
atmušti
Ataka iš oro ant turkų sostinės. Vilią esąs negyvas. Amerikonų atsišaukimas į europiečius

nuostoliai

Štai atsišaukimas

Užkaukazy

DARO MANEBRUS

Visi holandai su

Legislatu

Su uzbonu nepripilsi proto.
Su dumiu, du turgu.

Arklys ant keturių kojų 
suklumpa, o žmogus ant vie
no liežuvio...

Mesopotami 
einą išvaduoti ap-

Prie Panamos?

Boston, Mass.

Včashington. — Ligšiol Ca- 
rranza gyveno mieste Quere- 
taro, dabar rengiasi persikelti 
į Mesico City.

čia parodoma viena iš daugelio lietuvių šeimyna, tapusi bai
sios karės auka. Nesigailėkiir. e aukų sušelpimui panašių tau 

tiečių, kurių yra dešimčiai tūkstančių.

Vokietijos vai
Ru

Pribuvo iš

HOLANDIJA BIJO ĮSIVER 
ŽIMO.

Londonas, 
joj anglai.
gultą Kut-el-Amalirą, pasiva
rė pirmyn. Palei Tigro upę 
buvo mušis ir turkai buvo su
mušti. Anglai užgina turki) 
skelbimus, būk anglai ten ne
tekę 3.000 kareivių.

500 žymiausių amerikonų 
-mokslavyrių, profesorių, vi
suomenininkų, finansistų, pra
monininkų atsišaukė į Euro
pos tautas, kurios kariauja 
prieš vokiečius. Tame atsi
šaukime išreiškiama talkinin
kams prielankumas ir nustato
ma, kokia taika pageidauja-

Berlinas. — Per kovo mė
nesį talkininkai neteko preki
nių garlaivių išviso 80. Jie 
nuskendo nuo minių ir nuo su- 
bmarinų.

Garlaivis 
Foyle išplaukė į Liverpool. 
Prekių išvežė daugybes. Kvie
čių išsivežė 80.000 bušelių, kor- 
nų 85.000 bušelių, miltų 700 
tonų, 300 tonų plieno. 200 to
nų odų, 900 tonų šiaip valgo
mųjų daiktų.

LOOONARIŲI^6TUVIŲU 

DARBININKŲ 
3/ TTTNGAI

Albany, N. Y
roj buvo įneštas bilius, kuriuo 
būtų užginta dirbti ir pardavi
nėti svaiginamus gėrimus viso
je N. Y. valstijoj. Bilius bu
vo atmestas.

VILLA NEGYVAS.
EI Paso, Tesąs. — Carran- 

zos kareiviai susekę kapą, kur 
buvo Vilią palaidotas ir atkasė 
jį persitikrinimui ir parody
mui amerikonams. Vilią ga
vęs didžią žaizdą kojon ir nuo 
jos miręs. Buvo pakastas ties 
San Francisco Barja.

Jei pasirodys, jog ištikro 
Vilią galą gavęs, tai Suvie
nytų Valstijų visi kareiviai 
bus atšaukti iš Meksikos.

New York.
Anglijos Kanados milicijos 
ministeris gen. Sir Hughes. Jis 
buvo intariamas grafto dary
me duodant amunicijos užsa
kymus. Užsigina ir noriai pa- 
siduosiąs tyrinėjimams.

Rumunijoj
Rymas.

džiai pasisekė pakreipti 
munijos valdžią į savo pusę ir 
Rumunija sutiko parduoti ja
vus teutonams. Rumunijos- 
gi gyventojai .lekenčia teutonų 
ir trijuose miestuose sukėlė di
džias riaušes, bandydami tuo- 
mi parodyti pricšingupią teu
tonams ir sustabdyti javų ga
benimą į Austriją ir Vokietiją. 
Kariuomenė saugoja vokiečių 
konsulatus. Per visą laiką 
nuo karės pradžios rumunai 
rodo didį neprielankumą teu
tonams. Rumunijos valdžia 
vis svyravo.

NETEKO DAUG 
OFICIERIŲ.

Londonas. — Iš karės lau
ko atėjo pranešimų apie stam
bius anglų nuostolius. Per 
subatą ir nedėlią vien oficierių 
buvo užmušta 38, sužeista 
118, nelaisvėn pateko 29.

SUGRĮŽO DARBAN.

Stoughton, Mass. — Pant- 
her Rubber kompanijos darbi
ninkai sugrįžo darban. Strei
kavo vieną savaitę. Algos 
pakeltos.

RUSU PASISEKIMAI 
PRIEŠ TURKUS.

Petrogradas.
je palei Juodąsias jūres rusai 
pasivarė pirmyn. Oficialia
me rusų pranešime skelbiama, 
jog 25 viorstai už Trepizondo 
rusams pasisekė išmušti tur
kus iš stiprių pozicijų. Da
bar rusai vejasi bėgančius tur
kus.

VOKIEČIAI ATMUŠTI.
Rusai skelbia, jog vokie

čiams nepavykę atakos ties 
Smurgainiais. Anksti suba- 
toj vokiečiai padarė smarkias 
atakas, bet neturėjo pasiseki
mo, nes sutiko didžią rusų 
ugnį.. Prieš atakas vokiečiai 
vartojo troškinančio gazo bom
bas ir stipriai apšaudinėjo ru
sų pozicijas. Prie Ikskul vo
kiečiai ir-gi smarkiai bombar
davo rusų pozicijas.

Gi vokiečių pranešime sako
ma, kad rusų fronte nieko 
svarbaus.

Panama.
kanalo Suvienytų Valstijų ka
riuomenė pradėjo daryti ma- 
nebrus. Tai pradžia pavasa
rinių manebrų. Ten kareivių* 
yra apie 5.000. Svarbiausieji 
manebrai bus daromi prie Pa- 
cifiko krašto. Bus mokina
ma ginti kanalu.

gauna 
meksi- 
ir pe-

Haaga.
judė ir neramus. Tą neramu
mą sukėlė kalbos apie įsiverži
mą į jų šalį arba talkininkų ar
ba teutonų.

Visi holandai pasiryžę gin
ti, jei bi kurie bandytų įsiver
žti. Nuolatai prieš jų akis 
stovi Belgijos likimas ir Grai
kijos padėjimas.

Jei tik kas bandytų įsiverž
ti į Holandiją, tai visoje šaly
je bažnyčių ir gaisrininkų var
pai užgaustų ir kas gyvas grie
btus ginklo tėvynės apgyni
mam

Valdžia budriai, smarkiai 
rengiasi ir tėmija abi pusi — 
teutonų pusę ir jurę.

■ Holandija vis-gi lyg linkus 
labiau prie Vokietijos, nes 

i Vokietija nesenai daug amuni- 
i cijos pasiuntė į Holandiją, už 
ką gavo 3.500 arklių.

j Bet talkininke karėje Ho- 
| landija Vokietijai nenori būti.

Holandija gali pastatyti ge
rai išmuštruotų kareivių 600.- 
000.

Svarbiausieji susirėmimo 
faktai guli prieš mus. Ypač 
teutonų pusėj netrūksta pilnu
mo. Gabiausieji vokiečių pu
blicistai ir profesoriai apreiš
kė austro-vokiečių dalykus su 
didžiu iškalbumu. Daugybės 
vokiečių dokumentų plačiai 
sklido ir veikli, o kartais mai 
štininkiška propoganda bavc 
vedama Suvienytose Valstijo
se.

Amerikos Mokslavyrių Anglų 
Balsas

Amerikonų nuomonė susi 
darė po nuodugnaus svarsty
mo, po gilaus tyrinėjimo vo
kiškų dokumentų.

Pasirašiusieji po šiuo do 
kumentu nepamiršta didžių 
nuoveikalių, kuriuos Vokieti
ja atliko praeityje ir kurie pa
didino civilizacijos iždyną: 
mes visi lenkiame galvą prieš 
Vokietiją; daugelis iš mūsų 
gavo apšvietimą Vokietijoje; 
kaikurie iš mūsų turi vokiško 
kraujo. Bet labas tos civili- Į 
zacijos, kuriai Vokietija taip 
daug pasidarbavo, augščiau- 
sias labas pačios Vokietijos 
reikalauja, kad Vokietija ir 
Austrija būtų pergalėtos. Mes 
su pasitikėjimu ir vilčia lau
kiame tokio galo.

Įsiveržimą į Belgiją mes 
laikome tokia piktadarybe, ku
rios niekas negali pateisinti. 
Tai bus dėmė ant Europos is
torijos. Amerikos žmonių 
sąžinė šaukia ir protestuoja 
prieš civilizaciją mūsų priešų 
papildytus prasižengimus ir 
prieš jų vartojamus karėje bū- 

I dus, kurie laužo tarptautinius
■ įstatymus ir moralius žmoniš
kus įstatymus.

Galutiname nusprendime iš- 
siriš šie klausimai: užlaikymas 

1 sutarčių, mažųjų tautų teisės 
ir ar militarizmas viešpataus 

' ant civilizacijos.
Taika, kuri - neatstatytų 

Belgijos pilnoje neprigulmy-
■ bėję su jų valdžia, -su paden
gimu jų nuostolių ant tiek, kad 
ji galėtų atstatyti savo išnai
kintus miestus, išgriautus so
džius ir atsigauti iki buvusio 
gerbūvio, taika, kuri nepri
pažintų teisių mažesniųjų Eu-

Į ropos tautų, taika, kuri ne- 
i duotų šiokios tokios gvaranti- 
jos, kad kita tokia nelaimė, 
kaip ši neatsikartos, taika, ku- 

; ri neužtikrintų šių dalykų bū
tų nelaimė, ne palaima.

Kadangi mes tikime, jog 
pasisekimas Anglijos, Franci
jos, Italijos ir Rusios, reikš 

. atstatymą Belgijos ir Serbijos 
į ir sumažinimą militarizmo, tai 
laukiame išsipildymo tos vil- 

į ties. Toje viltyje, mes tiki- 
I me, gludi civilizacijos ateitis.

UŽ DEŽUTŲ KIAUŠINIS. _

Columbus, N. M. — Armijos 
' lakūnai Dargue ir Gorrel pasa
koja Amerikos kareiviai Mek- 

1 rike dėžutės (kenusl nuo to- 
mačių ir gazolino maino ant 
kiaušinio. Už keną 
kiaušinį. Tas blėtas 
konai vartoja stogams 
čiams. Vienoj vietoj tokiuo- 
budu penki Dėdės Šamo karei
viai gavo 60 kiaušinių. Ir 
prie vieno valgio visus kiauši
nius suvalgė. Tai po kiek 
kiaušinių tie penki kareiviai 

Į gavo ?

Berlinas. — Mesopotamijoj 
į rytus nuo Kut-El-Aniara-an- 
glai atakavo 'turkų pozicijas. 
Turkai skelbidi kad anglams 
nepasisekę ir jų kritę 3.000 ir 
antra tiek buvę sužeista.

Talkininkų valstybių gy
ventojams :

Mes, žemiau pasirašiusieji 
Suvienytų Valstijų piliečiai, 
siunčiame jums, gyventojai1 
trilypės Sandaros ir jų talki
ninkų gyventojams, šį atsi
šaukimą:

Mes palaikome jūsų pusę ir 
mūsų simpatija ir mūsų viltis 
toje kovoje yra su jumis. Tą 
išreikšdami, mes tikime, jog 
išreiškiame jausmus kur kas 
didesnės didžiumos Suvienytų 
Valstijų gyventojų .

Nuo šios baisios pasaulinės 
karės pradžios Amerikoje ne
truko žmonių, kurie išreikšda
vo stiprią simpatiją Anglijai, 
Francijai ir jos talkininkams 
ir baisumą, pasibiaurėjimą bū
dais, kuriuos vartoja šioje 
karėje teutonų konfederatai.

Patriotiški amerikonai, vie
nok, skyrium išreikšdami sa
vo nuomones viešame gyveni
me ir privatiškai, kas taip-gi 
apsčiai rado sau vietos dien
raščiuose visose mūsų šalies 
dalyse, ligšiol vis nesiryžo su
jungti į formalį dokumentą, iš i 
pradžios dėlto, kad tikėjosi, l 
jog valdžia prakalbės, o pas
kui bugštvdamiesi valdžią pa
statyti keblan padėjiman, kuo
met ėjo tarimaisi dėl Vokieti
jos prasižengimų ir norėdami, 
vėliau užlaikyti oficialę neu- į 
tralvbę, pasitikėdami, jog j 
per neutralybę galima bus ge
riausiai palaikyti griūvančius 
stulpus tarptautinių teisių ir, | 
tariant prezidento žodžiais, no-1 
reta užlaikyti pamatus, ant ku
rių taika būti atbudavota. ’ ’

Atėjo vienok laikas, kuomet 
amerikonai atviriau turi išrei
kšti savo simpatijas ir nuomo
nes. Lygiai kaip visuomet tu
rėjome teisę atvirai išreikšti 
savo simpatijas tautoms, ku
rios veržiasi prie liuosybės, tai 
dabar mes aiškiai tą turime 
padaryti, kuomet pasaulio tau
tos kovoja, kad užlaikyti lai
svės ir augščiausius civilizaci
jos idealus.

Akyveizdoje tų didelių mo
ralių klausimų, kurie turi bū
ti išrišti, tinkamas išrišimas 
kurių reikalingas visai ateities 
civilizacijai, amerikonų sąžinė 
negali tylėti. Ji negali būti 
neutrali© manymo be įsižeidi
mo savo teisingumo ir savęs 
pagerbimo. Todėl reikia, kad 
išsireikštų amerikonų nuomo
nės kolektiviškiau.

Providence, Mass. — Pasto
rius Babb iš Haverliill pasakė, 
jog neužilgo Haverhille vėl 

Dabar jau trečias mėnuo bandys kalbėti Leyden, kurs 
užstojo, kaip prasidėjo Ver- POTa savaičių bandė kalbėti ir 
duno mūšiai, kuriems nėra ly- kilo baisios riaušės, 
gių visasvietinėj istorijoj. De- --------------
vintą savaitė, 57 diena eina, 
kaip atsivėrė baisus pragaras 
prie Verduno.

Didžiausias pastangas pa
darė vokiečiai Verduno fron- į 
te.' - ' *

V erdunas yra didžiausia 
Francijos tvirtovė, kampinis 
akmuo tvirtovių prieš Vokie
tiją. Bet kadangi vokiečių 
milžiniškosios armotos sudau
žo ir didžiausius fortus, tai ir 
Verduno tvirtumas ne fortuo
se, bet apkasose. Nuo fortų 
daug anuotų paimta laukinių 
drutviečių apginklavimui.

Tuose dabartiniuose mū
šiuose per porą mėnesių prie 
Verduno abi pusi prarado su
žeistais ir užmuštais arti 400.- 
000 kareivių.

Per 56 dienas vokiečiai atė
mė iš francūzų 100 ketv. my
lių žemės.

Mūšiai prasidėjo vas. 21 d. 
Tuomet vokiečiai ten turėjo a- 
pie 280.000 kareivių.

Francūzai skelbia būk kai
zeris savo kareiviams vietose 
tarp Douamont ir Vaux pasa
kęs:

Su durnium nei radęs, nei 
pametęs (nesidžiaugsi)

BOMBARDAVO TURKŲ 
SOSTINĮ! Iš ORO.

Konstantinopolis. — Turkai 
skelbia, jųg du talkininkų ae
roplanų atlėkė į sostinės pa
danges ir metė bombas, kurios 
nukrito ant aplinkinių kaime
lių. Jokios blėdies nepadarę. 
Turkai smarkiai šaudę į aero
planus ir nuviję.

Talkininkų pranešimas ki
taip skamba. Pranešama, jog 
atakavo trys aeroplanai. Bom
bos buvo įmestos ant Zeitunlik 
parako dirbtuvių ir orlaivių 
stovyklos. Vienas aeropla
nas bombardavo Adrianopolį. 
Metė bombas ant geležinkelio 
stoties.

Barcelona, Ispanija. — Vi- 
duržeminėj jurėj Austrijos su- 
bmarinas sutorpėdavo Rusijos 
buorinį laivą Imperator. Ju
rininkus išgelbėo Holandijos 
garlaivis.

Cambridge, Mass. — Har- 
vard Canadian klubo pokilyje, 

I laikytame Riverbank Court 
hotelyje, prof. G. Wrong iš 
Toronto universiteto, Kanadoj, 
pasakė, jog Anglija ir Franci- 
ja po karės bus prieteliais ant 
visados.

Francija pradėjo 
antpuolius.

Baisiojo mūšio bėgis ties 
Verdunu susitrukdė dėl gau
saus lietaus. Žemė pabliuro 
ir didelių veikimo negali būti. 
Bet francūzai pradėjo vienoj 
vietoj smarkius antpuolius. 
Francūzai darė atakas ant vo
kiečių pozicijų į pietus nuo 
Douaumont. Paėmė keletą 
šimtų vokiečių nelaisvėn ir 
truputį pasivarė pirmyn. Vo
kiečiai skelbia, kad atakas 
atmušę.

UŽSTOJO TREČIAS 
MENUO.

TABOKA BELGAMS.
Kariaujančios valstybės pri

pažino, jog taboka, kaip Kansas City, Mo. — E. Ma- 
maistas turi būti kareiviams ’ nolian antrą dieną po vestuvių 
duodama karės lauke. : persiskyrė su pačia ir užvedė

Belgų kareiviai to negauda- bvla legališkam persiskyrimui-.
vo. " 1

Belgai Bostone pasirūpino 
tą pataisyti. Sutvėrė Belgian 
Soldiers’ Tobacco Fund. Tas 
fondas stengsis aprūpinti ta
boka 200.000 belgų kareivių.

Londonas. — Danijos gar
laivis Dorathea užėjo ant mi
nos ir nuskendo. Jurininkai 
išgelbėta. Kapitonas buvo 
sužeistas.

Pasmerkė 
riaušininkus.
Katalikiškas laikraštis The 

Sacred Heart Revieiv smarkiai 
išpeikė katalikus, kurie Ha
verhille sukėlė riaušes dėl 
prieškatalikiškos prakalbos.. 
Rašo, jog tie katalikai riau
šininkai daugiau pakenkė Ba
žnyčiai, negu visi prieškatali- 
kiški kalbėtojai, koie tik gy
veno.
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VISŲ LAISVAMANIŲ 

VIENYBĖ.
Dažnai girdime laisvama

nius “tautiečius” ir socijalis- 
tus giriantis, jog jie esą mūsų 
tautos druska, jos branduolis. 
Socijalistai nori atstovauti vi
sus darbininkus, “tautiečiai” 
nori visus vienyti ir visiems 
vadovauti. Bet kartais gy
venimas pastato juos ant kvo
timų ir tuomet pasirodo, kad 
ir vieni ir kiti visai nepribren
dę pre svarbesnių darbų tautos 

_lahui, kad laisvamanybė yra 
išstūmus i juos net iš paprasto 
padorumo vėžių, kad bendroje 
neapykantoje prieš tikinčius 
lietuvius jie visada pagatavi 
/eiti išvien ir užmiršti šiokius 
tokius partijinius skirtumus.

Rūstūs kvotimai atsitiko 
-laike karės. Visi stengėsi pa- 
Todyti savo pajėgas ir gerus 
norus. Socijalistai pririnkę 
kelioliką tūkstančių (daugiau
sia prisižvejoję iš nesusipratu
sių katalikų) laiko juos pas sa
ve tada, kada Lietuvoje žmo
nes badą kenčia. “Tautie
čiai,” turėję daugiausia pre- 
tensijų, parodė mažiausia turį 
pajėgų.

Bet kada katalikų visuo
menė stengėsi rimtai pasidar
buoti Lietuvos Gelbėjimui — 
anie, ir vieni ir kiti kiek galė
dami jiems kliudė. Nelau
kėme iš jų pagelbos, norėjo
me tik, kad nekliudytų. Bet 
veltui buvo tas mūsų noras. 
Jie tik ir praversdavo, ką 
bešmeiždami katalikų fondą 
ir jo veikėjus.
/ JNDOMŪS FAKTAI.

Čia paduosime keletą indo- 
mių faktų, platesniai visuo
menei ligšiol dar nežinomų. 
Iš tų faktų lai skaitytojai 
sprendžia apie kultūrišką ir 
dorišką vertę visų mūsų laisva
manių.

Dar prieš Kalėdas Jo malo
nybė New Yorko Kardinolas 
Farley yra gavęs laišką iš 
* * tautiečių ’ ’ fondo vedėjų 
(buvę parašai Dr. Šliupo, J. 0. 
Sirvydo, Račkausko ir k.), 
kuriame Kardinolas buvo kvie
čiamas būti vice-pirmininku jų 
organizuojamo Amerikonų Ko
miteto Lietuvos šelpimui.

Kardinolas nesidavė pagau
ti. Lietuvių šelpimui pritarė, 
bet savo auką ($400.00)) at
siuntė kun. šeštoko vardu.

Tas “triksas” buvo laisva- 
it laikomas didžiausioje 

. jpnlnptjjc ir tik stebėties rei- 
. kis, kodėl vietinė katalikų vi- 
Suomenė, apie tą iš tikrų šal- 
tifiių sužinojusi, nepasistengė 
pranešti per spaudą platesniai

gelbos prašė kaip tik tie žmo
nės, kurie visą savo amžių 
kovoja prieš Katalikų Bažny
čią gyvu ir spauzdintu žodžiu. 
Turima mat dideles akis.

Bet gal jiems rūpėjo pirmo
je vietoje Lietuvos labas, o ne 
savo partijos? Deja, faktai 
parodo kitką. Kada katalikų 
visuomenė vienur kitur stengė
si intraukti Amerikonus į nau
dingą darbą Šelpimo Lietuvos, 
nukentėjusios nuo karės, tada 
tie patys laisvamaniai, kiek 
galėdami kliudė tam, šmeiž
dami savo brolius katalikus ir 
jų veikimą. Lyg norėta tuo 
atkeršyti už savo nepasiseki
mus. v V

To prirodymui daug indo- 
mių faktų suteikia Bostono ko
lonija. Tuoj po Naujų Metų 
Bostono Tautos Fondo skyrius 
ėmė ruošties prie “Tag Day.” 
Kad geriau sumanymas pasi
sektų įvykinti, buvo užintere- 
suoti keli intekmingi Ameriko
nai ir 20 vasario dideliame 
lietuvių mitinge greta lietuvių 
matome kalbančius ir tuos a- 
merikonus. Čia pat suorga
nizuotas ir komitetas iš ameri
konų. Bet tuomet sukruto ir 
Socijalistų fondo globėjai, lig
šiol tuo reikalu nieko neveikę. 
F. Bagočius tūlame amerikonų 
kliube pripasakojo labai baisių 
dalykų apie vargus Lietuvoje 
Amerikos piliečių ir įsteigė jau 
antrą iš eilės Bostone ameriko
nų komitetą Lietuvai gelbėti.

Tautos Fondas, to nepaisy
damas, ruošėsi prie sumany
tos “Tag Day.” Įvyko Ame
rikonų konferencija, Komite
tas žymiai padidėjo naujais a- 
merikonais nariais; prisidėjo 
Kardinolas O’Connell pinigiš- 
ka auka ($100.00) ir atsiųsda
mas savo atstovą monsinjorą 
Splaine’ą. Pradėjo rodyties 
vietiniuose amerikonų laikraš
čiuose straipsnių ir žinių apie 
lietuvius ir apie to komiteto 
veikimą. Tuomet K. Šidlaus
kas (Socijalistų fondo iždinin
kas), Gegužis, “Keleivio” 
leidėjas, ir kandidatas į advo
katus F. Bagočius išsiuntinėjo 
laiškus į narius amerikonų ko
miteto, sudaryto pastangomis 
Tautos Fondo. Tuose laiškuo
se jie išgyrė savo fondą ir iš
peikė Tautos Fondą, prikiš- 
dami jam politikos siekius ir 
neteisingą skirstymą aukų be- 
šelpiant nukentėjusius nuo ka
rės. Anot jų tas fondas šel
piąs tik narius tam tikros re
ligiškos sektos.

To neužteko. Ant tos pa
čios dienos, ant kurios Tautos 
Fondas buvo užsakęs savo Tag Į 
Day, prašė leidimo ir socija
listų šelpimo fondas. (Pas-j 
kui buvo priversti. atsisakyti
nuo samanymo)

Po Bostono lietuvių ir ame
rikonų konferencijos, panaši 

ardinolo pa- konferencija įvyko ir Cambrid-

(ge (rūpesniu Cambridge’o T. 
j Fondo skyriaus). Neilgai lau
kęs F. Bagočius ir tenai suor
ganizavo savo komitetą. Ka-1 
da Bostono Tautos Fondas per- j 
galėjo visas kliūtis, gavo su 
didžiausiais sunkumais polici
jos leidimą, tą savaitę prieš 
pat “Tag Day” “Keleivis” 
indėjo žinią, kad visos mergi
nos, kurios eis aukų rinkti, 
bus areštuojamos. Norėta at
baidyti aukų rinkėjas. Tik
ras judošių ir išgamų darbas.

Bet gal skaitytojai manysi
te, jog tik cicilikai taip galė
jo pasielgti, jog mūsų “tau
tiečiai” panašių darbų nesi- 
griebtų. Tik paklausykite. 
“Ateities” administratorius 
Vitaitis nusiuntė laišką mūsų 
komiteto pirmininkui Adv. G. 
Shields’ui, kur jisai taip-pat 
šmeižė katalikų visuomenę ir 
jos T. Fondą, išrodinėdamas, 
jog tasai Fondas vien tik ne
aiškiai kunigų politikai tar
naująs.

Negana to, tas pats p. 
Šhields gavo ilgą, net ant tri
jų lapų, laišką iš Dr. Šliupo, 
kur jisai aprašo visas mūsų 
sroves, išgirdamas savo .srovę 
ir šmeiždamas lietuvius katali
kus. Tarp kitų užmetimų lie
tuviams katalikams jisai pri
kaišioja tai, kad jie esą tik
rosios apšvietos ir auklėji
mo priešininkai. Jie, gird, 
kovoja prieš amerikoniškas 
valdiškas viešas mokyklas ir 
steigia savo tautiškai-katali- 
kiškas.

Net ir kompozitorius M. Pe
trauskas prisidėjo prie lietu
vių katalikų šmeižimo. Tag 
Day darėme turėdami perga
lėti didžiausius sunkumus. Rei
kėjo gauti ant rašto leidimą iš 
savininko kiekvienų namų, 
ties kuriais mergaitės turėjo 
stovėti su dėžute. Daugelis 
savininkų ilgai svvvaro, kol 
leidimą davė, kiti visai atsi
sakė . Vienas iš jų užklausė 
nuomonės savo pažįstamo M. 
Petrausko, kas per vienas 
“Tautos Fondas.” Gavo atsa
kymą, jog tai yra “religious 
movement” (tikybinis judėji
mas). Visi tie žmonės pra
kaitavo berašydami laiškus ir 
bešmeiždami lietuvius katali
kus aniems amerikonams, vien 
tuo tikslu, kad atšaldžius a- 
merikonus nuo lietuvių gelbė
jimo. Ačiū Dievui, tikslo 
nepasiekė, nors mūsų tautos 
geram vardui ir labai daug 
pakenkė. Šiame atvejuje lie
tuviai amerikonų akyse pasiro
dė, kaipo labai dar silpnučiai 
ir nekultūringi, kad neskait
lingi būdami ir ant pražūties 
kranto stovėdami, jie ėdasi 
tarp savęs su didžiausiu neap- 
sikentimu. Kada mes apie vi
sa tai čia rašome, mes anaip
tol nesitikime, jog mūsų lais
vamaniai, mūsų žodžius skai
tydami, nuraus iš gėdos. Ką 
jie darė, — darė “įsitikinę,” 
jog taip reikia daryti, jog rei
kia kaišioti kuolus į ratus, ku
riuos veža lietuviai katalikai, 
reikia šmeižti jų darbus, nors 
iš to ir nukentėtų badaujančio
ji Lietuva^ Panašiai visuo
met elgiasi ir Lietuvos laisva
maniai, t.v. pirmeiviai. Kad 
susilpninus lietuvių katalikų 
veikimą, jie nesidrovėdavo 
šmeižti rusų ir lenkų spaudo
je lietuvių katalikų veikėjus 
ir jų darbus. Šie visi Bosto
no atsitikimai prirodė dar kar
tą tai, kad laisvamanybė ve
da neišvengiamai į laisvada- 
rvbę, jog šiandien nerasi lai
svamanio, kurs tautą labiau 
brangintų, kaip savo “laisva
maniškus įsitikinimus.” Lai
svamanybė — tai jų gyvenimo 
dogmatas; kad tą dogmatą iš
gelbėjus, jie nepasidrovės sa
vo tautą išstatyti ant pajuokos 
kitataučių, nepabugs net pa
smerkti savo brolių bado mir
tim Ar tokius laisvamany- 
bės ir laisvadarybės karžygius 
begalima vadinti tautiečiais? 
Ne, tai būtų piktžodžiavimas 
brangiam tautybės žodžiui. Jie 
senai nebe tautiečiai. Jie nu- 
tautėliai, išsigimėliai. Ypa
tingos Dievo malonės reikia, 
kad jie pataptų vėl naudin
gais tautos sūnumis. Geriau
sia politika yra ta, kuri sten
giasi juos atskirti nuo tautos 
kūno, izoliuoti, kad savo su
puvimo mikrobais neužkrėstų 
dar sveikų žmonių.

Iš po darbininko plunksnos.
DVI SROVI, e

Vienas Dievas, viena tiesa,
Viens teisybės kelias —
Kiti visi šuntakiai.

Brolau ir sesute, krikščioni darbininke. 
Džiaugkis ir linksminkis, jau tu laimingas, 
jau tavo ašaros nušluostytos, jau darbo va
landos sutrumpytos, jau tu nuo bado ir skur
do pasergėtas, jau tau pavojus bedarbės, li
gos, streiko, nelaimių, išnaudojimo ir kapi
talistiškosios vergijos negresia; jau tavo žmo
giškos teisės godojamos, jau tau visos moks- 
lainės atdaros, visi mosklai prieinami, jau 
tu lygiai su kitais visais žmonijos luomais val
dai pasaulo turtus, tvarkaį visuomenės gyve
nimą, leidi naujus ideališkai gerus įstaty
mus, — tu naudojiesi gerėjies ir valdai šią 
ašarų pakalnę, ir jau jinai tau persikeitė iš 
ašarų pakalnės į rojų žemiškąjį — jau tu esi 
laimingas, jau tu esi — žmogus.

Kaip tu būtumei laimingas, kad tai iš 
tiesų bent kada tokių laikų susilauktumei. O 
visvien žmonija juos kada nors susilauks, jei 
ne tu tai, tavo vaikai, jei ne tavo vaikai, tai 
vaikų vaikai — tolimesnės, busimosios žmo
nijos gentkartės.

Bet prityrimas mums parodo, kad norint 
ką nors įgyti, tai reikia pasidarbuoti, ir juo 
geresnio daikto geidžiama įgyt, juo daugiau 
darbo ir triūso padedama, juo daugiau ener
gijos. proto, spėkos, kapitalo ir triūso su 
pasišventimų suvartojama. O be tinkamo pa
sidarbavimo kaip sviets svietu dar neks nieko 
prakilnaus ir didžio neatsiekė.

Tiesa, kartais ir didžiausi darbai ir pa
sišventimo aukos nuvėjo niekais ir naudos žmo
nijai taip kaip ir neatnešė. Bet tai tik taip 
išrodo, o ištiesų tai naudą atnešė, nors kar
tais gal ir ne taip didelę, kaip kad tikėtasi.

Tankiausia darbas neduoda gerų pasek
mių, kad jisai dirbamąs be gero apgalvojimo, 
apsvarstymo, arba taip esti dėl paties darbo, 
arba darbo aplinkybių, arba aplinkybių iššau
kusių kokį veikimą, arba taip sakant pašali
nių, pagelbstančių tam veikimui aplinkybių, 
veiksnių laiko, vietos, apšvietos ir psicholo
gijos.

Kaip mums istorija parodo, tai visi di
dieji žmonijos, visuomenės veikėjai iškilo eik- 
štėn tiktai tuomi, kad mokėjo tinkamai su
naudot tas aplinkybes, kuriose gyveno ar tai 
savo naudai, ar tai naudai savo valstijos, ar 
tai tikėjimo ar tai naudai tyrinėjimo mokslo 
šakos arba ant galo visos žmonijos naudai.

Ne visi žmonijos genijai buvo geri, dori 
ir žmonijai naudingi, bet visi tinkamai sunau
dojo, bent dėl savęs, tas aplinkybes, kokias 
po ranka turėjo, o tame ir slėpėsi visa šaknis 
jų genijaus. — Tai buvo žmonės gabūs. O 
tokiems ir garbė priklauso. Juk ir lietuvių 
priežodis sako: velyj su gudriu pamest, ne-

Igu su kvailu rast.” Nesą su kvailu nei rast, 
l nei pamest — nei rodos pasidalyt. O su gu- 
i driu ir pametęs neverksi, o stengsis viens ant
rą nuramint ir nuostolį kitais būdais atlygint.

Taip ir mums, broliai darbininkai, už
vis reikalingiausias yra gudrumas, protas, 
mokslas, vienybė ir meilė norint pasiekt pagei
daujamą darbininkų gerbūvį, kuris mums tei- 

i singai priguli. Antras taip-pat lygiai svarbus 
dalykas, tai darbas ir ištvermė tame darbe iki 
galo. Jeigu mes tuos dalykus sujungsime vi
sus į krūvą, žodžiu'sakant, jeigu mes gerai 
tinkamai susivienysime, susiorganizuosime ir 
iš meilės visi dirbsime pagerinimui savo būvio 
— tai jo ir susilauksime. Jokios pagelbos iš 
šalies mes negalim ir neturim laukt. Mes 
patys esame spėka ta, kuri tai viską pasieks 
ir išgaus ko tiktai mums reikia ir kas tiktai 
mums iš tiesų priklauso.

Bet, kad taip pasiekus, tai mes turime 
organizuoties, vienyties į tautines ir tarptau
tines darbininkų organizacijas, unijas, są
jungas ir taip toliau. Juo tų mūsų unijų — są
jungų bus daugiau, juo jos bus skaitlingesnės, 
juo tarp jų bus artimesni ir tvirtesni vieny
bės ryšiai, juo bus darbininkų gerbūvio žy
mesnis kilimas, jug greitesniais šuoliais arty- 
sis laimingoji liuosybės, šviesos, meilės ir 
teisybės valanda — žmonijos laimė.

Abelnai, žmonijoje yra dvi didesni sro
vi darbininkiškojo judėjimo, žengiančio prie 
pagerinimo žmonijos būvio, prie pagerbimo, — 
abelnai sakant, darbininkiškojo luomo padėji
mo.

Viena srovė remiasi Kristaus mokslo pa
matais ir pasiėmusi savo darbui obalsį meilė 
ir vienybė darbuojasi rimtai ir - žengia 
pirmyn — tai krikščionių demokratų 
partija. Prie jos priklauso didelė daugybė kata
likiškų darbininkiškų organizacijų, sąjungų, 
draugijų, unijų, vereinų... visose šalyse 
svieto, iš lietuvių prie jos priklauso L. D. S. 
Amerikoje ir šv. Juozapo Draugijos Lietuvoje. 
Prie krikščionių demokratų darbininkų parti
jos priklauso taip-gi apart katalikų daugybės 
darbininkų draugijų kitų krikščioniškų tikėji
mų ir bendrai iš vien veikia gerindami darbi
ninkų padėjimą ir kovoti sujungtomis spėko
mis prieš bendrą priešą — kapitalizmą ir ki
tus išnaudojimus. Ir jau daug kas yra toje 
darbo srityje nuveiktą, ir daug kas yra vei
kiama ir suplenuota arba pienuojama veikt. 
Ir tikėkime, kad su Viešpatis Dievo pagelba 
savo tikslą pasieks, tai yra pagerins darbi
ninkų padėjimą. Tik, žinoma visi turime 
prie to judėjimo, prie to bendro darbo prisidė
ti, kiek kas išmanome, kiek kas įstengiame, 
atjaučiame, kiek kas galime.

Antra darbininkiškojo judėjimo srovė, 
tai srovė bedieviška, kuri remiasi ant keršto ir 
kraujo; ją sudaro partijos socijalistų, narchis- 
tų, pasaulio pramonininkų arba aidoblistų. 
Žinoma, tos visos partijos ir jų srovės dauge- 

(Toliaus bus.)

Žydų Karalius.
(Tąsa)

Lija. Brangusai Mokytojas! (Moterys ver
kia; minios riksmai).

Prefektas. (į šalį) Vis-gi juokingas tas tei
sus, tvirtas ir rimtas teisėjas! (Aleksandrui): 
Kas toliau?

Aleksandras. Sebastijos kareiviai visi sa
mariečiai. Prisirišę Mokytoją prie stulpo — 
nesigailėjo!

Proklė (užsikimšdama ausis). Nutilk!
Joana. Užtenka, užtenka!
Prefektas. Ištiesų tai žiaurus nuplakimas.
Aleksandars. Jį visaip išjuokė, išniekino. 

Ydant padidintų Jo skausmus, priskynė darže 
augančių erškėčių ir, nupynę iš jų vainiką, už
dėjo ant Jo galvos, subadydami galvą, veidą 
taip, kad Jo negalima dabar pažinti. Vienas 
iš kareivių apvilko Jį raudonu išvįlkėtu rūbu 
ir, įdavęs į ranką lendrę, klaupė prieš Jį, iš
juokdami, spiaudydarni Jo kraujais aptekusį 
veidą...

Proklė. Galvažudžiai!... Bet, -Aleksandrai, 
grįžk atgal pas Pilotą ir sužinok kas toliaus at
sitiko.

Aleksandras. Klausau, viešpatiene! (Alek
sandras, išbėgdamas, susiduria duryse su in- 
einančiu centurijum).

SCENA XIX.
Centurijus. Kareiviai išpildė nuplakimą. 

Prakuratorius, pamatęs Nelaimingąjį, persi
gando ir, atsikreipęs į žydus, tarė: “Šitai 
žmogus!” Jisai manė, kad žydai Jo pasigailės, 
bet apsiriko. Minia vienu balsu sušuko: “Pri- 
kryžiuok Jį, prikryžiuok!.. Žydai sako jie 
turi įstatus, sulyg kurių Tas Žmogus privalo 
mirti, nes Save Dievo Sūnumi vadina.

Prefektas. O, o! Tas Žmogus netiktai vadi
na Save “tiesos Liūdytoju bei Karaliumi,” bet 
dar: Dievo Sūnumi!” Tas Žydas perdaug aug- 
štai Save kelia.

Proklė. Ką tu kalbi! Jei nenori netikėk — 
bet tiktai neniekink!

Centurijos. Prakuratorius, išgirdęs, kad 
Jisai Save vadina Sūnumi, susirūpino. Tuoj 
man liepė įvesti Kalinį į pretoriją ir čia Jo už
klausė: “B kur Tu?” Bet kalinys tylėjo. 
Prakuratorius už tai supyko ir atsiliepė: “Tu 
man naafAfilrfii t Ar Tu nežinai, kad aš turiu

galę Tave prikryžiuoti arba suteikti liuosybę?” 
Tuomet Kalinys atsakė: “Tu neturėtum ant 
Manęs jokios galės, kad tau nebūtų tai duota 
iš augščiaus. To bus didesnė kaltė, kuris tau 
Mane išdavė. ’ ’ Ir sulyg šių žodžių prakurato
rius vėl išėjo laukan — jisai buvo persitikrinęs, 
kad Tasai Žmogus yra teisus ir galingas ir jo
kiu būdu nesutiksiąs su žydais... Bet, palau
kite, atidarysime šias duris. Iš čia aiškiai 
matyti kas dedasi prieš pretoriją. (Atidengia 
kaurais užtaisytas duris, išeinančias į galeriją. 
Proklė ir Joana prieina. Lija seka paskui 
juos).

SCENA XX.
Seducejaus balsas (už scenos). Jeigu paleisi 

— tapsi cezaro priešu.
1 farizejaus balsas (už scenos). Kiekvienas, 

kuris save vadina karaliumi, yra cezaro prie
šas.

Joana: Ar tu matai, Proklė, kaip prakura
torius pabalo?

Proklė. Jisai pasišaukė tribūną.
Centurijus. Jisai vėl liepia išvesti prie mi

nios Jėzų.
Joana. Atidarė pretorijos duris... Jį ve

da. ..
Lija. O baisenybė!..
Proklė. O dievai! Ką su Juo padarė! (al

psta; Joana ir Lija ją prilaiko, norėdamos a- 
titraukti nuo durių).

Prefektas. Ji persilpna žiūrėti į tokį reginį. 
Lija. Uždarykite šias duris! (Centurijus už

daro duris).
Joana. Neleiskite jos prie durių!
Proklė. Aš jau jaučiu... man geriau... 

man...—Leiskite, ak! leiskite! Kam mane 
laikote?...

(Staiga atsidaro durys. Įbėga Aleksan
dras ir, pagriebęs ąsotį su vandeniu, išbėga. 
Durys pasilieka adaros).

SCENA XXI.
Piloto balsas (su pajuoka). Štai jūsų Kara

lius!
Proklė. Aš girdžiu Pontijaus balsą. Leiski

te!
Joana. Meldžiu tavęs, nesijudink!
1 balsas (iš minios). Prikryžiuok Jį!..

2 balsas (iš minios). Prikryžiuok Jį!... 
Seducejaus balsas. Mirtis Jam!... 
Farizejaus balsas. Prikalk prie Kryžiaus!.. 

Piloto balsas (su gilia pajuoka). Ar prikryžiuo
ti jūsų karalių?.. . v

Proklė. Ar girdi — tai kalba mano vyras, 
f Toliaus bus Y

Išdidžios lietuvių 
kolonijos.

PHILADELPHLA, PA.
( Nuo mūsą organizatoriaus). 

Darbai gerai eina.
Philadelphijoje šiais laikais 

darbai labai gerai eina. Tik 
tas darbo neturi, kas nenor 
dirbt. Bet čionai uždarbiai 
neper didžiausi; nors žinoma 
pėdės didumas priklauso nuo 
to, kokį kas darbą dirba. Dar
bininkai žmonės gyvena abe
jutiškai. Lietuvių čionai, 
kaip žinovai rokuoja, esą apie 
10.000, o kaip kurie skeibia 
būk esą net 20.000. Bet grei
čiausia bus tiesioginė pirmoji 
skaitlinė.

Kįla apsišvietime.

Apsišvietimas ir susiprati
mas pastaraisiai laikais prade
da žymiai kilti.

Lietuviškų laikraščių čio
nai yra du “žvaigždė” ir 
“Kova.” “Žvaigždė” kata
likiškas laikraštis, o “Kova” 
socijalistų sąjungos organas. 
Taip-gi trečias laikraštis eina 
anglų kalboje, kurs yra ski
riamas supažindinimui su lietu
vių reikalais amerikonus.

„Žvaigždės” redakcijoje y- 
ra sankrova geri} lietuvišką 
katalikiškų knygų.

Parapijos lietuviškos čio
nai yra dvi ir kunigai su žmo
nėmis gerai sugyvena. Kaip 
klebonai taip lygiai ir jaunasis 
kunigėlis uoliai remia katali
kiškųjų organizacijų judėjimą 
ir platinama katalikiškosios 
spaudos leidiniai. Ypač tame 
pastarame dalyke labai daug 
darbuojasi mūsų kunigėlis 
Zimblys. Už ką labai yra 
mylimas mūsų priaugančios 
jaunuomenės.

Organizacijos veikia.

Čionai yra ir Vyčiai, ir 
darbininkų sąjungos kuopa, ir 
blaivininkų kuopa, ir visos 
darbuojasi ir kruta kiek galė
damos. Taip-pat yra keletas 
pašalpinių dr-jų, o labiausiai 
tai pasižymėjo savo praktišku 
idėjos supratimu ir geru darbu 
moterų sąjungos kuopa, kurios 
tarpe yra keletas labai darb
ščių (moterų, kurios per pra
eitą žiemą kursus skaitymo ir 
rašymo turėjo ir uoliai lankė. 
Iš ko aiški žymiai apčiuopia
ma nauda matosi.

Girtuoklystė čionai buvo la
bai prasiplatinusi. Yra net 
20 lietuviškų saliūnų. Bet ti
kimasi, kad mūsų blaivininkai 
su laku gerai įsigyvens ir gir
tuokliavimas sumažės.

Nepersenai pas mus cuker- 
nės darbininkams be streiko 
per tarpininkystę klebono kun. 
J. Kaulakio kompanija pakėlė 
pėdę po 2 centu į valandą

St. Šimkus buvo sutvėręs 
dainų ir muzikos draugiją 
“Dainą.” Iš pradžios narių 
buvo daugiau, kaip šimtas 
bet dabar p. Šimkui iš Phila- 
delphijos išvažiavus ir “Dai
na” smunka.

Socijalistai taip-pat bruzda, 
kad pakenkus katalikams ir 
kvailesnius už save apgaut ir 
sukvailyt ir suklaidyt kur tik 
galima.

Tautininkai nekaip gyvuo
ja sako, kad ir p. Karuža ke
tinęs atsisakyt nuo dalyvavi
mo tautininkų politikoje, bet 
kiti užginčija, kad tai esą ne
tiesa.

Dabar čia šilta ir gražu 
tikras pavasaris. Kitą kartą 
parašysiu plačiau.

F. V.

Devyni amatai — dešimtas 
badas.

• • •
Kaip dangui, taip ir ant že

mės.
• • •

Paskui kumelę seka kume
lys, paskui arklį šuva.

• • •
Uobuolys netoli nuo uobe- 

lies krinta
• • •

Katei žertai, žiurkei smer- 
tis. ,

• • •
Tik gervės pieno nebuvo.

• • •
Merga kaip ron aaO"



“darbininkas”

BASEBALLNINKAI PRADEDA SEZONĄ.
LIETUVOS VYČIŲ N. A. APSKRIČIO BASEBALLNINKŲ SĄJUNGOS VALDYBA. 

Pirmoje eilėje sėdintieji: Jonas Buslevičius kasierius, Jonas J. Ramanauskas pirmi
ninkas, Jonas Mėšlis finansų raštininkas.

Antra eilė manageriai (administratoriai): Pranas Kamila, Norwood, Petras Kubilius, 
Montello, Jonas šiaulis, Boston ir Vincentas. Degutis, Cambridge.

PIRMUTINIAI SUSIRĖMIMAI BAL. 19.
Susivažiavime, laikytame 

Montello’je, bal. 9, galutini 
pienai sudaryti dėl pradėjimo 
sezono. Pirmas lošimas atsi
bus AVorcester’yje. Worces- 
ter’is loš su Bostoniškiais. Tą 
pat dieną Montello’je Cam- 
bridgiečiai susirems su Monte 
llo.

Išviso bus lošiama 20 loši-A

mų. Kuri kuopa laimės gaus seimui paduoti.
puikią taurę kaipo ženklą per- Visos Vyčių kuopos laukia 
galėjimo. Ant susivažiavimo su nekantrumu rezultatų pir- 
valdybos buvo kalbama apiemo susirėmimo. Apie tai dau- 
Vvčių Atletišką Konstituciją, giausiai rasite žinių ir paveik- 
Atrasta daug nepraktiškų pun-subatiniame Darbininko 
ktų. Nutarta stengties kiek mvl5tojai skaitv.
galima elgties pagal konstitu- kite -Darbininką nes jame ra
cijos bet taip-gi suformuluoti gite daugiausiai žinių apie at- 
reformos kurios bus galima lėtus ir atletiką.

DARYKITE, KAIP KITI.

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
telį (10c.) meldžiame atsiųsti 
aukso (U. Gurkliutės KOME
DIJĖLĖS).”

Tokį laišką gavę, mes tuoj 
dedame puikią aukso spalvos 
viršeliais p-lės U. Gurkliutės 
knygelę — KOMEDIJĖLĖS.

Per dvi savaiti tos knygelės 
išpardavime arti 1.000 ekz.

Knygelė labai smagi, dai
liai atspausta, popiera drūta, 
kaip jaučio oda.

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

Išpirkite KOMEDIJĖLĖS 
tuoj, ne vieta joms gulėti 
“Darbininko” knygyne. Pir
kit, skaitykit, platykit, staty
kit scenon p-lės U. Gurkliutės 
Komedijėlės.

Adr.: “Darbininkas,” 
242 Broadway„

So. Boston, Mass.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
POGUONOCK, CONN.

Bal. 12 d. atsilankė pas mus 
aprūpinti dvasiškais reikalais 
kun. M. Pankauskas iš Bridge- 
port, Conn. Jis čia klausė 
išpažinties pusę paros vietinėje 
airių bažnyčioje.

Kadangi Poguonocke lietu
vių priskaitoma į 500 (vien 
suaugusių), tai aišku, jog 
per tokį trumpą laiką negalė
jo visų aprūpinti, per tai 
•daug žmonių neatliko išpažin
ties. Nekurie, žinoma galės 
atlikti Hartforde. Vertėtų 
poguoniečiams rūpintis, kad 
galima būtų užlaikyti nuolatai 
lietuvų kunigą, o jei to neiš
gali tai, kad nors kai atva
žiuoja pabūtų keletą dienų, 
nes žmonėms neužtenka vien 
prieiti išpažinties, bet reikia 
jiems pamokslų, kad je sup
rastų gerau apie tikėjimo daly
kus, o dabar to kaip tik ir 
nėra. Už tai dauguma mūs 
žmonių maža suprantančių a- 
pie tikėjimą, išbuvę metus 
laiko, negirdėjo Dievo žodžio. 
Tokie greit sulaisvamanėja. 
Kaip pažiūri į tas kolonijas, 
kur nėra lietuvio kunigo, tai 
net skurdu daros. Vertėtų 
mūsų gerb. kunigams daugiau 
rūpintis mažesnėmis kolonijo
mis, daugiau pasišvęsti dėl 
palaikymo žmonėse tikėjimo. 
Rodos, kad jei tik mūsų kuni
gai norėtų, tai lengvai galėtų 
aplankyti nors didesnes lietu
vių kolonijas, kur nėra liet, 
parapijos.

Jonas Jaunasis.

apie kuriuos buvo lietuviški 
paaiškinimai. Tuomi pasi
baigė vakaro programas.

J. Va — cius.

WATERBURY, CONN.

“Darbininko” No. 42 tilpo 
žinutė iš AVaterburv’o, po ku
ria pasirašo tūla p. Lietuvaitė. 
Tarp kitko yra parašyta T. M. 
D. 5-ta kuopa turi pirmininką 
neva kataliką, bet kad visi 
katalikai taip katalikystę rem
tų kaip jis, tai mes dar že
miau stovėtumėm už socijalis- 
tus. Taigi aš melščiau p. 
Lietuvaitės parodyti, kada ne
esu rėmęs katalikystės gerų 
sumanymų? Ir kada statęs 
ar bent norėjęs pastatyti 
katalikystę žemiaus socijalis- 
tų? Gaila p. Lietuvaitės, 
kad neteisybę rašydama nori 
suteršti artimo vardą.

J. Aidukonis.

Atsišaukimas 
į kuopas.

ATYDA I
Ansonijos ir apylinkių lie

tuviams šiuomi pranešu, jog 
atidariau fotografijoms trauk
ti galeriją ir darbą atlieku ar
tistiškai.

Reikale kreipkitės lietuviai 
pas lietuvius.

Jonas Baltrušaitis
66 Third St., Derby, Conn.

(42-55)

PAJIEŠKAU vyro Prano
Mikšio ar patsai ar kas kitas 
malonėkite pranešti:

Maskva selo Bogorock 
lesnoi projezd No. 9 
Ludvika Mikšienė 

Russia.

Paj ieškojimai.

siųsti ir laišką su pilnu apra
šymu pasiųstų daiktų.

Pasarga:
Prie kiekvieno išdirbinio 

tvirtai prikabinkite su juodyla 
aiškiai parašytą kortelę su se
kančiais dalykais:

1. Savo pilną vardą ir pa
vardę.

2. Antrašą, (miestą ir val
stiją.).

3. Sąjungos kuopos numerį.
4. Kainą arba vertę išdirbi

nio.
5. Ar ant pardavimo ar ne.
Visus daiktus malonėkite 

kuogreičiausiai pasiųsti centro 
iždininkės antrašu, kaip auk
ščiau buvo nurodyta nevėliau, 
kaip iki balandžio 26 d., nes 
paroda bus pirmą savaitę ge
gužio mėnesio.

Sąjungietės nelaukite diena 
po dienai iki paskutinei dienai, 
bet DABAR TUOJAUS su-

Pajieškau dėdės Adolpo Ka
džiulio ir puseserės Emilijos Ka- 
džiulytės. Abu paeina iš Kau
no gub., Šimonių vol., Šimonių 
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, UI.

s

“ DARBININKO” AGEN
TAMS IR PLATINTO

JAMS.

Dabar geriausia proga, pa
sirodyti uoliais platintojais ka
talikiškos spaudos.

Utarninko ir ketvergo “Dar
bininko” No. parsiduoda po 2 
centu, subatos 3c. Agentams 
atiduodame po lc. Gabus ir ap
sukrus veikėjas gali gana daug 
išplatinti, jeigu pats negali 
pardavinėti, suorganizuok vai
kų būrelį, jie geriausiais iš
platins.

Taip-gi neužmirškite parsi
traukti iš “Darbininko” kny
gyno visokių knygelių, labai 
pigiai galite gauti.

“Darbininkas” priima viso
kius spaudos 
tus, tikietus, 
tt. ir atlieka 
ir pigiausai.

Remkite kuo galite, nes ži
note kad “Darbininkas” vie
nintelis darbininkų užtaryto
jas.

Visokiais reikalais kreipki
te:

darbus, plaka- 
konstitucijas ir 

darbą geriausiai

“Darbininkas,”
242 W. Broadway,

. So. Boston, Mass.

PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE______

A Plea for the Lithuanians.
10 c. numeris. -“V 7 "T- ~

**' -■'V.

Tasai laikraštis leidžiamas tam, kad supažindinti sve
timtaučius su mūsų tauta, jos istorija, jos vargais-nelai- 
mėmis ir jos troškimais.

Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietuvius. Todėl 
skleiskime žinias apie savo tautą, platindami minėtą laik
raštį.
Adr.: REV. J. J. KAULAKIS,

324 Wharton Street, ::: ::: Philadelphia, Pa.

l

§

Darbininko” knygyno
KATALOGAS

Geros knygos talpina savyje prakilnias mintis, patyru
sių žmonių praktiškus nurodymus, persergėjimus. Pra
kilnios minties, gražios sielos, skaisčių jausmų žmonės 
išlieja savo protą, išmanymą, patyrimą, jausmus ant 
raštų. Jų raštus skaitydami, draugaujame ai 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.

MUSŲ LAIDOS KNYGOS.
1 Imk ir Skaityk. Parašė F. V., P. G. ir. F. K. 48 pusi.
Aiškiai, gražiai, suprantamai, vaizdingai išdėta gir
tybės pragaištis, organizacijų nauda ir rekalingumas, 
gerai išguldyta apie geriausias organizacijas, įtiki
nančiai aprašyta apie spaudą___________________
2 Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė F. V.
32 pusi. Talpina auksinių 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.
Knygelėje yra:
Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku, 
kaleliai pilni gardaus juoko, 
gvaus, smagaus pasiskaitymo, 
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 -----------------

KUVGOS KITŲ IŠLEISTUVIŲ GAUNAMOS MUSŲ 
KNYGYNE.

6 Metraštis 1916 metams. 438 pusi. Pilnas naudin
giausių skaitymų, reikalingiausių informacijų, gra
žiausių straipsnių, puikiausių paveikslų. Jis bus in- 
dornus, 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. Eiliij ir monologų rinkinys -----  50
10 Raistas. Parašė Upton Sinelair. 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

Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 pusi. 
Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, 

Visi šie vei- 
Kiekvienas norįs len- 
turi įgyti šią knygelę.

5

5

5

10

5

$1.25
10 

„ 15 
_ 15 
_ 20

Parašė Ghas. Dickens 520 p._ $1.00
_. 15

5

BRIDGEPORT, CONN.
Bal. 2 dieną L. Vyčių 37- 

ta kuopa turėjo susirinkimą, 
kuriame nutarė sutverti Base- 
ball ratelį (team). Po susi
rinkimo prisirašė prie minėto 
ratelio vienuolika narių.

Lnkėtina gerų pasekmių 
Bridgeporto beisbolininkams.

Prakalbos ir paveikslai.
Bal. 9-tą d. vietos Tautos 

Fondo skyrius buvo parengęs 
vakarą. Visūpirmu kun. M. 
Pankauskas atidarė vakarą ir 
perstatė kun. Pakalnį kaipo 
kalbėtoją ir paaiškino, kad 
vos tik keturi mėnesiai, kaip 
iš Lietuvos atkeliavęs. Publi
kos buvo prisirinkus pilna sve
tainė ir visi nekantriai laukė, 
ką papasakos pribuvęs svečias. 
Po prakalbos buvo renkamos 
aukos. Surinkta $50.11. Po
lam buvo rodomi paveikslai ir

Greitu laiku įvyks S. L. R. 
Moterių Sąjungos rankų išdir
binių paroda.

Sąjungietės, ką turite gra
žaus bei akyvaus rankom pa
dirbę prisiųskite kuoveikiau- 
siai į šią savo parodą ir visos 
turite laikyti už pareigą prisi
dėti.

Jau Amerikoje yra buvę pa
roda rankų išdirbinių, bet pir
mu kartu sąjungiečių, ’ ir vien 
tik nuo sąjungiečių bus pri
imami daiktai parodon. Kad 
kiekviena narė nors po vieną 
daiktą prisiųstų, tai ir tuomet 
būtų daug, bet ir reta kuri ne
galėtų prisiųsti ir po keletą 
daiktų. Ištikro galime tikė- 
ties, kad ant parodos bus įvai- 
rių-įvairiausių išdirbinių ir 
puikių, sprendžiant jau ir iš 
dabar prisiųstų daiktų.

Už gražiausius išdirbinius 
bus dovanos brangios vertės ir 
pagyrimo laiškai.

Visus daiktas siųskite ap
draudę (patogiausia per parcel 
post) centro iždininkės, p-nios 
A. Nausėdienės, kuri yra po 
$5.000 kaucijos.

Antrašas:
Mrs. A. Nausėda,

917 W. 33rd str., Chicago, BĮ. 
Siunčiant siuntinį, tuoj pa-

Katriutė. ___
šv. Kazimieras. 
Oliveris Twistas. 
Huckleburry Finnes __________________________
Fabiole. Pasakojimas iš gyvenimo pirmų krikščio
nių ___________________________________ $1.00
Braižyuėliai. Smagus skaitymėliai----------------- 45
Mandagus Vaikelis. Gera vaikams knygelė-------  5
Karės metu. Sceniškas veikalas_________ -— 15
Blogi kūdikio papročiai_________________________20
Kokia Autonomija lietuviams reikalinga _______  10

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

26 Lietuvių Tautos Memorialas. 12 pusi____________
27 Laiškas iš Kelionės po Palestiną._______________
28 Vilkų Lizdas_________________________________
29 Dukterys Pilipo Kareivio_______________________
30 Surinktos Dainos_____________________________
31 Pradžia ir Išsiplėtojimas Katalikų Tikėjimo_____ $:
32 Iš Kelionės po Europą ir Aziją _______________ $!
33 Gyvenimas V. Jėzaus_________________________ $’
34 Anima Vilis._________________________________
35 Jėzaus Kristaus gyvenimas_____________________
36 Pergyventos Valandos________________________-
37 Pelenių Jurgutis______________________________
38 Perspėjimas apie šv. Tikėjimą ypatingai apie Jė

zaus Kristaus Bažnyčią----
39 Naujas Būdas išmokti rašyti
40 Teisių Vadovas ir Patarėjas

20
21
22
23
24

35

10
15

25
10

$1.00 
_ 25

BR0ADWAY
CLOTHES SHOP

akmenis 209 pus----- 50
_ 20 
_ 10 
l$.00 
_ 15 
_ 5

Šitame vyrų Store pirkimas tol nėra pabaigiamas, kol pirkėjas nėra pilnai patenkin
tas. . Mūsų pasitikėjimas į mūsų tavoro gerumą duoda mums privilegiją padaryti šitokią 
nesulyginamą GVARANTUĄ:

THE BR0ADWAY CLOTHES SHOP. 915 WASHINGTON STREET
Corner Broadway and Pleasant streets, BOSTON.

915 Washington St 
Cor.

Broadway 
&

Pleasant St
BOSTON

915 Washington St. 
Cor.

Broadway 
& 

Pleasant Sts.
BOSTON

Ateik į mūsų darbštų štorą bile kokią dieną po No. 915 Washington st., kąmpas 
Broadway ir Pleasant gt. ir jame išvysi kostumerių iš visų Bostono dalių. Pamatysi žmo
nių iš čia pat ir iš toli. Jie visi ateina į Broadway drabužių štorą, kaipo rinktinį štorą iš 
kitų Storų. Praleisdami kitus Storus ateina čia pirkti. Kodėl! Dėlto, kad ilgi metai 
prityrimo ir pirkimas už grynus pinigus ir maži ekspensai leidžia mums parduoti jums 
pavasarinius siūtus — vyrams ir vaikinams už žemiausias kainas visame Bostone. Pavyz
džiui skaityk žemiau.

Vert 68
VYRŲ SIUTAI —pilki, raus- ^^2 

vai juodi ir mėlyni, tikro sty- 
liaus.

VYRŲ IR VAIKINŲ SIU- yert8s 
T AL Visokių vilnonių audimų, $15.00 
Naujų modelių, gražiausių for- 
mų, mėlynos saržos, 2 guzikų, 
kišeniai su uždangalais, 3 gu- ~ 
zikų, vėliausios mados ir kon-Jky .yĮ) 
servatyviško styiiaus.

Nežiūrint į tai, kad kainos pakilo ant vilnų ir kad pritrūko dažų, bet mes visvien 
nepakėlėme kainų, nes mes supirkome dalykus prieš kainų pakėlimą. Mes drąsiai gali
me susilyginti tavoro gerumu bile kokios firmos Bostone ir žmogus 50 mylių ir mažiau 
gyvendamas nuo Bostono, jei jis nesinaudoja šia proga ir mūsų pasiūlijimu, tai jis arba 
neskaito šio pagarsinimo arba nepaiso, kaip jis išleidžia savo pinigus — moka

$20.00 Vietoj $11.90
--------------------------------------r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mūsų puikiausia pasiūti rū
bai, ypač sutaisyti vyrams, 
kurie mėgsta pasirėdyti pagal 
naujausią madą, už tokius 14 QA 
pat kitur mokės $25.00 o pas 
mus gaus

Vyrų kelinės dėvėjimui pa
vasarį, gražiai dryžuotos, ge
rai pasiūtos, madnai sukirptos 
ir , tvirtos materijos vertos^ 1 Q A 
$3.00, atiduodam

. 10 

. 10 
1.00 

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,
48 Vyrų Vergija. Komedija 56 pusi.
49 Vienuolio Disputą. ...Komedija___
50 Trumpa Senovės Istorija ________
51 žvaigždė. Rytų pasaka 17 pusi—
52 Katekizmas apie alkolį___________
53 Užkrečiamųjų ir limpamųjų ligų būdai ir kova su

joms _______________________________________
54 Tiesos žodis socijalistams------------;-------------------
55 Lietuvos Istorija. Parašė Pranas _____________
56 Meilė. Poema. Parašė M. Gustaitis --------------
57 Aureolė. Parašė M. Gustaitis--------------------------
58 Ar Kristus turėjo brolių ir seserų-----------------------
59 Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Sutaisė mo

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

15
10
25
15
10
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“DARBININKAS
242 W. Broadway, So. Boston, Na#



Vietinės žinios.
DAUG ŽMONIŲ APLANKĖ 

BAŽNYČIĄ.
Verbų nedėlioj į Šv. Petro 

bažnyčią prisirinko daugybės 
j žmonių. Dauguma turėjo sto
vėti „iš lauko pusės.

Rep.

L. Y. M. C.

Lietuvių Jaunų Vyrų Kliubo 
metiniai šokiai atsibus Velykų 
antrą dieną, April 24, 1916, 
BETHESDA SVETAINĖJ, 

Kampas B’way ir F St 
Grajis

McGRATHS ORCH.
Meldžiame visus kuoskait- 

lingiausiai atsilankyti. .(3)

LIETUVIŲ KATALIKIŠKŲ 
LAIKRAŠČIŲ AGENTAS.
Kas pas mane užsirašys laik

raštį “Darbininką,” kuris ei
na tris sykius į savaitę ir už
simokės $3.00 už visus metus, 
gaus gražią knygą dovanai.

Agentas J. Mozeris 
1426 So. 48 th Ct.

Cicero UI.

JAU IŠĖJO “MUZIKOS” 
NO. 2.

Straipsniai:
Įžengiamasis
A. A. Česlovas Soenauskas 
šis tas apie Dailę.
Apie kelionę-kelionėlę 

(beletristika)
Muzikos teorija (tąsa) 
Apie mūsų chorus 
Žinios iš visur

Gaidos:
Šėriau žirgelį (mišr. chorui) 
Ant tėvelio dvaro (mišr. 

chorui)
Per girią, girelę (vaikų'cho
rui)
Šviesi naktis mėnesiena, 
(duetas)
Aguonėlė (daina-žaislas) 
Po dvarelį vaikščiojau (pia
nui)
Thema ir Ivarij arijos (pia
nui)
šventas Dieve 
Kurs kentėjai
Kaina metams $3.00, pusei 

metų $1.50 atskiras numeris 
40c.
Adresuokite:

“MUZIKA,” ______
P. O. Box 172 Brooklyn, N. Y.

SVARBUS PRANEŠIMAS ( 
“Darbininko” agentams šio

mis dienomis atspausdinome 
labai parankias knygutes rin- 
kūnui 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.

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

GERIAUSIOS 
PARMOS.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtais

ATSIŠAUKITE!
‘‘Darbininko’* administra

cijoje reikalinga tuojaus mer- 
gina-knygvedė.

Turi mokėti gerai angliškai 
ir lietuviškai kalbėti ir rašyti, Į 
taipgi ir ant Typewriterio dir
bti. __Darbas užtikrintas, dėl
geros merginos.

‘ ‘ Darbininkas ’ ’
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Dr. Paul J. Jaktųpuh
(Jakimavičius)

Priėmimo vatamdoe:
NnoZiMSpoptoc. Nuo 7 Ud 8 Takam 

tW BBOADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tai SOC S. B.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

TAUTOS FONDO 11-TOJO 
SKYR. KOLEKTORIŲ 

SUSIRINKIMAS.

Balandžio 14 d. š. m. vaka
re buvo susirinkimas visų ko
lektorių, kurie pasižadėjo ei
ti ant gatvių ir rinkti aukas 
suvargusiai tėvynei.

Pirm. M. Venis atidarė su
sirinkimą paaiškindamas pla
čiai svarbą to susirinkimo ir 
sakė visiems melsties, kad to
je dienoje būtų gražu, nes pė- 
tnyčios vakare labai prastas o- 
ras buvo.

Susirinkime buvo suviršum 
200 žmonių, tarpe visų susi
rinkusiųjų apie 20 merginų 
svetimtaučių iš High Scholl, 
kurios taip-gi atėjo pasidar 
buoti dėl lietuvių.

Tarpe visų matėsi didžiau
sias pasišventimas, energijos 
pilni gaudė kiekvieno patari
mus ant tos dienos.

Dėlei nuobodumo, gerb. kun. 
T. Žilinskas kalbėjo apie Lie
tuvą ir kitokius reikalus. Taip
gi buvo puerskaityta iš “Dar- L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
bininko” Dėdės Jackaus kam-Į 
pelis, visi turėjo gana daug 
juokų.

Buvo gerb. George Shields 
anglas advokatas geriausias 
lietuvių prietelis ir veikėjas; 
visas darbas buvo jo globoje ir 
jis dirbo iš visų pajėgiu Sun
ku būtų atrasti kitą tokį žmo
gų, net ir iš lietuvių, kaip p. j 
Shields.

Tikras mylėtojas ir užtarv- į 
to jas lietuvių.

Visi tą vakarą dirbo susi- Į 
lę: vieni rašo, kiti dalina gu- 
zikučius ir tt.

Daugiausiai dirbo p. George 
Shields advokatas, p-lė O. Mi- 
gauskaitė, kun. T. Žilinskas, 
p-lė Ona Pratošiutė, kun. F. 
Kemėšis, p. P. Strakauskas, 
pirm M. Venis, Zaleckas ir dar 
kiti dirbo išsijuosę.

Lauksime platesnių žinių su 
nekantrumu, koki rezultatą 
atnešė tas darbas.

Daugumas net spėlioja, kiek 
aukų surinkta.

- Sulig nutarimo panedėlio 
vaakre visi kviečiami susirin- j 
kti ir išgirsite tą laukiamą ži
nia.

Buvęs.

UOLIAI RINKO AUKAS.
Visi aukų rinkėjai ir rinkė

jos “Tag Day” dienoje labai 
nuvargo. Rinko aukas gat
vėse su didžiausiu uolumu.

Rep.

ANTRAŠAI:
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. 
Tžriininkas.

Mikolas Venys,
28 Story St.

So. Boston, Mass. 
Globėjai. __

Jonas Petrauskas, 
66 W. Fifth St.

So. Boston, Mass.
Vincas Kudirka,

37 Franklin St.
Pranas Kuras,

457 Pleasant St., 
Norvvood, Mass. 

Literatiška Komisija.
Kun. F. Kemėšis,

242 W. Broadwav, 
So. Boston, Mass.

Pr. Gudas,
242 W. Broadwav,

So. Boston, Mass.
F. Viraks,

242 W. Broadwav, 
So. Boston, Mass.

i
I C. & P. Phone St. Paul 5947

GRA. BININKAS 
IR 

BALZAMUOTO JAS.
Pagrabus atlieku pigiai ir gra

žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės 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.

su
sątnaj so-iaž so;qjip§i3u jį sivąnsĮ 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 

i kelis tūkstančius lietuvių farme- 
j rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 

: markią, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 

i puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy- 

| venimo.
Adresuokite,

A. KIEDIS & CO.
Peoples Statė Bank Bldg. 

Scotville, Mich.

j

-

DR. F. MATULAITIS
Ofiaoudynos
1-3 P. M. 7-9 P.M.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Gydo vi«oki*a'Hgai 
Priakiria^Akinhu.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

H

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

sto-

“KELEIVIS” — BLOGAS 
PRANAŠAS.

“Tag Day” dienoje Bosto
ne niekas nebuvo suareštuotas. 
“Keleivio” pranašavimai ne
išsipildė.

PRAKALBOS.
Lietuvių Moterų Kliubo su

rengtos prakalbos atsibuvo ne
dėlioj, balandžio 16 dieną 7 
vai. vakare.

Programas susidėjo iš:
1. Bažnytinis vaikų choras 

sudainavo keletą dainų,
2. P. Gudas kalbėjo apie 

smuklių kenksmingumą.
3. P-lės Al. Narenkiutės so

lo.
4. Kun. F. Kemėšio kalba. 
Žmonių buvo susirinkęs

gražus būrelis. Prie durių kai 
kas neramiai užsilaikė.

Rep.

VAGIS SUDAUŽĖ LANGĄ.
So. Boston Loan Co. langų 

sudaužė koks tai vagilius, ku
ris nieko nepešęs, žmonių nu
baidytas, pabėgo.

Rep.

SMUKLININKAI NEGALI 
UŽIMTI VALDYBOJ 

VIETĄ.
3 vai. po pietų, nedėlioj į- 

vyko Šv. Jono Evangelisto 
Blaivininkų dr-jos susirinki- 

Buvo kalbama, kad tie
nariai, kurie yra smuklių sa
vininkais ir dirba jose, negali 
draugijos valdyboje užimti 
vietos.

iiitu*.

Rep.

WMWHHWBĮ

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 monev orderį, 
tai gaus visas 4 knygas 60c. 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson. N. Y.

TIKTAI

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŽAFALIS

meistras 
indeda telephonus, dengia
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.

t 
t T t T f
t❖

Vienatinė Lietuviška

Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIA, 
Minersville, - - F
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Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

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

(Castle Sųuare’s Block’e.)

*4* .4* .4*
X Jau išėjo iš spaudos X
V *♦*

žPamaldų vadovėlis*
TTiTTtTit
T
T
TtTtt♦i*

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, 

1800 W. 46th STR., CHICAGO ILL.
— ir —

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

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

Mano vienpiliečiams:

Company

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 jūšų 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 visų pageidavimus iš- 

Kreipdamiesi 
jūs prigelbėsite man kilti vis

Po Pameginimo.
TAIP puikus grapho

phonas su visais vėliau
siais įtaisymais, bus Tam
stai pristatytas į namus 
DYKAI ant pameginimo 
Mes pirkdami daug, pir
kome juos už daug nuže
mintą jkainą. Tai-gi ir 
galime pigiai parduoti.

Žemiausia kaina.
Jei, po pameginimo pa

norėtai šį gražų graphopho
ną pasilikti savo namuose. 
Tai mums pamokėsi $1.00. 
Likusius pinigus galėsi išmo
kėti ant lengvo išmokeseio. 
Mes šitą mašiną parduodame 
už stebėtinai mažą kainą, bū
tent tik $15.00.

Linksmink svečius.
viso pasaulio 
dainas, kom- 
deklamacijas, 

ir juokingas

J. P. TUINYLA

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

Tel. Osford 4900.
1

ijs

I

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 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 

j delį nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują kataloge 
siunčiame ant pareikalavimo ui 

125 centus štampų.
J. P. TUINILA.

822 Washington St., Boston. Mas;

Reikale kreipkitės pas vienatini lietuvi išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikueių, 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.

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

JOSEPH ZUPKOWSKI.

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-

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 didelės daugy
bės vyriikų aprėdalų ir skry
bėlių ir pagarsėjusių Pac- 
kard čeverykų po $4.00 ir 
$5.00. Kitokie čeverykai nuo 
$2.50 iki $3.00.

The
662-672 Washington S t. 

cor. Beach.

Išgirsk 
garsiausias 
pozicijas, 
prakalbas 
kalbas. Šis graphophonas
namuose reiškia tavo šei
mynai ir draugams

Linksmybė.
Pamėgink jei nepatiks 

gražink atgal.
NAUJĄ KATALOGĄ 

lietuviškų rekordų 
prisiunčiam ant pareikala

vimo.

EXTRA.
“Darbininko“ skaitytojams. 

“Darbininko” skaitytojai 
kurie pirkdami graphophoną 
parodys mums iškirpę šitą 
apgarsinimą gaus

Visai dykai
penkis rekordus vertės $3.75.

Sėsk, parašyk atvirutę 
arba pats ateik, pareika
lauk šį graphophoną pa- 
mėginimui. Neatidėk.

HeAmes Jewelry Co.
Adam W. Waitt

— ir — 
Longinas Vaitekūnas, 

(Savininkai)
10 Arthur St

MONTELLO, MASS.

ŠOKIŲ MOKYKLA

i
i
k

Visokius užrubežinius ir
amerikoniškus šokius moki
na po No. 1140 Columbus
Avė., Room 44 Roibury
Crossing.

Pamokos atsibūta utar-
ninko ir ketvergo vakarais
Conon Hali 20 Conont str.
Mokytoju E BR0WNTNG 

(Iš Rusijos)

LIETUVIS KRIAUOIUS.
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) 
106 So. Meade Str.,

Wilkes-Barre, Pa.

B

Nuo

Vienatine Lietuviška

A P T I E K A
ros sekančios gyduolės.

ReumatizmoNuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

Nuo
ir

Nuo
ir

1.00
slinkimo plaukų
pleiskanų
kosulio, grippo
slogos

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

75c.

1.00
1.00
50c.
1.00
1.00
25c
25c

50c.

25c.

50c.
25c.

Gyduolės dėl pataisymo
apetito 1.00

Gyduolės dėl suvaluimo
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių
(corn’s)

50c50c

1.00

15, 20 ir 25c

75c

vos skaudėjimo 10 ir 25c 
Gumas nuo dantų gėlimo 10c

25c

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal-

Tikra lietuviška Trejanka

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c

g*lių 25,
niežų ir parkų

Perfumos visokių
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau1.00
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Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap- T 
tingų ir kitokių ligų. J

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums rvei- 4 
katą, kreipkitės pas mane, o ai užtikrinu, kad visame bus 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar iie būtų Amerikos ar Europos daktarų. Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 

eapresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

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




