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; 1.000 NAE
TĖBŲ 

SEIMO.
Sujuskire, sesers sąjungie- 

> tės,. kad jūsų garsingoj orga
nizacijoj atsirastų tūkstantinis 

!; skaičius iki Seimo.

t
■■

1.000 NARIŲ LIETUVIŲ 
DARBININKŲ 

SĄJUNGAI 
IKI

SEIMO!
Sujuskite, broliai sąjun 

čiai, kad mūsų organisadj 
skaičiaus sulauktų iki piri 
seimo.

Teutonai laužia Verduno Frontą
» ------------------:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaizeris vos nebuvo užmuštas. Laukiama žinių apie Vilios žuvimą

jie padarė 
ilga kova 
dabartinio

Pasaulio darbi 
ninku Kon-

KVIEČIA DIDIN KONGRE- 
SAN.

Amerikos Darbo Federaci
ja sumanė ypatingą viso pa
saulio darbininkų kongresą. 
Sumanė tą kongresą sušaukti 
tuomet, kai europinė karė pa
sibaigs ir į tą pat miestą, kur 
taikos kongresas atsibus. Tai 
atsibus kartu du kongresai — 
vastijų atstovų ir darbo žmo
nių atstovų.

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Gompers iš
siuntinėjo pakvietimus į viso 
pasaulio darbininkų unijas, 
kad siųstų savo* delegatus į tą 
kongresą. Pakvietimai buvo 
išversti į francūzų, vokiečių 
ir ispanų kalbas.

Sušaukti darbininkų pasau
linį kongresą sumanė Ameri
kos Darbo Federacios susiva
žiavimas 1914 m. lapkričio 
m. Keturi mėnesiai po prasi
dėjimo baisiosios karės. Ta
me suvažiavime buvo priimta 
rezoliucija, užginanti tą pie
ną.

Prez. Compers, kviesda
mas organizuotus darbininkus 
siųsti delegatus nenustato vei
kimo pieno, nenustato jokių 
ribų. Tą viską atliks suva
žiavusieji delegatai.

Bet prez. Gomperss nurodo 
ko gali darbininkų kongresas 
tuomet atsiekti. Pakvietime 
rašo:

Verduno fronte 
Pragaras.

LIBERALAI LAIMĖJO.
Madridas. — Rinkimai į 

parlamentą Išpanijoj rodo, jog 
ten liberalų viršus. Liberalų 
išrinkta 250, konservatyvų 80, 
radikalų ir respublikonų apie 
15. Grafas Romananes, 
panijos premieras, yra 
ralų vadas.

Nori žinių? 
Skaityk čia.

20 Orlaivių 
Anglijai.

Pakele algas.Verduno fronte pusę milijono j 
kareivių bi tik paimti tą tvir
tovę. Išeikvoję tiek žmonių 
ir nepaėmę tvirtovės, vokiečiai 
po to liausis bandyti ją paim
ti. O atsisuks ir eis prieš ru-. 
sus. Bandys paimti Rygą, o 
paskui eis prieš Petrogradą.

Vokiečių vis dar yra nesvie- < 
tiška galybė. Vis jie išgali j 
vesti ofensyvą, užpuldinėti, oj 
talkininkai tik ginasi ir nevi- 
sur išlaiko.

Vyskupas apleido ■ 
Verduną.

DAUGIAU GAVO, NEGU 
REIKALAVO.

North Easton, Mass. — A- 
mes Shovel and Tool kompani
ja pakėlė savo darbininkams 
algas ant 10 nuoš. Darbinin
kai reikalavo pakelti jiems al
gas ant 5 nuoš.

Savaitė atgal polišieriai 
nubalsavo paprašyti kompani
jos pakelti jų algas ant 5 nuoš. 
Tą pat padarė ir kaikurių kitų 
skyrių darbininkai. Reikala- 

j vimai buvo inteikti kompani- 
I jai. Kompanija patyrinėjo

VOKIEČIAI NESILIAUJA 
ANTPULDINĖJĘ.

Kaizerio armijos smarkiai 
antpuldinėja Verduno frontą. 
Utaminke vokiečiai padarė 
tris milžiniškus antpuolius ir 
tik vienoj vietoj užsilaikė 
francūzų pozicijoj. Be mū 
šio vokiečiai negauna nei 
sprindžio žemės. Kiekvienai 
žemės sprindis esti krauju ap
šlakstytas pirm paėmimą. Bet 
visvien vokiečiai pasivaro.

Kaip tik vokiečiai paėmė 
Bethincourt, tai jie tuoj visu 
Verduno frontu smarkiai ėmė 
veikti, daryti atakas, neduo
dami laiko susitvarkyti fran- 
cūzams naujose pozicijose. Šie 
užpuolimai yra vieni smar
kiausių iš visų. Nei kiek ne
atsižvelgia vokiečiai ant savo 
baisių nuostolių, eina atakon 
per savo brolių lavonų krūvas. 
Ne be nuostolių ir francūzai.

Šių baisių mūšių kruvinu- 
mas aišku iš to, kad čia vieną 
dieną krinta tiek žmonių, kiek 
seniau krisdavo mūšiuose, ku
rie nulemdavo istorijos kryps
nį. Dabar daugiau kareivių 
krinta vieną dieną, negu Wa- 

I terloo mūšy j 100 m. atgal, kuo- 
' met Napoleono galybei buvo 
užduotas mirtinas smūgis. O 
tuomet žuvo 40.000 kareivių. 
Dabar tiek žūva viena diena.

Dabar francūzai drąsiai ir 
narsiai grumiasi su vokiečiais, 
bet vokiečiai pasivaro pirmyn 
ir gana.

Anglijos kariniai ekspertai 
pripažįsta, .jog visas Verduno 
frontas dabar jau pavojuje, 
bet sako, jog gen. Joffre turi 
didelį rezervą ir didžiausiame, 
galutiniame vokiečių užpuoli
me gen. Joffre kritiškame mo
mente išstatvs tą rezervą ir su
laikys teutonų bangas.

VARTOJA DEGANTĮ 
SKYSTIMĄ.

Vokiečiai užpuldami grie
biasi vosokiausių priemonių. 
Atakuodami poziciją Mort 
Homme vartojo liepsnuojant* 
skystimą. Degančiu skysti
mu vokiečiai apipurškė fran- 

■ eūzus ir toje vietoje, kaip 
francūzų pranešime pripažįsta
ma, vokiečiai užsiliko, Tokį 

I baisų skystimą vokiečiai var
toja ir kitose fronto vietose.
VOKIEČIAI PAĖMĘ DAUG 

NELAISVIŲ.

Vokiečiai skelbia, jog nuo 
pradžios savo didžių atakų jie 
Verduno fronte paėmę nelais
vėn 36.000 francūzų, o žemės 
paėmę 11 ketvirtainių mylių. 
Vokiečiams pagal francūzų 

; skelbimų tas atsiėję 200.000 
I kareivių.

NESIGAILĖS KAREIVIŲ.

1 Francūzai tiki, jog Verdu- 
! no mūšiai dar tęsis keletą sa
vaičių. bet tiki, jog nepavyks 

^vokiečiams jo paimti. Sako, 
kad vokiečiai gatavi pakloti

I

j

“Darbininkai gali atsisaky
ti būti aukomis politikierių, 
pikto sumanytojų ir užgaidų 
tų, kurie yra šios karės kalti
ninkai . Jų kovaj prieš prie
spaudą gimė troškimai žmoniš
kos laisvės, geresnių progų 
teisybės gyvenime ir darbe. 
Per šimtamečius 
progresą. Buvo 
nuo vergijos iki 
laisvės laipsnio.

Dabar netolimoje ateityje 
yra labai gera progą praplėsti 
demokratiją ir laisvę. Šimtas 
metų atgal feodall (baudžia
vos) sistema nuskendo Napole
ono karėse, kurios siautė Eu
ropoje nuo krašto iki krašto. 
Ir po to darbininkai gavo lai
svės ir ingijo teisę dalyvauti 
politikoje ir draugijiniame gy
venime.

Palengva, bet be paliovos 
darbininkai kopėsi prie to, kad 
jie būtų pripažyti žmonėmis 
ir draugijos nariais ir daug 
teisių jau ingijo.

Jausdami savęs pagarbą ir 
savo vertę, darbininkų yra pa
reiga susirinkti pasaulinin 
kongresan ir pareikalauti, kad 
nieko, kas paliečia darbinin
kų gyvenimą, nebūtų nutarta 
be pasirodavijimo su jais. To
kis pareikalavimas rankpelnių 

kos kongrese turėtų 
į į dvasią ir

STATO MILŽINIŠKUS 
ORLAIVIUS.

Marblehead, Mass. — Bur- 
gess dirbtuvėse statomą 20 di
džiausių aeroplanų. Spėjama, 
jog daro .Anglijai. Tų oro mil
žinų statymas jau pradėtas. 
Orlaiviai ilgumo bus 60 pėdų 
ir platumo 20 pėdų, 
kleistų sparnų platumas 
136 pėdų.

O iš
bus

SCRANTON, PA. — Netoli 
nuo čia parako dirbtuvėj išti
ko sprogimas. Užmušė vieną 
darbininką ir du sužeidė.

Londonas. — Sutorpėduota 
Italijos garlaivis Unione. An
glijos garlaivis išgelbėjo juri
ninkus.

MASKVA. — Maxim 
ky, garsus Rusijos 
gavęs plaučių uždegimą, 
gyvybė pavojuje.

Iš- 
libe-

Gor- 
rašytojas, 

Jo

Monsignor Ginisty, Verdu- i 
no vyskupas pribuvo traukiniu 
Paryžiun. Dabar jo rūmai ir 
katedra tarp griuvėsių ir smir
dančių dūmų, kur nuolatai 
sprogsta ir pyška bombos, že
mė dreba, oras virpa.

Vyskupas važiavo ne pato
giame vagone, bet prie garve-: 
žio, ant lentos atsistojęs ir į- 
sikibęs, kad nenupulti. Trau
kiniuose kitokių vietų dėl vy
skupo neatsirado.

Apie Verduno dalykus vy
skupas šiaip pasakoja:

Per pastarąsias penkias die
nas buvo baisiausias bombar
davimas. Aš nuolatai vaikš
tinėjau iš katedros į savo rū
mus, kad padrąsyti gyvento
jus, nors Verduno gyvento- i 
juose mačiau tik drąsą.

Vokiečiai intužusiai atakuo
ja Verduną, bet nors jų bom
bos drasko, ardo, griauja na
mus visvien jie niekuomet ne
paims miesto.”

Vyskupas grįš į Bar-le-Duc, 
30 mylių nuo Verduno ir ten 
tarnaus pabėgusiems Verduno 
gyventojams.

RUSŲ FRONTE.
Iš Petrogrado pranešama, dalyką ir susekė, jog ji nebu- 

kad į šiaurę ir i pietus nuo vo kėlus algų per 10 metų. 
Dvinsko buvo susirėmimų. Bet | Darbininkai dirba po 10 vai. 
nei vienon, nei kiton pusėn ne- Kaikurie uždirbdavo po 8 dol. 

Kompanija pripa- 
j žino reikalą pakelti algas ir pa
kėlė ant 10 nuoš., nors darbi
ninkai teprašė po 5 nuoš.

Kiti darbininkai visai ne
reikalavo pakelt, bet ir jiems 
būvo pakelta.

pakrypsta pergalė. Rusai ėmė savaitėje.
veikti svarbiausia tam, 1__
nukreipti vokiečių atydą nuo 
vakarinio fronto.

Dėl potvinių. žemės pabljū
rinio dabar ten vienok labai di
delių mūšių negali oūti.

KAIZERIS VOS IŠLIKO.
Per biskį kaizeris nebuvo už

muštas Verduno fronte. Ji
sai su keliais generolais va
žiavo automobiliu. Po jo au
tomobiliu krito ir sprogo bom
ba. Sudraskė automobilių ir 
sužeidė keletą generolų. Pats 
kaizeris išliko sveikas. Bai
siai buvo išgązdintas ir kad 
nuraminti sujušusius nervus 
sugrįžo į Pottsdamą.

PAKĖLĖ ALGAS.
American Woolen kompani

ja pakėlė algas ant 10 nuoš. 
Ji samdo 25.000. Tas gal pa- 
akstvs ir kitas Naujosios Ang
lijos audimines kompanijas pa
kelti darbininkų algas.

Lawrence, Mass. — Ari i n-' 
ton Mills pasklebta, jog padi- 
dys algas, bet nepranešė ant 
kiek. Ji samdo 5.000 audėjų.

NEW YORK. — Pereitais 
1915 metais Rockefellerio fon
das išleido $4.225.716.68. Iš 
tos sumos karės nukentėju
siems kliuvo $582.339.58.

BERLINAS. — Šveicarija 
užsisakė Kruppo dirbtuvėse- 
daug didžiausių armotų ir a- 
municijos dėl jų. Dabar jau 
nulietos naujos armotos gabe
nama Šveicarijon. Vokiečiai 
tuomi didžiuojas ir sako, jog 
tai ženklas, kad Šveicarija 

WASHINGTON, D. C. — i 
Viena moteris iš Škotijos at
siuntė Dėdei Šamui 10 svarų. 
Ant tiek apgavus Dėdę Šamą 
20 metų atgal. Tie pinigai įdė
ti į “Sąžinės fondą.”

LONDONAS. — Pranešama, 
jog Vengrijos valdžia ketina 
užtraukit ketvirtą karės pas
kolą.

CLEVELAND, OHIO. — 
Plieno dirbtuvės streikininkai 
sumušė ir sužeidė du policmo- 
nu. Streikas tik ką prasidė
jo. Nėra gerai sutvarkytas. 
Streikuoja 300 darbininkų.

STOCKHOLM. — Švedijos 
; karinėj valdžioj kilo sumany
mas pasiųsti į Vokietiją šešis 
ofeierius pasimokyti šaunios 
kaizerio armijos organizacijos.

ženklas, 
jiems prielanki ir kad ne tik 
sau bet ir neutralėms valsty
bėms Vokietija valioja pridirb
ti armotų ir amunicijos.

NEW YORK. — Šio miesto 
gyventojai kas diena išleidžia 
$1.000.000 judamiems paveiks
lams ir panašiems pasilinksmi
nimams. Suvienytose Valsti
jose per metus vien judamiems 
paveikslams išleidžiama $500. 
000.000.

NEPRITARIA BERLINO PO
LITIKAI.

Vokiečių žmoniškumo lyga 
išleido manifestą, kuriame 
atsišaukiama į vokiečius neut- 
ralėse valstybėse Lšliuosuoti 
Vokietiją iš valdžios “laukinio 
ir brutalio Prūsijos militariz- 
mo,” Tas manifestas buvo 
atsakymu į kanclierio Beth- 
mann-Hollweg prakalbą Reich- 
tage. *

Manifeste sakoma, jog Vo
kietijos valdžia sulaužė visų 
civilizuotų šalių tiesas, diplo
matinį teisingumą, ir tarptan- 
tiškas priedermes, ir Vokieti
jos valdžia kalta, kad ištiko 
ta baisiausia skerdynė, kuri 
ardo finansinį šalių stovį ir 
kaip pragarinis slogutis sle
gia vokiečių dvasią ir sklei
džia visame pasaulyje skurdą.

Saskatoon, Sask. — Manch- 
ure’o, farmerio šeimyna iš 6 
asmenų nežinomų piktadarių Į 
buvo išžudyta, visi namai iš-: 
deginti, gyvuliai iššauJvti.

BERLINAS. — Balandžio 81 
d. visi Vokietijos laikraščiai 
parašė pagarbos žodžius fiel- 
maršalui von Hindenburgui, į 
nes tą dieną sukako 50 metų; 
kai didis karvedys stojo arini- j 
jon.

DAUG SUV. V. KAREIVIU 
MEKSIKOJ.

Meksikoje ir parubežyje da
bar randasi Suvienytų Valsti
jų kareivių apie 30.000. Ana
pus rubežiaus yra apie 12.000, 
18.500 kareivių pačiame paru
bežyje ir 2.000 tolimesniuose 
miestuose nuo rubežiaus.

Carranzos valdžia užtikrino 
Dėdę Šamą, jog jam leidžia 
liuosai gaudyti Vilią.

Carranza gavęs žinių, jog 
Vilią esąs jau arba negyvas ar- 

; ba slapstoti kalnuose visų ap
leistas. Tikimasi, jog už 

Į dienos kitos Vilios reikalai bus 
pabaigti. Carranzos karei- 

' viai buvo užtikę Vilią, užvedė 
mūšį ir villištai buvo išblašky
ti. Tai nežinia kas atsitiko su 
Vilią, ar jis krito mūšyje, ar 
pabėgo į kalnus be savo ban
dos.

PITTSBURG. — Jonės and 
Lauglilin Steel kompanijos 
dirbtuvėj ištiko didelė nelai
mė. Milžiniškas ištirpyto plie
no katilas ir pakrypo aptaškė 
12 darbininkų. Baisiai juos 
apdegino.

Paleis ant žo 
džio.

Ottava. — Kanados valdžia 
paliuosuos 6.000 internuotų 
Vokietijos ir Austrijos paval
dinių. Jie prigelbės farme- 
riams apdirbti pavasarį lau
kus. Juos paleis ant žodžio. 
Yra paskirta bausmę už suo- 
kalbiavimą prieš valdžią. Pa
sižadės, jog nepabėgs ir po 
pasižadu turės pasirašyti.

Išnaudokime Progą
Per nepaprastą nekuriu pasišventėlių pasidarbavimą. 

Bostono lietuviai balandžio 15 d. turi TAG DAY — viešą, 
aukų rinkimą nukentėjusiai LIETUVAI.

IŠNAUDOKIME TĄ PROGA.
PARODYKIME ARTIMO MEILĘ. 

—PARODYKIME TAUTIŠKĄ SUSIPRATIMĄ.
Pasirodykime prieš svetimtaučius savo veiklumą, mo

kėjimą išnaudoti gautą progą.
Ūžatakuokime Bostoną iš visų šalių, iš visų šonų.
Ketverge balandžio 13 d šv. Petro salėj So. Bostone 

atsibus generališkas aukų rinkėjų susirinkimas. Bus pas
kirstymas vietų, visas svarbaus dalyko sutvarkymas.

Visi užsirašiusieji aukų rinkti ir dar neužsirašiusieji o 
norintieji pasidarbuoti susirinkite.

Ypač čia daug gali pasidarbuoti merginos. Tai joms 
pritinkamas darbas.

Tad viu į darbą, į didį DARBĄ.

Gyvas į žemę nelysi.

CHINIJA SKALDO SI.
Turtinga Chinijos provinci

ja Kwang-Tung pasiskelbė sa
vo neprigulmvbę nuo Centra- 
lės valdžios. Tos provincijos 
sostinė yra didelis miestą' 
Kanton.

Dabar diplomatai spėjioja, 
jog tą pavyzdį gali pasekti ki
tos Cliinijos provincijos ir at
simesti nuo Pekino valdžios. 
Dabar kįlant maištams prieš 
Juan-Shi-Kai, dabartinį Chi
nijos valdovą, visa Chinija 
gali suskilti į daugelį neprigul- 
mingų valstybėlių.

COATSVTLLE. PA. 
miestelis tuo pasižym 
subatomis jo barbenai

Iba.

Wna. Hovard

DARBININKO LEIDINYS No. 4

ALBANAI BADMIRAUJA.
Paryžius.

iš New *Yorko, Albanijos gel
bėjimo komiteto sekretorius, 
pribuvęs Francijos sostinėn sa
ko, kad pastaruosius 18 mė
nesių 150.000 albanų mirė ba- 
dumi ir kad dar apie pusę mi
lijono jų išmirs, kol pagelbą 

i jiems bus suteikta.

TeisyįėsVardan
JONAS HUSS’AS, JO HEREZIJA IR MIRTIS.

ATSIŠAUKITE!
‘ ‘ Darbininko ’ ’ administra- 

ciioje reikalinga tuojaus mer- 
gina-knygvedė.

Turi mokėti gerai angliškai 
ir lietuviškai kalbėti ir rašyti, 
taipgi ir ant Type-vriterio dir
bti. Darbas'užtikrintas, dėl 
gero? ^ėrgino'. /«............<

Parašė F. V. ir Uosis

Kaina 5 centai
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Ateivių globojimo 
klausimas.

JISKAIP LIGŠIOL BUVO 
RIŠAMAS?

Karei pasibaigus, be abejo
nes, daugelis mūsų išeivių 
grįš į Lietuvą. Dabar kur 
nepasiklausai, visur tik ir kal
bama apie grįžimą po karės į 
Lietuvą. Čia apsireiškia tau
toje savęs apsigynimo instink
tas, kurs verčia mūsiškius 

, kritiškame momente bėgti ir 
J—gelbėti sgYD-žemę ir. saro kraš.- 

tą nuo pražūties.
-Bet,, rodos, bus ir tokių, 

lame iš Lietuvos važiuos į A- 
meriką. Ne visus juk Lietu- 
•vos vyrus karės dalgis išklos; 
kai-kurie iš jų paieškos čionai 
uždarbio; daugelis ir sugrįžu- 
šiųjų, savo tėvyškes šiek tiek 

• ąptvarkg, vėl atvažiuos į A- 
meriką dėl pasipelnymo.

Tai-gi ateivių globojimo 
klausimas ir vėl atsistos prieš 
akis mūsų visuomenei ir rei
kalaus išrišimo.

Ligšiol tas klausimas buvo 
rišamas labai paviršutiniškai. 
Mūsų visuomenė, rodos tik 
tuo tesirūpino, kad ateivis 
būtų laimingai išimtas iš ‘ ‘ ka- 
slegarnės,” įsodintas paskui į 
vagoną ir pasiųstas pas gimi
nes, ar pažįstamus. Tokiai 
pagelbai teikti ir buvo prieš 
porą metų besusidedą į bendrą 
darbą abu mūsų susivienijimu. 
Žinoma, tokiai porai į krūvą 
susiėjus — tik tokį veikimą ir 
tegalima buvo rodyti. Nieko 
svarbesnio, gilęsnio, prakil
nesnio negalėjo būti iškeliama, 
nes čia kaip tik būtų susitiku
siu du visai skirtigu pasauliu 

' minčių, jausmų, pažiūrų, sie
kių, dėl kurių abi organizaci
ni kovoja. Tečiau ir taip siau- 
Tai savo veikimą aprubežiavus, 
abiejų susivienijimų bendroji 
komisija buvo bepradedanti 
ginčą dėl pirmenybės, kurią 
laisvamanių susivienijimas bu
vo bemėginąs pasisavinti.

Bet ar-gi ateivių globojimo 
Mausimą galima rišti taip 
paviršutiniškai? Ar-gi tik kū
ną ateivio reikia išgelbėti iš 
kaslegamės? Argi ateiyis pa
lieka Lietuvoje savo dvasią?

MĖGINKIME GILIAU 
PAŽVELGTI.

Mūsų išeivybė daugiau nuo
stato Lietuvai nešdavo negu 
naudos labiausia dėlto, kad ar 
t«vio dvasia veikiai nupuldar 
vo valia nusilpnėdavo, dora 
■pakrypdavo. Jei sveikame 
"ktae, kurį mūsų ateiviai atsi
eita, galėtų išbūti visą laiką 
S sveika dvasia — išeivybė 

mūsų kraštui. | 
Dramoktu daucH

b'/- įima

SUSIVIENIJIMO 
UŽDAVINYS.

Kaipo didžiausiai ir stipriau
siai mūsų organizacijai — Su
sivienijimui patogiausia yra 
itnti ateivių globojimų į savo 
rankas. Viena, kad tuo pa
tarnavimu padarytų tautai 
milžiniškų naudų, antra, kad 
iš naujų ateivių susivienijimas 
gautų sau daugybę naujų na
rių, tai-gi organizacija galėtų 
nuolat augti ir stiprėti.

Kad šitų sumanymų įvyki
nus, susivienijmas turėtų įsi
gyti savo namus toje vietoje, 
kur patogiausia būtų ateiviij 
globojimų tvarkyti. Tuose 
namuose turėtų būti atskirta 
keletas kambarių naujiems a- 
teiviams. Kadangi didelė di
džiuma mūsų ateivių atvažiuo-

Į ja per New Yorką, tad aišku, 
j jog susivienijimui patogiausia 
! bus pirkti namus Brooklyn’e, 
i tuose namuose laikyti Centro 
' raštinę, inkurti spaustuvę, lai
kraščio redakciją ir turėti vie- 

, tos ateiviams.
Susivienijimui tokius 'na- 

i mus ir .savo centrą geriausia y- 
ra turėti Brooklyn’e, o ne kur 
kitur, nes 1) Brooklyn’as — 
tai po Chicagai pirmoji Ame
rikos lietuvių kolonija savo di
dumu; 2) Brooklyn’as — tai 
vidurys visų rytinių lietuvių 
kolonijų, kuriose gyvena du 
trečdaliu Amerikos lietuvių; 
3) Brooklyn’as su New York’u 
— tai viso pasaulio centras; 4) 
Brooklyn’as — tai patogiausi 
vieta, kur ateivių globojimą 
galima aprūpinti; 5) Brook
lyn’as — tai ligšiol didžiausi

Žydų Karalius.

j tvirtove musų socija 
I laisvamanių; lietuviai 
talikai tik paskutiniais 

Į kais ėmė ten labiau 
I bet Brooklyn’e ir dabai 
nėra katalikiško laikraščio ir 

j net katalikiškos spaustuvės 
(išskyrus mažą p. M. Miluko 

Į spaustuvėlę). Tai-gi Susivie- 
: nijimo laikraštis ir spaustuvė 
turėtų Brooklyn’e didžiausį 
pasisekimą.

2 metu atgal Wdterbury’io 
seime mūsų Susivienijimas jau 
buvo ingaliojęs valdybą ieško
ti Brooklyn’e tinkamos vietos 
namams. Bet ligšiol visa or
ganizacijos enerigija buvo pa
dėta į įvedimą reikalingų re
formų. Šių metų Seime tas 
klausimas bus vienas iš svar
biausių ir jį neljeatidėliojant 
reikės išrišti.
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Darbininko knygyno
KATALOGAS

i

gero, naudingo, susitaupytų 
nemaža pinigų ir sveiki, pra
kilnūs, pasiturintieji grįžtų į 
Lietuvą. Bet deja, ligšiol 
dažniausiai atsitikdavo kitaip. 
Atvykę į Ameriką, mūsų bro
liai inkliūdąvo dažniausiai į 
spąstus girtybės, nedorybės ir 
bedievybės. Pirmas patari
mų biuras — buvo saliūnas, 
pirmas globėjas — saliūninin- 
kas, pirmas švietėjas — suci- 
cilikėjęs Raulutis su pundais 
“Šakių,” “Keleivių,” “Lais
vių” ir su savo cicilikizmo e- 
vangelija.

Ne viena mūsų mergaitė tik 
į kelintą mėnesį sužinodavo, 
kur esama katalikų Bažnyčios. 
O per tą laiką būdavo jai pu
čiama savotiškai laisva Ameri
kos dvasia.

Išeivių globojimą pasek
mingai galima bus išrišti tik 
bendrai susidėjus amerikiečių 
visuomenei su tėvynės Lietu
vos visuomenė. Klausimo pa
matau reikės padėti ne vien 
materijalinius (kūniškus) a- 
teivių reikalus, bet ir dvasi
nius, šiuos pastačius net pir- 
mon vieton.

Išeivių globojimas turės 
prasidėti Lietuvoje, vos pasi
judinus išeiviams iš vietos. Iki 
įsėdant į laivą išeivį turės glo
boti Lietuvos organizacija (ji 
buvo bepradedama steigti 
prieš karę.) Vietinis klebonas 
su tam tikromis pamaldomis, 
su šiltais nuoširdžiais pamoki
nimais ir patarimais, su Ba
žnyčios palaiminimais turės iš
lydėti savo parapijonis į toli
mą kraštą. Toliau agentai 
kuoteisingiausiai turės jį pris
tatyti iki laivui. Kelionėje 
jis bus apkrautas brošiūrėlė
mis, iš kurių jisai dasižinos a- 
pie Amerikos gyvenimą ir są
lygas.

New York’e, ar kitur iš lai
vo belipant jį turės susitikti 
lietuviai katalikai, tokie pa
tys, kaip ir jisai pats, kurie 
išties ant jo savo šiltą, krik- 

\ ščionišką globą ir teiks jam 
' draugišką pagelbą ir nuo laivo 
iki pasiekinat gimines, ar pa- 

I žįstamus — ir vėliau kiekvie- 
į name jo svarbesniame reikale. 
Čia reikės milžiniškos organi- 

i zacijos. Reikia, kad kiekvie
nas išeivis apie tą organizaci- 

jją žinotų ir kad būtų tikras, 
J jog eidamas išvien su ta orga- 
Į nizacija, jisai galės išbūti do- 
j ras, blaivus ir pasiekti savo 
j tikslą, dėl kurio vyksta į A- 
Į meriką.
į Mums rodos, jog visą tąt 
pieną įvykinti ateityje bus

■ į lemta dviem mūsų didžiulėm
■ (organizacijom:v Susivienijimui |

ir Federacijai.
. i Čia dar pasvi 
‘ i galėtų prisidėti 

mo išrišimo nu
mas.

(Tąsa) 
no nutarimo laukia tūlas Žydas: — jeigu ne
kaltas — paliuosuosiu, jeigu kaltas —liepsiu 
nužudyti. Vienu žydu mažiau... (Į Centurijų): 
Tai mano gyvenimas šioj prakektoj šalyj! Čia 
kasdien vaidai ir peštynės. Apie atilsį ir ne
pagalvok!... (išeina; paskui jį Centurijus).

SCENA XI.
Proklė (prisiklausydama minios balsams): 

Taip... tikrai... tai Jis... beabejo;.. (balsai 
nurimsta. Proklė, tartum išprotėjusi, sto
vi viduryje scenos). Ši valandėlė nuspręs Jo 
gyvastį... Kaip žiaurūs šiurpuliai eina per ma
no kūną. Nejaugi turėtų žlugti? Ne... nega
lima! (balsai išnaujo pakyla): Jau užbaigta! 
(Nerimsta): Kaip užsibaigė?...

SCENA xn.
Pilotas (ineidamas su Centurijum): Oh! 

verčiau visą dieną kruvinoj kovoj praleisti, 
negu valandėlę su pašėlusia žydų gauja.

Pioklė. Pontijau, susimildamas, paša 
kvk viską, kas atsitiko? Nesugebu iškęsti...

Pilotas. Aš išeinu. Gatvė pilna žmonių: 
kunigai, teisėjai, Sinedriono sąnariai — ka
reiviai veda pas mane Kalinį: Jisai apsirengęs 
tartum elgeta — basas, išvilkėtomis drapano
mis, bet toje vargingoje išvaizdoje išžiūri tar
tum paslaptingas Karalius. Jo veidas suvis 
nepanašus Į žydo — ramus, aiškus, skleidžiąs 
rimtumą... Nenugasdintas mirties bausme. 
Jisai ramiai priėjo prie manęs ir, atsistojęs, 
pažvelgė tiesiog akysna! O tų akių ryškumas! 
Tartum verte pervėrė sielą. Dabar dar ne
galiu jų užmiršti.

Proklė. Jo akys! Ar galima jas kuomet 
nors užmiršti!

Pilotas, žmonių minia augo sparčiai - - 
kiekvienas ten stovėdamas šaukė savo" balsu. 
Iš atskirų šauksmų tegalėjau tiek suprasti: — 
Jisai sove vadina Kristumi, Karaliumi! Jisai 
tvirkina žmoniją! Jisai draudžia žmonės mo
kėti Cezarui duoklę !.„

Proklė. Skundikai, melagiai, išdavėjai! 
Man Juozupas papasakojo — aną savaitę jie už
klausė Jėzaus ar verta mokėti Cezarui duoklę. 
Jėzus rimtai jiems atsakė: “Kas Dievo — ati
duokite Dievui, kas cezaro — atiduokite Ce
zarui...” Kas toliaus atsitiko?

Pilotas. Kas atsitiko toliau?.. Bene aš ga
liu kaip tu, Juozupas, ar Joana, paminti 
kiekvieną Jo’ žodį ? Ir be Jo aš turiu užtekti
nai daug užsiėmimų. Centurijau. tu papasa
kok.

Centurijus. Pontijus inėjo į pretoriją. Tuo
met aš Jėzų vieną įvedžiau pas jį į vidų. Pon
tijus Jo užklausė, ar ne Jisai kartais Judėjos 
Karalius? Vieton atsakymo Jėzus Patsai už
klausė: “Ar tu kalbi iš savęs, ar tau kiti tai 
papasakojo?” — ‘Bene až žydas atsakė Pon
tijus, man Tave atidavė kunigai su vipais žmo
nėmis!” Tuomet Jisai atsakė...

Pilotas. Taip, atsimenu. Jisai man atsa
kė, kad Jo viešpatystė ne iš šio pasaulio. To
kiu būdu nei Cezarui, nei Rymui Jisai nekenk
smingas.

Proklė. Toliau!..
Pilotas. Jėzus man pasakė, kad Jisai už

gimė ir atėjo į šį pasaulį, ydant... ydant..
Centurijus. Ydant duotų liudijimą.
Pilotas. Taip, taip. Ydant duotų liudiji

mą apie kokią ten Tiesą. Aš to nesuprantu 
ką tai reikštų.

Proklė (į centurijų): Ar neatsimeni, Cen- 
turi jau, ką Jisai daugiau kalbėjo? .

Centurijus. Kad kiekvienas, kuris esąs 
tiesoje, išgirs Jo balsą.

Proklė. Tiesoje? Aš tikiu, kad Jisai ati
dengs iš išmokys jos visus žmonės.

Pilotas. Taip. Bet kas tai yra tiesa? — Aš 
vėl išėjau ir pasakiau miniai, kad Apkaltinta
me nerandu jokios kaltės. Jie vis-gi tvirtino, 
kad Jėzus kursto žmonės ne vien Galilėjoj, bet 
ir Jeruzalėj. Aš, išgirdęs, kad Jisai kilęs 
iš Galilėjos — nudžiugau. Matai, Proklė, 
•mudu piktu su Erodu — čia kaip tik gera pro
ga su juo susigėrint!.

Centurijus (į Proklę): Minia Jėzų nusi
vilko į Makabėjų pilį.

Pilotas. 1 
da pasitaik

j

siuntinį ir štai jo laiškas, viešpatie! (Paduoda 
Pilotui laiškų).

Proklė. Netrukdysime tau, gerbiamasai 
Pontijau! (Proklė išeina per vienas, Centuri- 
jus gi ir Aleksandras per kitas duris).

SCENA XIV.
Pilotas (skaito laiškų): Praėjo laikai kuo 

met mirusio Sejano įkalbėtas Cezaras nekentė 
žydų. Šiandien valdovas gražina jiems savo 
malonę. Jeruzalės piliečiai nusiskundžia ant 
Judėjos prakuratoriaus žiaurumo ir jų įstatų 
neapykantos, kuris liepė iškabinti prieš savo 
rūmus auksinius Cezarui pašvęstus šarvus. Di- 
dysai valdovas išreiškia savo piktumų ir įsako 
sugražinti šarvus į Cezare jų bei patalpinti Au
gusto šventvietėje... (Pilotas drasko laiškų): 
Jeigu mano senas draugas Sėjamas dar būtų 
gyvas, mano priešas Lamija nesiųstų man to
kių paniekinančių žinių. Artinasi audra; tar
tum žaibas atlėkė nelaimė — Sėjamas mirė ir 
mano priešai sunaikys mane. Pasaulio valdo
vo ištarmė kiekvienam žinoma — žinoma ta 
vargo ir nešlovės vergija. Šiandie Viešpatis — 
rytoj vergas! Uh! žiauru... Jau... (pasigirsta 
minios balsai): Kas čia per balsai?.... O, tai 
žydai grįžta nuo - Erodo. Atgal veda Jėzų 
Baisu!... Vienok kaip Erodas nutarė — su
tinku ant visko. Nors Jėzus nekaltas, vis-gi 
jeigu Jo nenuteisčiau, duočiau savo priešui 
progų pertikrinti Cezarų mano neištikimybėj 
(Išeina).

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

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

Spauda, tai yra knygos ir laikraščiai, yra didžiu įran
kiu pastoti kelią laisvamanybei, girtuoklybei, cicilizmui, 
meksikoniszui. Tokiu įrankiu kiekvienas aprišarvuos užsi

sakydamas “Darbininką” ir išsirašinėdamas iš jo knygyno 
knygas.

“Darbininko” didžiu rūpesniu yra kuodidžiausia pa
skleisti po plačias minias gerą? naudingą, katalikišką 
spaudą. “Darbininkas” rūpinasi ne vien spaudos kėlimu, 
platinimu, bet ir piginimu. Todėl “Darbininko” išleistos 
knygelės pasižymi ne vien geru turiniu, bet ir pigumu.

j

kaip ka*

SCENA XV.
(Ineina Proklė, Aleksandras ir Lija iš kai

rės; Joana iš priešingų durių).
Proklė (į Joaną): Pagaliaus susilaukiau ta

vęs. Girdi — vėl tie patys minios riksmai... 
Ar tu buvai pas Erodą?

Joana. Taip, Proklė, buvau (Minia ne
rimsta).

Proklė. O. pasakyk, kas atsitiko?
Joana. Senai jau Erodas geidė pamatyti 

Jėzų...
Proklė. Vėliau tai man papasakosi. Nekan

kink ! Greičiau — ką Erodas su Juo padarė ?
Joana. Jisai prisakė Jėzų sugražinti pas 

Pilotą.
Proklė. Tokiu būdu vėl Pontijaus ranko

se Jėzaus gyvybė bei mirtis.
Joana. Taip, Proklė! Dabar tavo vyras 

turi išduoti savo ištarmę.
Proklė. Tai virš jėgų. Kankinuosi vien ta 

mintimi kaip užsibaigs tas baisus teismas?... 
Aleksandrai, klausyk!., palauk... pasakyk 
jam... pasakyk, kad mano sapnas... klau
syk!

Aleksandras. Klausau, viešpatiene!
Proklė. Taip. Pasakyk prokuratoriui, kad 

Jo nekankintų... kad Jam nepadarytų nieko blo
go. Ar supranti? Žinai Tam Mokytojui... 
Skubėk!.. Aš visa drebu... Pasakyk jam, kad 
aš pereitą naktį daug dėl Jo iškentėjau... Sku
binkis, Aleksandrai, skubinkis!..

Aleksandras. Einu, emu...
Proklė. Palauk! Neužtruk ten... Aš kan

kinuosi nuobodžiu nieko nežinodama. Greitai 
sugrįžk ar bent atsiųsk Centurijų, kad pa
sakytų teismo ištarmę...

Aleksandras. Viską išpildysiu, (išeina). 
SCENA XVI.

Proklė. Dovanok man, Joana, kad aš per- 
kirtau tavo kalbą. Pati matai kaip aš nerims
ta — negliu sau atilsio rasti... Tu sakai Ero
das senai geidė pamatyti Jėzų. Papasakok ką 
tu girdėjai Makabėjų pHyj?

Joana. Nurimk-nesirūpink taip daug! Jė
zus tapo išteisintas. • Beabejo ir tavo vyras Jį 
išteisins. Klausyk ramiai ką aš ten girdėjau.

Proklė. Ką tu girdėjai, ką?
Joana. Kuomet Jėzų atvedė pas Erodą — 

kunigai Jį kaltino kaip tik kuris išmanė. Bet 
jokios rimtos kaltės nesugebėjo Jame surasti.

Proklė. Ir ką-gi Erodas?
Joana. Jisai į kunigų bei farizejų apkalti- Į 

nimus neatkreipė jokios atydos. Patsai uždą-1 
vė Jėzui klausimus, prašydamas padaryti ste- Į 
būklą, žadėjo Jį apdovanoti, suteikti laisvę, Į 

| bet Mokytojas neatsakė nei žodžio.
(Staiga pasigirta minios balsai).

Minia (už scenos): Baraką išleisk mums, Ba- Į 
I rabą-..

Proklė. Ko jie ten taip rėkia?
Lija. Viešpatie, man pasigirdo!..
Joana.. Kas, Lija?
Proklė. Sakyk gi!
Lija. Man pasigirdo Barabo vt
Proklė. Kas jis per vienas ?

| (Minios balsai didėja ir ūžia tartum la 
audros girioj).
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- MUSŲ LAIDOS KNYGOS.
1 Imk ir Skaityk. Parašė F. V., P. G. ir F. K. 48 pusi.
Aiškiai, gražiai, suprantamai, vaizdingai išdėta gir
tybės pragaištis, organizacijij nauda ir rekalingumas, 
gerai išguldyta apie geriausias organizacijas, įtiki
nančiai aprašyta apie spaudą ---------------------------
2 Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė F. V.
32 pusi. Talpina auksink} nurodymų, patarimų, per
spėjimų kiekvienam darbininkui •.—:-------------------
3 Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi.
Rinkinys gražių vaizdelių iš darbininkų gyvenimo; tin
ka pasiskaitymui seniems ir jauniems -------------- -
4 Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 pusi.
Knygelėje yra: Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, 
Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Visi šie vei
kalėliai pilni gardaus juoko. -Kiekvienas norįs len- 
gvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti šią knygelę. 
Veikalėliai labai tinka lošimui ---------------------------
5 Teisybės Vardan. Parašė F. V. ir Uosis. 32 pusi.
Toje knygelėje išrodyta, jog viena tėra teisybė ir iš
dėstyta atskalūno Jono Huss’o herezija ---------- -----

KNYGOS KITŲ IŠLEISTUVIŲ GAUNAMOS MUSU 
KNYGYNE.

6 Metraštis 1916 metams. 438 pusi. Pilnas naudin
giausių skaitymų, reikalingiausių informacijų, gra
žiausių straipsnių, puikiausiii paveikslų. Jis bus in- 
doųnis, geras pasiskaitymui metų metams. Nekuo- 
met nebus vėlu jį skaityti. Be apdarų---------------- 75
Su apdarais —_.................$1.20
7 Žinynas. Žinotini dalykai iš mokslo ir istorijos
392 pusi....... .......... ...................................... ....... —$ 1.50
8 Vaičaičio eilės.____________________________  75
9 Deklematorius. Eilių ir monologų rinkinys ----- 50
10 Raistas. Parašė Upton Sinclair. Apd...... ........... $1.50
11 Pažvelgus atgaL Socijališkas romanas ---------- $1.00
12 Pajauta. Istoriškas rašinys iš lietuvių 14 šimtme

čio gyvenimo. Apd___ _________
13 Degtinė. Sceniškas veikalėlis-....
14 Kas Bailys. Sceniškas veikalėlis
15
16
17
18 
19

5

b

5

10

5

.$1.25

.... 10
_ 15
_ 15
.... 20

Katriutė.__
šv. Kazimieras. ________ ____________________  —
Oliveris Twistas. Parašė Čhas. Diekens 520 p....$1.00
Huckleburry Finnes ________________________ 15^
Fabiole. Pasakojimas iš gyvenimo pirmų krikščio
nių __________________________
Braižynėliai. Smagus skaitymėliai 
Mandagus Vaikelis. Gera vaikams knygelė___
Karės metu. Sceniškas veikalas___ :________
Blogi kūdikio papročiai ,__ __ _______=._______
Kokia Autonomija lietuviams reikalinga ... ..........
Liet. Vyčių Dovanėlė. Kiekvienas vytis tur ją tu
rėti. ______________________________ ______
Lietuvių Tautos Memorialas. 12 pusi_____ _ ___
Laiškas iš Kelionės po Palestiną.______________
Vilkų Lizdas______________________________

29 Dukterys Pilipo Kareivio.......... . ..............................
30 Surinktos Dainos ___ _ _____________________
31 Pradžia ir Išsiplėtojimas Katalikų Tikėjimo ......._..$1.00
32 Iš Kelionės po Europą ir Aziją
33 Gyvenimas V. Jėzaus______ _
34 Anima Vilis.___ .___________
35 Jėzaus Kristaus gyvenimas__ ._36 _ - -
37
38

20
21
22
23
24
25

26
27
28

11

i
g

$1.00
.._ 45

5
15
20
10

10
10
50
35
25
35

Pergyventos Valandos _______________________
Pelenių Jurgutis ...... ..... ....................___________
Perspėjimas apie šv. Tikėjimą ypatingai apie Jė
zaus Kristaus Bažnyčią ____
Naujas Būdas išmokti rašyti ...

40 Teisių Vadovas ir Patarėjas 
4! “ - - -

.. $2.35
,_..$1.00
__  75

75
35
50

._ 10 
__ 10

Klaida. Parašė Lazdynų Pelėda. Apysaka iš lie
tuvių gyvenimo “Laisvės Metu.” 520 pusi. 
Šatrijos Raganos Apysakėlės_________ _
Gyvenimo Pamatai. Joj išgvildenta svarbiausieji 
gyvenimo klausimai_________________________

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

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

pie žmones, žvėris, medžius, akmenis 209 pus___ 50
48 Vyrų Vergija. Komedija 56 pusL u_________ 20
49 Vienuolio Disputą. Komedija_________________ 10

• 50 Trumpa Senovės Istorija_____________________1$.00
51 žvaigždė. Rytų pasaka 17 pusi----------------------15
52 Katekizmas apie alkolį_____ ___________________ 5

39

42
43

$1.00 
_ 25

10
15

25
10

Užkrečiamųjų ir limpamųjų ligų būdai ir kova su 
joms ____________________________________
Tiesos žodis socijalistams ______________________
Lietuvos Istorija. Parašė Pranas____________
Meilė. Poema. Parašė M. Gustaitis-------------
Aureolė. Parašė M. Gustaitis___________ ____

54
55
56

58 Ar Kristus turėjo brolių ir seserų_______________
59 Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Sutaisė mo

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

•f-

15
10
25
15
10
5

35

ž



EASTON, PA.

Nupirko Bažnyčią.

Šioj apylinkėje yra suvirš 
1000 lietuvių, bet lig šiol netu
rėjo jokio veiklumo ir nenorė
jo apie veikimą nei žodžio 
primint. , Bet paskutiniu lai
ku pradėjo lankytis gerb. kun. 
P. Gudaitis, ėmė smarkiai a- 
gituoti bei parapijos reikalais 
rūpinties ir štai pastaruoju 
laiku nupirko Bažnyčią už 18 
€00.00 dolerių.

Nupirktoje bažnyčioje atsi
buvo pirmos pamaldos 21 ko
vo. Į minėtas pamaldas as- 
silankė skaitlingas būrelis 
žmonią, ir labai džiaugėsi, 
jog gali savo locnoje bažnyčio
je pasimelsti prigimtoje lietu
viškoje kalboje.

Tik reik paminėti, jog čia 
yra didelis buris lietuvią. Tai 
galima tikėties, jog galės 
lengvai išmokėti užtrauktą ba
žnyčios skolą. Tarp veik
liausią reikia primvti parap. 
pirmininką p-ną K. Balsį ir J. 
Skyrmontą.

Be to čia ir moterys ne
snaudžia. Jos išgirdusios, kad 
bus pirmos pamaldos 26 kovo, 
griebėsi už darbo. J. Balsienė,' 
P. Bartašienė, M. Krasniaus- 
kiutė perkolektavo visas kata
likiškas gaspadines, surinko 
aukij $16.35.

Aukotojos:
P. Jorkienė 15c., A. Jur- 

gaitinė 15, A. Lušienė 25, M 
Adomaitienė. M. Vaitvienė 25, 
p-ni Veberienė 5c., p-ni Pike- 
lienė 10c., p-ni Biliauskienė 
10, p-ni Virbauskienė 25, K. 
Gruckienė 50, B Gedvilienė 
15, P. Etutienė 25, M. Uba- 
vičienė 25, M. Gailienė 25, M. 
Juškienė 25, J. Gedvilienė 25, 
S. Juškienė 50, M. Montrimie- 
nė 50, M. Petreikienė 25, A. 
Stančienė 25, J. Stančienė 10,
J. Vienoss 25, P. Kulnienė 50,
A. Stemčienė 35, P. Ulbienė 
$1.00, O. Slepentienė 25, M. 
Lelonienė 25, O. Vaurienė 25,
B. Šneiderienė 15.

Už tuos pinigus nupirko 
aptaisalus altoriui.

S.

BROOKLYN, N. Y.

Platys “Darbininką.”

Balandžio 3 d. L. D. S. 12 
kuopos laikytame susirinkime 
tarp nekurią sumanymą pasi
ryžo platinti “Darbininką.”

Iki šiol pasekmingai dar
buojasi A. Drabišis, platindr • 
mas katalikiškus laikraščius 
ypatingai “Darbininką,” skle- 
izdamas pavienius numerius, 
taipgi prenumeruodamas. Jis 
užprenumeravęs per 50 skaity
toją, bet taip plačioj lietuvią 
kolonijos pasirod suvis mažai 
tėra skaitytoją. Tai dar pla
ti dirva. Išrinko dvi vpatas 
A. Lukoševičią ir P. Tikoizą, 
kurie ir apsiėmė prikalbint 
daugiau skaitytoją.

Taipgi išrinktas korespon
dentas dėl pranešimo žinučią iš 
šios apylinkės. Yra tai Kar. 
Anioją parapijos vaiką moky
tojas daug atsižymėjęs gabu
mu A. Dymta.

Nepraleista nei streikie- 
rią Fondas.

Aukavo po 25c. A. Dvmta, 
P. Tikojza, viso 83c. Nuo 
pirmiau buvo $1.00. Viso 
$2.00. Viską siunčiame į strei- 
kierią fondą. Į katalikišką 
dr-ją konferenciją iš L. D. S. 
12 kuopos išrinkti atstovai V. 
Bendaravičius, A. Bindokas. 
Tik apgailėtina, kad mūsą 
žmonės taip mažai lankosi su
sirinkimuose, o didžiumoj 
daug daugiau nuveiktą dėl la
bo visuomenės.

K. D.

N0RW00D, MASS.

Tušti ginčai tarp Sąjungie- 
£io ir J. Pėžos jau įkyrėjo vi
siems, bet jie nenori dar baig
tis, nes J. Pėža atsiuntė ilgus 
išrodymus savo katalikiškumo. 
■Štai jo išrodymai: Jis prigu
lįs prie šv. Jurgio dr-jos, o 

tos dr-jos įstatai reikalaują 
atlikimo Velykinės išpažinties; 
į vietinę parapiją esąs užsimo
kėjęs $20, nekuomet nesity- 
čiojąs iš tikinčiąją žmonią.

Tuomi tarp juodvieją gin
čus baigiame. Nedarome nuo
sprendžio, kurio pusėj teisy
bėj

Korespondentai privalo būti 
atsargus, nedaryti nepamatuo
tą priekaištą, neieškoti prie 
kabią, nekreivuoti faktą, ir 
veikimą ar tai būtą katalikiš
kos srovės, ar tai srovės mums 
priešingos. Priešingų mums 
srovią veikirhą privalome 
nušviesti iš katalikiško atžvil
gio, bet toli gražu tas nereiš
kia, jog galima mėsinėti kito 
sąžinę, kreivuoti faktus, ka
binėtis ant asmeną.

Ne bėda, jei koresponden
tas truputį perdaug ką pagirs, 
bet tuomi neprivalo parodyti 
ignoravimą tą, kurie tikrai 
pažymėjimo užsipelno ir nepri
tinka nieko perjuodai apraši
nėti.

Red.

BRIDGEPORT, CONN.

Tautos Fondo prakalbos.

Buvo laikytos T. F. sky
riaus prakalbos 9 d. balandžio, 
vakare 7:30 vai. pobažnytinėje 
svetainėje šv. Jurgio parapi 
jos. Pirmiausia prakalbėjo 
gėrb. kun. M. A. Pankauskas. 
Jis atidarė vakarą su gražia 
kalba, paaiškino kaip reika
linga šelpti lietuvius pavargė
lius, atjausti vargus badau
jančios tėvynės ir tuomi per
statė taip brangų svečią kun. 
Pakalnį, atkeliavusį iš nuvar
gintos Lietuvos. Kaipgi ma
loniu ^balseliu prakalbėjo apie 
sunaikintą ir subiednintą Lie
tuvą. įmonių buvo pilna sve
tainė nei vienas negalėjo išsi
laikyti neverkęs labai sugrau
dino visą širdis. Buvo ren
kamos aukos. ' Auką surinko 
$50.19c. Dar buvo rodomi ir 
aiškinami gražūs paveikslai.

V. M. Lietuvaitė.

CLEVELAND, OHIO.

Šiam mieste darbai pusėti
nai eina. Nedaug tematyt 
žmonią be darbo. Yra pas 
mus Clevelande visokio, viso
kią darbą. Mokestis tankiau
sia 25c. į’ vai. yra ir po 22c. į 
valandą, ką moka, bet yra ir 
po daugiau uždirbančią.

Toliaus aprašysime apie lie- 
tuvių apsėjimą. Daugiausia 
jaunuomenė labai nesusipratu
si, bet nevisi. Daug tokią 
yra, kurie save vadinasi soci
jalistais. Yta ir ciciliką, ku
rie nemoka nei rašyt, nei dru- 
ko skaityt, bet bažnyčios ne
reikia. Gerb. klebonas kun. 
Halaburda labai puikiai moki
na ir patogiai sako, švelniai 
apsieina ir bažnyčią naują ža
da statyti. Gal dėlto daug ci
ciliką priviso, kad reikia pini
gą dėtie.

Merginoms čia ir-gi yra 
gerą darbą. Ir jos gerai uždir
ba. Kartais jos uždarbiais 
“bytina” ir vaikinus. Yra 
tarp lietuvaičių gerą mergelią, 
padorią, veiklią panelią.

Miestas čia patogus. Vi
sur eina strytkariai ir veža už 
numažytą mokestį. Ima tik 
po 3c.

Lietuviai pusėtinai darbuo
jasi. Tik gaila, kad nekurie 
užsikrėtę bludnais raštais — 
“Šake” ir kitokiais.

Lietuvos Jaunikaitis.

SO. MANCHESTER, CONN.

Paaiškinimas.

“Darbininko” No. 40 Vy
tė X. mane apšmeižė. (Že
miau pasirašiusis aname “D.” 
numeryje nebuvo įvardytas). 
Vytė X. rašė, kad rengiant 
balių aš daug kaštą padariau. 
Ar Vytė X. pamiršo, jog 
trys buvome išrinkti nupirkti 
aprėdalą ir tas visą,. o ne ma
no vieno buvo padaryta. O 
naujas pirmininkas atsisakė, 
kad jam nepamatuotus prie- j

t*

i 
f"

r kaištus darė. Girdi per mano 
; kaltę mažai žmonią susirinkę, 
plakatai girdi negerai buvo at
spausti, kam jie buvo spausti 

Į Bostone, o ne Hartford’e ir tt. 
Pasirodė man nemalonu ir tu
rėjau atsisakyti. Reikia ra
šyti žinia taip, kaip yra, o ne 
pagal savo ūpą ją išdėti.

A. Alubecki.

BRIGHTON, MASS.

Prakalbos.

L. D. S. 22 kuopa 2 d. ba
landžio buvo surengus pra
kalbas. Pirmiausia pirm. J. 
Malukas atidarydamas pra
kalbas aiškino Sąjungos tiks
lą ir kvietė visus brolius ir se
seris darbininkus spiesties prie 
jos. Paskui kalbėjo p. K. 
Česnulevičius. Trumpai aiš
kino Lietuvos istoriją, ir aiš-

• •

WEST LYNN, MASS.
Didžiausios prakalbos.

Ateinančią nedėlią, balandžio 16 d. atsibus didžiau
sios šiame mieste prakalbos. Atsibus tokios prakalbos, ko
kią šio miesto lietuviai nėra girdėję. Jas rengia L. D. Są
jungos kuopa. Trys negirdėti kalbėtojai atvyks iš So. 
Bostono.

Prakalbos atsibus Lietuvią salėj, ...2-rą valandą po 
pietą.

Vyrai ir moters, vietiniai ir apylinkių, visi pribū
kite i šias didžias prakalbas.

RENGĖJAI.

AUKOTOJAI TAUTOS FON
DUI.

Vardai aukotoją Tautos 
Fondui 11-tojo skyriaus pra
kalbose 20 d. kovo 1916 m.

Kun. T. Žilinskas $10.00, A. 
Zalieckas $5.00; Andrius Zi- 
minskas $2.00.

Po $1.00 aukojo: Marijona 
Veniukė, Povilas Mikalaus
kas, Adolfas Neviera, Marty
nas Kurkulionis, Petras Ky- 
buris, Juozas Alikonis. Pet
ras Grigas, Antanas Kairys, 
Kaz. Venis, Juozas Vinikevi- 
čius, Stasys Noreika, Domi
ninkas Antanavičia, Mikolas 
Venis, J. Markelionis, E. La- 
dauskiutė, P. Jurgeliutė, M. 
Vervlckas, J. Venis, Vincas 
Kališius, J. E. Karosas, Ona 
Pugždžiutė, M. Andriliunaitė, 
Juz. Pečiukoniutė.

Po 50c. aukojo: Ona Kai- 
raitė, Uršulė Navickienė, Ber
nardas Pabiržis, V. Kaziulis, 
Paul. Pranskunaitė, P. Valdu- 
kaicė, Kotrina Radzevičiūtė, 
Ona Lazdinaitė, Juozas Eilin- 
gis, Pov Zanciuskas, Ona 
Staniuliutė, K. Zubavičiutė, 
A. Petravičia, A. Berevičiutė, 
A. Bendoraitis, A. Andziu- 
liunaitė, J. Šokas, Ona Pra- 
tošiutė, B. Jakutis, S. Želvis, 
O. Jasinskienė, J. Staniulis, 
M. Karbauskas, V. Jankaus
kas, J. Mikalauskas.

Tarpe šią pavardžių dar 
randasi šios dvi pavardės J. L. 
Petrauskas ir J. Vilkišius. Už
rašęs ją pavardes nepažymė
jau kiek jie, aukojo. 

SKAITYKITE IR PLATYKITE ŠIĄ
knygelę.

KOMEDIJELES
ČIGONES ATSILANKYMAS, 

DVI KŪMUTES, 
DVI j SESUTĖS 

IR GIRTUOKLE
SU BLAIVININKU.

Parašė
Uršule Gurkliutė

KAINA 10 CENTŲ.

■r

kino kaip yra naudinga spies
ties visiems į didžiąsias orga
nizacijas. Antras kalbėjo A. 
F. Kneižis; aiškino kaip yra 
naudinga ši L. D. S.. Ir kaip 
yra reikalinga taip-pat daly
vauti moterims organizacijose. 
Pertraukose buvo deklemaciją. 
Deklemavo p-lė Ona Mankevi- 
čiutė iš Cambridge’o ir vieti
nės kuopos finansų raštininkė 
p-lė M. Elsekiutė. Ant galo 
pagrojo p. K. Bingilas ant 
kometos, jaunas vaikelis 11 
metą , ale parodė savo gabu
mą.

Balandžio 3 d. Roddv salėj 
kalbėjo p. Bulota ir Žemaitė. 
Žmonią buvo apie 200. Pir
miausia papasakojo Žemaitė, o 
po jos pasakojimo pati Žemai
tė ir Bulota rinko aukas. Su
rinko $43 su centais.

D. K. Brightonietis.

Likusieji suaukota smulkes
niais.

Viso T. F. 11-tojo skyriaus 
prakalbose suaukota $94.00.

T. F. 11-tojo skyr. rašt.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.

Doros mylėtojui, Waterbury 
Conn. Papeikęs ką nors už 
rengimą girtos pramogos, ne
sitikėk pagyrimo nuo papeik
tąją. Patvirtinimo, kad iš- 
tikro anoji pramoga buvo girta 
nedėsime. Jau tai pasenęs 
dalykas. Prašome šviežią nau
jieną.

Visą Draugui, Hartford, 
Conn. Tamstos raštelio todėl 
nedėjome, kad tuomet buvo 
tuoj po Lietuvią Dienos ir tu
rėjome apščiai žinių apie tą 
šventę. Kadangi Tamstos ko- 
respondecija buvo kitos kores
pondencijos tik papildymas ir 
nedidelės svarbos pataisymas, 
tai ją ir atidėjome, norėdami 
kuogreičiausia duoti vietą ki
tą koloniją korespondentams.

U. Šalavijas. — Bereikalo 
Tamsta perrašei tą gražią dai
nelę “O Lietuva motinėle.” 
Mes ją gerai žinome.

P. W. S. —Midlle Village,
L. J. N. Y. — Ačiū už prielan
kumą, bet Tamstos rašinėlio 
apie tai kaip ginčijasi aidob- 
listai su cicilistais ir kaip cici- 
listai save augštvdami žemina 
aidoblistus nedėsime. Neuž
simoka. Prašome rašinėti 
šiaip iš lietuvią gyvenimo ži
nučią.

s
J

SVARBUS PRANEŠIMAS

“Darbininko” agentams šio- 6 
mis dienomis atspausdinome j 
labai parankias knygutes rin- gju^L 
kimui apgarsinimų “Darbinin
kui.”

Norėdami pasidarbuoti ta
me, kad parinkus apgarsini
mų savo kolonijoj, kreipkitės 
į “Darbininko” Administraci
ją reikalaudami prisiųsti kny
gučių.
242 W. Broadway

So. Boston, Mass.

ATYDA Paj ieškojimai.
lie- 
jog

Ansonijos ir apylinkią 
tuviams šiuomi pranešu, 
atidariau fotografijoms galeri
ją ir darbą atlieku artistiškai.

Reikale kreipkitės lietuviai 
pas lietuvius.

Jonas Baltrušaitis
66 Third St., Derbv, Conn.

(42-55)

PENKIŲ AKTŲ LIETUVIŲ 
HISTORIŠKA TRAGEDIJA

“ KEISTUTIS”
Bus suvaidinta “Gabijos” žy- 
miausiij artistų pirmą kartą 
So. Bostone. — Šios savaitės

SEREDOS VAKARE, 
BALANDŽIO-APRIL

12 d 1916 m.

Prasidės 8 vai. vakare

Lietuvių Salėj,
Kamp. E ir Silver gat.,

SO. BOSTON.

Tai bus didžiausias ir įdo
miausias lietuviškas teatras. 
Ateikite pasižiūrėti visi.

LIETUVIŲ MUZIKANTŲ 
EXTRA REPETICIJA, 

bus balandžio 12 d., Lietuvią 
muzikantą svetainėje, 339 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
8-tą vai. vakare. Malonėsite 
visi nariai atsilankyti

Sek. Š. Rimkus.

NEWARK, N. J.

Svarbus susirinkimas.

LDS. 14 kp. turės savo mėne- 
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 
yra visokią reikalą.
(d) Valdyba.

PARSIDUODA

Storas fruktą, saldainių, visokią 
saldžių gėrimą soda Fountain, ci
garą, cigaretą, tabako. Labai 
pigiai. Nepraleiskit geros pro
gos įsigyti biznį, nes dabar bus 
gera proga pinigą uždirbti per 
vasarą. Po No. .

317 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerą farmą 
su budinkais, Sodais, apsėtais 
sęmoz sojaž so;qarp§tou jį sįb^ubį 
nebrangiai ant lengvą išmokėji
mą, kreipkitės prie mūsų, seniau
sią teisingiausią farmą pardavė
ją. Mes vienintėliai esame uždė-1 
tojai ir apgyvendinto j ai didžiau-i 
šios lietuvią farmerią kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvią farmerią kolonija 
randasi ant gerą derlingą lauką 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin- 
kėj mes turime daugybę visokią 
farmą parduoti, ant kurių galime j 
kelis tūkstančius lietuvių* farme-Į 
rių apgyvendinti. Rašykite tuo- i 
jaus indėdami už 4 eenuts krasos į 

| markių, o mes prisiusime tos ko- Į 
lonijos mapą ir parduodamąją į 

I puikią farmą katalogą su daug! 
paveikslų iš lietuvių farmerią gy-1 

I venimo.
Adresuokite,

A. KIEDIS i- C O
Peoples Statė Bank Blčlg.

Scotvillp. Mich.

CHICAGO, ILL.

• • •

Mirdamas, su savimi nenu-

Vieno balkio trūksta. (Sa
koma į žmogų.)

• • •
Kaip Dievas duos, taip ir 

bus.
• • •

Kaip bus kaip nebus, že
maitis nepražus.

puseserės Emilijos Ka- 
Abu paeina iš Kau- 

Šimonią vol., Šimonių 
Juodpėnią sodžiaus.

Pajieškau dėdės Adolpo Ka
džiulio ir 
džiulytės. 
no gub., 
parapijos,
Pirmiaus gyveno Kanadoj, dabar 
girdėjau atvyko į Suvienytas Val
stijas. Kas apie juos žino arba 
ją pačią meldžiu atsišaukti šiuom 
antrašu: '

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

Pajieškau Jono Aijučio Kauno : 
gub., Aleksandrovo pav., Vitelda- 
vos pačtos, Papilės par., Kudz- 
galią kaimo, dveji metai, kaip 
apie ji nieko nežinau; pirmiaus
gyveno Detroit, Mich. iš ten gir- sa Tautos Fondo skyriaus ats- 
dėjau išvažiavo į Pittsburgh, Pa. kaitoj.
Meldžiu atsišaukti jo paties, ar 
kas kitas po žemiaus paduotu ad
resu, nes turiu svarbą reikalą.

Vladas Kaupas,
314 N. Darien str.,

Philadelphia, Pa.
(40, 41, 42)

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

F. Bobina,
City Home Farm,

Worcester, Mass.
(40, 41, 42)

Pajieškau sesers Marijonos 
Ceniliutės ir pusbrolio Juozo Ar- 
nauckio, paeina iš kaimo Kama- 
rūną, par. Kalesninkų, Vilniaus 
gub., kas apie juos žino arba jie 
patįs, malonėkite pranešti šiuo 
adresu:
(d) C. Ceniliutė,
Box 732, Forest City, Pa.

Pajieškau savo pusbrolių Juš
ką, paeina iš Kauno gub. ir val
sčiaus, Čekiškią par., Šlapučią 
kaimo. Jie patįs ar kas kitas 
praneškite man, nes turi svarbą 
reikalą.

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

Pajieškau savo brolio Jono 
Urbanavičiaus paeina iš Širdžių 
kaimo Ziplią valsčiaus, Suvaiką 
gub. Pirmiaus gyveno So. Bos
ton, Mass. bet dabar nežinau kur, 
siunčiau kelis laiškus senu adresu, 

f

“Draugas
Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS” duoda daug žinią iš karės lauko, pa

sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios 
paduodamos kuogreičiausiai. /

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų 
draugijas, rūpinasi jų reikalais.

“DRAUGAS” kelia x tautišką susipratimą, platina 
katalikiškai lietuvišką kultūrą.

“DRAUGAS ” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.

“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei 
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50. 
Nuo vaikų ir nuo agentą perkant atskirais nume
riais po lc.

Užrubežyje “Draugas” dienraštis metams $6. 
“8AVAITINI8 DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $1.50.

Atskiras numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th St.

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 draugą Jono ir 
Emilijos Cidabrą, paeina iš kai
mo Dapkiškią, Gižų par., Suval
kų gub. Aštuoni metai kaip iš- 
Lietuvos į Suv. Valstijas ir ne
galiu susirašyti nes neturiu adre
so. Turiu labai svarbą reikalą, 
jiedu ar kas kitas malonėkite pra
nešti man, už ką gaus metams 
“Ežį.” Mano adresas:

Jhozss Kiveris,
40 Stan place Stan Shotts,

Scotlanr.
(40,41, 42)

IEŠKO VIETOS-
Šoferis’arba mechanikas, ieško 

vietos automobilią “runyt.” 
Masandavičia, 

2507 Edgemont St., 
Philadelphia, Pa.

(40, 41, 42)

PATAISYMAS.
Worcester, Mass. — Patai-

Tarp aukotojų vardų 
šv. Kazimiero dienoje turi 
būt šie: Jonas ir Monika Bul- 
vičiai aukavę 
Kasparas Mareika. 
Jonas Dabrila, 
Ona Vasiliauskiutė

$5.00 
2.50
1.00
1.00

P. Zataveckas, 
Rašt.

C3HF'?-T"Įgl—V ?—X?
SKAITYKITE 
TEISYBĖS VARDAN.
Parsitrauk iš “Darbinin

ko” tik ką išleistą šiuo vardu 
knygelę, o atydžiai perskaitęs 
ją, galėsi kritikuoti laisva
manius, bedievius, atskalūnus, 
cicilikus ir šliuptarnius.

Kaina tik 5c. 
Platinkite tą knygelę. 

Adr.: “Darbininkas,” 
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

‘ ‘ Darb ininko ’ ’ administra
cijoje gauta atvirutė nuo p. J. 
S. Pruselaičio iš Waterbury, 
Conn. bet joje nepažymėta ad
resas, todėl mes negalime at
sakyti, malonėkite mums pra
nešti adresą, o mes veikiai 
Tamstai atsakysime.

“Darb.” Admin.

Nei du, nei trys. (Nei du, 
nei vienas.) • • •

Ant ko pažinsi durnių? — 
Kad visados juokiasi.• • •

Per spėką ir geležį nulauži. 
Ne toks baisus velnias, kaip 

jį piešia.
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ARB ĮNINKĄS”

Vietinės žinios
ŠV. PETRO IR POVILO DR-1 

JOS PRAKALBOS.
Pereitą nedėlią balandžio 

9 d. atsibuvo šv. Petro ir Povi
lo dr-jos prakalbos Lietuvių 
Salėj. Kalbėjo pp. Adomavi
čius, Gudas, Vitaitis, Rim
ka ir Šalčius. Matant, jog 
tai buvo katalikiškos dr-jos 
prakalbos, iš antros pusės 
■matant, jog tos prakalbos bu
vo ne bažnytinėj salėj, kaip 
kitų katalikiškų dr-jų, galop 
matant kalbėtojų eilėj keletą 
stambiij laisvamanių, tai tuoj 
supranti, jog toj dr-joj ne vis
kas gerai, jog ji kreipiama iš 
priederamų jai vėžių.

Iš kalbėtoji) tik Gudas pa- 
briežė dr-jos katalikiškumą ir, 
ragydamas prie jos rašytis, 
priminė, jog tai katalikiška 
dr-ja ir Į ją privalo tik .katali
kai rašytis, o “laisvų pažval
gų” asmenims, sakė, yra 
“laisvų” draugijų, kur jie 
prigulėdami smagiau ir lais
viau jausis.

Gi laisvamanių kalbėtojai 
daug pasakojo apie nuomonių 
mainymąsi, apie savo protu 
gyvenimą, apie tai, kad jo
kių autoritetų neklausyti. Tei
sybė Rimka apie pusė minutos 
tekalbėjo ir trumpai sakant 
jis tik po laisvamanių prakal
bomis parakė “bit po šernu.” 
Iš laisvamanių kalbėtojų rim
čiau pakalbėjo Šalčius. Pa
sakė naudingų dalykų. Kal
bėdamas apie dr-jas, vaizdino 
savo kalbą gamtos apsireiški
mais. Sakė, kad medis au
gąs skyrium leisti giliaus šak
nis ir neauga gerai, o miško 
medžiai greta augdami pasie
kia didelių augštybių. Taip 
ir žmonės, .rakė, pavienai 
gyvendami, skurs, kaip me
delis kur lauke vienas išaugęs. 
O susitelkę į dr-jas žmonės 

' augs plėtosis, pasieks augšty
bių, kaip medžiai miške. To
liaus gerus pavyzdžius ėmė iš 
skruzdžių, bičių, paukščių 
gyvenimo. Gi galop ir nukly
do. Pasakė girdi negaliu 
atsidžiaugti iš pirmutinių 
kalbėtojų, kurie ragino neat
sižvelgti Į pažvalgas, o be 
skirtumo rašytis prie šios dr- 
jos. Girdi pažvalgos, tai žais
lai . Girdi dr-jose nereikia 
atsižvelgti Į pažvalgas. Na, 
jei Šalčius tėmija gamtą, tai 
reikia tikėtis, jog gamtiškai 
prieis prie išvedimo, jog prie 
dr-jų rašantis reikia atsižvelg- 

reikia dif^renci- 
Medžiai suauga, sn- 

miškus pagal rūšis, 
eglynus, beržynus.

, aržuolynus ir tt.

* X

! S. L. R. K. A. 21 KUOPOS SU
SIRINKIMAS.

Nedėlioj tuojaus po pantai-
■ dų atsibuvo S. L. R. K. A. 21 
! kuopos susirinkimas, į kurį 
i atsilankė apie" 75 narius. Šia- 
me suvirinkime išrinkta keli 

į atstovai į Naujosios Anglijos 
S. L. R. K. A. kuopų susivažia
vimą. t

Rcp

KATALIKIŠKA DRAUGIJA 
ATSISAKĖ NUO SOCIJA- 

LISTŲ GLOBOS.
Balandžio 9 dieną lietuvių 

parapijos svetainėje laikė susi- 
rinkiąią šv. Kazimiero R. K. 
Dr-ja. Buvo kalbama apie dr- 
jos reikalus ir kitus svarbius 
dalykus. Be- to išrinkta ko
misija, kuri turės susižinoti 
su kitomis draugijomis delei 
vartojimo elektros šviesos

Socijalisti) 60-ta kuopa bu
vo atsiuntusi i’ draugijos susi
rinkimą delegatus, kurie kvie
tė šv. Kazimiero draugiją 
prie bendrų gegužinių rengi
mo. Šv. Kazimiero draugijos 
nariai vienbalsiai atmetė soci
jalistų pasiūlijimą. Labai pa
girtina, kad katalikiška drau
gija ne nori socijalistiškos glo
bos, bet savarankiškai tvar
kosi.

Salamonas.

Karosas, A. Kneižis. Visi kai-f 
bėtojai plačiai aiškino darbi
ninkų klausimą. Prakalbų i 
tarpuose buvo deklemacijų. > 
Prakalbų vedėju buvo p. J. 
Petrauskas. Prie kuopos pri
sirašė 10 naujų narių.

Jonas Kempa.

MIRĖ VAIKAS.
Nedėlios rytų pasimirė pp. 

Tutkų vaikas.
Rep.

VYČIAI BASEBALLININ- 
KAI ŽADA SUSIREM
TI SU KITATAUČIAIS.
Bostono Vyčių baseballinin. 

kų kuopelė sparčiai varo savo 
darbą pirmyn. Netrukus ža
da lošti su anglų basėballinin- 
kų kliubais.'

Jonas Kempa.

t

!

L. D. S. I-MOS KUOPOS 
PRAKALBOS.

Nedėlios vakarą pobažnyti- 
nėje svetainėje L. D. S. 1-ma 
kuopa parengė prakalbas. Kal
bėjo pp. P. Gudas, A. Ašmen- 
skas, kun. F. Kemėšis, pp. J.

LIETUVIAI KRIAUČIAI OR
GANIZUOJASI.

Balandžio 13 dieną Lietu
vių Svetainėje 8 vai. vakare i- 
vyks lietuvių kriaučių susirin
kimas, kuriame bus plačiai 
kalbama apie suorganizavimą 
kriaučių į Amalgomated Uni
ją. Kalbės M. Dusevičius.

Lietuvių siuvėjams geriau
sia būti} glausties į tą uniją, 
kuri priguli į Amerikos Darbo 
Federaciją, nes ten didesnė 
yra pajėga.

Netoli nulėksi su vištos 
sparnais.

• • •

Kaip iš ožio: nei vilna nei 
pienas.

kTAATA A^A A^A ĄTfc Aik Ą*Ą A^A ATk AT^aTĄ Ą*A ir* ir* a

£ Jau išėjo iš spaudos ?
*** $

^Pamaldų vadovėlis?
*:*
YYtYYYY
YY
YY❖Yi
Y
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AMERIKOS LIETUVIŲ R.-K. BAŽNYČIOMS.
Sustatė ir išleido A. L. R. K. Kunigų Sąjunga.

Pamaldų Vadovėlyje rasi Maldas, Giesmes, Stacijas, 
Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas, Rąžančių, 
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: 
“DRAUGO” ADMINISTRACIJOJE,

1300 W. 46th STR., * CHICAGO ILL.
— ir —

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

PAIEŠKAU VIETOS Už

VARGONININKĄ.
Aš esu nevedęs 42 metų senu

mo. Suprantu gerai vargoninin- į 
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)

' PADIDINOME KNYGYNĄ.
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.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udynoo
1-3 P. M. 7-9 P.M.

C. & P. Phone St. Paul 5947
GR A B I N I N KAS 

IR 
BALZAMUOTOJ  AS.

Pagrabus atlieku pigiai ir gra
žiai Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė, 
liūs 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.

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, prirūdydami 
jiems gerų 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 laikraštį.

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 
Į ūkių. Adresuokite:

A. Kiedis & Co.
Peoples Statė Bank Building 

SCOTTVILLE, MICH.
(37)

J*****X************************“
Vienatine Lietuviška

Krautuve

Gydo vi»okia»!lig*» 
PridcinalAkinlu.

419 Boylston St, Boston, Mass.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.

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

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

L.D.8. CENTRO VALDYBOS
ANTRAŠAI:

Dvariškas Direktorius.
Kunigas F. Kemėšis, 

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

Pirmininkas.
Motiejus Žioba,

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

Pagalbininkė.
Marijona Juškienė, 

129 Melrose St., 
Montello, Mass. 

Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas.
Mikolas Venys, I

28 Story St
So. Boston, Man. 

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.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS 4APALIS

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

315 W. Broadvay, 133 Bowen St i 
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,

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
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 
prasalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., :::::::: MONTELLO, MASS.
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ti Į pažiūras, 
juotis. 
želia Į i 
Žinome 
pušynus, 
Maišyti miškai neauga. Taip 
ir žmonės 
draugijas, 
jei d r-jas 
velgs i pažiūras. Taip susi
grupavę nestelbs vieni antrų, 
nesibadvs ir pasekmingai dar
buosis. O kaip namus sta
tant patogu iš Įvairių mišku— 
beržynų, eglynu, ąžuolynų ir 
tt. medžiagos imti, taip tau
tos reikalų sutvarkymai pato
gu ir reikalinga 
vairių 
joms.

Tai 
ties ir 
tą suprasime ir pagal tai elgsi
mės gamtiškai ir vyrais galė
sime pasivadinti.

Tą turime suprasti ir mes 
šv. Pętro ir Povilo dr-jos na
riai. Mūsų cįr-ja yra katali
kiška ir neduokime jai krypti 
iš jai prideramų vėžių. Pa- 
matvkime. kas ią kreipia ir 
mokėkime juos suvaldyti, pa- 
sirodvkime dr-jos gyvais na
riais.

ugdysgeriausiai 
aukščiausia pakils, 

tverdami atsiž

pažvalgų
susijungti i- 

organizaci-

mat kur 
kur turime sueiti.

turime skir- 
.Jei

J

Mano vienpiliečiams
Turiu už garbę paskelbti sa

vo skaitlingiems prieteliams ir 
abelnai visuomenei, jog aš .esu 
susinešęs su gerai žinoma rūbų 
firma HARRISON COMPANIJA 
ant Washington gatvės, kampas 
Beach. Po daugelio metų mano 
sunkaus darbo mano nuolatinis 
troškimas įsigauti į platų 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 
visus savo prietelius ir vienpilie- 
čius atsilankyti pas mane. O aš 
sužinojęs visi} pageidavimus iš- 

savo išgalėjimo. Kreipdamiesi 
, jūs prigelbėsite man kilti ris

i

/

Naujas narys.

PAVEDĖ DR-JOS KNYGAS 
NAUJAI VALDYBAI.

Nedėlioj, bal. 9 dieną pobaž- 
nytinėje svetainėje Įvyko šv. 
♦Tono Blaivininkų dr-jos susi
rinkimas, kuriame senasis dr- 
jos pirmininkas perdavė viską 
naujam. Be to buvo kalbėta 
ir apie kitus svarbius rclkah 

Re-o.

R

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIA, 
Minersviile. - - Pa. - 

f

Joseph Zupkowski. 
pildysiu pagal geriausio i 
prie manęs su užsakymais, 
augstyn ir augštyn toje firmoje, kurią aš turiu už garbę 
reprezentuoti. liekuodamas savo seniems ir brangiems 
draugams už pereitus prielankumus ir tikėdamasis tolimes
nio rėmimo pasilieku pasiryžęs jums geriausia patarnauti,

JOSEPH ZUPKOWSKI.

JI

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 pilnai garantuojame 
kiekvieną dalykėlį, nuo mū
sų perkama ir pinigai tuo
jaus sugrąžinti, jei dalykas 
nebus atsakantis. Audimas, 
vartojamas teisingai pagar
sėjusių Harko Brand drabu
žių, yra taip padarytas, jog 
iš jo padaryti drabužiai už-

5 laiko savo formą ir nesirauk- 
šlėja. Harko siūtai ir over- 
kotai yra visuomet rankų 

I 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 didelės daugy- 
: bės vyriški} aprėdalų ir skry

bėlių ir pagarsėjusių Pac- 
kard čevervkų po $4.00 ir 
$5.00. Kitokie če> zerykai nuo 

I $2.50 iki $3.00.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) .... $1.00

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

Naujas Būdas mokytis 
rašyti be mokytojo...... 10c
Aritmetika mokinimui- 

si rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ...........35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hndson. N. Y.
gai’L-'.A .—LtZaiBi

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo va lando*:
Nuo 2 iki 8 po pi et. Nuo 7 iki 8 vakare

1 609 PROAr V C<r. C 3T.fC.ICMC N,
T«l 502 S. B.
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LIETUVIAI PAS SAVUS.

The Harrison Company 
662-672 Washington St 

cor. Beach
drapanas sulig nau- 

a ir pagal Jūsų nore. 
JRZELONIS A OO.
Str., Boston, Mass. 

ųuare’s B)«ck’e.)
■

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių. 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su- 

i vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikhlavimo ui 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
322 Washington St., Boston. Mass

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir 

amerikoniškus šokius moki-/ 
na po No. 1140 Columbus 
Avė., Room 44 Roibury 

.Crossing.
Pamokos atsibūna utar- 

ninko ir ketvergo vakarais 
Conon Hali 20 Conont str. 
Mokytojas E BR0WNING 

(Iš Rusijos)

g

fe

k ■Ę 
k 
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LIETUVIS KRIAUŠIUS.
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.,

W k -e, Pa.

1.00

50c.

Vienatinė Lietuviška

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

ros sekančios gyduolės.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saules nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00 > 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 
vos skaudėjimo 10

75c.

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

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

1.00

25c.

75c. 
gal- 
ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka

25c.
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,
duobų galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS

svei- 
bus

Gy-

226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass.

4

Geriausias Siuvėjas.
Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00 

ir aukščiau.
Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią 

kainą.

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

(Priešais Custom House.)

Vif
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i skaitykit ir platinkite
“Darbininką”




