaračiejus 50e., K. 
Valungevičiuss 50, K Šarkienė 50 
c., P. Vitkus 50c., J. Kastanavi- 
čius 50, A Saulienas 50, J. Ta
nioms 50, J. Vasaris 50, J. Kren- 

J. Bereika 50, T. Ku- 
A Trakinis 40, A 

Viso $28.40

cevičia 50, 
bilius 50, 
Bražas 50. i
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Parduodame namus, lotus, farmas ir parandavo- Y 
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šio išdirbimo, naujus ir antra rankius. Gc&uumhb u 
X tvirtumas gvarantuojamas Pirkdami pas mus turėsi- 
♦♦♦ te geriausį ir tikriausį patarnavimų. Mokestis pagal 
«♦ norų: ant išanokesčio ar ant cash.

YA* jame kambarius visose miesto dalise. Duodame au- Y 
tomobilius ant vestuvių, krikštynų ir kitokių išvažiavi- 
mų už visai mažų atlyginimą. Y

♦j4 Parsiduoda Bučernė ir Grocemė su visais ištai- 
♦♦♦ symais; už labai pigių prekię. Randasi ant Broadvay, Y
YYYY
Y
YY

Metz 25 arklių pajėgos ant 5 sėdynių uų $600.00 
Parduodame automobiluis naujausio ir geriau- 

rankius. Gerumas ir

symais; už labai pigių prekię. Randasi ant Broadway, 
labai patogioj vietoj dėl biznio. Kreipkitės prie Lie
tuviškos Agentūros •

Su visokiais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

Peter Akunevich,
Tel. S. B. 501

362 BR0ADWAY, ::: ::: SO. BOSTON, MASS
Gyvenimo vieta:
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KAS”

Ant šios žemės nieks nenori

Ir gražybę pamylėt.
Striukis.

• •

s

tau-

KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.

I

i r

n

i

bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kaš

e $3.25

F. V.

$4.25

$6.25

Krapštukas.

9

n os
sija

Stasiui pakaušis nupliko 
Mergos nebenor mylėt; 
Ant pasenusio supyko 
Kam nemoka jis kalbėt. ku- 

vir-

.Tei nujaučiu turtingesnį, 
Švelniai pradedu kalbėt 
Ir mačiulę pasišaukiu, 
Liepdams biskį pamylėt.

.Senmergė lūpą patempus, 
Verkia, rauda praeities; 
Jaunystėj, mat neišvengus 
Paragauti tos rakšties.

Visiems pilną stiklą pylių, 
Kalbu, sveikinu gražiai; 
Seną jauną lygiai myliu, 
Ant bargo duodu meiliai.

Kas man jūsų vargai, bėdos? 
Aš nenoriu nei girdėt. 
Nudriskęs ar pasirėdęs? 
Bil* tik turi kuom mokėt.

— Vyras pėdę, girdi, visą 
Čia paliko, pas tave;
Man, našlaičiams vargas, bėda, 
O tau vis linksma diena.

Jei užėjo pas man Kaulas, 
Ar gi tai laukan varysiu? 
Visi tartą, kad aš kvailas 
Jei prie stiklo neprašysiu.

r.

Laimią metai greit prabėgo, 
Užstojo kiti laikai — 
Man nabagui lygiai bėda, 
Kad tu sena palikai.

Nors po žemę vartos, stena, 
Rėkia kojoms minama,
Bet pripratus jau nuo seno, 
Mane keik nors mirdama.

i> 1
► j

mūsą 
aug-

• •
socijalistai galės

Jaunikią kupstą turėjus. 
Laimią spindėjo takai; 
Blaiva būti nenorėjus — 
Visi dingo, kaip matai:

Mano pati nebil’ kokia — 
Moka dailiai pavyviuot;
Sako, kad ji šiokia, tokia, 
Kol visus tur atiduot.

nuolatai išleidinčja knygelią, 
turiningumu, pigumu

0 jei išėjęs parkrito, 
Ar gi kaltas aš užtai?
Mano priedermė tai šita, — 
Kol pro duris išprašai.

Striukis.

• • •

Kad veja bėgk, — kad duo
da imk.

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46 St. ::: ::: ::: Chicago, UI.

Bet saliūnui lygiai skaito 
Visi nuopelnus užtai;
Nors nežino tikro saiko — 
Neklaus delko nuplikai.

agal Sumanymo tos blankos reikės m ai nyti 
kas mėnuo. Todėl atspauzdinome įvairių 

varsų ir pardavinėjame tuzinais. 

Tuzinas S centai.

Girt’s jei savo pačios plaukus 
Rankoms ėma čiupinėt, 
Švelniai graibos, kaip po 

kus —
Boba pradėd šokinėt.

*
verkia, dejuoja

visuomet turi viso to, kas darbi- 
audinga, indomu

Imant nemažiaus, kaip 100 tuziną, atiduodame 
po 4 centus.

Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “D arbininko” 
Spaustuvės tiek tuzinų,kiek šeimynų jų kolonijoj 

intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.

b

*
*

* *

Klausimas. Kokioje Suv. 
Valstiją vietoje gražiausia 
griežia stygą orkiestra?

Atsakymas. Waterbury, 
Conn. Povilaikos saliūne.

Klausimas. Kokiame mies
te daugiausiai girtą bobą?

Pažanga”

ma | vargingu j

Bet katram kojos paslydo, 
Tas nupuolė taip žemai, — 
Kur tik ėjo visur klydo; 
Keno kaltė, ar žinai?
— Saliuninko. — visi sako, — 
Jei girtą matė ant tako.
Bet iš meilės ar piktumo, 
Tai to niekas nepamano.

1
A

Su naujais 1916 metais pradėjo eiti toliau regule- 
riai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, 
suomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —

M

igų kurs nebeturi, 
ikan eiti paprašau; 
ęu girtas ar nenori, 
p kaip šunį išvarau.

Nuo balandžio 1 d. “Draugas” išeidinės kasdien. 
Prenumerata metams $3.00, atskiras No. lc.

Niekas dabar negalės rūgoti, kad laikraščiai brangūs. 
Redaguos KUN. DR. MALIAUSKAS.

Adresas:

X
‘ ““ V. J. V... ...........
gvildena gyvenimo klausi- J.

•• %

f ♦X* 
f

Namam Itaiza,” vėdaro šmotas ir gal-neion progreso. vabesmegenų
Dėdė Jackus.

• • •
• • •

Klausimas. Kame 
lietuviški socijalistai 
ščiausiai pakilę kultūroje ir 
apšvietoje?

Atsakymas. Wilkes-Barre, 
Pa. Nes ten lietuvią socijalis
tai išrinko kandidatu iš savo 
tarpo lietuvį, dveji metai at
gal atkeliavusi iš Lietuvos, į 
Suv. Valstiją prezidentus.

Jon’s mylėjęs tiktai girtą, 
Petras baliuos važinėt; 
Juozeliuks nuo koją virzdams, 
Troškęs meiliai pakalbėt.

Ateakymafc. Philadelphiįoj, _ 
Pa. prie “Kovos” redakcijos, i

Klausimas. Kurioj lietu
viškąją redakciją randasi ke
turkojų

Atsakymas. “Laisvėje.” 
Nes ten yra ne tik prūsoką, bet 
ir vabalą.

Tikyba ir
_________ $5.75
_________ $2.75 

$2.00, “Vytis” • 
____________ j:__ $4.00 

“Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.” 
Visi____________________________________  $4.50
“Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu-------------------------$3.75
“Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu----------------- —$1.75
“Draugas.” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”-“Vytis” 

“Darbininkas”

Vyras jei katros nugaišo, 
Boba atlėk rėkdama; 
Šaukia: — duokie nors ant 

maisto
Alkstu badu mirdama.

...
Geras paukštis (į blogą 

žmogų).
• • •

Nors ant šunies mesk (nie
kam netikęs).

• • •
Vyk nepavyk — gauk nesu- 

gauk. —

im’s šitas 
dailiai 

panagus bos ir kitas 
>1 jus busite kvailiai.

“D R A U G A S” VIRSTA DIENRAŠČIU.

_ * 1 y ‘ ‘ ‘ 1 V?S? ‘ * * * ■ ■? XAV-L1

llinnillkn varžai. Vargti, skursti nei kentėt, 
° Visi stengės būti dori

— Vis jie sako, vis jie šaukia, 
Būk saliūnčik’s velnio tarnas; 
Vyrai šneka, bobos kaukia, 
Kad pagimdžiau tarp ją bar

nius, —

Kur tiktai laimė šeimynos 
Žąsta, paskęsta varguos; 
Nelaimingos kojos pinas, 
Draskos, keikiasi bėdos.

Namon grįždams, jei parkrito 
Galvą perskėlęs vaitoja; 
Šauk’ pagelbos vieno, kito, 
Ant saliūnčiko burnoja.

Gana pasaką nuobodžių — 
Galvą pradeda skaudėt; 
Neišgėręs, prastai jaučiu, 
Su kvailais nereik kalbėt.

Kai surinku balsu storu, 
Sudreba visas buris;
Nors tai būtą nepadoru, 
Spiriu bobą pro duris;

Kada nebeturi nieko, 
Pati traukėsi tolyn; 
Vieną sėdintį palieka. 
Prie kito slenka artyn.

. Vokietijoj išvien didžturtis I 
ir varguolis kovoja prieš kai- j 

I zerio galybę ir naujausį Vo- 
j kietijos mokslavyrio Šopsko- 
po išradimą.

Kaip žinoma, Vokietijai, 
kariaujant veik su visu pasau
liu, labai daug kareivių žūva, 
ypač karėje su rusais. Mat 
rusai mažai amunicijos turi, 
tai vokiečius muša su lazdo
mis, o rusą ranka smarki: 
katram vokiečiui smogė į kak
tą, tai tam, holt! Jau nėra 
ko ir į nelaisvę imti. Tai to
dėl rusai nedaug vokiečių be
laisvių suėmė.

Kaizeris matydamas, kad 
rusai taip nedailiai muša jo 
žmones, apgarsino per “kun- 
taplinę” pačtą, kad atiduo
siąs savo jauniausią dar negi
musią dukterį už pačią tam, 
kas išras mašiną žmonėms 
dirbti.

Atsišaukė galvočius von 
Šopskop, Vaterlando palygino- 
mosios doros ir kriminalio 
tautos auklėjimo universiteto 
profesorius. Jis paskelbė tu
rįs visų mašinų ir įrankių ga
tavą pieną ir galįs tuojaus tą 
darbą pradėti — tik reikalau
ja, kad kaizeris užtvirtintų 
jam privilegiją: kad kitam 
niekam nebūtų valia žmonių 
dirbti, kaip tik jam vienam ir 

bara “Ateities'’” v^en tik jo išrastomis mašino- 
bet tie šelmiai, m^s-

Didesne! Didesne!

“Tikyba ir Dora”
Nuo Naujų Metų eina padidinta. Įvairaus skaitymo 

tikėjimisko ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek, kiek 
pirma buvo. (Kiekvienas tą laikraštį skaitydamas atras 
nemaža savo dvasiai paguodos; atras taip-pat išaiškini
mą visokių abejojimų ir užmėtinėjimų tikėjimo dalykuo
se.)’. *

Laikraštis eina du kartu į mėnesį. Kaina liko ta 
pati: 75c. metams. Kas atsiųs už le. krasos ženklelį 
(štampą), gaus vieną numeri pasižiūrėti.

Prenumeratą galima siųsti ir krasos ženkleliais.
Adresas:
“TIKYBA IR par a ”

1631 W. NORTH AVĖ., CHICAGO, ILL.

"DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS
P-as Rimka, Bostono “A- 

teities” redaktorius,, nei nepa
matė, kaip socijalistai iš jo 
demokratiško pasaulėlio išvo
gė p. Bulotą, p-nią Bulotienę 
ir Žemaitę.

*
Graudžiai 

ir socialistus 
redaktorius, 
anei krust. — Po piet šaukštai, 
— sako, — ir “dacol.”

*
* *

* * *
Jei “ateitininkai” kaip rei

kia neapsaugos “Ateities” — 
tai labai gali būti, kad ir ją 
koks nelabasis parduos socija- 
lizmo ortodoksiniems pasekė
jams.

♦

*

“Šakės” agentai gali pasi
džiaugti. Per p. Bulotos ir 
Žemaitės prakalbas to laikraš
tuko daugiaus išparduodama, 
kaip Lietuvai dolerių surenka
ma.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
“DARBININKAS”

“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su 
balomis.

“DARBININKAS” paduoda člaug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.

“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingą 
darbininkams pasiskaitymii, rašytų paeit} darbininką.

“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 
visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS” visuomet turi smagią, gražiu eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių.

6 “DARBININKAS” 
ninkui svarbu, n 
suprantama.

“DARBININKAS”
dailumu, gražumu,
visas išleistuves.
Skaitykite ir platvkite “Darbininką” ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adresas:

“DARBININKAS”
242 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Kaizeris gavęs linksmą ži
nią, iš didelio džiaugsmo ran
kas trynė ir šaukė: — Deutch- 
land, Deutchland, uber alles! 
Tai duosime visiems į kailį 
prancūzams ir rusams, an
glams ir belgams, italams ir 
serbams.

Žmones dirbsime dieną, nak
tį, į skrynias dėsime ir siąsime 
karės laukan. Milijonus pri
sidirbę nieko nebijosime ? Ta
da pajus visas pasaulis vokie- 
čią galybę. Pražus visą tau
tą laisvė, turtai ir linksmybė.

Ir tą linksmą žinią kaizeris 
pranešė savo žmonai, kad ir. 
ji pasidžiaugtą, taip, kaip per
nai kad džiaugėsi, kaip buvo 
išrasti nuodijanti gazai (du
jos).

Bet kaizerio apsirikta. Jo 
boba nesutiko pavesti žmoniij 
dirbimo monopolį vienam ko
kiam ten von Šopskopui. — 
Tame darbe, sako, turi visi da
lyvauti.

Kaizeriui nėra ką daryt. 
Sušaukė seimą, norėt paleis

ti tą dalyką nubalsuoti, bet vėl 
kipšas koją pakišo. Socialistai 
su krikščioniais darbininkais 
susigadijo ir pareikalavo mo
terims balsavimo teisią.

Kaizeris ir tą reikalavimą 
išpildė.

Kaip susirinko visos mote
rys balsuoti, — kaip pakels 
triukšmą — visos išvien senos 
ir jaunos, bagotos ir biednos 
ir socialistės ir demokratės ir 
bepartvvės. Vienu balsu šau
kia kiek galėdamos: — Tegul 
būna taip kaip buvo! Viskas 
po senovei!

Vargšas von Šopskops tai 
išgirdęs ėmė ir pasikabino. O 
kaizeris pyksta ir gailis bo
boms balsą davęs.

*
* - *

♦ ♦ ♦

Baigaš! Jei per “Šakės” a- 
gentūrą susilies demokratiz
mas su socijalizmu — tai ir 
juodosios varnos prasikvatos.

♦

* *
*' * * *

“Keleivio” gugutė ir žiemą 
Bostone kukuoja.

«

♦

* *
♦

*

Tūli sako, kad tos gegutės 
balsas labai panašus į tos lak- 
štingalės, kurį pakrūmėmis 
kumeliokus piauna.

*
* *

♦ ♦ •

Bulotos faktai apie Lietu
vią Draugiją net ir Rimkos is
toriškus dokumentus “subyti- 
no.”

• •
• • •

Dvieją Durną atstovas pyk 
sta ant lietuvią, kad jo už ge 
nerolus neišrinko. Užteks, na
bagui ir pirmeivią feldfebe
liško cino.

Amerikos
ponui Bulotui kankinio nuo
pelnais apdovanoti. Tuomet 
mūsą atstovas, glaza k nebu 
podniavši, galės pasakyti: — 
Ar žinai, tamsta, su kuomi 
kalbi ? Aš Bulota, Lietuvos pa
tentuotas pirmeivis ir Ameri
kos socijalistiškas kankinys.

...
Ar nežino laisvamaniai, kur 

dinge p. Šliupas Jau pusan
tro mėnesio kaip jo nematy
ti.

INFORMACIJŲ BIURAS.

Klausimas. — Iš kur ta kal
ba paeina, kad žmogus iš bež
džionės išsivystė?

Atsakymas. Iš vištos kiau
šinio. Jei netiki paklausk 
“Keleivio” redaktoriaus.

• • •
Klausimas. Kur yra pekla 

ir pragaras. Belzebubo sosti
nė ir dangus. Ar dangus yra 

"ant žemės, .malonėkite prane
rti?

Atsakymas. Jei esi socija- 
listas, tai peklos paieškok ku- 

' nigužio Mockaus kišeniuje. 
Belzebubą gali pamatyti žydų 
baisioje naktyj. Apie dangų 
gali sužinoti iš katekizmo ma
žiems vaikams.

——*7

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS.

Pagal įvykusios sutarties tarp katalikišką laikraščių 
leidėją pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys per 
katalikišką laikraščią agentūras daugiau, negu vieną laik
raštį 
užsisakys laikraščią, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.
1) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00.

Užsakant abudu
2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
3) “2vaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00 
f) “Draugas,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” —

Visi kartu------------------------------------------------------$5.25
5) “žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) “Draugas”— $2.00 ir “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
7) “Tikyba ir Dora”—75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
8) “Draugas,” “žvaigždė,” “Darbininkas,” “

Dora.” — Visi_______________________
9) “Draugas” — $2.00, “Vytis” $1.50. Abudu
10) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė”
< — $1.50. Visi_________________
H)

12)
13)
14)

ir “Darbininkas”_________________________________ $6.50
15) “Drangas” $2.00, (arba “žvaigždė”) ir “Žvirblis”

— $1.00. Abudu __ -$2.50
16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu---------------.$1.50
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu __________________ $2.00
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu-------------------- $3.25
19) “Draugas,” “Vytis,” “Žvirblis.” Visi__________ $3.50
20) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir

!‘Žvirblis.” Visi_______ ____:______________
21) “D/augas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi ________
22) “Drangai” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas,” “Vytis” ir “Žvirblis.” Visi______$7.25
Pasarga: čia dar nepaminėti:, “Moksleivis” — $1.00, 

kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais eina; “Tautos Rytas” — 50c., kurs ir 
taip baisiai pigus, ir “Pažanga,” — $3.00, ku- 

leidimas dar nėra pilnai paaiškėjęs.

Greitas darbas, šuniui mė-

“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu
siems lietuviams ir apsiskaičiusiėms darbininkams

“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos 
ir Europos lietuvią rašytojus ir pripildoma, todėl, origina- y 
liais raštais. * *|*

“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvią tautos *$* 
klausimai. i

“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben- 
dradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos literatai. A

“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus. 
“PAŽANGA” nušviečia ir j 

mus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir 

mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir juos lavinti.
Metinė prenumerata $3.00, pusmetinė $1.50, atskiras X 

numeris 25c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluose kreip- 

kitės šiuo adresu:

“PAŽANGA”
P. O B0X 204, GIRARDVILLE, PA.

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

—YRA—

Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 
Ramybė!

Tūkstančiai Lietuvią-Kataliką priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
ją 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 narią 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, išleidinčja gerus raštus ir 

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

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

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt.'

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

vi-
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adresu:

R
JREST CITY, PA.BOK 576, :: :«i :: :: ::
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LIETUVIŠKA *:*

Kriaučka |
TX
XXT tX

So. Boston, Mass. ♦♦♦

NAUJAS
LE1

“Dai jau išlaide
trečią savo leidinį, knygelę 
vardu “Iš Po D ar b 1- 
ninko Plunksnos.”

Tai gražių-grafiausių vaiz
delių rinkinis. Visi, nuo pir
mo iki paskutinio, yra iš dar
bininkų gyvenimo. Tuose vai
zdinguose, dailiuose, jausmin
iuose vaizdeliuose atsispindi 
darbininkų gyvenimas.

Kiekvienas su pasigėrėjimu 
juos skaitys po kelis kartus.

Autorius tų vaizdelių yra 
“Darbininko” skaitytojams 
gerai pažįstamas F. V.

Vaizdeliai perspausdinti iš 
“Darbininko.”

Kaina 5c. PusL 32.

Vilkas sotus ir avis čiela. REIKALINGA kasdiena 25 mer-
• • •

Du zuikiu bevydamas, nei 
vieno nesugausi.

Iš didelio debesio, mažas 
lietus.

ginoe valgyklose, koteliuose, dirb
tuvėse & prie namų darbo. Vi
sokių darbų vyrams.

S. GORALSKY
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS 
153 COURT ST. BOSTON, MASS.

Nebūk b
Katalikiško laikraščio

UŽSIRAŠYK GERĄ IR PIGŲ LAIKRAŠTĮ

“Santaika”
• • •

Pats muša, pats, rėkia. 
• • •

Ant vagies kepurė dega.

Namų namučiai, nors ir po 
smilga.

VALDYBA ŠV. JUOZAPO 
DR-JOS, SHEBOYGAN, 

WIS., KURI PAĖMĖ 
“DARBININKĄ” 

ORGANU.
Prez. Antanas Skieris,

909 Indiana Avė.
Vice-prez. Juozas Bubnis,

733 Indiana Avė.
Fin. rast. Juozas Rutkauskas, 

1013 Clera Avė.
Prot? rašt. Antanas Brusokas, 

1019 Delingham Avė.
Maršalka Juozas Buivydą,

1436 So. 9-th Str.
Kasierius Tamošius Grigaliūnas,

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:

Petras Gelbūda, 
Mateušas Kučauskas, 

1133 Micbigan Avė.
Organo sekretorius, Jonas 

Stauskas,

A* 9Tinginį prijudinsi, miegantį 
pabudinsi, o iš nieko, vis nie
kas.

Neverksi mirusio, verksi 
supuvusio. -

• • •
Kur niešti ten rankos, kur 

miela ten akys.
• • •

Sėbras sėbrų ir už piktą pa
girs.

Valgykime pirma tavo, o 
paskui kožnas savo.

LIETUVIAI PAVESKITE | 
DARBUS SAVIEMS.

j| Geriausias Lietuvis siuvėjas. <[ 
Siuvu vyriškus ir moteriš- 1; 

|[ kus drabužius, sulig naujau- |> 
jt'sios mados. ;!

■;l Taisau, prosinu, valau ir
< dažau senus. Taip-gi kuni- 
1; gams siuvu SIUTONUS ir
!• esu gerai įsipraktikavęs ta- ;! 
;! me darbe, kaip Lietuvoje, <J 

taip ir čia Amerikoje.
Darbą atlieku greitai ir pi- |> 

giai- |!
Jeigu kas reikalauja, dar- <[

< bą pasiimu ir pristatau tie- |[ 
siog į namus.

1 Teh Charter 2354-4 ||

A. K. MAZALAS
< 94 JEFFERSON STR.,

HARTFORD, CONN. > I
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PIRKITE 
SKAITYKITE 
PLATYKITE 

“DARBININKO” LEIDINĮ U S.
Pigumu, dailumu, gerumu savo leidinių “Darbininkas” vir

šija visas kitas išleistuves.

Užsirasik sau ar savo pažįstamie- 
i ms Lietuvoj bei Amerikoj 

“Išeivių Draugą
KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS 

IR PADAILINTAS, TALPINS:
1. Vėliausias žinias iš karės.
2. “Seno darbininko atminimas” užvadintas “Svieto pe

rėjūnas” (trankomasis po Vokietiją, Luzemburgą ir 
Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Škotijos 
į Lietuvą ant motocikletkos.”
'‘Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, UI Linlithgowshire, 
•V Midlothian, V Dundee ir tt.
“Lietuviai Anglijoj.” 
Korespondencijas.
Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą. 
Dainas, paveikslėlius, straipsnius. 

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvairiausių 
ir skaitymui verčiausių laikraščių.

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj; me
tams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), Ad
resas: 4 5^

»

“SANTAIKA” išeina kiekvieną pėtnyčią 4-rių pusL, 
didelio .formato ir kainuoja metanu tik $1.00, pusei me
tų 65c.

“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias, netik iš 
“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias netik iš 

karės lauko, bet ir iš viso pasaulio.
“SANTAIKOJE” telpa rimti straipsniai, poezija, 

vaizdeliai ir satyra.
“SANTAIKA” eina katalikiškoje-tautiškoje dvasioje. 
Pasižiūrėjimui vieną numerį siunčiame dykai.

SANTAIKA”
CLEVELAND, OHIO.

7.
8.

ĖV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI 

HARTFORD, CONN.
Pirm. — Tekle Blažienė, 

1214 Broad St.
Vice-pirm.— Paulina Gelažiutė, 

41 Capitol Avė.
Prot. Rašt. — Ona Manikaitė, 

234 Park St.
Fin. rašt.—Veronika Smitkiutė, 

4į Hungerfard St.
Ižd. — Felicija Plikunienė, 

103 Borid St.
Iždo glob. — M. Karaliūtė,

24 Woodbridge St.
Maršalka — Elena Valavičiūtė, 

23 West St.

*V. MIKOLO ARKANIOLO 
DRAUGUOS VALDYBA. 

COLLINSVTLLE, ILL.
Pirmininkas

F. Stankaitis 
Protokolų raštininkas

K. Kavaliūnas 
Kasierius

M. Sudeliauskas 
Ligonių kom.

V. Kimutis ir
J. Frišmantas 

Maršalka
A. Smuikis

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO DRAUGUOS 

Cambridge, Mass.
Pirmininkas — A. Vaisiauskas, 

14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas — C. Ka

volius, 62 Portland St.
Protokolų raštininkas — 

Galinauskas, 719 Main St.
Finansų raštininkas 

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

Washington St.
Maršalka — J. Lukšis, 220 

Washington St.
Kasos globėjai — K Voveris, 

A. Sundukas, J. Žilis.

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

K. ŠVAGŽDYS,
242į W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

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

Rev. Jos. Norbut,
MOSSEND, LANARKSHIRE, SCOTLAND.

Skaityk šviesą
DU KART MĖNESINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS. 

JEI RŪPI BLAIVYBE,
JEI NORI PAGERINT SAVO BŪVĮ,
JEI TROKŠTI TAMSUMOJE ŠVIESOS,

SKAITYK “ŠVIESĄ.
KAINA, METAMS 50c.; UŽ RUBEŽIO 75c. 

PAVIENIS NUMERIS 5c.

Adresas: “šviesą”
46 CONGRESS AVĖ., WATERBURY, CONN.

-*** H ftf I H. Iš
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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
Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS
15 Millbury Street,

99
9

Worcester, Mass.

Jei trokšti apšvietos 
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisąvaitinį 

Dlustruota jaunimo laikraštį
UVytį.”

“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis 
Amerikoje.

“VYTYJE.” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų, 
literatų ir studentų.

“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau
nuomenės gyvenimo.

“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje.
“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizacija. 
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75c. L. 

Vyčių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.

Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną 
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.

Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu:

“Vytis,”
731 West 18-th str., Chicago, UI.

J

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS KNYGELĖS.
1) “ABĖCĖLE” Arba, Tau mielasis vaikeli pirmutiniai 

Skaitymėliai. Ši knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk
lų vaikučiams, tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir 
kitoki skaitymėliai, taikintas pradžiamoksliams. Kaina 
5c., imant (100) vieną šimtą, tik $2.50 už šimtą, 24 pus
lapių ir su viršeliu.

2) “VAKARO VALANDĖLĖS” Jaunimui ir suaugu
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui rinkinėlis.

Surinkta: Deklemaeijos, Eilės, Dainelės, Monologai, 
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Farsos, Juokeliai, Mįslis, 
Patarlės, Žaisi ės ir tt. Ypač tinkanti, mūsų jauniems 
scenos, ir juokų mylėtojams. Medegos užtektinai ilgo 
viešo vakaro papuošimui.

Knygelė turi 50 puslapių vidutinio didumo. 
ŠI KNYGUTĖ KAINUOJA TIK 20c.

Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame per pu- 
, ir krasos siuntimą apmokame. Taip-pat pridedam 

vieną egzempliorių gaidų, su meliodijomis tų dainelių.
Kiekvienas šią knygutę nusipirkęs, pripažįs kad ji tų 

pinigų yra verta, ir skaitydamas ras daug suraminančių 
nekaltų juokų.

Knygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui 
pažaisti.

3) Dvi komediji. Vienoje knygutėje. 1) “NEUŽMO
KĖJĘS PABĖGO” ir “MAT KO REIKS” kaina 8c.

Šie visi veikalėliai, netik ką tinka lošti suaugusiems, bet 
labai atsakanti mokyklų vaikučiams.

Tos visos knygutės galima gauti pas:
J. V. KOVAS,

21 CONGRESS AVĖ., :: :: :: :: :: VATERBURY, CONN.
(Taip-pat ir kituose knygynuose.)

✓
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Gyvojo Ražančiaus

242 W. Broadway, So. Boston, Mass

• ’V’
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Kaina 15c. už 15 lapelių
Imant nemažiau 1500 lapelių nulei- 

džiame 5-tą nuošimti.
Norintieji pirkti rašykite:

“DARBININKAS”

Farma? — Pardavimui — 
Farma?

Parsiduoda 80 akerių far- 
ma, 40 akerių geros dirba
mos žemės.

Viena angliška mylia nuo 
miesto, 20 mylių nuo Bosto
no.

Parsiduoda už $4.000, i- 
nešti reikia tiktai $1.000.

Norėdami susižinoti plačiau 
apie tų farmų rašykite ang
liškai po šiuo adresu:

Mrs Cers Box 49 
Franklin, Mass.

REIKALINGA TUOJAUS 
Katerių ant blokų ir merginų 
Jei sortavimo.

Atsišaukite
J. E. NEWCOMB & CO.

15 Bradford Place, 
Brockton, Mass. 

arba pas
PETER DANILO,

187 Ames St, Brockton, Mass. 
(24-25)

i9ii
9i

LIETUVIAI! pasiskubinkite užsisakyti “Žvirblį” — 
juokų ir satyros mėnesinį laikraštį, kurs yra jau žymiai 
padidintas ir metams prėkiuoja tik 1 doleris.

“Žvirblio” redakcijoj galima užsisakyti ir garsų An
glijos “Ežį,” kurs metams prėkiuoja 75c Kas “Žvirb
liui” prisius 1 dol. ir 50 c., tas per ištisus metus gaus 
“Žvirblį” ir “Ežį.”

Antrašas:
“ŽVIRBLIS,”

FOREST CITY, PA.

.J
Jei esį nuliūdęs, - “Ežį” - Skaityk

JEI PATS SUGEBI, Į — “EŽĮ” — RAŠYK.
NORI SVEIKO JUOKO? — FRU — “EŽIO” EIK. 

PAŽINK PIRMA — “EŽĮ” — IR TUOKART PEIK.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai ame

rikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk adresą ir 
gausi pasižiūrėjimui numerį dykai, o kai pamatysi — tai 
visad “Ežį” skaitysi. Kaina metams 75 centai, pusmečiui 
40 centų. Pinigai siunčiami money orderiais.
“EŽIO” redakcijoj galima užsisakyti “ŽVIRBLĮ”.

Broliai darbininkai!
Skaitykite ir platinkite katalikiiką savaitraštį 

“Žvaigždę
“ŽVAIGŽDĖ” yra seniausias lietuvių katalikų 

laikraštis, 16 pusi, didumo suteikia įvairių žinių iš 
Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo.

METAMS ATSIEINA TIK $2.00.
Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”
3654 RICHMOND ST., :: :: PHILADELPHIA, PA.

MUZIKOS IR DAINOS MYLĖTOJAMS 
MĖNESINIS LAIKRAŠTIS 

“MUZIKA”
Eina kas mėnuo 16 puslapių teksto ir 8 puslapiai 

giesmių, dainų ir pianui gaidų.
“MUZIKOJE” telpa pamokinimai kaip chorą vesti, 

muzikos istorija ir teorija su pavyzdžiais.
“MUZIKOS” kaina metams $3.00 pusei metų $1.50. 

Atskiras numeris 40c.
“Muzikos” adresas: 

REDAKCIJA 
3214 CEDAR STR., PHILADELPHIA, PA. 

ADMINISTRACIJA
P. O. BOK 172 BROOKLYN, N. Y.

Padarom moteriškus drabu- 
žius, vasarinius ir žieminius 

♦t* po naujausiai madai.
A. ČEPULIONIS, 
242| W. Broadvay,

Virš “Darbininko” spaustuvės.)

Auksas už Sidabrą.
PIRKITE PANELĖS U. GURKLIUTĖS 

NAUJAI IŠLEISTAS 
KOMEDIJĖLĖS.

Mokėsite 10c., o gausite knygelę su auksiniais viršeliais, o vi
duje rasite perlus ir deimantus.

K o m'e d i j ė 1 ė s talpina: “Čigonės Atsilankymą,” “Dvi 
Kūmutes,” “Dvi Sesutes” ir “Girtuoklę su Blaivininku.”

Visi sceniški veikalėliai. Bile kurio pastatymas scenoj pri- 
juokis, palinksmys, pamokys susirinkusią publiką.

Visi yra neilgi vekalėliai, tinka lošti šalę stambių veikalų ir 
labai tinka “įvairumų,” “margumynų” programams.

P-lės Gurklutės komedijėlės labai tinka vaidinti tose kolonijose, 
kur neįstengiama statyti scenon stambesnių veikalų.

Lietuvių kalboje nėra sceniškų veikalų pigesnės knygelės, kaip 
“Komedijėlės.” 36 pusi, o tik 10c.

Išleista taip, kad gražu pažiūrėti, malonu skaityti. Viršeliai 
aukso spalvos.

Pigi todėl, kad tikimės greito išpardavimo.
Ypač moters ir merginos skaitykite, kas išsilieja iš po plunks

nos jūsų talentingos sesytės.
Užsakymus siųskite “Darbininkui” 

“DARBININKAS,”,
242 W. Broadway, ::: ::: z: So. Boston, Mass.

■
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•V* •ŽIBIOS.
TAUTOS FONDO SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS.
Bal. 5 dieną 7:30 vakare į- 

vyko T. F. skyriaus susirinki
mas, į kurį atsilankė visi tie, 
kurie žadėjo rinkti aukas. Tai- 
posgi atsilankė nemažas bū
rys amerikonų.

Vakarą atidarė pirm. M. Ve
rtis, perstatydamas p. Shields, 
kuris pranešė liūdną žinią, 
kad delei nesutikimo tarpe 
Bostono majoro ir policijos 
Komisijonieriaus daugiau Bos
tono mieste ne bus valia lai
kyti “Tag Day.” Ir katrie 
peržengs šitą - nutarimą, bus 
nubausti.

Bet neturime nuliūsti, nes 
yra dar viltis, kad gausime 
dieną delei to prakilnaus dar
bo ar ankščiau ar vėliau.

Pipiras.

...
Per dvi savaiū tos knygelės 

išpardavėme arti 1.000 ekz.
Knygelė labai smaą ., dai

liai atspausta, popiera drūta, 
kaip jaučio oda.

Pigi, kaip ir visos Dar
bininko” išleistos knygelės, to
dėl kad tikimės greito išpar
davimo.

.101 —
tuoj, ne vieta joms gulėti 

Darbininko” knygyne. Pir
kit, skaitykit, platykit, staty
kit scenon p-lės U. Gurkliutės 
Kųmedijėles.

Adr.: “Darbininkas,”
242 W. Broadway„

So. Boston, Mass.

iu PA___ ._ __ VIZ_0S UŽ
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PADID.: 0. KNYGY1 Ą.
Šiomis dienomis “Darbi

ninkas” žymiai padidino savo 
knygyną. Dabar galima ja
me gauti įvairių geresnių lie
tuviškų veikalų. Trumpu 
laiku paskelbsime stambes
niuosius veikalus, kuriuos ga
lima gauti “Darbininko” kny
gyne.

28 Story St.
So. Boston, Mase. 

Globėjai _
Jonas Petrauskas, 

66 W. Fifth St
So. Boston, Mass.

Vincas Kudirka,
37 Franklin St, 

Pranas Kuras,
457 Pleasant St., 

Norwood, Mass.
Literatiška Komisija.

Kun. F. Kemėšis, 
242 W. Broadway, 

• So. Boston, Mass.
Pr. Gudas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

F. Viraks,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

LD.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRASAI:VARGONININKĄ-

Aš esu nevedęs 42 metų senu
mo. Suprantu gerai vargoninin- 
kystę ir galiu gerai išlavinti cho
rą. Kur tik esu buvęs iš visur 
nuo klebonų turiu' paliudijimus, 
jog aš esu atsakantis vargoninin
kas. Todėl kuriems iš gerb. kle
bonų yra reikalingas geras vargo
nininkas meldžiu mane kviesti 
pas save, o aš atvažiuosiu.

Su pagarba,
Ig. Podgaiskis,

33 Harding Str., 
E. Cambridge, Mass.

(40, 41, 42)

Dvasiškas Direktorius.
Kunigas F. Kemėšis, 

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

Pirmininkas.
Motiejus Žioba,

438 W. Fourth St., 
So. Boston, Mass.

Pagelbininkė.
Marijona Juškienė, 

129 Melrose St., 
Montello, Mass. 

Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas.
Mikolas Venys,

■ ąVą aVą aVa aVkaVa aVa

Jau išėjo iš spaudos
-Pabaldų vadovėlis!

AMERIKOS LIETUVIŲ R.-K. BAŽNYČIOMS. A 
Sustatė ir išleido A. L. R. K. Kunigų Sąjunga. ♦*<

Pamaldų Vadovėlyje rasi Maldas, Giesmes, Stacijas, V 
Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas, Rąžančių, ♦ii 
Tretininkų Įstatus ir tt., viską, kas mūsų Bažnyčiose, vie- 
šose pamaldose, yra vartojama. Prie to visko knygutė 
labai paranki, nors tur 297 pusi., ir labai pigi, nes “Pa- ♦ 
maldų Vadovėlis”
1. Į šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kainuoja tik60c.
2. Į audeklą apdarytas, auksiniais kraštais, kainuoja tik 40c.
3. Į audeklą apdarytas, raudonais kraštais, kainuoja tik 30c.

“Pamaldų Vadovėlį” galima gauti: Ji
“DRAUGO” ADMINISTRACIJOJE, i

1800 W. 46th STR., CHICAGO ILL. $
— ir — *♦'

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

TEL. BACK BAY 4200

NEWARK, N. J.
Svarbus susirinkimas. . I 

LDS. 14 kp. turės savo mene- į 
sin įsusirinkimą Lietuvių svetai
nėje 180 New York avė., Newark, 
N. J. balandžio 14 d. š. m. Susi 
rinkimas prasidės 7:30 vai. vaka-! 
re.

Kviečiami visi ateiti ir naujus 
atsivesti; auginkime ir stiprinki-; 
me LDS. Artinasi Seimas daug i 
yra visokių reikalų.
(d) Valdyba.
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C. & P. Phone St. Paul 5947
GR ABININKAS 

IR 
BALZAMUOTOJAS.

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

Tai-gi, vientaučiai, laidojimo 
reikale visuomet kreipkitės pas 
mane.

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D.

Mano griekai, mano ir pa 
kūta. • • •

Koks darba, toks už- 
mokesnis

PARSIDUODA
Storas fruktų, saldainių, visokių 
saldžiij gėrimij soda Fountain, ci
garų. cigaretę, tabako. Labai 
pigiai. Nepraleiskit geros pro
gos įsigyti bizni, nes dabar bus 
gera proga pinigų uždirbti per 
vasara. Po No.

317 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

GERI 
F A

A U S I 0 S 
R M 0 S.

pirkti geri) farmų 
Sodais, apsėtais

Norintieji 
su budinkais, 
soiaaz sojas sojųaipsiau jį sieųnuĮ 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farnierius, 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 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Miehigan 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 ntapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO.

Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.

REIKALAUJAME
AGENTŲ!

Po visus miestus ir apielinkes 
lietuvių apgyventas

Po visus miestus ir apielinkes 
lietuvių apgyventas.

Turėdami liuosą laiką, galite 
dėl mūsų agentauti suradimui 
farmų, pirkėjų ir užsidirbsite ne
mažai pinigų, taip-gi patarnausi
te savo broliams, prirodydami 
jiems geriį farmų apsigyventi ap
linkui miestą SCOTTVILLE, 
MICH., didžiausioje lietuvių far
merių kolonijoje, kur randasi 360 
lietuvių farmerių, turi savo drau
gijas ir rengiasi išleisti Ūkinin
kams laikrašti.

Turi išsistoroję expertą ūki
ninkystės, kuris dykai duoda pa
mokinimus delei geresnio ūkinin
kavimo. Kurie norite pasidar
buoti dėl lietuvių gerovės ir dėl 
savo pelno, kreipkitės į mūsų
kolonizatorius lietuvius ant gerų ■ 
ūkių. Adresuokite:

A. Kiedis & Co.
Peoples Statė Bank Building 

SCOTTVILLE, MICH.
(37)
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DIDŽIAUSIA
KRAUTUVE

DR. F. MATULAITIS
OfiKodyno. Gydo viaokiasTlica.
1-3 P. M. 7-9 P.M. Pri»kiruCAkin!u«.

419 Boylston St, Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

I

Savas Pas Savą Remkit SavuosiusDantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

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

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas. Gyvenimas

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

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Tel. Oxford 4900.
J. P. TUINYLA,

f Vienatine Lietuviška

Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvi įsdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
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 savo 
rankom.

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

| Vienatinė Lietuviška

I A P T I E K A

Knygų ir visokių reli
giškų daiktų.

Kas prisius 10c. krasos 
ženkleliais, gaus kataliogą.

Turiu daugybę visokių 
maldaknygių lietuviškų ir 
lenkiškų.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street, 

South Boston, Mass.

į:

Mano vienpiliečiams: |
Turiu už garbę paskelbti sa

vo skaitlingiems prieteliams ir 
abelnai visuomenei, jog aš esu 
susinešęs su gerai žinoma rūbu 
firma HARRISON COMPANIJA 
ant AVashington gatvės, kampas 
Beach. Po daugelio metų mano 
sunkaus darbo mano nuolatinis 
troškimas įsigauti į plati} preky
binį lauką išsipildė pilnai. Ka
dangi mano pasisekimas pilnai 
priguli nuo jūsų parėmimo, tai 
aš labai pasitikiu, kad leisite man 
išpildyti jūsų reikalavimus dra
bužiuose.

Todėl aš širdingai kviečiu 
čius atsilankyti pas mane. O aš 
visus savo prietelius ir vienpilie- 
sužinojęs visų pageidavimus iš

gavo išgalėjimo. Kreipdamiesi 
jūs prigelbėsite man kilti vis 

kurią aš turiu už garbę 
seniems

Joseph ZupKowski. 
pildysiu pagal geriausio i 
prie manęs su užsakymais, 
augštvn ir augštvn toje firmoje, 
reprezentuoti. Dėkuodamas savo seniems ir brangiems 
draugams už pereitus prielankumus ir tikėdamasis tolimes
nio rėmimo pasilieku pasiryžęs jums geriausia patarnauti,

JOSEPH ZUPKOWSKI.

į

V. LUKOSEVICIA,
... Minersville. - - Pa. ♦

*♦**♦**♦**♦**♦********♦*********♦***♦♦*

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

ros sekančios gyduolės.
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MIKOLAINIS,
D. — Route 2, 
Htulson. N. Y.

Lžlaikom didžiausia krautuvu 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo 
dam ant bargo ir ant išmokesčių 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
me agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delj nuošimtį duodam perkup 
čianis, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo u? 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mas?

Ir jūs darykite, kaip kiti.
O tie kiti štai kaip daro: 

suvynioja į poperėlį sidabrinį 
pinigiuką-dešimtuką ir siunčia 
konverte mums su laišku taip 
parašytu: “Už šį sidabro šmo
teli (10c.) meldžiame atsiųsti 
aukso (U. Gurkliutės KOME- 
DIJfiLĖS).”

Tokį laišką gavę, mes tuoj 
-daine puikią aukso spalvos 

vir ?liais p lės U. Gurkliutės

Didelė drabužių, aprėda
lų ir apvalų Harrison kom
panija yra gerai žinoma 
Naujojoj Anglijoj už savo 
teisingą biznio vedimą ir že
mas kainas, už gerą tavorą. 
Mes piktai ga rantuojame 
kiekvieną dalykėlį, nuo mū
sų perkama ir pinigai tuo- 
jans sugrąžinti, jei dalykas 
nebus atsakantis. Audimas, 
vartojamas teisingai pagar
sėjusių Harko Brand drabu
žių, yra taip padarytas, jog 
iš jo padaryti drabužiai už-

f laiko savo formą ir nesirauk- 
šlėja. Harko siūtai ir over- 
kotai yra visuomet rankų 
darbo ir lygūs kriaučių pa
darytiems.

Harko siūtai vyrams ir vai
kinams nuo $12.50 iki $25.00.

Harko pavasariniai overko- 
tai nuo $9.75 iki $20.00.

Pas mus yra dideles daugy
bės vyriškų aprėdalų ir skry
bėlių ir pagarsėjusių Pac- 
kard eeverykų po $4.00 ir 
$5.00. Kitokie čeverykai nuo 
$2.50 iki $3.00.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

nmo vr.fondos:
Nuo2 iki3 popiet. Nuo7 iki 8 vakare

509 IIOA1VA5 fo.C ST.SC.BOK N
Tel fi02 S. B.
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ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir 

amerikoniškus šokius moki
na po No. 1140 Columbus 
Avė., Room 44 Roxbury 
Crossing.

Pamokos atsibūna utar- 
ninko ir ketvergo vakarais 
Conon Hali 20 Conont str. 
Mokytojas E BR0WNING 

(Iš Rusijos)'

• i- '

The Harrison Company 
662-672 Washington St. 

cor. Beach.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

J

Jusi) iro
JONAS B2RZEL0NIS & CO.

28 Chandler Str., Boston. Mass

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa.
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Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų 
Vaikų ramintojas 
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

Reumatizmo 
slinkimo plaukų 
pleiskanų 
kosulio, grippo 
slogos

1.00

75c.

1.00
1.00 
50c.
1.00
1.00 
25c.
25c.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c

1.00

50c.

1.00

Su
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226 Brcadway,kerte C St., So. Boston,Mass.J}

25c.

75c.

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

Visokie kvepianti 
muilai 10,

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

15 ir 25c. 
gėlių 25,

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, o męs prisiusime 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

svei- 
bus

Gy 
jutus

Geriausias Siuvėjas. |
Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00 

ir aukščiau.
g Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią 
į kainą.

S. C. LILIENSTERN,
172 Statė St., > Boston, Mass

(Priešais Custom House.)S M
Visi skaitykit ir platinkite

“Darbininką”
£




