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Nieko svarbaus Verduno fronte
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MŪŠIAI APSISTOJO

Vokieti jo:

VELYKOS

PADIDINO ALGAS

PAKĖLĖ ALGAS

A Plea for the Lithuanians

Velykų dieną šventą atminę 
Brangią tėvynę paremkim. 
Visi margučiais pasidalinę, 
Brolius tautiečius pris’minkim

Sveiki, sulaukę šventų Velykų, 
Sveikinkimės broliai meilingai. 
Didžiausis džiaugsmas dėl katalikų 
Pradėkime giesmę jausmingai.

Kaip jie šiandiena Velykas švenčia, 
Kokiais margučiais dalinas. 
Skurdą ir vargą prispausti kenčia 
Ir ašaromis maitinas.

® lauktų iki pirmojo

Išvedė tėvus iš tos tamsybės, 
Kur jie tiek metų Jo laukė; 
I’atrėmė velnius už jų puikybes, 
Jųjų žabangus sutraukė.

Pasniko dienas, gavėnią šventą 
Praleidome sveiki laimingai.
Basa linksmybės iš dangaus krinta, 
Švęskim Velykas naudingai.

PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

Visad mylėkim blaivą linksmybę 
Kas puikiai puošia mūs būdą* 
Šaliniam, meskim tamsią, girtybę 
Kas mūsų dorą pražudo.

kranto, tapo nuteistas

New York. — United Steel 
Corporation pakėlė darbinin
kams algas ant 10 nuoš. Va
sario mėnesį ta pati korporaci
ja buvo ir-gi pakėlusi algas. 
Dabar tos korporacijos darbi
ninkams per metus bus išmo
kėta apie $30.000.000 daugiau, 
negu pirma.

Su v. Val
ėme aštrėti

Pittsfield — Vilnų audėmi- 
nėse dirbtuvėse pakelta algos 
darbininkams ant 10 nuoš. Iš 
to pasinaudos apie 1.500 darbi
ninkų. Tarp audėjų sukinėjasi 
organizatoriai ir bando sutver
ti audėjų uniją.

VOKIEČIAI ATMUŠTI TIES 
KRĖVE.

sumanymui

Ir mes krikščionys tą džiaugsmą jauskim 
Tėvišką meilę pažinkim.
Pameskim vaidus, vienybėj siauskim, 
Viens antrą broliu vadinkim.

Rusų pranešama, jog ties 
Ikskul ir ties Jakobstatdtu ei
na artilerijos mūšiai. Vokie
čiai bandę pasivaryti pirmyn 
ties Neveriškiais, kurie guli 
arti Krėvės, bet buvę atmuš
ti.

KURTUVĖNAI.
Kurtuvėnus pirmą kartą vo

kiečiai užėmė be mūšio 16 ba
landžio 1915 metais. Pribuvo 
jų čia 11.000 kareivių. Plėš
ta be pasigailėjimo, kad per 
mėnesį žmonės paliko pliki lyg 
tilikai. Kvitų už paimtuosius 
daiktus daugiau netikrų induo- 
davę. Iš pirmos dienos baž
nyčią uždarė ir užgynė varpais 
skambinti. Po to bažnyčią 
persidirbo į ligoninę. į mokyk
lą sustatė arklius. Mirusius?5 
ligoninėj laidodavo ant katali
kų kapinių, sau eilę pasiskyrę? 
Išpjovė visas kiaules ir kitką.

(Išeivių Draugas.)

Prez. ir kongresas svarsto 
vokiečių klausimą.

Mažinkim skurdą nuvargintųjų, 
Į Tautos Fondą aukokim. 
Linksminkim širdį nuliūdusiųjų 
Ir Aleliuja giedokim.

U. Gurkliutė.

Londonas. — Anglijos mi
nisterijoj artinasi svarbus kri- 
zis. Gali būti, kad premje
ras Asųuith rezignuos. Keti
na rezignuoti ir Llovt-George, 
amunicijos ministeris.

BADAS LIETUVOJ.
Vienas amerikietis, sakosi, 

važinėjęs Suvalkų, Gardino ir 
Kauno gub. Ten, anot jo pa
sakos, tikras badas. Javai 
tebegulį ant laukų nepiauti, 
vokiečiai viską gatavą rekvi
zuoją. Žmonės kenčią vargą 
ir badą.

KAREIVIAI PAKĖLĖ MAI
ŠTĄ.

Berlinas. — Vokiečių laik
raščiai skelbia apie Rusijos 
mieste Nikolajevsk ištikusi} 
maištą. Maištą pakėlė karei
viai dėl vyresniųjų žiauraus 
apsiėjimo. Padegė kazermes ir 
jose žuvo 27 kareiviai.

Kur’s buvo miręs šiandiena stojas 
Viešpats per savo galybę, 
Pervertas šonas, rankos ir kojos, 
Atgavo jėgą, stiprybę.

Šioje Didžioje Savaitėj iš
leidžiame tik du “Darbinin
ko” numeriu. Viena todėl, 
kad tai Didžioji Saaitė, antra 
tai todėl ,kad seredoj buvo 
civilė šventė Massachusetts 
valstijoj, valdžios įstaigos, 
pačtos buvo uždarytos. Ne
būt buvę galima savo laiku iš
siųsti laikraštį.

kas ant mirtinų žaizdų gaivi
nantį balzamą užlies. Tas, 
kas patrempęs mirties galybę, 
tamsos ir kaltės galybę pats 
kėlės iš grabo, o tuomi pačiu 
ir mums suteikė viltį nemirti- 
numo ir prisikėlimo į amžiną 
gyvenimą. Dėlto nors ir su! 
sugeltomis širdimis, nors iri 
su ašaromis pasruvusiomis a- 
kimis, bet su tvirtu tikėjimu, 
su stpriausia vilčia su karš
čiausia meile apvaikščiodami 
tas Velykas, tą brangiausią 
metinę katalikų šventę šauki
me suvienytais jausmais ir bal
sais senovės lietuvi^* katalikų 
velykinę giesmelę. ’ *1'
-‘i Linksmą1 dieną apturėjom, 
kurios iš seno norėiOrrr Afleliu-

NUOSTOLIAI HOLAN- 
DIJAI IR BELGIJAI.

Amsterdam. — Palei Šeldos 
upę pratruko pylimai ir užliejo 
didelius plotus Belgijos ir Ho- 
landijos. Nuostolių už $1.000. 
000.

PATERSON. — Ameriean 
Locomotive Works įvedė 9 vai. 
darbo dieną ir pakėlė algas ant 
10 nuoš.

Pirmųjų tėvų kaltę išdildė 
Per savo kančią baisiausią.
Langų ir žemę džiaugsmu pripildė 
Jojo malonė didžiausia.

KALĖJIMAN IKI GYVOS. 
GALVOS.

Wilmington, Dėl. — Ernest 
Schiller, kurs vienas apvaldė 
Anglijos garlaivį Mattappo 
kovo 29 d. ir privertė kapito
ną pasukti garlaivį atgal prie 

iki

SUSIKŪLĖ DU TRAU
KINIU.

Bradford, R. I. — Ant New 
York, New Haven and Hart- 
ford geležinkelio ištiko didi 
nelaimė. Susikūlė du pasa- 
žieriniu traukiniu. Per mig
lą mašinistai nematė, jog le
kia jų traukiniai viens prieš 
antrą tomis pačiomis relėmis. 
Susikulimo pasekmės buvo- 
baisios, nes vagonai užsidegė 
ir pasažieriai ėmė kepti. Sep
tyni pasažieriai žuvo, o 35 bu
vo sužeisti arba apdegę. Kai- 
kurie nepergyvens žaizdų.

Prasidėjo tyrinėjimai, bet 
nieko dar nesusekta, kas kal
tas, kad tokia nelaimė atsiti
ko.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ. 
Gerbiamieji:—

Skaičiau jūsų šauniame lai
kraštyje “Darbininke,” kad 
Amerikos lietuviai sumanė su
tverti Pramonės ir Statymo 

I Bendrovę su milžinišku kapi
talu. Aš manau, jog tai la- 

J bai puikus sumanymas ir kaip 
į tokia organizacija bus reika
linga Lietuvai po karės.

Jei mes lietuviai mylime 
savo kraštą taip, kaip kalba
me, kad mylime, tai mes ne
privalome tą sumanymą užme
sti, o tuoj varyti jį pirmyn.

Jūs jau žinote, jog Londo
no lietuviai turi savo parapi
ją. Todėl aš manau, jog mes 
su pagelba Amerikos lietuvių 
galėtumėm įsteigti tos Bendro
vės šaką čia Londone. Ir tą 
j^at galima būtų padaryti Ško
tijoj . Tai mes visi su j ungę 
spėkas išvien varytumėme di
dį darbą.

Aš manau, jog čionai An
glijos lietuviai labai mielai 
stos į darbą, kurs žada pri- 
gelbėti mūsų tėvynei. Taip
gi aš darbuosiuos tame reikale, 
kiek mano išgalės ir išmany
mas leis.

Aš gimiau Anglijoj. Mano 
gimdytojai kilę iš Suvalkų 
gub. Aš dar nemoku lietu
viškai rašyti, bet aš galiu lie
tuviškai skaityti, myliu savo 
žmones, lietuvių tautą ir tė
vynę ir tikiuos kada nors ten 
apsigyventi.

Tai mes pasitikime, jog A- 
merikos lietuviai prigelbės 
mums sutverti čia minėtos 
Bendrovės šaką. 0 aš iš vi
sų savo pajėgų pasidarbuosiu 
tame reikale.

Su pagarba,
Jurgis M. Karasavičius. 

pirm. Lietuvių Jaunimo dr-jos. 
(Skaityk korespondenciją iš 

I*ondono šiame numeryje.)

RAGINA VEISTI VIŠTAS.
Anglijos gyventojai ragi

nama laikyti ir veisti vištas, 
kad turėti savo kiaušinių. An- 
glijon kasmet būdavo iš užsie
nio įgabenama 258.000.000 kia
ušinių. Dabar įgebenimas pa
sunkėjo, tai raginama veisti 
vištas, kad nereikėtų tiek ga
benti iš kitur.

Met’s į metą visi lietuviai 
katalikai, susilaukę šios bran
giausios Viešpaties prisikėlimo 
— Velykų šventės gieda su di
džiausiu širdies ir ūpo pakili
mu “Linksmą dieną apturė
jom” ir linksminasi ir vienas 
kitą sveikina linkėdami visoko 
gero.

Met’s į metą laukia tos 
šventės su didžiausiu troškimu 
ir senas ir jaunas ir didis ir 
mažas, ir turtuolis ir vargšas. 
O sulaukę linksminasi ir džiau
giasi visi širdingai.

Žmoneliai išvargę, prisiga- 
vėję be mėsos, o dauguma ir 
be pieno sausai išpasninkavę 
40-dieninį pasninką gavėnios 
laiką, pasistiprinę doriškai 
per gerą velykinės išpažinties 
atlikimą, kaip jie linksmai sa
vo giesmelėmis sveikina prisi
kėlusį Išganytoją, kaip tos 
bažnyčios nuo jų skaudžių dai
liai skambančių balsų harmoni
jos dūzgia, ūžia, skamba, ta- 

į rytumei dangaus aniolų chorai 
i ant žemės nužengę žmonelius 
linksmina dangiškų giesmelių 

; melodijomis, dangiškos har
monijos akordais.

- Kur tik eini, kur pasisuki, 
kur klausai, visur , girdi, J, vi
sur į tavo ausis atsimuša links- 
ma Alleliuja, Alleliuja...

Piemenėlis ant dūdelės bir-

Pritaria svarbiam

10 o. numeris.
Tasai laikraštis leidžiamas tam, kad supažindinti sve

timtaučius au mftsu tauta, jos istorija, jos vargais-nelai- 
irtėmis ir jos troškimais. r. . ■
r- Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietuvius. Todėl 
skleiskime žinias apie savo tautĄ platindami minėtą laik
rašty < -
Adr.: REV. J. J. KAŪLAKM,

SUJUDO ANGLAI.
Belgijoj ir Franci jo j sujudo 

ir darė atakas ant vokiečių po
zicijų. Keletą kartų buvo į 
sibriovę į jų pozicijas. Prida
rė vokiečiams nemažai blėdies.

Vokiečiai skelbia, jog an
glai darė silpnas atakas su 
rankinėmis bombomis, bet jų 
buvo lengvai atmušti.

PREZIDENTAS TARIASI 
SU KONGRESU VOKIE

ČIŲ REIKALE.
Washington. — Balandžio 

19 d. nuo 1 vai. po pietų Suv. 
Valstijų .prez. AVilson išdės 
kongresui (senatoriams ir ats
tovams) didžios diplomatinės 
svarbos dalykus. Prez. išdės 
santikius su Vokietijos valdžia 
ir laukiama to, kad bus nu
tarta arba Vokietijai pasiųsti 
ultimatumą arba tuoj per
traukti diplomatinius ryšius 
su kaizerio valdžia, t. y. bus 
atšauktas iš Berlino Suv. Val
stijų ambasadorius Gerard ir 
išvytas Vokietijos ambasado
rius grafas von Bernstorff iš 
Washingtono.

Ta žinia, jog prez. sušau
kia pasitarimui senatorius ir 
atstovus, labai sujudino Wa- 
shingtoną ir visą Ameriką, 
nes aišku visiems, jog po to 
seks labai svarbus žygis. Jei 
dabar kaizerio valdžia nenusi
leis, tai Suv. Valstijos gal 
prisijungs prie talkininkų ir 
stos karėn prieš Vokietiją.

Kaizerio ambasadorius no
rėjo tarties apie intemptus 
santikius, bet valstybės sekr. 
Lansing atsisakė klausyti.

Visi šie ginčai, kivirČiai, 
kurie gal ves prie karės su Vo
kietija, kilo dėl 
submarinų karės.

Santikiai tarp 
stijų ir Vokietijos 
po Lusitanios nuskandinimo, 
kur žuvo 100 su viršum ame
rikonų. Kaizerio valdžia po 
to teisinosi, darė prižadus. 
Bet besitariant Vokietija tęsė 
savo darbą vėl po keletą kartų 
prasikalto prieš Suv. Valsti
jas.

Tai veik per ištisus metus 
notos ėjo iš AVashingtono Ber- 
linan, tai iš Berlino AVashing- 
tonan.

Dabar prez. AA’ilson mano 
kitokių priemonių griebties. 
Mato, kad žadėjimai nieko ne
reiškia. O reikalavimai, jei 
jų spėka neparemi, tai nepai
somi.

Prieš ultimatumą ir prieš 
diplomatinių ryšių pertrauki
mą paprastai dar siunčiamas 
persergėjimas. Tai ir prez. 
AA’ilson, spėjama, pasiuntė 
kaizerio valdžiai, kad pasku
tiniu kartu kreipiasi ir jei ne
bus nusileista, tai seks forma- 
lis ultimatumas.

PADIDYS ARMIJĄ IKI 
1.000.000 KAREIVIŲ.
Suv. Valstijų kongresas 

perleido bilių, kuriuo užgi- 
ria padidyti armiją iki 1.000.- 
000 kareivių. Nuolatinė ar
mija turi susidėti taikos laiku 
iš 250.000 kareivių, vietoj da
bartinių 140.000, 750.000 ka
reivių turi būti rezerve.

Tokio biliaus priėmimas 
gal pagreitino prez. AVilsono 
pasiryžimas sušaukti pasitari
mui senatorius ir atstovus. 
Kuomet prezidento sekretorius 
įėjo senatan apreikšti prezi- 
dentd'norą, tai senatas svars
tė aritiljcfe padidinimo klausi
mą. Senatoriai, išgirdę pra 
nešimą labai nustebo, nes ži
nojo, jog svarbūs dalykai btis 
apreikšti.

Suv. Valstijos didina armiją 
iki 1.000,000.

RUSAI PAĖMĖ TURKŲ 
MIESTĄ.

Rusijoj oficialiai paskelbta, ■ 
jo^ puolė Turkijos apdrūtintas 
miestas Trebizond, kurs guli 
palei Juodąsias jūres. Rusai 
atakavo tą miestą ir nuo jūrės. 
Atakuojantiems rusams daug i 
prigelbėjo laivynas.

Rusi} skelbiama šitaip:
‘ ‘ Trebizond paimtas. Su

jungtos, energingos pastangos 
mūsų kaukazinės armijos ir 
Juodųjų jūrių laivyno užka
riavo tą fortifikuotą miestą, 
svarbiausią poziciją ant Ana
tolijos kranto.

Mūsų narsūs kareiviai po 
kruvino mūšio 14 d. prie Kara 
Dere upės pergalėjo didžias 
gamtos kliūtis ir visur sulau
žė priešo pasipriešinimus. Ge
rai nustatytas laivyno veiki
mas prigelbėjo sunkiam išso
dinimui kariuomenės ir prigel
bėjo savo armotoimis pajūri
nėms armijoms.”

Trebizond guli 575 mylių į 
rytus nuo Konstantinopolio ir 
100 mylių į šiaurę nuo Erzeru
mo. Jame buvo 40.000 gy
ventojų, iš kurių 18.000 krik
ščionys.

Talkininkai pradėjo gaben
ti serbų armijos likučius nuo 
Corfų salos į Salonikus. Ir 
tą daro be ceremonijų geležin
keliais per graikų žemę. Grai
kijos premieras protestavo, bet 
to niekas nepaisė. Graikija, 
talkininkų primyta, tik auk- 
čiuoti tegali.

Austrija ir Vokietija labai 
nepatenkytos, kad Graikija 
leidžia per savo žemę gabenti 
serbus. Tokį Graikijos pasi
elgimą laiko nedraugiškumo 
ženklu.

Grakijos karalius labai įpy
kęs ir ketinąs liepti ginklu su
stabdyti serbų gabenimą.

Kuomet serbai bus sugaben
ti į Salonikus, tai didelė talki
ninkų tenykštės armijos dalis 
pasiliuosuos. Serbų dar yra 
apie 200.000.

Verdene- fronte pastaromis 
dienomis nekas teveikiama.

Paskutiniu kartu vokiečiai 
po smarkaus bombardavimo 
darė labai smarkias atakas 
vietose tarp upės Meuse ir 
Douaumont. Atakose daly
vavo čielos vokiečių korpusas 
— apie 40.000 kareivių. Bet 
jų eilės greitai tirpo francūzų 
ugnyje ir atakos pasibaigė tuo, 
kad nieko nelaimėta. Po to 
nebuvo daroma atakų. Ypač 
dėl to, kad oras ištiko labai 
nemalonus. Anuotos tai ne
siliauja kriokti.

(bindamas linksmus pavasario 
j ėriukus su avelėms ganydamas 
į ir tas stengiasi kiek galėdamas 
su savo primityviškos muzikos 
instrumentu pamegzdžiot vely
kinės giesmės meliodiją ir jisai 

i birbina alleliuja kartais tokio
mis meliodijomis varjacijomis, 

i kurių viturėlis su lakštingalų 
galėtų pavydėt, jeigu tie Die
vo sutvėrimėliai, tie sparnuo- 

' čių pasaulio giedorių artistai 
į — užvydo jausmą savo širdyje 
turėtų.

Linksmios būdavo Lietuvo
je Velykos visados, bet jau ant
ri meteliai eina, kaip Lietu
vos padangė raudonuoja nuo 
gaisrų taip kaip tie Velykų 

i margučiai. Kaip ta Lietuvos 
žemelė išmargyta kraujo ir a- 

Įšarų lašelių milijonais, kaip 
vietomis net čieli upeliai krau
jo plaukė, kad net mūsų upių 
tėvas platusis Nemunas savo 
čysto vandenėlio srovę žmonių 
krauju buvo raudonai nuda
žęs..* Sunkios Lietuvoje Ve
lykos, graudžios Velykos, vie
toje džiaugsmo ir linksmybės 
vien ašaros plauks iš akelių 
mūsų brolių Lietuvoje likusių 
ir lietuvių išblaškytų po visus 
pasviečius plačiojo pasaulio. * 

Kas tas ašaraar. .nušluostys, 
kas tas nuliūdusias sielvarto 
pripildytas širdis nuramins,

VOL II Metai I. TeL 620 BostoiL 0 rganas Am. lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo DarbininkųtSąjungos.TeL 620 80 Bo3ton- No 46 88
Entered as second-class matter September 22 1915. at the post office at Boston, Mass.,ųnder the Act of March 3, 1879. 242 W. 3R0ADWAY. SO. BOSTON, MASS., BALANDŽIO (APR.), 22 d. 1916 m.



Kareivio mirtis.
Graudūs girdis balsai,
Dreba jųjų aidai,
O miškas su jais sutartinę
Traukia, ūžia kartu,
Skundžias, baras veltui —
Juos girdi dangaus tik mėlynė.

• •
• c

Skundų vėjai šalti 
Nors ir neša toli, 
Bet niekas negirdi meldimo.
— Duok-gi rankų, prašau, — 
Šaukia, verkia, — Brolau!
Bet girdi tik vilko staugimų...• •

— Dingo sesės, tėvai;
Brolis toli tenai
Gal ašaras lieja taipogi?
Tamsūs, baisūs miškai —
Dabar mano namai;
Kur rasi šiltesnę pastogę ?...*

• •
— Štai ir kraujo lašai, 
Paskutiniai visai
Jau beg iš jaunosios krūtinės... 
Baisiai staugia vilkai, 
Graudžiai ošia miškai:
Tai laikas jau man paskutinis...

♦ •

Kiek vaikų Lietuvos
Auka krinta kovos —
Ar gyva išliks mūs tėvynė!
Skamba liūdni balsai,
Verkia, ūžia miškai, —
Nes baisi juos kerta skerdynė.

* L. Šilelis.
15 — ni — 1916 m.

Šilalės parapijos Kauno gub., lietuvių benas nusifoto- 
grafavęs prieš europinę karę.

Redaktorius.
• " (Monologas.)
(Redakcijos kambarys. Ant stalo pilna vi

sokių raštų, popierių ir laiškų. Pagal sienų sto
vi knygos. Redaktorius įėjęs žiovauja. Paskui 
nervingai vaikščioja po sceną ir kalba.

UV ALDE. Kreivai nudarė.

Maldos galybė.
Kada įsisupus ant jūrių banga 
Laivelį nedidelį daužė;
Keleiviai, manydami krisiu auka, 
Rankas sau iš baimės jau laužė.

*

* ' •
t

Jau manė, kad Dievo galinga ranka 
Gramzdys juos į jūrių gilybę... 
Mėgino jie savąja spėka' menka

~~ Audroje įvykint ramybę...*

r Tik štai tas laivelis pakrypo staiga — 
Vanduo išsiliejo per viršų;

*-/, Jau, rod’s, paskutini užstos valanda 
Ir vilnys ant jųjų ims viršų...

*

w * * - -
T .'S'f

v** Nors blaiškės įsiutusi juroj audra, 
Laiveliui sunku buvo irties, 
Bet jųjų nutildė galinga malda, — 
Ir jiems nereikėjo dar mirti.

L. Šilelis. 
6 — IV — 1916 m.

Kad jas šimtas pypkių, tas redakcijos 
pastabas! Per visą naktį ant jų rašymo ir iš
sėdėjau. Žmogus nei naktį negali atsilsėti. 
Manau, kad ir karės vadui nesama blogiau, ne
gu redaktoriui. Tai socijalistų. tai laisvama
nių, tai anarchistų, tai klerikalų, tai kata
likų ir dar daug, daug visokių partijų, par- 
tijėlių laikraščiai kaip pradės tave bombarduo
ti, kad ištikrųjų lengvai gali smegenų fortus 
sutriuškinti. Bet ir aš jiems nepasigailėjau 
vėjo duoti. Tai ir gerai, lai nesikiša, kur 
jiems visai nėra reikalo kišties. Jei dar il
giau panašią polemiką reikės tęsti, tai sta
čiai nežinau nei kaip be pradėti? (Mąsto) E, 
nėra ko nusiminti. Aš jiems rukš... duosiu 
porą tokių lekcijų, kad daugiau nei išsižioti 
nebegalės. (Pamatęs ant stalo laiškus) O, 
jau ir laiškai atėjo. Reikia perskaityti. Gal 
kas naujo? (Sėdasi prie stalo, plėšo laiškus 
ir skaito).

Šanaunas redaktoriau!

nų pavieto, netoli nuo Krosnos cilfco. Per il
gą laiką Varėnuose po Dzievo bimbalo baranką 
mumavo. (Užpykęs, nusispiauna) Tfu, 
prakeikta dzūkė! Ar-gi galimas daiktas, kad 
redaktorius žinotų visus vyrus. (Tą drasko, 
ima kitą).

Brungi kurispondencija: — (Žemaičių tar
mė) Nužeminta prašau indėti į savą ąazietą 
muna struką radakcijikin. Aš laba, laba bu- 
čio dėkingas už tun mažą man pašlužijim. 
Kad. vina, kita cinta ir riakėtų užmokėti, 
mun vis tik, aš galiu užmokiati. Dabar Ame- 
riko darba an, laka geri, piningų turu, nieko 
netruksi. (Skaito kitą laišką).

Aš paiškau sava bobos. Mata, nasene 
nu munes paruniji. Kad, tu, surugtum! 
rodos, tokia būva boba gera, o mat sukriaza- 
voji. O tata padari tas bėdelis Pilips iš Kapa- 
pių. Suka, suka, mat ir apsuko nabagios 
galvikį. Mat pons karospondentai, koks ta
ta kipšas, na žmogus. Ar viarts suduti su 
klote par šonus? O, kaip aš jin pagausu, ta 
bus jam piraga. Ponati, sugauk muna bobą, 
o magaryčios jau gautumia didelias, laba dide- 
lias. Su ponu Dievu, lik sviaks.

(Redaktorius pašoka iš piktumo, spiau- 
do, paskui vėl sėdasi ir laiškus skaito)

Gerb. Administratoriau: — Pasisekė pa
rašyti puikę poetišką poeziją. Patalpinkit 
ant pirmo puslapio.

Vieno veiksmo komedija.
VEIKIANČIOS YPATOS:

Jurgis — girtuoklis. 
Agota — jo žmona. 
Baltrus — jų tarnas.

(Pusiau poniškas kambarys, bet biednas) 
Dievuli tu mano; kad būčiau žinojusi, 
niekuomet nebūčiau tekėjusi už Jur
gio. Velik būčiau ėjusi elgetauti, ar
ba kur nors už tarnaitę. Kad ir sun
kiai dirbčiau, kad ir prakaitas nuc 
sunkaus darbo lietusi per skruostus. 
— būtų geriau, negu dabar kęsti skur
dą vargą ir ašaras lieti kasdieną... 
klausyti kaip jis keikia mane ir mano 
tėvus... kentėti skausmus nuo jo gir
tos rankos.

Ir kas galėjo tą žinoti! Kas galė
jo permatyti, kad ateityje taps biau- 
riausiu girtuokliu... Toks buvo ge
ras, prakilnus, mandagus kol gyveno
me kiekvienas sau. Būdavo, pradės 
kalbėti apie idėjas, tai ir galo nėra. 
0 dabar virto antraip. Geras, pra
kilnus jaunikaitis virto į baisų gir
tuoklį. Pirmiaus jis mane gerbė ir 

o dabar neapkenčia, muša, 
Jurgi! Kur tavo 

kur pasižadėjimai, 
prakilnūs jausmai ir svajonės?.. (Pau
ža) Jau antra valanda nakties, o ta
vęs dar nėra. Geri žmonės jau į dar
bą greit eis, o tu dar negrįžai!.... 
Kame tavo sąžinė!.... Kame žmoniš
kumas?.... (Pauža) O gal aš pati 
kalta, gal nemokėjau jo namuose už
laikyti? Bet, ne, ne tas. Juk 
viską dariau, ką galėjau, rodos, 
sas savo priedermes atlikau... oi, 
laiminga aš moteriškė, nelaiminga! 
(Užsikniaubia ant stalo ir užmiega).

Agota

mylėjo, 
kankina... Jurgi, 
meilieji žodeliai,

aš
vi-
ne-

• •

Patalpinkite į gazietą mano trumpą žinu
tę. Tik, susimildamas, nei biskį netrum
pink ir netaisyk, nes jaučiu, kad ir taip yra 
trumpa ir gerai nusisekusiai parašyta. (Greitai 
skaito)

Kad aš galėčiau.
' ------------------------- rr'J*

Kad lankštingalės balsą turėčiau, 
Pinčiau Tau dainą auksinę;
Tau vienai viską aš išdainuočiau, 
Kaip meilė slegia man krūtinę.

J •
\ Aš tau dainuočiau ankstų rytelį,

Kaip žiba, mirga raselė;
Taip-gi žavėčiau kas vakarėlį,
Kas mielų, tamsią naktelę.

Aš ten dainuočiau dainą kasdiena, 
Žadinčiau jausmą tau gilų, 
Ir apsakyčiau, kaip tave vieną 
Siame pasaulyje myliu.

Kad aš galėčiau būti gėlėlė 
Ir visad, visad, žydėti, — 
Tau vienai duočians tik už kaselių '

; Save nešioti, turėti.

Ak, kad pavirsčiau aš į vėjalį, 
Spėkas turėčiau siūbuoti? ’— 
Tavo kasdieną baltą veidelį 
Visad galėčiau bučiuoti.

Kad būčiau mėnuo pilnas auksinis, 
Ir taip padangėmis rūdėti, — 
Tave galėčiau aš apkabinęs 
Spinduliais savo turėti.

- •
Bet jųjų spėkų niek’s man neduoda, 
Apleista mano širdelė;
Tik visas turtas, visa paguoda — 
Man tik liūdnoji dainelė. •

Iš jų vainikus tau galiu pinti, 
Jais tave apvainikuoti;
Ir begalinę meilę paskirti,
Tau jaunų širdį aukoti.

J. Zaunys.

Bustan, Mesašiušiai.

Vakar iš vakaro vakare buvo vakaras. 
Vakaras gražus. Vakaro programas puikus. 
Tik vakaro vedėjas iš vakaro apsirgo už tai 
vakare negalėjo dalyvauti. Vakaras pasiklo
jo gerai. Po vakaro buvo šokiai. Kadangi 
vakaras buvo gražus vakare dalyvavo daug 
žmonių. (Drasko laišką ir meta krepšin) Šia 
tau, boba, piragai! (Pamėgdžiodamas) Va
karas, iš vakaro, vakare, dėl vakaro, į va
karą, per vakarą, nuo vakaro “thats all” 
ir visa žunutė. Kad jį kur šimtas! O dar 
prisakė netrumpinti ir netaisyti (juokiasi) 
cha, cha, cha... (skaito kitą laišką).

Gerb. Reusdakcija:
Pasaulis didelis, bet redaktoriaus galva 

daug sykių didesnė. Už tai aš misliju, kad 
mokėsi pataisyti šitą mano korespondenciją ir 
į “peiperį” patalpinti.

CHICAGO, PA.
Daug svietelio mačiau, bet tokios kome

dijos, kaip kad atsitiko mūsų miestelyje dar 
buvau nematęs. Mat, čia gyveno vienas biz
nierius. Jis mėgino laikyti visokių biznių, bet 
nei vienos, nei kitos rūšies biznis jam nesi
sekė. Pirmiausia buvo užsidėjęs saliuną. Bet 
valdžia uždarė. Kadangi nedėldienius pa
darė sausais, o prastadienius per daug šla
piais, tai mūsų biznėrius prastoms dienoms i 
tiek gėrė, kad perdėm visuomet būdavo šla
pias, o nedėldieniais džiūvo, džiūvo ir jo 
biznis išdžiuvo, 
tai manė pelnysiąs; bet kur tau! 
laikai. — Šmonės nedirba; pinigų 
bankon neneša. Bankas sub&nkrutijo. 
kui pradėjo varyti graboriaus “biznį.” 
įgraboriaus “biznį” užsidėjo, 
streikavo ir nebemirė daugiau, 
rius ir su tuo bizniu susibankrutijo 
ko laišką). Šia tau, kitas vėl
Kokia jam bėda, kad žmonės nebemiršta. (I- 
ma kitą laišką. Atplėšęs skaito)

Godotina Radzibacija!
(Dzūkiška tarme). Ar ponas 

batorius težinai, 
ras. Daug laiko praėjo, kaip nuo manęs 

I Damnijo. Jis yra Kalvarijos gubernijos, Sei-

Antra, užsidėjo banką. Čia 
Blogi labai 

neturi, 
Pas- 

Kada 
tai žmonės su- 

Mūsų biznie- 
(sudras- 

“durakas.”

radzi- 
kami randasi mano vy-

VAKARAS.

Iš ryto saulė nusileido,
Visus sutvėrimus apleido;
Šviesa tamsą užkariavo
Ir šviesa užviešpatavo.
Ant Nemuno kranto bangos siūbavo, 
O jame rugiai, kaip vilnys liūliavo, 
Ir varnos rugiuose linksmai sau dainavo, 
Bernelis"*n?ergeliai į nosį bučiavo.

Dainų dainius.
Cha, cha, cha, tai poezija. Iš ryto sau

lė nusileido. Ar tai galimas daiktas. Tikrai 
turėtų įvykti stebuklas. (Kitą skaito laišką.)

Godotinu redakcijų! — Patalpinkite mu- 
na straipsniu į gazietų. Rašau labai svarbų 
dalykų. Jei netalpinsite, tai bombų po re
dakcijų pakišiu. Šiandie' susilaukėme gady
nių, kuomet mūsų visuomenė reikalauja nau
ju partijų. Senu partijų paseno: katalikai ne
tikę, laisvamaniai iškrikę, socijalistai ištvirkę. 
Už tai reikia nauju partijų, kuri būtu bepar- 
tyvišku, kuri kabotu tarp dungaus ir žemės, 
kurios nei saulės spinduliai ne degintų, nei 
dangaus teisybės už nosių nevadžiotų, nei že
mės “hambukai” nepurvintų jos bepartyvišku, 
nekaltu rubu. Aš kaipo dr... galėčiau daug 
pasidarbuotu.

SCENA II.

Agota ir Baltras.

Baltras. Poni, poni! kelkis, (priėjęs judina ją 
. už rankos) poni, poni kelkis, padėk 

man poną į vidų įvesti.
Agota. (Per miegą) Kokį poną?
Baltras. Nugi mūsų poną, ar dar nežinote, 

kad iki šioliai dar buvo negrįžęs
Agota. (Skubiai atsikeldama) Kur jis guli, sa
kyk?
Baltras. Ogi už durių guli. Girtas visai. Ma 

tvti laiptais nebegalėjo užlipti ir griu
vo nabagas po laiptais į baisų purvy
ną. Norėčiau pakelti, bet kur tau, 
nesiduoda, spiria su koja — negali 
prieiti. Sako, dar anksti jam kelti. 
Turbūt nabagas sapnuoja: guli pur
vyne, o mano gulįs lovoje... Cha, 
cha, cha...

Agota. (Išeidama). Eik šen nesijuokęs, įvesime 
jį vidun.

Baltras. (Išeidamas paskui Agotos.) Cha, cha, 
cha! Tai biskį poniškas gyvenimas. 
Aš jų nors tarnas, bet ponas už juos 
didesnis.

SCENA m.
Agota su Baltrumi įveda Jurgį į vidų, 
prilaikydami jį už pažasčių.

Agota. Viešpatie mano, kaip tai žmogus pa
virsta į gyvulį, kaip tai paniekina 
savo esybę!

Baltras. Bene jis kaltas kad pargriuvo?
Agota. Nekaltas, kad pargriuvo, bet kaltas, 

kad pasigėrė.
Jurgis (blaškydamasis).

dantis 
ar tu? 
mane. 
Jurgis, 

Nori pačiai suduoti per galvą, bet pati 
ūmai pasitraukia, paleidžia jį ir 
krinta ant grindų.

Agota. Oi, tu gyvuli, gyvuli, kada 
gėręs ir mane kankinęs?

Baltras. _ Ponas negali nustoti gerti, 
trokštų kaip tas žydo arklys. 
Eik laukan, netauzinęs niekus. Ir tu 
dar nori prisidėti prie mano nelaimės ? 
Laukan! (Baltras išbėga. Jurgis var
gais negalais atsikelia).
Agota, ar turi vakarienę? Duok šen!

Tylėk, ragana, nes 
išdaužysiu. Kas pasigėrė... 
Aš visai negirtas, paleiskite

norėdamas ištrukti, blaškosi.

Jurgis

nustosi

nes už-

“Kovos” bendradarbis Ži
lių Antanas kalbėdamas to lai
kraščio No. 15 apie klerikali
zmą ir tikybą, darodinėja, kad 
socijalistai nėra priešais tikė
jimo, bet tik klerikalizmo, 
nes ir iš socijalistų skaičiaus 
esama daug ir tikinčių žmonių. 
Apie skirštymą tikybos nuo 
klerikalizmo neapsimoka nei 
kalbėti, nes šiandieną jau 
kiekvienam daugiaus protau
jančiam lietuviui aišku, kad 
klerikalizmas nėra kuomi kitu, 
kaip tik socijalistų ir laisva
manių liga. Neturi nabagai 
kitos baidyklės žmonių baidy
mui, tai išsisvajojo sau lietu
viams nežinomą klerikalizmą 
ir bugština juomi visus tuos, 
kurie dar ligšiol neišmoko at
skirti pelų nuo grūdų. Apie 
socijalistų tikybinius jausmus 
ir -gi drūčiai šiandieną galima 
paabejoti. Kaž-kol tokių so
cijalistų neteko matyti. Bemaž 
kiekvienas iš jų griežtai nuo 
tikėjimo purtosi, o iš Dievo 
tai net pasijuokia. Jei jau 
socijalistų tarpe ištikrųjų atsi
rado tikinčiųjų žmonių, tai ar 
negalėti} Žilių Antanas juos 
parodyt. Neapsimokėtų to
kio didelio skarbo laikyti pa- 
slaptyj. Žingeidu būtų žino
ti į ką jie tiki ir kaip jie tiki. 
O gal tik Žilių Antanas vienas 
prie Dievo atsivertė, kiti-gi 
visi dar socijalisto atsivertėlio 
pėdomis neina? Na, tiek to 
su socijalistų tikyba, jei ji 
atsiras galima bus tik pasi
džiaugti.

Dabar sykiu su Žiliu An
tanu paieškoti reikia tij susi
pratusių darbininkų, kurie ko
voja su klerikalizmu. Jis sa
ko, kad tokie yra ir kad jie 
kovoja, bet ištisą lietuvių so- 
cijalistiško judėjimo istoriją 
pavarčius niekaip negalima tų 
susipratusių karžygių inžiūrė- 
ti. Buvo, yra ir gal dar bus 
socijalistiškųjų kovotojų, bet 
jie negali būti prie susipratu
sių priskiriami. Dauguma jų 
ne tik apie tikybos dėsnius ne
žino, bet ir paties socijalizmo 
nepažįsta. Socijalizmą re
mia tik dėlto, kad jis leidžia 
laisvai mylėti, gyventi ir pas
ninkų neužlaikyti. Didžiau
siu socijalistų tarpe didvyriu 
yra tas, kurs pas teisėją susi- 
vo namą ant tikro, krikščio- 
valgo. Karščiausių socijaliz
mo rėmėjų randasi dar toj liau
dies dalyje, kuri visą apšvie
timą tesemia iš “Šakės” dir
vonų. Tokius apšviestais gal 
pasidrovėtų pavadinti ir “Ko
vos” bendradarbis.

Lietuvių socijalizmas iki 
šiol nieko prie susipratimo ne
privedė bet tik išauklėjo lietu
vių tarpe daug priešginystės, 
palaidumo ir lietuvius užkrėtė 
tokiais raštais, kaip “Šakė” 
ir tam panašiais. Tad ir kal
bant apie socijalistus jokiu bū
du negalima jiems kitokios 
vietos pavesti, kaip tik kovai 
su visų socijalistų baidykle- 
-klerikalizmu. Lai karžygiai 
socijalizmą gina nuo klerika- 
liško pavojaus, o tuo tarpu 
tikrai pažangūs, susipratę lie
tuviai darbininkai budavos sa
vo namą ant tikro, krikšjio- 
niško pamato.

Socijalistų Draugas.

Rei-

Agota
Barbė-devindarbė.

• • •
Rengias, kaip varnos už 

marių lėkti. • • •
Rengias kaip į Rygą va

žiuoti. • • •
Lig laikui uzbonas vandenį 

neša. • • •
Juk neraguoti-išsiteksite.• • •
Ne laukai prisėti.

• • •
• • •

Švelnus, kaip pūkas.
• • •

AugŠtas dailus, kaip len
drė.

• • •
Iš to paties žiedo: bitė me

dų — širšė nuodus renka
• • •

Žodį paleidęs — nesugausi.

Jurgis.
Agota. Iš kur aš ją paimsiu. Tu beveik visą 

mūsų turtą pragėrei.
Kas? Aš pragėriau, aš pragėriau? 
Kaip tu drįsti man tokias nesąmones 
kalbėti! Kaip aš galiu pragerti, pa
imkite, kad ir duoną, cukrų, laši
nius arba dešrą. Tuos daiktus reikia 
valgyti, bet ne gerti. ‘ Ne aš pragė
riau, bet tu su valgei; duonos negali
ma gerti, supranti!.
Žinoma, duonos gerti negalima, tik 
prageria pinigus, už kuriuos duoną 
reikia pirkti. O ant galo, kad ir tu
rėčiau, neduočiau, nes, matyt ir 
taip esi perdaug sotus, kad ant kojų 
nebepastovi.
Ką? Tuoj aš tau parodysiu, kaip 
galiu stovėti! (Puola mušt Agotą, bet 
nugriuva ir nebegali atsikelti.

i Leonardas.
(Toliaus bus.) *

Jurgis.

Su godonių 
Ba — čiunas.

Tai tau ir net žymaus veikėjo straipsnis. 
Ir kaip ta visuomenė galėtų būti sveika, jei 
panašūs žmonės įsipirštų į jos vadus.

Ir redeguok, kad nori, laikraštį,
kia raštus duoti spaudon, o nieko dar neturiu 
priruošęs. Tiesa, daug prisiųsta korespon
dencijų, poezijos, straipsnių, bet niekur 
daugiau netinka, kaip tik gurbam Vargas, 
tai vargas. Nuo vieno šiaip taip nusikratai, 
tuojau, žiūrėk,... jau ir kitas ant tavo sprando. | 
(Žiovauja). Varge, mano varge. Vienatinė 
mano gyvenimo paguoda, tai šis langas ir ši 
kėdė. Nuvargęs nuo visų korespondencijų ir 
eilių skaitymo atsisėdi sau žmogus (sėdasi 
minkšton kėdėn prie lango) ir užsnūsti (už
merkia akis). Štai tau redakcija ir užmigo. 
Pasauliui tikra ramybė.

Uždanga.

Agota

Jurgis.



ILGĖJIMAS
Aštrus vėjas, šaltas pučia 
Iš vakarų krašto.
Laukia jauna mergužėlė 
Mylimiausio rašto.

Nesulaukdama rymoja 
Ant baltų rankelių. 
Išbyrėjo ašarėlės 
Iš melsvų akelių.1mm- m- w w 
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amato mokytis, tegu tarnu stoja, 
audžia, siuva, trobas budavoja.

3
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Krinta, rieda per veidelį, 
Mergelė dūsauja, 
Nesulaukdama laiškelio, 
Labai nerimauja. %

Kur jis yra, kur jis dingo, 
Kur jis pasidėjo?
Gal į šalį tą nuklydo,
Kur pačiamas vėjo.

Gal jis kitą mergužėlę 
Sau ten prisipiršo. z 
Už tai mane vargdienėlę 
Amžinai užmiršo.

Slegia jauną jos krutinę 
Ta nežinia juoda 
Naikin viltį paskutinę. 
Ramybės neduoda.

7 *

Taip liūdėjo ir skaudėjo 
širdelę be galo.
Nuo gailiųjų ašarėlių 
Veidelis išbalo.

štai sulaukė mylimiausio 
Laiškelį mergelė. 
Pralinksmėjo jos akelės 
Nudžiugo širdelė.

Ir paėmus tą laiškelį,
Pradėjo skaityti,
Rinitai, meiliai, švelniai, dailiai 
Žodeliai rašyti.

1. Kas nor
Tegu kala,

Tinginiai neturi duonos, 
Jie nieko neveikia; 
Eime amato mokytis, 
Nes visiems dirbt reikia.

[2. Esu stalius, nieks už darbą mane nepapeikia; 
! Dirbu skobnį, lovą, kėdę—kam tik jų prireikia. 

Tinginiai neturi duonos, ir tt.
3. Esu kalvis, aš kaip reikia, arklius gerai kau- 

- [stau,
Ir kas nori—ratus-roges štangomis apkaustau. 

Tinginiai neturi duonos, ir tt.
4. Esu guvi siuvėjėlė, siuvu sermėgėles,
Aš parėdau ūkininkus, kaip gražiausias lėles.

Tinginiai neturi duonos, ir tt.
5. Esu vikri audėjėlė, drobeles aust moku, 
Dunda, skamba tik staklelės, kad į jas įšoku.

Tinginiai neturi duonos, ir tt.

Toliaus randa parašyta: 
“Mergelė pagirta, 
Būk ištikima visados 
Ir meilėje tvirta,

•Nes aš tavęs, mylimiausia 
Nemanau pamesti.
Trumpam laike, neužilgio 
Žadu tave vesti.”

Žydų Karalius.
(Tąsa)

Joana. Nusiramink, Prokle! Nurimk!
1 farizejaus balsas. Mes To Karaliaus ne

pripažįstame.
2 farizejaus balsas. Mes neturime jokio ka

raliaus.
3. farizejaus balsas. Mums nereikia kara

liaus.
Seducejaus balsas. Mūsų karaliumi yra Ce

zaras!
Proklė (ištrūkdama). Leiskite... Šalin!... 

Leiskite mane prie durių. Leiskite, ąą noriu 
viską matyti. (Minia nurimsta. Pauža.)

Pilotas (drebančiu balsu). Aš nusiplaunu 
rankas, nes nesu kaltas To teisingo Žmogaus 
Kraujo!

Minia (šaukdama).-Jo Kraujas ant mūsų ir 
ant mūsų vaikų!

Uždanga.

TREČIAS AKTAS — PIRMAS 
PAVEIKSLAS.

SCENA I.
(Juozupo iš Arimatejos sodnas. Medžiai, 

visokie žolynai, žydinčios gėlės. Viduryj sce
nos pasilsio vieta — stalelis, suolai, aptaisy
ti brangiais kaurais. Vidurdienis. Juozupas 
skaito ilgą suvyniotą popierą — šv. Raštą; ki
ti toki pat popiergaliai guli ant stalo. Pasigirs
ta žingsniai — įeina Nikodemas).

Juozupas. O, sveikas, Nikodemai, mano 
senasai drauge! Kaip man linksma, kad tu 
mane aplankai. Sėskis čia... čia arčiau! Se
nai aš tave norėjau matyti. Ar tikėsi šiose 
paskutinėse sąvaitėse aš baisiai susirūpinęs. 
Kaip žiūriu, tai tu pats ir-gi nemažiau...

Nikodemas. Juozupai, mano drauge, tu įs
pėjai ! Mano sieloje dedasi kas tai nepaprasto.

Juozupas. Matab, matau.
Nikodemas. Nors ir atsitikdavo, kad širdies 

jausmai sukildavo prieš protą, bet niekuoi .et 
taip smarkiai kaip r kartą.

Juozupas• Ką-gi padarysi? Mokytojas neti
kėtai nuteistas mirtin...

Nikodemas; To neužtenka. Baisu, kad 
aš... kad aš...

Juozapas: Ko baisu? Kastan-

L

Nikodemas: To baisu, kad aš nesuprantu. 
Tu nesugebi įsivaizdinti kaip tai yra baisu — 
nesupranti. Užvylė mus — Jėzus. Man išpra- 
džių išrodė, kad Jisai yra mums tuo žadėtu 
Mesiją, kuris sulaužys stabmeldžių jungą, pa- 
liuosuos Izraeliaus sūnus ir, užėmęs Dovydo 
sostą, taps mūsų Karaliumi. Bet štai diena 
malonės ir linksmybės Velykos! Ir šioj dienoj 
žlunga mano paskutinė viltis!... Juozapai, ma
no drauge, ar tu atsimeni tris metus atgal — 
aš vieną naktį slapta pas Jį nuėjau, gaivinda
mas savo širdyje Tikėjimą. .. aš buvau persi
tikrinęs, kad Jisai yra mūsų žadėtas Mesijas— 
tik staiga teismas, mirtis. ..

Juozapas Nenusimink taip, drauge! Dievas 
yra maloningas ir galingas. Jisai surėdįs vis
ką didesniai savo garbei bei mūsų gerovei!

SCENA n.
Tarnas (ineidaanas): Pietus priruošti.

Juozapas: Nikodemai, širdingai 
šiandie valgyti pietus su maniu!

(Visi trįs išeina).
SCENA 3.

(Iš kitos pusės ineina Simonas, 
ir Bartimejus, darbininkiškais 
nešini.)

Simonas (šluostosi prakaitą): O kaip kar
šta! Nors pereitą naktį atvėso, bet šįryt vėl 
ta pati kaitra

Rubenas: šįmet karštas pavasaris — tokios 
karštos dienos. Ana, jau kregždutės prade
da lipyti savo lizdelius.

Simonas: Visagalis suteikia šįmet malonų 
pavasarį. Štai jau lelijos skleidžiasi.

Mūsų šeimyninkas jas taip myli. Gal ir 
pražydės iki rytojui?

Bartimejus; Koks aš laimingas, gėrėdama
sis šiais visais pavasario žiedais — ir saulės 
šviesa ir žolynų gražumu! Po aštuonių metų 
neregystės išvysti dienos saulę — yra didi pa
laima!

Simonas: Taip , Bartimejau! Dievas tavęs 
pasigailėjo ir suteikė Mokytojui valdžią sugra
žinti tau regėjimą. Mūsų gerasai šeimynin
kas tave irgi pamylėjo. Kas supras jo gailės- 
tngumą! Ne vienam jisai nušluostė karčias 
ašaras.

Rubenas: Tokių viešpačių kaip mūsų Juo
zapas su Nikodemu nėra daugiau visoj Jeruza
lėj. (Staiga pasigirsta į sodelio vartelius bll- 
dėsis).

meldžiu

Rubenas 
įrankais

(Toliaus bus

Staigiai skausmas jos krūtinėj
Pradėjo nutilti, 
Kaip surado netikėtai 
Prarastąją viltį.

galim rūpintis tik apie save, 
, neatsižvelgus, kaip mūsų dar- 
; bas ir gyvenimas atsilieps ant j 
kitų.

Todėl tai kiekviena iš mū
sų turi gerai apsipažinti su sa- 

I vo Sąjunga, labiau įsigilinti į 
jos tikslo prasmę.

Turime suprasti, kad rašy
damos Sąujngon tuo pačiu kar
tu pasižadam dirbti jos labui, 
ir sujungtomis spėkomis vy
kinti jos tikslą gyveniman.

Prie savo Sąjungos pakili
mo prisidėkime štai, kad ir 
tokiais būdais: parodykime 
didesnį užsiinteresavimą ir gy
vumą savo kuopų susirinki
muose. Juk visos gerai ži
nom, kaip atėjus mėnesiniam 
susirinkimui visas galvojimas, 
įnešimai, svarstymai puola 
ant kelių pečių, o likusiųjų 
mintys laksto dievai žino kur, 
arba vėl, moterėlės kugžda ką 
tai slaptaus savo tarpe, bet, 
kad prisidėjus prie apsvars
tymo bėgančių dalykų, arba 
išreiškus savo nuomonę — kas 
tau, — nei žodelio nepratars.

Kiekviena turėtų gerai ap
sipažinti ir sekti visos Sąujn- 
gos veikimą, o tai galima tik 
padaryti atydžiai skaitant 
“Moterų Dirvą” ir abelnai vi
są “Darbininką”, (kuris pakol 
kas yra mūsų neoficiališku 
organu) ir stengties, kad be 
svarbios priežasties neapleidus 
savo kuopos susirinkimų, ten 
viešai su visomis pasidalinti 
savo mintimis ir nuomonėmis, 
kurias būsi ingijus sekant or
ganizacijos gyvenimą.

Dėl platesnio paskleidimo 
savo minčių apie Sąjungą (ir 
kitus dalykus) rašinėti į “Mo
terų Dirvą.”

Kiekviena gali pasistengti 
lankyti vakarinius kursus ir 
kartu prikalbinti daugiau prie 
Sąjungos arba bent prie lanky
mo kursų, ir taip didinus Są
jungos iždą. Visos turėtų 
prisidėti kokiu nors būdu prie 
savo kuopos rengiamų vakari], 
kad užtikrinus pilną pasiseki
mą.

Taip ir kitokiais būdais, 
kurių suradimui ir įvykinimui 
reikia tik šiek tiek sumanumo 
ir pagalvojimo, daug prisidėsi
me prie mūsų Sąjungos augi
mo kaip finansiškai taip ir na
rių skaičiumi.

Girios Duktė.

♦

U. Gurkliutė.

Mes ir musų Sąjunga
Jau beveik pusantrų metų, 

kai susiorganizavo A. L. R. K. 
Mot. Są-ga. Per tą laiką jos 
augimas narių skaičium, nors 
ir nepasiekė tos skaitlinės, a- 
pie kurią svajojo pirmosios są- 
jungietės, tečiaus nestovėta 
ant vietos, šiandieną sąjungie- 
čių yra rodos suviršum, septy
ni šimtai.

Didžiausi tai vien lietuvių 
moterų organizacija visoj A- 
merikoj; bet, koki tai men
ka, mažutėlė saujelė, palygi
nus su ta didele minia lietuvių 
moterų bei merginų, išsiblaš
kiusių po visas mūsų koloni
jas!

Paimkime pavyzdin tuos 
miestus, kur jau yra Sąjungos 
kuopos, gi rasime, kad šešta, 
o gan dažnai tik dešimta dalis 
vietinių moterų tepriguli.

Kame-gi priežastis tokio ap
gailėtino, netikusio padėjimo?

Man regis, kad pirmą ir

gulėjimą apšvietos skyriun. 
Lra maža saujelė sąjungiečių, 
kurios priguli vien tik pirma- 

I jin skyriun, arba ir į visus, 
kurios tečiaus nemano imti sau 
pinigišką pašalpą iš Sąjungos 
— prisirašė vien tik idėjos 
žvilgsniu; bet jos, tai išim
tis.

Stoka idėjos mūsų sąjun
giečių tarpe, stokoj tos idėjos 
supratimo, randu dalį prie- 
žasities taip nespartaus Sąjun
gos augimo. Imkime, kad ir 
šį atsitikimą: vienai narei pa
sisekė šiaip taip prikalbinti 
jauną merginą Sąjungon — 
užsimokėjo duoklę pašalpos 
skyrium, bet didžiausį ermide- 
rį kėlė už — dešimtuką, kurį 
kas mėnuo reikia mokėti į Ap
švietos skyrių.

Kodėl jai, jaunai, sveikai, 
dirbančiai — taip sunku atsis
kirti su tuo dešimtuku? Ar 
per daug aptuštintų jos kiše-

svarbiausią priežastį rasime nių? (— du kart į mėnesį ap- 
savo tarpe, o kitų jau galima okn,,-”
ieškoti abelnai tarp visų mote
rų.

Lai tik kiekviena iš mūs 
padaro sąžinės sąskaitą, pasi- į 
klauskime savęs kokiais tiks
lais mes įsirašėm Sąjungon?

Didžiuma, be abejo, atsa
kysime, kad, iš visų trijų 
skyrių, kurie yra mūsų orga
nizacijoj, būtent: apšvietos,1 
pašalpa ligoje ir apsaugos — 
iš tų visų skyrių labiausiai 
paviliojo pašalpos ir apsaugos.

Tiesa, visos mes prigulim 
į apšvietos skyrių, bet ant ne
laimės prigulim nedelto, kad 

■ mes visos suprantam jo naudą 
j ir reikalingumą, bet bene dėl
to, labiausiai, kad kitaip ne
galima įsigauti Lietuvių Mote
rų Sąjungon, kaip tik per pri

ATSIŠAUKITE!
‘ ‘ Darbininko ’ ’ administra- 

cijoje reikalinga tuojaus mer- 
gina-knygvedė.

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

“Darbininkas”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

ATYDA
Ansonijųs 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., Deeby, Conn.

(42-55)
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“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 darbus, plaka—, 
tus, tikietųs, konstitucijas ir 

, tt. ir atlieka darbą geriausiai 
ir pigiausai.

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

Visokiais reikalais kreipki
te:

“Darbininkas,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

PAJIEŠKAU vyro Prano

Mikšio ar patsai ar kas kitas 
malonėkite pranešti:

Maskva selo Bogorock 
lesnoi projezd No. 9 
Ludvika Mikšienė 

Russia.
*

I

Žodis blogiau negu smūgis; 
smūgis užgys, žodis niekados.• • •

Rudenį ir šuva rudas.• • •
Pavogė arklį, pridėk ir bai-. 

ną.

TeįsybėsVardan
JONAS HUSS’AS, JO HEREZIJA IR MIRTIS.

DARBININKO LEIDINYS No. 4

lenktų “nikei show” ir sutau
pytų!) Ne. Sunkumas tame, 
kad šiandien ji nemato sau 
naudos iš to; tečiaus ir tas ne
visiškai teisinga, nes jei norė
tų lankytų vakarinius kursus, 
ir sau naudos greitu laiku tu
rėtų.

Ar mažai yra mūsų, kurios,

tą penkias?.
Kokia nedovanotiną klaidą 

mes darome, nepažvelgdamos 
giliau ateitin, nesuprasdamos 
ar nenorėdamos suprasti, kad j 
be materiališkos pusės turime j 

; dar ir dvasios bei proto! Ne- 
j galim ilgiau užmerkti akis į 
tai. kad visuomenė laukia mū-i 
sų ranku ir proto darbų; ne- j

Kaina S centai.



tas • - — ... spren-
itys skaitytojai. Gai- 
cad Lietuvos pirmeivių 
tą neaiškią oferą įsisu-
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minkime dar vieną fak- 
ažne visur, kur tik Bu

riuojąs kalbėti, važiuo
ti ir “Šakės” pundai. 

Šakininkai uoliai platiną “Ša- 
įkę” per A. Bulotos prakalbas, 
i Viename tik So. Bostone, kaip 
| eina gandas, per jo prakalbas 
(cicilikai išplatinę apie 300 
į ‘ ‘ Šakės ’ ’ egzempliorių.

Tai-i mes čia matome A. Bu
lotą naujoje šviesoje: jis ne 
tik socijalistų fondo apaštalas 
ir augintojas, bet jisai taip- 
pat ir rėmėjas mūsą nedoriau
sios ir šlykščiau.'i os spaudos, 
prieš kurią kovoja ne tik lie
tuviai katalikai, bet ir visa 
mūsų padorioji visuomenė, ku
ri tik turi bent kokius doros 
ir padorumo principus.

Vizitą pas amerikiečius, 
kaip matome, davė A. Bulotai 
progą galutinai susikompromi
tuoti akyse lietuviu visuome
nės.

Dėl patogumo ir parankumo visokius čekius 
ir money orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai 
būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
gų užsakymai, ar mokestis Į L. D. S.

Sveikiname mielus 
skaitytojus su 

šventėmis.
Didi, brangi, miela pava

sario šventė — Velykos štai 
jau stovi prieš mus.

Pamirštame tuo laiku apie 
pasaulinius reikalus, atsitrau
kiame nuo kasdieninio gyveni
mo, užgyvename dvasiniu gy
venimu, atsinaujiname, atsi
jauniname. O gaivinantis vi
są gamtą, visą sutvėrimą 
džiuginantis pavasaris dar pa
didina mūsų dvasines links
mybes.

Kiekviena šventė yra tam. 
kad pakėlus mūsų dvasią, pa
gilinus tikybinius jausmus, 
'kad pakėlus mumyse dorą, kad 
paąkstinus mus prie prakilnes- 

inio gyvenimo.
"Sunaudokime tą Velykų 

šventę tinkamai, pasirūpinki
me įgauti Dievo mylistų.

Pilnos, vienok, linksmybės 
šiemet negalime turėti per šias 
šventes. Nes negalime atsi- 
liuosuoti nuo minties, negali
me užmiršti, jog didžios tau
tos žudo viena antrą, jog mū
sų broliai tėvynėje liūdnas, la
bai liūdnas turi Velykas. Tai 
atsimindami pagilinkime savy
je artimo meilės jausmą, tė
vynės meilės jausmą. Pasi- 
ryžkime uoliau darbuoties nu
kentėjusių šelpimo reikalais, 
tėvynės reikalais.

įgelis žmonią tas blankas ėmę. 
■ Kas-gi tai per biznis ? Ar 
švarus jisai? Mes žinome, 
jog susižinoti su pabėgėliais į 
Rusiją padeda paieškojimą 
biuras, esantis Petrapilyje 
prie Lietuvią Draugijos (Bas
ko v pereulok 29-10), kad už 
tą tarpininkavimą jisai nieko 
neima. Draugijos laikrašty
je “Lietuvią Balse” ištisi pus
lapiai pripildyti įvairių paieš
kojimų. Biuras buvo apsiė
męs susižinoti ir su lietuviais, 
likusiais po vokiečiu. Už tą 
tarpininkavimą reikalavo tik 
trijų pačto markių po 5 kap. 
Tikėjosi su laiškais pasiekti 
Lietuvą per tam tikrą Žuvėdi- 
jos komitetą. Bet po kurio 
laiko išskaitėme laikraščiuose 
žinią, jog apie 8000 laišką, 
rašytą į Lietuvą po vokiečiu,! 1.CUOJ X UAULUV(J, VUAiCLlU,

■buvę sugrąžinti; vokiečių vai-

A. Balota — 
neaiškaus cicilikų 

biznio rėmėjas.
Nesenai turėjome žinią iš 

Bumford’o, Me., jog F. Bago- 
•čius siuląsis žmonėms surasiąs 
jų gimines Lietuvoje, esančius 
po vokiečiu. Už tarpininka
vimą imąs po 1 dolerį.

Matyt, gerai buvo patai
kyta, (nes kas-gi nenorės suži
noti apie savo gimines) biznis 
pasirodė geras ir dabar mato
me į tą biznį inkinkytą ir so
cijalistų fondo augintoją ad
vokatą Andrių Bulotą.

Iš Athol, Mass. gauname 
žinią, jog A Bulota per savo 
prakalbas raginęs žmones krei
pties į “Keleivio” agentūrą 
tiems, kurie norį surasti savo 
gimines, gyvenančius po vo
kiečiu, arba pabėgusius į gi- 
taną Rusijos. Jis dalinęs ten 
tam tikras blankas su išspaus- 
ci *i tais 1 ‘Keleivio ’ ’ agentūros 
adresais ir drąsinęs, kad ne- 
V; tų siųsti savo dolerinių į tą 

irą, nes esą nors ir be- 
dieviška redakcija, bet jų ti- 
4. I’ j rilio nesu g r įausiantu Dau-

džia jų neįsileidusi. Mes ži- 1 
nome, jog vokiečiai tik kelio- : 
se didesniuose Lietuvos mie- 
stuose įsteigę pačtus, iš kurių ’ 
tečiau žmonės patys turį atsi
imti laiškus. Tie laiškai tu
rį būti rašyti tik vokiškai. 
Vėlgi visi laiškai iš Lietuvos 
siunčiami, turi būti rašyti 
vokiškai; juos vokiečiai cen
zūruoja ir jokių blogų žinių 
nepraleidžia.

Vokiečiai uždengė Lietuvą 
nuo viso pasaulio ir ligšiol 
niekam dar nepasisekė to už
dangalo nudrėgsti. Tos ži
nios, kurias gauname, yra 
nepilnos ir dažniausia netik
ros. Net Mažosios Lietuvos 
lietuviai negalį susinešti su 
Didžiosios Lietuvos broliais.

Mūsų delegatai, (kum Bar- 
tuška ir Dr. Bielskis) nuvykę į 
Lietuvą, stengsis tą uždanga
lą nuplėšti, stengsis išgauti iš 
vokiečių valdžios leidimą susi
rašinėti be kliūčių lietuviškai. 
Bet ar tai jiems pasiseks — tai 
dar klausimas.

Tai ką gi veiks “Keleivio” 
agentūra su tūkstančiais adre
sų į Lietuvą ir su krūva dole
rių? Su doleriais tai ne 
bėda. Juos nesunku įsidėti į 
kišenę. O su adresais — tai 
bene prisieis palaukti “Kelei
viui” geresnių laikų, kada 
atsidarys keliai į Lietuvą. Ta
da, žinoma, galima bus iš
siųsti laiškus paduotais adre
sais. Bet tada ir bile kas mo
kės parašyti ir be dolerio.

Tuo tarpu gi ir mūsų laik
raščių redakcijos, manome, 
lengvai apsiima patarpinin
kauti suradime giminių, pa
bėgusių į Rusiją. (“Darbinin
kas” mielai apsiima tai atlik- 

I ti.) Reikėtų siųsti į redakcijas 
neužlipintus laiškus, į kuriuos 
turi būti indėtos 2 markės po 

j 5 centus.
Visa šita “Keleivo” ofe- 

ra yra gudriai sumanyta ir 
“Keleivis” galės iŠ to ge
rą biznį pasidaryti. Bet ar pa-

jtono Dr. Tupper, 
priskaityta pinigai surinkti m. lankei 
Cambridge, Brightone, Chel- savaičių p 
sea. dirbo apie

Dar nedaugiausia lietuvių magiškos 
kolonijų Amerikoje darė Tag vadintas 
Day
įeKr

kurs 19121 
Lietuvą, keletą 

į važinėjo, pasi- 
0 paveikslų prie; 

Lempos (pirmas pa- ■ 
“Discovery of Thel 

ty. Labai daugelis dar pro-1 Lithuania”), prie jų pritaiki-l 
ctuoja daryti. Pagaliaus ti- no labai indomią paskaitą. Tie. 

kimės gauti iš Suv. Valstijų paveikslai buvo rodyti Bostone j 
Prezidento Lietuvių Dieną dėl per lietuvią-amerikonų konfe- | 
visos Amerikos. Taigi manomu renciją ir turėjo labai didelį 
neprošalį būsiant paduoti čia pasisekimą. (Būtų pageidau- 
kai-kurias mintis, kaip geriau- jama padaryti iš jų daugiau 
šia yra tas Tag Day atlikti. kopiją ir suteikti reikalaujan- 

Negali Tag Day gerai nusi- tiems skyriams).
sekti, jeigu jos reikalais rū- Į tą konferenciją (taip-pat 
pinsis vieni lietuviai. Čia bū-! ir į anas pirmas prakalbas) 
tinai reika sutartino darbo lie- reikia pakviesti vietinių ame- 
tuvią ir amerikonų visuome- rikonų laikraščią reporterius, 
nės. Kad Tag Day gerai nu- kurie be abejonės pasistengs 
sisektą, mūsą nuomone, rei-; tą konferenciją aprašyti savo 
kia šią sąlygą: laikraščiuose.

1) reikia, kad intekmingoji Tarpe atsilankiusiąją į kon- 
vietinė amerikoną visuomenė ferenciją be abejonės atsiras 
apie tą Tag Day iš anksto ži- naują amerikonų, sutinkan- 
notą, jai užjaustų ir ją remtų; čių ineiti į lietuvią-amerikonų

2) reikia, kad amerikoną komitetą. Visų komiteto na- 
spauda iš anksto tą Tag Day rių pavardės turi būti pagar- 
plačioms minioms išgarsintų: sintos vietos laikraščiuose. Ko-

3) reikia, kad į tą darbą mitetas turėtų parašyti atsilie- ■ 
būtą intraukta vįsas mūsų jau- pimą t-rumpą-drūtą į ameriko

nus reikale šelpimo lietuvių 
ir tą atsišaukimą paskelbti lai
kraščiuose. Kiekvieną inplau- 
kiančią auką reikia skelbti 
laikraščiuose. Tas bus nuola
tinė reklama komitetui.

Tuo pačiu laiku turi būti 
varomas uoliai priruošamasis 
darbas lietuvių tarpe. Čia ir
gi reikia ne vienų prakalbų ir

ne-

V r
1(.

savo merginų ant užkandos, 
už kurią užmoka. (Pinigus 
arba gauna iš anksto iš T. Fon
do valdybos, arba uždeda sa
vo ir paskui atsiima.) Vakare 
atima dėžutes (dėžutės turi bū
ti sunumeruotos), užlipina 
skylutes tam tikrais popierė
liais, ir suneša dėžutes į vie
ną vietą. Merginas parveža 
namon.

Turi būti paskirta viena 
vyriausioji vieta, buveinė 
(headųuarters), su kuria susi- 
žino visi Kapitonai ir gauna 
visą reikalingų daiktų ir pata
rimų.

Ant rytojaus, ar kada pa
togiausia, turi būti sušauktas 
lietuvių visuomeniškas susirin- 
'kimas, kurin ateis ir aukų 
rinkėjos. Tada esti praplė- 
šiamos dėžutės, visiems ma
tant suskaitomi pinigai, padė
kojama ir pagerbiama darbi
ninkai. Aukų rinkėjoms pra
vartu būtą duoti paskui T. 
Fondo vardu nedidelės dova
nėlės, arba bent pripažinimo 
laiškai.

Toks proektas susidėjo min
tyse rašančio šiuos žodžius, 
prisižiūrint į ligšiol daromus 
lietuvių bandymus toje srityje. 
Gyvenimas be abejonės turėtų 
kai-ką dapildyti ir pataisyti. 
Lai tat ir kiti, to gyvenimo 
pamokinti pasistengia pasida-

Atėjus lyti savo patyrimais su visuo-

ne vieno susirinkimo. Reikia 
j intraukti į aukų rinkimą visą I 
jaunuomenę. Čia augusią jau- į 
nuomenę labai paskatina į dar- 

|bą kitataučių prisidėjimas, jų) 
kalbos apie Lietuvą ir lietu-!

I vius. Kiekvienas tada atsi- 
mensL, kuomi esąs, atbunda 
jų dvasia. Komitetas turi iš 

j anksto pasirūpinti dėžučių au- 
Įkoms rinkti ir ženklelių bei 
I vėliavėlių, dalinti aukotojams. 
! Kada jau leidimas gautas ir 
viskas priruošta, prieš pačią 

i Tag Day reikia padaryti bent 
porą susirinkimų aukų rinkė
jų. Reikia jiems duoti reika
lingų informacijų, išaiškinti 

i priedermes, uždegti prie uo- 
i lauš darbo, pasišventimo.

Komitetas turėdamas savo' 
i miesto pieną ir žinodamas, 
kiek turės rinkėjų, išanksto 
sustato pieną, kur turės būti 
pastatytos aukų rinkėjos. Pa- 

į skutiniame susirinkime kiek- 
: vienai bus paskirta vieta, in- 
I teiktos dėžutės, ženkleliai, bro- 
šurėlės ir t.t. Kad būtų gera 
tvarka, reikia kiekvienai de
šimčiai (ar keliolikai) rinkėjų 
paskirti vieną Kapitoną. Ka- 

i pitonai paima mergaites savo 
globon ir turi laikyti globoje 
iki kitos dienos vakaro. Jie 
nuveža jas į vietą, užmoka už 
karus, jie nuolat jas lanko ir 
prižiūri, kad joms netruktų 
ženklelių ar ko kita.

i pietų laikui jisai per du atvė- mene. 
Į ju nuveda po pusę skaičiaus

I

nimas, ypač čion augęs.
4) reikia visam atlikimui 

Tag Day labai geros organiza
cijos.

Apie kiekvieną sąlygą, pa
kalbėsime skyrium plačiau.

Sumanęs savo kolonijoj da
ryti Tag Day, Tautos Fondo 
skyrius, visų-pirma turi pra
dėti nuo prakalbi} surengimo, 
kad užinteresavus tuo reikalu 
vietinę lietuvią visuomenę. Į 
tas tečiau prakalbas būtinai 
reikia pakviesti pakalbėti ir 
vieną-kitą intekmingesnį ame
rikoną, lietuviams prielankų. 
Tokie amerikonai, pakviesti 
pakalbėti lietuviams apie lie
tuvią reikalus, žinoma, pa
norės tuos reikalus pažinti. 
Užtat jiems reikia suteikti lite
ratūros anglą kalboje apie lie
tuvius ir Lietuvą, čia labiau
siai tinka ‘* A plea for the Lit- 
liuanians,” — mėnesinis žur
nalas, leidžiamas kun. J. Kau- 
lakio (324 AVharton str., Phi
ladelphia, Pa.) ir visos brošiū
ros, išleistos p. J. Gabrio (y- 
pač A sketch of the Lithuanian 
nation). Iš tos literatūros a- 
merikonai pažins netik dabar
tinius Lietuvos vargus, bet 
taip-pat ir garsią jos praeit}, 
ir jos politiškus siekius atei
čiai.

Gi kalbėdami apie tą viską 
minioms lietuvią klausytoją 
jie parsiims tuo, ką kalbės ir 
nejučiomis ingys prie lietuvią 
simpatijos. Tokiuos tai pir
miausiai ir reikia pakviesti į 
mišrų lietuvią ir amerikoną 
komitetą organizavimui aukų 
rinkimo nukentėjusiai Lietu
vai. Tas komitetas, žinoma, tu
ri veikti išvien su vietiniu Tau
tos Fondo skyrium. Naudinga 
yra, kad tas mišrusis komite
tas išrinktų sau iždininku kokį 
intekmingą vietinį bankininką 
amerikoną, per kurio banką 
visi surenkamieji pinigai turė
tų pereiti. Eitų jie galutinai 
į Tautos Fondo Centro kasą. Iš 
to banko išimti ir išsiųsti pini
gus galėtų tik vietinio Tautos 
Fondo skyriaus valdyba

Tai bus tik pradžia ėjimo 
į amerikonus. Tolimesnis žin
gsnis turėtų būti šis: su pa- 
gelba tų pirmųjų lietuvių prie- 
telių reikia organizuoti plates
nę konferenciją, į kurią su
kviesti visą žinomą vietinę a- 
merikonų inteligentiją, biznie
rius, politikierius. Nereikia 
gailėties pinigų markėms, nei 
darbo Surašymui ir išspauzdi- 
nimui iškalbingų pakvieti
mų. Pakvietimus išsiuntinė
jus, prieš pačią konferencijos 
dieną reikia dar per telefoną 
pakalbinti visus pakviestuo
sius, prašant būtinai į konfe
renciją atsilankyti. Jeigu po 

, to visa iš šimto pakviestųjų 
. ateis bent 10 — tai bus did- 
. žiausis laimėjimas.

Konferencija turi būti at
likta rimtai, turiningai ir są
mojingai. Reikia, kad kas iš 
vietinių ar kaimynų inteligen
tų lietuvių priruoštų rimtą pa
skaitą apie Lietuvos praeitį, 
dabartinį padėjimą ir apie jos 
viltis ateičiai. Reikėtų pra
kalbų ir amerikonų. Labai 
būtų naudinga tai konferenci
jai parūpinus nykstančius pa
veikslus apie Lietuvą su ma
giška lempa. Neapsakomos 
svarbos darbą yra padaręs Bo-

ARBA VIEŠAS AUKŲ RIN
KIMAS PO MIESTO 

GATVES.
Mes jau senai supratome, jog 

gelbėjimui 'Lietuvos iš vargą 
bedugnės — reikia ne tik pa
tiems lietuviams išeiviams dė
ti aukas, bet taip-pat sužadin
ti kitataučius prie duosnumo. 
Ypač iš amerikoną privalome 
pagelbos prašyties, nes Ame
rika turtinga ir duosni, o 
dar atsiminkime ir tai, kad y- 
pač ačiū dabartinei Europos 
karei dar labiau pralobo. Rei
kia pripažinti, jog ameriko- ■ 
nai ligšiol gražiai savo tą krik- . 
ščionišką priedermę pildė: šel
pė gausiai belgus, lenkus, žv- - 
dus, serbus. Jeigu lietuviai 
ligšiol mažiausiai iš ją gavo ; 
auką, tai tik dėlto, kad lig
šiol nesistengė rimtai savęs ir ■ 
savo vargi} pagarsinti.

Pirmieji lietuvią klabinimai 
į amerikoną širdis — buvo tai 
pirmi silpni bandymai, kurie 
negalėjo atnešti žymią pasek- 
mią. Eita apgraibomis, ne- 1 
žinota kelią ir būdą, užtat ir 
pelnyta mažmožiai. Pav. Chi- 
cagoje darytoji lietuvią Tag 
Day nedavė nei $3.000.00. 
(Kiekviena rinkėja vidutiniš
kai surinko apie $6.00.) Tuo 
tarpu gerai prisiruošus, išsi- 
garsinus galima buvo ten pel
nyti mažią mažiausiai penkis 
syk tiek. Tą patį silpną pri
siruošimą matėme ir kitose ko
lonijose. Jau šiek tiek geriau 
buvo ruošiamasi prie Tag Day 
So. Bostone ir Cambridge. Bet 
ir ten dar buvo padaryta klai
dą. Be to So. Bostono Tautos 
Fondo skyriui, besiruošiant 
prie Tag Dav, reikėjo perga
lėti daugelį kliūčių, kurias 
darė savi laisvamaniai ir soci
jalistai ir pagaliaus Bostono 
policijos viršininkas. (žiūrėk 
‘ ‘ Darb. ” 45 No) Kada jau bu
vo beveik visa priruošta, ne
tikėtai policijos viršininkas už
draudė visokius Tag Day, pa
siremdamas vietiniais įstaty
mais. Gi tie įstatymai reika
lavo, kad kiekvienas pardavi
nėtojas ženklelių (Tags) nors 

Į ir geriems tikslams turi išsiim- 
i ti biznio laisnę, už kurią ke
letą dolerių turi užsimokėti, 

i pagaliaus gauti leidimą ant 
! rašto iš savininko tų namų, 
ties kuriais jisai tą savo biznį 
darys. Įstatymai daro išimtį 
tik vietinėms labdaringoms or
ganizacijoms, kurios yra pa- 
liuosuotos nuo mokesnio. Iki 
paskirtos Tag Day tik buvo 
belikę keletas dienų. Per tą ke
letą dienų Bostoniečiai taip su
kruto, jog gavo iš labdaringų 
organizacijų leidimą veikti ant 
gatvių jų vardu ir apie 130 
leidinių iš namų savininkų, pa
statyti ties jų namais mergai
tes, aukų rinkėjas. Galima 
numanyti, kiek tai Bostonie
čiams reikėjo prisibėgioti, kol 
visą šitą išsirūpino; ir tegalė
jo pastatyti ant gatvių tik 130 
rinkėjų, (apie kelios dešimtis 

Į dar ėjo rinkti po namus) ku
rie vis dėlto surinko iš viso

v •

Uosis.

Iš po darbininko plunksnos.
DVI SROVI

(Tąsa) 
lyje kame viena nuo kitos skiriasi, įvairuoja, | 
bet abelnai imant visos kartu remiasi ant vieno 
bedievybės pamato, ir tas jas visas vienija 
bent ant tiek, ant kiek tas yra galima parti
ją gardeliais apsitverus, ir srovią barjerais 
persidalinus.

Kad tamsta suprastumei bent kuomi tos* 
bedievių partijos viena nuo kitos skiriasi, tai, 
aš čionai trumpais žodžiais pažymėsiu.

Socijalistai, tai yra tokia partija, kuri 
kovoja, kad visokia nuosavybė, visi . turtai 
būtą valstybės nuosavybė, ir kad toje valsty
bėje būtą lygus visi piliečiai vyrai ir moterys, 
turėtą lygias balsavimo teises, ir visa valsti
jos valdyba būtų renkama visų žmonių balsa
vimu. O kad nei viens savo nuosavybės ne- 
nor išsižadėt ir geruoju neduos kitam prisisa- 
vyt savo turtus, tai socijalistai mano tai pa
daryt per prievartą ir tam tikslui ruošiasi 
prie visotinos pasaulio revoliucijos — prie ko
vos. O kad tikėjimas kraujo praliejimus ir 
skriaudimą artimo užgina ir tuomi jau yra jien 
priešingu. Dėlto apart kovos su išnaudoto
jais socijalistai aršiausiai kovoja prieš tikėji
mą ir tikisi tuomi sudemoralizuot žmoniją o ta
da žinoma lengviaus jiems būtų pasiekt savo 
tikslą, sukelt revoliuciją ir praliet kraują 
kaltųjų ir nekalti} žmonelių ir nuskriaus mi
nias, panaikint nuosavybę ir užkraujant gele
žinės nelaimės jungą ant žmonijos sprando.

Socijalistai dar tarp savęs skirstosi į ke
lias pakraipas, bet tos pakraipos nuo abelnų 
bruožų čia užbriežtų mažai kuomi įvairuoja ir 
skiriasi.

Anarschistai, visiškai priešingai socija
listams, viską remia ant žmogaus ypatiškos 
laisvės. Kaip socijalistai žmogų visiškai pa
aukauja visuomenei-valstijai, taip anarchis
tai aukoja valstiją, visuomenę žmogui. O 
kad žmogui negal būt absoliutiškos gerovės 
kuomet jį varžo valstijų įstatymai ir visuome
nės sutvarkymas dėlto anarchistai stengiasi 
prašalyti valdžią ir išardyt visuomenišką su
tvarkymą žudymais ypatų augščiaus stovin
čią valdininkų ir tiems panašių, ir tikisi tuo
mi pasiekt savo tkslą — absoliutišką žmogaus 
gerovę ir laisvę. O kad tikėjimas užgina už
mušimą žmogaus ir tuomi priešinasi anarchis
tų siekiams ir idealams dėlto ir anarchistai kiek 
galėdami kovoja prieš tikėjimą.

Pasaulio pramoninninkai arba aidoblistai 
yra artimiausi broliai anrchistų. Jie taip-pat 
nepripažįsta jokios valstybinės ir visuomeniš
kosios valdžios, nei tvarkos, turtus ir darbo 
įrankius su dirbtuvėmis, žemėmis ir visais ka
pitalais rokuoja darbininkų nuosavybe, nes 
darbininkai juos padarė ir eina prie to, kad 
visokia nuosavybė pereitų į darbininkų rankas 
nežiūrint ant niekeno skriaudos nei gyvas
ties aukų.

Šalininkai tos srovės pripažįsta, kad 
darbininkai dėl pagerinimo savo būvio kovoje 
su kapitalistais tur vartot naikinimo būdą, 
kaipo tai: gadinimą mašinų ir įrankių grio
vimą ir dinamitavimą fabrikų-dirbtuvių ir t.t 
Nuo krikščionių demokratų ir socijalistų la
biausia tuomi skiriasi, kad pripažįsta kovos 
įrankius vien propaganda, darbininkų organi
zavimosi ir kumšties, keršto ir ardymo spėką. 
O krikščionys ir socijalistai savo veikimą, kaip 
žinome, stengiasi remt ant politikos ir darbi
ninkų vienybės be naikinimo darbo įrankių.

Aidoblistai taip-pat kovoja prieš tikėji
mą iš tos priežasties, kad tikėjimas draudžia 
daryt skriaudą ne tik savo prieteliui, bet ir 
neprieteliui. Nors pačios kovos tikėjimas ir 
nedraudžia, bet kerštą ir bereikalingą žmo
gaus nuosavybės turto naikinimą griežtai už
gina ir pasmerkia — o tas aidoblistams ir ne
tinka.

Žinoma, aš neesu tam priešingas, kad 
bedieviai darbininkai organizuojasi bedieviš
kais pamatais—nes kiekvienas namus stato ant 

l savo pamato, ir bedieviai turėdami vien tiktai 
J bedieviškus supratimus apie pasaulį, apie do- 
i rą ir teisybę kitaip žinoma ir daryt negalėtų.

Bet kad daugelis mūsą brolią krikščionių 
-kataliką yra įveltą į bedieviškąsias organiza
cijas ir savo energiją ir laiką jose eikvoja, ma
nydami dirbą visą geriausi darbą. Tai ir pa
siryžau parašyt šias eilutes dėl paaiškinimo 
gerosios ir blogosios pusės socijalizmo.

Parašiau ne iš piktumo, ne iš keršto, tik
tai taip sau vardan teisybės — kad'žmogelis 
neklystą iš nežinojimo. Tai yra, kad pama
tęs kaip dalykai iš tiesu yra prisitaikintą ir 
su savo veikimu taip, kad iš to jo triūso ir 
pasišventimo būtą visą didžiausia nauda jam 
pačiam ir visiems darbininkams; visam dar- 

! bininką luomui.
Žinias šiam veikalui sėmiau gyvenimo 

prityrime, taip-gi daug kuomi pasinaudojau 
konferencijose gerb. kun. Dr. A. Maliauskio 
So. Bostone š. 1916 m. šv. Petro bažnyčioje 
laikytose. Už ką tariu širdingą ačiū, nes tų 
žinią niekados nebužmiršiu nei aš, nei kiti, 
kurie turėjo progą jas išgirsti. Ir tikiuosi, 
kad gerb. kun. A. Maliauskis nepalaikys man 
už blogą, jeigu bent kaip kurias iš žinią gir
dėtą jo konferencijose čionai įrašiau.

Socijalizmą perstačiau iš gerosios ideali
nės ir blogosios pusės, taip, kaip jis man iš
rodo, o skaitytojai patys tegul sprendžia ko ji
sai yra vertas, ir ar verta jį remt ar ne.

Aš manau, kad kožnas supras, kad čia 
parašyta viskas tiktai žmoneliams menkai mo
kytiems ir jiems prieinamoje kalboje ir formo
je. O turintieji didesnį mokslą lengvai gal 
pasirinkt bent kokio mokslavyrio raštus para
šytus toje mokslo šakoje ir pastudijavę patys 
pamatys kas yra ištikrąją auksas, o kas tik 
taip blizga, kaip bala prieš saulę.

F. V.

Naujas Veikalas
Surengtas Vienam Balsui ir Piano

MEILE
Jau išėjo iš spaudos

Muzika A. Aleksandravičiaus.
Žodžiai L. Šilelio.

■ . Kaina 40 centų. . . ......

Galima Gauti “Darbininko” knygyne.
Pinigai gi r* Mušt knatu žer'delbiu.
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Upelis.

NEWARK, N. J.

LDS. 14-ta kuopa sujudo.

davinėju ir tuomi dar 
parodo ubagišką dvasią.

J. T pleiki s.

aunnnui 
ius noro 

jaunimu Su
se.

klebonas

Paskutiniu laiku LDS. 14 
kuopa buvo lyg sutingus vei
kime ir nieko tokio kiltesnio 
neparodė. Bet balandžio 14 
-d. š. m. atsibuvusiame susirin
kime pasirodė kas kita.

Susirinkiman atsilankė be
veik visi Newark’o įžymesnie
ji veikėjai lietuvių tarpe.

Susirinkimas atsibuvo toks 
rimtas, entuzijastiškas ir visi 
su tokiuo pasišventimu prisi
žadėjo veikti dėl labo savo or
ganizacijos. Šio susirinkimo 
visas vakaras pašvęstas vien 
apkalbėjimui apie katalikiškos 
spaudos ir ypač savo organo 
4 ‘ Darbininko ” ir “ Darbinin
ko” leidinių platinimą.

Išrinkta tam tikras komite
tas, kuris kreiptus į pagelbi- 
nes dr-jas ir visur kitur kur 
tik pasitaikys proga, nepra
leisti jos platinimui savo laik
raščio “Darbininko” ir kitų.

Nutarta surengti" prakalbas 
tuojaus po Velykų.

Dėl trumpumo laiko visi ki- 
ti organizacijos reikalų apkal- 
bėjimai palikta svarstyti ant 

* ekstra susirinkimo, kuris nu
tartas tuojaus vėl sušaukti.

Išskyrus finansų sekretorką 
p-lę B. Vaškevičiutę moterų 
nei merginų šiame susirinkime 
nebuvo. Kas do priežastis, 
tai nežinia, ale gal tai vis pa
laikąs buvusio apsnūdimo.

Pradėjus smarkiau krutėti, 
veikti, pribus ir mūsų mote
rys ir merginos darbininkės 
pagelbon kitiems, nes jos nie
kada nenori likti paskutinės.

T. Fondo komitetas su
judo rinkti aukas dėl karės nu
kentėjusių per blankas kur ir 
darbininkų kuopoje buvo atsi
lankęs ir paliko kelias dešimtis 
blankų. Darbininkų kuopos 
raštininkė beveik visas išdali
no nariams ir ji jas kontro
liuos, t. y. surinks atgalios ir 

- ves* tame visa tvarką.
V—is.

WATERBURY, CONN.

Balandžio 13 d. Lietuvos , 
Vyčių -7 kuopa laikė mėnesinį 

. susirinkimą. Daug buvo vi- 
į šokių įvairiausių svarstymų 
i dėl vyčių labo. Nors dalį jų 
pasiryžau parašyti.

Tuojaus po Velykų paren
gti prakalbas parsikviečiant 
kalbėtoju Centro pirmininką 
Joną Karosą.

Parengti katalikiškos spau
dos savaitę t. y. pardavinėti 
knygas užrašinėti laikraščius 
ir tt.

Ir dabar parsitraukti tau
tiškai katalikiškos spaudos lei
dinių ir pardavinėti, prie kiek
vienos progos, kaip tai pa
rengtuose draugijos vakaruose 
ir tt.

Tuojau po Velykų turėti , 
draugišką vakarą. Taip-gi 
po Velykų neilgai trukus ža
dama vyčių kuopa pasirody
ti scenoj net su keliais veika
lais. Veikalus kiek girdėjau 
turi šiuos paėmę: Ant Bedu
gnės Krašto, Tarp Dilgėlių Ro
žės, Linksmos Dienos, Tarnai
tė pamokė, Jonukas ir Mariu
tė. Augščiau minėti veika
lai yra jau mokinamosi ir ne
užilgo manoma bus statyti.

Vargšas.

NEW BRITAIN’O CONN. L. VYČIŲ VAKARIENĖ.

į. * ►

kaip 
Jame 

susipažin-

BRIDGEPOET, CONN.

Apie jaunimą.

Vos keletą menesių, 
atvykau šin miestan, 
apsibuvus, ėmiau
dinėti su vietos jaunimu. Tei
sybę pasakius daug ko netin
kamo pamačiau. Ypač tas ne
gerai, kad griebiasi svetimos 
kalbos ir visa dvasia tolsta nuo 
lietuvystės. Pasilinksminimo 
vakaruose matosi amerikoniz- 
mo dvasios, šoka amerikoniš
kus šokius, beždžioniauja 
tango.

Yr’ būrelis jaunuolių, ku
rie supranta ir brangina lietu
viškumą, kurie ryžtasi traukti 
savo tautiečius į visuomenišką 
gyvenimą, įtraukti į prakilnų 
atbudusių katalikų judėjimą. 
Dieve, jiems padėk įsiūbuoti 
čionykščius katalikus ir įtrau
kti į visuomenišką veikimą.

Čionykštė L. Vyčių 27 kuo
pa skaitlinga nariais. Turi 
70 ypatų. Žiūrint į tai, ką 
kitos vyčių kuopos atlieka, tai 
rodos, kad šioji didi kuopa 
galėtų daugiau pasidarbuoti, 
negu ligšiol.

A. Jasinskiutė.

CLEVELAND, OHIO.

Moterų Sąjungos kuopa.

Pasidarbavus energingoms 
Vytėms p-lėms O. G. Žvingi- 

i liūtei ir Bronislavai Skupkaus- 
į kiutei bal. 9 d. šv. Jurgio ba
žnytinėj mokslainėj įvyko susi
rinkimas. Plačiai buvo išaiš- 

I kinta Sąjungos gerumas. Pasi- 
j rodė daug pageidaujančių net 
j vesti Moterų Sąjungos, kuopą. 
Buvo išrinkta valdyba — 
p-lė O. G. Žvingiuliutė, 
pirm. D. šerkšniutė, 

\ p-lė B. Skripkauskiutė, 
p-nia V. Šukienė, iždo globėja 
p-lė M. Rakauskaitė, tvark- 
darė p-nia M. Dirsutienė.

Galima tikėties, kad nau
ja kuopa turės geras pasek-4 
mes. Į valdybą pakliuvo dar
bščios narės, kurios nesigai
lės pasidarbuoti dėl šios pra
kilnios organizacijos. Tas pa
sirodė jau susirinkime, nes 
nutarė, kad ant sekančio susi
rinkimo kiekviena narė atsi
vestų po naują narę ir podrau- 
ge agituotų kuolabiausiai. Vi
sos darbštesnės moterys ir 
merginos turėtų priklausyti 
prie Sąjungos ir sujungtomis 
spėkomis žengti prie augštes- 
nio tikslo.

Turiu dar priminti, kad p- 
lės Zvingiliutė ir Skripkaus- 
kaitė yra čia gimusios, bet ne
žiūrint į tai yra daug atsižy
mėjusios su savo gabumais. 
Abi yra gabios artistės, geros 
dainininkės ir uolios darbi
ninkės lietuvystės dirvoj. Gar
bė tokioms žvaigždutėms, ku
rios dirba dėl savo tautos ge
rovės. L. Vyčių 25 kuopoj ir 
daugiaus randasi tokių veikė
jų, kurios yra ir-gi pagarsėję 
tarpe vietos lietuvių.

Špokas.

pirm, 
vice- 
rašt. 
ižd.

MONTELLO, MASS.

Reikia daugiau pasidarbuoti.

Šioje didžioje kolonijoje 
permažai tesiplatina katalikiš
koji spauda. Malonu buvo 
išgirsti ‘ ‘ Draugą ’ ’ virstant 
dienraščiu, bet nesmagu, kad 
mūsų kolonijoje nėra jo platy- 
tojų. Iš katalikiškų laikraš
čių labiausiai čia įsigyvenęs 
“Darbininkas.” Bet ir tas tu
rėti} būti labiau išplatintas. 
Reikalinga čia visų katalikiš
kų laikraščių platintojų. Agen
tai turėtų eiti per stubas ir 
taip-gi, kad gatvėse pardavi
nėtų.

WEST LYNN, MASS.

Ima nubusti ir veikti.

Zanavykas.

BROOKLYN, N. Y.

Ateikite j vakarėlį.

L. Vyčių 41 kuopa rengia 
vakarėlį antrą Velykų vakarą, 
24 d. balandžio naudai gimnas
tikos skyriaus. Taigi apylin
kės Vyčių kuopos yra kviečia- i 
mos atsilankyti į mūsų vaka- į 
rėlį. Pradžia 7 vai. vak. No. 
5-tos parapijos svetainėje.

Taipgi buvo perskaitytas 
laiškas su užkvietimu į rengia
mąjį vakarėlį moksleivių, New 
-York Broux, kuris atsibus 
29 šio mėn. Nutarta dalyvauti 
tiems, kurie galės.

J. K. M-kas.

vieny, 
Cio 

kun. Matulaitis labai parėmė 
tą judėjimą, bus jiems dvasiš
ku vadovu, patarėju, šelpėjų. 
Nutarė parsitraukti lietuviškų 
laikraščių, knygų. Skaitys 
“Pro Lithuania” ir parsi
trauks “Darbininke” skelbia
mą} laikraštį “A Plea for the 
Lithuanians.” Dabar tai kle
bonas paveda savo lietuviškus 
laikraščius tiems jaunikai
čiams ir panaitėms. O tokių 
laikraščių mūsų klebonas turi 
daugiau, kaip tuziną.

Dieve, padėk šitam jauni
mui darbuoties ir išbujoti.

Moterų dr-jai sekasi.
Moterų dr-ja stiprėja, blai

vininkai silpnėja, socialistai 
nyksta.

CEDAR RAPIDS, I0WA.

Parodė savo mokslą.

“Laisvės” No. 24 buvo iš 
šio miestelio korespondencija, 
kurioj vietos lietuviai išvadvti 
tamsūnais. Turbūt korespon
dentas labai mokytas, kad ki
tus vadna tamsūnais. Bet toj 
pat korespondencijoj pasirodo, 
paskutiniu nežinėliu, nes ra
šo Cedar Rapids, Mich. Mat 
nežino nei kokioj valstijoj gy
vena.

Toliau ant manęs užsipuola 
būk aš SLA. 179 kuopos susi
rinkime kovo 12 d. vartojęs 
biaurius žodžius. Vartojau 
žodžius riaušininkai, bedie
viai, laisvamaniai. Ar tai 
biaurūs? Dar prikiša man 
škaplierius. Girdi nieks nuo 
jo nepirks jų. AŠ jų nepar-

SO. MANCHESTER, CONN.

Pavyzdingos krikštynos.

Balandžio 9 dieną atsibuvo 
pas Petrą Ambrasą krikštynos. 
Svečių buvo visai mažai. Susė
dus vakarienę valgyt aš primi- 

į niau apie mūsų brolius Lietu- 
I voj vargstančius ir tuojaus bu
vo sumesta keletą centų dėl T. 
Fondo. Aukojo šie:

Petras Ambrasas $2.00, An
tanas Alubeckis $1.00, K. Dai- 
nis 50c., Statonis 50., Kviea- 
kauskienė 50c., Jurgis Blotnis 
25c. Viso surinkta $4.25.

Pasiųsta per “Darbininką” 
Tautos Fondui. Taigi auko
tojam} tariu ačiū.

Mūsų So. Manchesterio lie
tuviai neatsisako nuo aukų, už
jaučia savo brolius Lietuvoje, 
duoda kas kiek gali.

Antanas Alubodris.

ATHOL, MASS.

Blaivininkų susirinkimas.
Balandžio 12 d. buvo blaivi

ninką susirinkimas. Atsisa
kius p. Ant. Losevičiui nuo 
raštininko vietos, jo vieton iš
rinktas p. J. Gailiunas. Prie 
išdavimo išrinkta p-lė Ona Ta- 
mašauskiutė.

Nutarta gegužio m. sureng
ti teatrą ir pakviesti kokį ge
rą kalbėtoją.

Iš Atholio keletas mergi
nų išvažiavo į vienuolyną, ki
tos ištekėjo, tai dabar čia mer
ginų jau nedaug tėra, o iš 
Lietuvos naujų nepribūna. Tai 
jų algos kįla, darbų joms ne
trūksta. Kur pirma mokėda
vo po $4., tai dabar po $5 mo
ka.

K. G.

CHICAGO, ILL.

Labdarybės reikale.

Labd. S-gos 6 kuopa prie šv. 
Mikolo A. parapijos turėjo sa
vo susirinkimą bal. 11 d. Buvo 
paaiškinta centro valdybos nu
tarimai. Buvo nutarta, kad 
direktoriai imtų veikti ant 
užpirktos prie šv. Kazimiero 
vienuolyno žemės ir kad far- 
meris nuo tos žemės pasitrauk-1 
tij. _ t ’I

Rašt.

I

Kaip kitose lietuvių koloni
jose katalikai buvo apsnūdę, 
nesikišo daug viešumon, o tik 
leido save vedžioti, socialistė- 
liains ir laisvamanėliams, tai 
taip buvo ir čia. Bet kaip 
daugelyje kolonijų katalikai 
jau ėmė dairyties, išvysti, kur 
veda socijalistai ir laisvama
niai, ėmė darbuoties ant tau
tiškai katalikiškos dirvos, tai 
lietuvių katalikių sujudimas 
regimas ir čia. Reikia tikė- 
ties, kad tas judėjimas išbu
jos ir kad čionykščiai katali
kai liausis klausyti laisvama
nių bei socijalistų, o, turė
dami savas organizacijas, dar
buosis dėl jų labo tautiškai-ka- 
talikiškoje dvasioje.

Iš čionykščių katalikiškųjų 
organizacijų geriausiai gyvuo
ja šv. Juozapo pašelpinė dr-ja. 
Prie jos gali prigulėti mote
rys ir merginos. Ši dr-ja pa
rodo veiklumą. Trukdymų, 
pajuokimų buvo tiek ir tiek, 
bet jos įsteigėjai ir pirmieji 
nariai nieko nepaisė, o’ tik 
dirbo. To darbo vaisiai ma
tomi — dr-ja bujoja. Kovo 
26 d. ši dr-ja buvo surengus 
prakalbas. Kalbėjo P. Gudas 
iš So. Bostono. Žmonių ge
rokai buvo prisirinkę ir dr-ja 
laimėjo keletą naujų narių.

Čia yra ir LDS. kuopa. Kaip 
ir minėtoji dr-ja iš pradžios 
turėjo labai intemti spėkas, 
kad išbujoti, įgauti taip sa
kant pilietystės teises, tai ir 
šioji kuopa dabar turi taip- 
darbuoties. Kad supažindinus 
vietos gyventojus su LDS., tai 
kuopa buvo surengus baland
žio 16 d. prakalbas. Kalbėjo 
P. Gudas. Iš pradžios aiški
no apie darbininkiškus reika
lus, paskui apie LDS. ir ga
lop apie girtuoklybę. Buvo 
atvažiavę daugiau kalbėtojų, 
bet kadangi žmonės ėmė rink- 
ties daug vėliau, negu buvo 
garsinta, o kiti kalbėtojai tu
rėjo kitur pasižadėję, tai ir 
išvažiavo pirm negu galima 
buvo prakalbas pradėti.

Čia lietuvių yra daug maž 
500. Atskalūnų, laisvama
nių, socijalistų nedaug. Kuo
met čionykščiai lietuviai kata
likai labiau susipras, tai ga
lės daug pasidarbuoti ant vi
suomeniškos dirvos.

Šiuo tarpu geistina būtų, 
kad čionykštės lietuvės katali
kės pasirūpintų apie sutvėri
mą Amerikos Lietuvių R.-K. 
Moterų Sąjungos kuopos.

Lietuvis.

runaitį buvo krikštynos. Pa
prašyti jo gentis ir kaimynai I 
vaišinos. Neužmiršo ir atsi
mint ant nuvargintos savo tė- j 
vynės Lietuvos.

Sumanė padaryt auką ir 
nusiųst Tautos Fondan. Su
rinkta $9.75. Kuriuos pasiun- 
čiame “Darbininko” redakci- 
jon, meldžiam nusiųst Tautos 
Fondan.

Aukavo šios ypatos:
Po $1.00 Povilas Karoblis 

(kūmas iš Bostono.) Kazimie
ras Rudis, Alena Rudienė, po 
50c. Marijona Stonikė (ku
rna), Antanas Suranaitis, (na
mų gaspadorius), Petras Ka
roblis, Ona Karoblienė, El
zbieta Bicanaitė, Barbora Va- 
rabauskaitė, Antanas Sziltu- 
lis, po 25c. Antanas Miniuks, 
Kastancija Minikienė, Grasi
na Szitulienė, Gasparas Nava
kas, Kastancija Navakienė, 
Kazimieras Stonis, Petronėlė 
Stonienė, Veronika Stoniukė, 
Jonas Bernickis, Marei jone 
Dubinienė, Kazimieras Lape-

nas, Povilas Szatas, Antanas 
Čiaponis.

Ačiū visiem tariam už at
liktą gerą darbą. Tikimės, 
kad tie mūsų centai nušluostys 
niavienam broliui ir sesutei a- 
šaras. A. B. M.

Lietuviai kitur.
LONDONAS, ANGLIJA.

Sujudo jaunimas.
Vas. 24 d. J. Karasavičiaus 

namuose susirinko mažas bū
relis čia gimusių ir augusių 

i jaunikaičių ir panelių. Buvo 
■ keturios panaitės ir trys jau- 
nikaičiai. Jie nusprendė su
tverti Anglijos ir Škotijos lie
tuvių jaunimo dr-ją ir suvie
nyti juos į tą organizaciją. Ta 
dr-a rūpysis kiek galint geriau 
pažyti lietuvių kalbą, lietuvių 
rašliavą, istoriją, literatūrą, 
stengsis susipažyti su lietuvių 
judėjimu ir prisidėti prie kata
likiškai tautiško judėjimo.

LONDONAS, ANGLIJA.
Lietuviai, atsargiai su 

pinigais.
Nedėlioj 19 d. kovo A. Sin- 

ckui ant gatvės kas žin kas a- 
tėmė pinigus 8 svarus sterlin
gų suvirš. Beto dar A. Sinc- 
kui piktadariai ir dešinę ran
ką sunkiai išsuko. Tečiaus 
ligonbutyj daktarai ant grei
tąjį} sutvėrė ir tikimėsi, kad 
pasveiks, nors gal ims nema
žai laiko.

Lietuviai neprivalo su sa-. 
vinį daug pinigų nešties, yra 
ant to atsakančios valdžios 
bankos, kur galima pinigus 
pasidėti be baimės.

Turiu dar vieną dalyką pa
minėti, apie kaip kurių lietu
vių, ir-gi netikusį paprotį. 
Vieni kitiems pinigus rodyti. 
Kaip man teko patėmyt, tas 
daroma net smuklėse, prie ru
džio stalelio, še, sako, ot 
kiek aš turiu, kiti kitaip atsa
kinėja, suprask taip daroma 
dėl “unaro.” Šitas mūsiškių 
pasielgimas yra papeiktinas ir 
patiems kenkiantis, juk į 
smuklę visokių sueina. Ži
noma ant A. Sincko užpuoli
me ne lietuviai dalyvavo.

“Darbininkas,” tarpe Lon
dono lietuvių į trumpą laiką 
žymiai prasiplatino. Daugu
mas ir merginų su moterėlėms 
panorėjo skaityti, mat esą la
bai puikių elių, apysakėlių ir 
lengvas skaityti. Nekurie kal
ba, kad tai amerikiečių ge
riausias laikraštis. Atskirais 
No. išperka “Darbininko”.po 
30 egz. Kalnavertis.

s

BR0ADWAY
CLOTHES SHOP

915 Washington St. 
Cor.

Broadway 
& 

Pleasant St. 
BOSTON

915 Washington St. 
Cor.

Broadvvay 
& 

Pleasant Sts.
BOSTON

rara

Ateik į mūsų darbštų storą bile kokią dieną po No. 915 Washington st., kampas 
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 Storą, kaipo rinktinį Storą 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.

VYRŲ SIUTAI-pilki, raus- 
vai juodi ir mėlyni, tikro sty
liaus.

Vertės VYRŲ IR VAIKINŲ SIU- Vertes
TAI. Visokių vilnonių audimų, $15.00 
Naujų modelių, gražiausių for- par(]ao<]am 
mų, mėlynos saržos, 2 guzikų, 
kišeniai su uždangalais, 3 gu-q^ aa 
zikų, vėliausios mados ir kon-3kyV 
servatyviško styliaus.

Nežiūrint į tai, kad kainos pakilo ant vilnų ir kad pritrūko dažų, bet mes visvien 
nepakčlSme 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
Mūsų puikiausia pasiūti rū

bai, ypač sutaisyti vyrams, p* 
kurie mėgsta pasirėdyti pagal
naujausią madą, už tokius 1 J QA i 
pat kitur mokės $25.00 o pas l*«vV $

Vyrų kelinės dėvėjimui pa
vasarį, gražiai dryžuotos, ge- ųj 
rai pasiūtos, madnai sukirptos 
ir tvirtos materijos vertesni Qrt 
$3.00, atiduodam Vl»vV

mus gaus
1

ORANGE, MASS.

Aukos per krikštynas.
Bal. 9 pas poną Antaną

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 G VARANT

THE BROADWA1 A’T

A
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MNėr mergeles-j 
nėra laimės

“Lietuva” tikrai pražuvo 
— nei Jurgio Spurgio mums 

' I nebeparodo. Gal nebenori su 
darbininkais draugauti.

9

Aš esu ponaitis, 
Gražus jaunikaitis; 
Megiu gerai išsitraukti 
Ir kazyrėm’s pabubnauti.

Gaspadinė mane baro, 
Anksti į darbą varo; 
Spaudžia bėdos, klapatai, 
Vargiu bobos, it šeškai.

Kad žmogui gerti yra bloga 
Ir net kartais gauni sluogą — 
Prižadėjau viską mesti 
Ir su Magde apsivesti.

Visą svietą apėjau, 
Sau mergelės neradau;
Viena šleiva, kita kreiva, 
O Magdutė visai neina.

Dėdė Jackau, ką daryt,
Kur širdelė reik ramint?
Nėr mergelės — nėra laimės, 
Baigiu džiūti iš tos baimės.

Jonas Kempa.
♦ ♦ ♦

Vesk Agotą kuogreičiausia, 
Ji už visas patogiausia; 
Gyvena prie Brodvės už trečios 
Šalyj Baltraus rudojo varčios.

Dėdė Jackus.

Paieškojimai

JUOKŲ KĄSNELIAI,
Jonas. Kodėl šuva lodamas 

uodega vizguliuoja?
Juozas. Dėlto, kad už uo

degą drūtesnis.
Jonas. O jeigu būtų uodega 

už šunį drūtesnė?
Juozas. Tai 

vizguliuotų.
uodega

K i-H i X JW Vii laiškai

šunį

F. V.

agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti 
kas menuo. Todėl atspauzdincme įvairių 

varsų ir pardavinėjame tuzinais. 

Tuzinas 5 centai.

*
• «

Onutė. Mainyte, leisk ma
ne ant ledo pačiuošti.

Motina. Eik, eik, kad jau 
taip labai nori, bet, Dieve my
lėk, ledas inlužtų, o tu priger
tom, tai... nei namo nepa
reik.

Informacijų Biuras
Klausimas. Dėdė Jackau: — 

mūsų teta pasakojo aną vaka
rą apie tamstą, kaipo viską 
žinantį ir matantį dėdę. Aš 
labai norėčiau tokio protingo 
dėdės paveikslą pamatyti, 
galima?

Mister Dėdė Jackaus
Pasitikėdamas, kad Dėdė j 

Jackus, kaip visiems kitiems! 
suteiki savo atsakymus ant už
klausimų, tą patį padarysi ir 
man, — kreipiuosi prie jūsų 
didybės štai kokiu reikalu:

— Aš esu paprastas darbi
ninkas, nesu lankęs, nei ma
tęs nei dvasiškos akademijos, 
nei seminarijos, bet nuo kai- 
kurio laiko mane lietuviški so
cijalistai apšaukė savo kunigu 
ir gana.

Išsyk socijalistų teikiamos 
man kunigystės aš labai neno
rėjau priimti. Per keletą sy
kių aš jiems aiškinau, sakiau, 
jog aš kunigu nesu ir būti ne
noriu, bet socijalistai mano 
paaiškinimo ir rezignacijos ne
priėmė. Ir, kad juos kur cv- 
bukai, visi referendumu nu
balsavo, kad būtinai turiu lik
ti jų “kunigu.” Nebegalėda
mas atsikratyti nuo socijalis
tų prašymo ir maldavimo, nu
tariau likti lietuviškų socijalis
tų “kunigu,” panašiu į Moc
kų ir Bimbą.

Taigi, kada Dėdė Jackus 
apsiskelbei visų socijalistų ir 
bedievių Moize, tai pirmiausia 
turiu gauti iš Dėdės Jackaus 
pavelijimą:

n

Jonukas.
Tamstos tėta 

moteris, kad 
kampelyj iš- 
Už gerą jos

Paieškau lietuviškų socija
listų, kurie nekeiktų tikėjimo,- 
mylėtų savo tautą ir nenešiotų 
raudonos naktaizos. Už tuzi
ną tokių socijalistų duosiu pus
trečios kapos lietuviškų “cici- 
likų” ir du beigeliuku. Tuo
jaus atsišaukite pas Baltrų De
rėsiu, trečia grinčia nuo Da
ratos kaimo.

Atsakymas, 
labai razumna 
Dėdės Jackaus 
minties ieško, 
širdį pakštelėk jai dusyk į kak
tą. Dėdės Jackaus paveiks
lo pasiješkok socijalistų šven
tųjų tarpe. Kuris turi did
žiausią barzdą ir ilgiausį lie
žuvį — tas Dėdė Jackus ir bus.

Paieškau laisvamanių, kurie 
nors vienos katalikų bažnyčios 
kertis apdaužė. Už 
darbavimą bus jiems 
visos lietuvių tautos 

-skylės ir plyšiai.

jų pasi- 
suteikta 

skolos,

Mano antrašas: Tautiška 
Marmalienė, Dėdės Jackaus 
dešiniojo kampo vidurinis ak
muo, kur laisvamaniai kleri
kalizmui galvas daužo.

Paieškau jaunos mergaitės, 
ne senesnės .kaip 35 metų. Rei
kalinga išmėginimui pudros ir 
tepalų. Kuri iš mergaičių 
nurodytam amžiui atsako, te
gul tuojaus ant savo dviejų 
kulnių atrėplioja pas Jurgį 
Maliorių, Vokietuko krepšin.

Telegramos.
Dėde Jackau.

“Keleivis” pavogė Bostono 
teisybę ir gerai pašmeravęs ją 
socijalistiškais lašiniais, pri
siuntė į Scrantoną “kunigui” 
Mickui pašventinti. Pranešk, 
Dėdė Jackau, “Keleiviui,” 
kad jo “teisybės” uodega nu
truko, gal ponas de Bogočevs- 
ki atvažiuos ir prisius.

Scrantono Nezaliežninkai.

Tikyba ir Dora
Nuo Naujų Metų eina padidinta. Įvairaus skaitymo 

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

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

Prenumeratą galima siųsti ir krasos ženkleliais.
Adresas:
“TIKYBA IR DORA,”

1631 W. NORTH AVĖ., CHICAGO, ILL.

DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS
KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.

Ari .-
ar aš galiu likti 

lietuviškų socijalistų “kuni
gu,” ar ne.

Jie, socijalistai, nors ir 
turi savo “kunigus” Mockų ir 
Bimbą, bet kaikurie labai nu
siskundžia ant jų, sako, kad 
Bimba ir Mockus visai nesirū
pina apie socijalistų poterių 
sutvarkymą, apie pradinio ka
tekizmo sustatymą, 
jie vaitoja: — Mes, 
lig mūsų “kunigų” 
ir Bimbos patarimų 
laisvas pačias, imame laisvus 
šliubus, gyvename ir miršta
me laisvai, vaikus auginame 
laisvais, bet neturime ir neži
nome jokio laisvo katekizmo, 
iš kurio būtų galima vaikučius 
išauginti pilnoj laisvei ir liuo- 
sybėj.

Jeigu senelis Dėdė Jackus, 
sakau senelis, nes manau, kad 
senas, mat kiek aš Lietuvoj 
tų dėžių regėjau, tai jie visi 
buvo seni. Taigi tuom pasi
remdamas ir Dėdę Jackų vadi
nu seneliu, pripažins mane 

^socijalistišku “kunigu,” tai 
manau reikės pradėti rūpinties 
ir apie sutvarkymą laisvai so- 
cijalistiško katekizmo ir kitų 
maldos apeigų.

Laukiu iš Dėdės Jackaus at
sakymo.

Su tikra pagarba 
Visų socijalistų apšauk

tas kunigas
Dūda.

Klausimas, Iš kur “Kova” 
tokį prakilnų vardą gavo?

Džianas.
Atsakymas. Anais metais, 

kuomet dar lietuviai santaiko
je ir vienybėje gyveno, viena
me lietuvių kaimelyje susipešė 
du gaidžiu. Tos gaidžių peš
tynės taip labai patiko to so
džiaus vaikezams, kad jie, iš
sipirkę pas Leibą šifkortes, at
važiavo į Ameriką ir sukėlė di
džiausią kovą, kurios visas 
kankintinizmas suvažiavo į 
“Kovą.” Tokiu būdu ir “Ko
va” su socijalistais užgimė.

Dėdė Jackus.

Dažnai 
gird, su- 
Mockaus 
vedame

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra 

“DARBININKAS” 
“DARBININKAS” eina utaminkais, ketvergais ir su 

balomis.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau

ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 

darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių.

e “DARBININKAS” 
ninkui svarbu, n 
suprantama.

“DARBININKAS”
rios dailumu, gražumu, 
sija visas išleistuves.

visuomet turi viso to, kas darbi- 
audinga, indomu

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

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

intraukta | aukų rinkimą Lietuves reikale m s.
I

Klausimas. Jeigu žmogus 
paeina iš beždžionės, tai iš ko 
beždžionė paeina?

Jonukas.
Atsakymas. Iš socijalistiš- 

ko burbulo.
Dėdė Jackus.

Klausimas. Aš esu Jonas 
Spardžius, karštas tėvynės 
mylėtojas ir geras amerikonas, 
bet niekaip negaliu prisirašyti 
prie anglų kliubo. Anglai ma
nės neapkenčia. Kas daryt?

Atsakymas. Nusipirk du 
svaru čiutabokės, pusę svaro 
čiungamo ir už centą kvailoko- 
šės; viską sugrųsk savo spar- 
diškon gerklėn ir drąsiai eik 
prisirašyti prie anglų kliubo. 
Ai betča mai laif, jie tave už 
prezidentą išrinks.

Dėdei Jackui.
Pirmeiviško kampo skylėn. < 
Vokiečių submarinas “No.; i 

O.” nuskandino socijalistų 
raudonose jūrėse visus dėdės 
Bulotos faktus apie penkuode- 
gi, iš laisvamanybės gimusį, 
klerikalizmą.

Amerikos socijalistai tegul 
tuojaus pasiunčia kaizeriui Vi
liui ant raudonos jaučio skūros 
surašytą protestą.

Lietuvos pirmeiviai.
.------------- ------------------- , — L

Klausimas. Pasakyk, Dėde 
Jackau, kodėl žydai kiaulie
nos nevalgo?

Spurgis.
Atsakymas. Jei žydai kiau

lieną valgytų, tai ką gi pėt- 
nyčiomis socijalistai darytų. 
Juk socijalistai pėtnyčioj be 
kiaulės šlaunies, tai vistiek, 
kaip šuo be uodegos.

Dėdė Jackus.

Spirgučiai.
Bostono “Ateities” digliai 

— Vyčiai, rąžančius ir tautiš
ka baronka.

“Keleivis” kuomet meluo
ja, tai liežuviu net pakaušį 
kaso.

“Katalikas” sako esąs ne- 
beplikas. Laisvamaniai jam 
diktas kudlas užaugino.

nuolatai išleidinėja knygelių, 
turiningumu, pigumu

Skaitykite ir platykite “Darbi-ni-nkij.” jr jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

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

Adresas:

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

i r

ku- 
vir-

Pažanga”
PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu- į 

siems lietuviams ir apsiskaieiusiems darbininkams.
“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos J 

ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, origina-

X 
X 
X 
X 
X f 
X ♦t* 
f 
♦♦♦ pusmetinė $1.50, atskiras

VI-
Su naujais 1916 metais pradėjo eiti toliau regule- 

riai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, 
suomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —

M

liais raštais.
“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tautos 

klausimai.
“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben

dradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos literatai.
“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus.
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausi

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

mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir juos lavinti.
Metinė prenumerata $3.00,

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

kitės šiuo adresu:

“PAŽANGA”
P. O B0X 204, GIP.ABDVtLLE, PA.

Atsakymas Dūdai.

Mano brangus boisiuk ir so
cijalistų “kunige” Dūda: Iš
mintingas razumną mato ir pro! 
durių plyšį. Ieškodamas ma
no patarimų, parodei, kad 
tavo smegenynas baigia suaug- 

i ti į didelę ropę, kuri netrukus 
pradės lapoti ir žalioti. Su 
tokia galva gali ne tik į socija
listų “kunigus” runyt, bet ir 
Dėdės Jackaus sekretoriumi 
būti. Tik, susimildamas, per
daug nevėpsok ir nesidairyk į 

! Mockus ir Bimbas, nes dar, ap
saugok Perkūne, užsikrėsi jų 
liga ir pradėsi nuo velnių sku- 

j rą lupti ir iš jos socijalistams! 
raudonas naktaizas sukti. Jei 
ištikrųjų manai palikti socija
listų “kunigu” ir jie būtinai! 
to nori, tai aš, Dėdė Jackus, 
laiminu tave, brangus mano 
vaikeli ir prisakau tau į kiek
vieną Dėdės Jackaus Kampe
lį parašyti po vieną socijalis- 
tiško katekizmo skyrių, tik 
žiūrėk, kad ne būtų ilgas ir 
gerai sutvarkytas. Nuo šios 
dienos iš mano didelės malonės 
esi ir turi būti socijalistų ir 
laisvamanių kunigu ir aprū
pinti jų visas socijalistybes ir 
laisvamanybės.

Būk palaimintas naujai iš
keptas socijalistų ir laisvama
nių “kunige” Dūda. Neuž
miršk, kad tave į savo kampe
lį laukia išmintingiausia 
šaulyje.

Į

Klausimas. Dėdė Jackau, 
Kur randasi pragaras?

Tavo Sūnėnas.
Atsakymas. Socijalistų a- 

paštalo “kunigo” Mockaus ki
šenėje.

Dėdė Jackus.

Klausimas. Pasakyk, mel
džiamasis, Dėdė Jackau, ko
dėl žmonės nevaikšto galvo
mis?

Su augšta pagarba
Baltrukas Mulkintas.

Atsakymas. Kad mulkių pro
tas neišbyrėtų iš jų makaulių.

Dėdė Jackus.

Dt

f

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

—YRA—

Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 
Ramybei

Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei, 
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.

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

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

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

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

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

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt.

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

❖

Broliai darbininkai!
Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį

V _

Rev. Jos. Norbut
MOSSEND, LANARKSHIRE, SCOTLAND.

agaiys turi du galu.
• • •

Visi to paties Dievo.

t- r’*'

315
Adomas

427
Maršalka:

Adomas Smuškis, 
817 High Str.

gBi
BOK 576, :: :ą :: :: FOREST CITY, PA §

idarom moteriškus drabu- 
vasarinius ir žieminius 

aujausiai madai.
A CEPULIONIS
2424 W. Broadv?

Valgykime pirma tavo, o
paskui kožnas savo.

REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, koteliuose, dirb
tuvėse ir prie namų darbo. Vi
sokių darbų vyrams.

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

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

AHUIEMŠKinTlS

• • •

Pats muša, pats rėkia.
• • •

Ant vagies kepurė dega.
• • •

Namų namučiai, nors ir po
smilga.

UŽSIRAŠYK GERĄ IR PIGŲ LAIKRAŠTĮ

“Santaikauz organą

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

Neverksi mirusio, verksi
supuvusio.

Kur niešti ten rankos, kur
miela ten akys.• • •

Sėbras sėbrą ir už piktą pa
girs.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS
VALDYBOS ADRESAI

HARTFORD, CONN.

Pirm. — Teklė Blažienė,
1214 Broad St.

WIS., KURI PAĖMĖ<«DARBININKĄ 99

ORGANU.

909 Indiana Avė.

733 Indiana Avė.

1013 Clera Avė.

1019 Delingham Avė.

1436 So. 9-th Str.

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:

1133 Michigan Avė.

Stauskas,
PIRKITE

SKAITYKITE
PLATYKITE

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

Sija visas kitas išleistuves.
99 vir-

<

LIETUVIAI PAVESKITE
DARBUS SAVIEMS.

Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Siuvu vyriškus ir moteriš

sios mados.
Taisau, prosinu, valau ir

dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir
esu gerai įsipraktikavęs ta
me darbe, kaip Lietuvoje,
taip ir čia Amerikoje.

Darbą atlieku greitai ir pi
giai.

Jeigu kas reikalauja, dar
bą pasiimu ir pristatau tie
siog į namus.

Tel. Charter 2354-4

A. K. MAZALAS
94 JEFFERSON STR.,

HARTFORD, CONN.

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar-

Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS
15 Millbary Street,

B -■= - 7_____

gumynai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.

Vilkas sotus ir avis čiela.
• • •

Du zuikiu bevydamas, nei
vieno nesugausi.

Iš didelio debesio, mažas
lietus.

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

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

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

vaizdeliai ir satyra.
SANTAIKA” eina katalikiško je-tautiškoje dvasioje.

Pasižiūrėjimui vieną numerį siunčiame dykai.

“SANTAIKA99

2120 ST. CLAIR AVĖ CLEVELAND, OHIO.•J

<

UŽSIRAŠYK GERĄ IR PIGŲ LAIKRAŠTĮ 

“Santaika”

Draugijos kurios
turi “Darbininką

VALDYBA ŠV. JUOZAPO
DR-JOS, SHEB0Y6AN,

Prez. Antanas Skieris,

Vice-prez. Juozas Bubnis,

Fin. rašt. Juozas Rutkauskas,

Prot. rašt. Antanas Brusokas,

Maršalka Juozas Buivydą,

Kasierius Tamošius Grigaliūnas,

Petras Gelbūda,
Mateušas Kučauskas,

Organo sekretorius, Jonas

Vice-pirm.— Paulina Gelažiutė, 
41 Capitol Avė.

Prot. Rašt. — Ona Manikaitė, 
234 Park St.

Fin. rašt.—Veronika Smitkiutė, 
4j Hungerford St.

Ižd. — Felicija Plikunienė, 
103 Bond St.

Iždo glob. — M. Karaliūtė,
24 Woodbridge St.

Maršalka — Elena Valavičiūtė, 
23 West St.

ŠV. MIKOLO ARKANIOLO 
DRAUGIJOS VALDYBOS 

ADRESAI 
COLLINSVTLLE, ILL.

Colinsville, HL:
Pirmininkas:

Jonas Križelaitis, 
615.Wandalia str.

Pirmininko pagelbininkas: 
Franciškus Stankaitis, 

916 High str.
Pratokolų raštininkas: 

Jonas Rudinskas,
600 N. Guenrnsey str.

Finansų raštininkas: 
Kazimieras Kavoliunas, 

419
Iždininkas:

Mikolas
401

Gudeliauskas,
Hesperia str.

Kasos globėjai:
Izidorius Eimutis,

Center str.
Mikutauskas,
Walnut str.

kus drabužius, sulig naujau

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

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

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

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

“SANTAIKA”
2120 ST. CLAIR AVĖ., CLEVELAND, OHIO.

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

: UlimltelTITlI

yayi

Tik ką išėjo iš spaudos

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

- - K. ŠVAGŽDYS,
242į W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

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

žsirašik sau ar savo pažįstamie
ms Lietuvoj bei Amerikoj 

“Išeivių Draugą”
KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS 

IR PADAILINTAS, TALPINS:
1. Vėliausias žinias iš karės.

“Seno darbininko atminimas” užvadintas “Svieto pe
rėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luiemburgą ir 
Daniją).

3. Kun. Norbuto l^elionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Škotijos . 
į Lietuvą ant motocikletkos.”

‘Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, m Linlithgowshire, 
'.V Midlothian, V Dundee ir tt.
“Lietuviai Anglijoj.” 
Korespondencijas. 
Peržvalgos iir margumynai ras sau vietą.
Dainas, paveikslėlius, straipsnius.
Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvairiausių 

ir skaitymui verčiausių laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj; me

tams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), Ad
resas:

99
9

Worcester, Mass.
" ■ |E

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO DRAUGUOS 

Cambridge, Mass.
Pirmininkas — A. Vaisiauskas, 

14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas — C. Ka

volius, 62 Portland St.
Protokolų raštininkas — 

Galinauskas, 719 Main St.
Finansų raštininkas — 

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

Washington St.
Maršalka — J. Lukžis, 220 

Washington St.
Kasos globėjai — K Voveris, 

A Sundukas, J. Žilis.

NAUJAS “DARBININKO” 
LEIDINIS NO. 3.

*‘Darbininlom” jau išleido 
trečią savo leidinį, knygelę 
vardu “Iš Po Darbi
ninko Plunksnos.”

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

Kiekvienas su pasigėrėjimu 
juos skaitys po kelis kartus.

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

Vaizdeliai perspausdinti iš 
‘Darbininko.” 

Kaina 5c. Pust 32.

Gyvojo Ražančiaus 
Lapeliai

Kaina ISc. už 15 lapelių |
Imant nemažiau 1500 lapelių nulei- g 

______ džiame 5-tą nuošimtį. g 
*"^Norintieji pirkti rašykite: -j •

i
1
e

lįJL_____
1 242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Skaityk “šviesą” iH
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WATERBURY\ CONN. 
JVi® ,[g 

31313|3BI3ai3|803|B

DU-KART MĖNESINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS.
JEI RŪPI BLAIVYBE,
JEI NORI PAGERINT SAVO BŪVĮ, 
JEI TROKŠTI TAMSUMOJE ŠVIESOS,

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

PAVIENIS NUMERIS 5c.

Adresas: “šviesą”
46 CONGRESS AVĖ.,

'*^'1 '
.303030

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

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

Antrašas:
“ŽVIRBLIS,”

213 8TATTON ROAD, DYKEHEAD, SHOTTS, SCOTLAND.

Jei esį nuliūdęs, - “Ežį” - Skaityk
JEI PATS SUGEBI, Į — “EŽĮ” — RAŠYK. 

NORI SVEIKO JUOKO? — PRIE — “EŽIO” HK 
PAŽINK PIRMA — “EŽĮ” — IR TUOKART PHK.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai ame

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

Adresas:

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

iliustruota jaunimo laikraštį 

“Vytį
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis 

Amerikoje.
“VYTYJE.” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų, 

literatų ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau

nuomenės gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje. 

“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizacija. 
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75c. L. 

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

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

Visais reikalais kreipkities šiuo, antrašu:

“Vytis,”
731 West 18-thstr., Chicago, III.

I
“Žvaigždę”

“ŽVAIGŽDE” yra seniausias lietuvių katalikų 
laikraštis, 16 pusi, didumo suteikia įvairių žinių iš 
Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo.

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

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

Auksas už Sidabrą.
PIRKITE PANELES U. GURKLIUTĖS 

NAUJAI IŠLEISTAS 
KOMEDIJELES.

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

Komedijėlės talpina: “Čigonės Atsilankymą,” “Dvi 
Kūmutes,” “Dvi Sesutes” ir “Girtuoklę ra Blaivininku.”

Visi sceniški veikalėliai. Bile kurio pastatymas scenoj pri
suokia. nalinkamva. namokvs «n giri tikri irią publika.

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

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

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

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

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

nos jūsų talentingos sesytės.
Ufa

LIETUVIŠKA

V”

MUZIKOS IR DAINOS MYLĖTOJAMS 
MĖNESINIS LAIKRAŠTIS 

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

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

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

Atskiras numena 40c.
“Muzikos” adresas: 

REDAKCIJA 
3214 CEDAR STR., PHTLADKLPHIA, PA. 

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



T; y._ Balos.
AUKŲ RINKĖJŲ i 

SUSIJEtfNKIMAS. '
Panedė^rj, bal. 15 dįeną, a- 

pie 8 vai. vak. susirinka. Šv. 
Petro parapijos svetainėn visi 
aukų rinkėjai ir rinkėjos, ku
rie tą dieną nuo ryto iki va
karui rinko, niuo karėsf nuken-» . . J .
tėjusiems Iietuviaius. . aukas 
gatvėse. j e:

. Kiekvienas rinkėja?, rin
kėja ar bent kelių rinkėjų ka
pitonas atėjo susirinkįnian ne
šinas dėžučių, kuriose skam
bėjo surinkti lįetų.vių ,sušelpi- 
mui pinigai. :<-n g-

Dėžutės su pinigais-sukrau
ta ant stąlų, prie-kurių tuo- 
jaus susėdo mūsų gfih^ji ma
tematikai ir pradėįojyiųkelius, 
dešimtukus^ pusde^ius ir 
dolerius skaitliuoti.

Tuo tarpu vietos Tautos 
Fondo skyriaus pirmininkas, 
p. M. Venis, Tag Day- suren-. 
gimė daugiausiai dirbęs, pra- 
bvlo į susirinkusius aukij rin
kėjus ir rinkėjas, nuoširdžiai 
padėkuodamas p. G. Sliields, 
kun. T. Žilinskui ir F. Keme
šiui ir visiems kitiems, kaip 
aukų rinkėjams, taip ir auko
tojams, rėmėjams už taip pra- j 
kilnaus darbo atlikimą. Su- j 
sirinkusięji savo padėką išreiš
kė smarkiais delnų plojimais. 
Po to dar kalbėjo kuri. T. Ži
linskas, p. J. Karosas ir p. A. 
Kneižis, kuris dar iš “Darbi
ninko” paskaitė keletą straip- 
snių. Publika, nors ir ati
džiai klausėsi kalbėtojų nuro
dymų, vis-gi nemaža domos 
kreipė į stalus, kur buvo skai
toma tos dięnos laimėjimai. 
Ir kuomet p. P. Stfakauskas 
pradėjo skaityti surinktų dė
žutėse pinigų sumas, Svetainė
je viskas nutilo. Didesnias' 
aukas klausytojai sutiko delnų | 
plojimu.

Pagal iaus ir visų surinktų 
pinigų suma paskelbta. Su- j 
rinkta net $1.420 su centais, i 
Laimėta, kaip matome, ne-1 
mažai ir tikrai galime pasi-j 
džiaugti iš So. Bostono lietu-' 
vių uolaus darbo, pasirenti-; 
mo ir Lietuvos vargų atjauti
mo.

Mūsų skaisčiosioms mer- i 
gaitėms - lietuvaitėms, mote
rėlėms, vyrams, vaikinams, 
kurie tą dieną, nežiūrint vi
sokių kliūčių, nuovargio, o 
kartais alkio, rinko aukas 
Lietuvai mūsų visų Tėvynei, 
galima nuo širdies tarti:— a- v • — ciu.

gentus po 3 centus, 8 pus!

i p s

Lietuvis.

Ni

f LIETUVIAI PAS SAVUS.
— ".7—T

DILEMAI
Of>w ' <
1-8 P. M 7-»P.M.

419 Beylstoa St, Boston, Mass.

ir pigiai.

>auzdinome
i parankias knygutes rin

kimui apgaisinimų “Darbinin
kui/’,.-^ - <

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

So. Boston, Mass.

muterlvrus 
p-ji, teisingai įr pigiai, 
gi išprosinu, pataisau, skalbiu I 
kvarbuoju. . .tJpl

PETRAS MAKAREVIČIUS, 
į. (Arti lietuvių bažnyčios) 

105 So. Meade Str., 
Wilkes-Barre, Pa.

A. A. Česlovas Sosęauskas-' 
Dailę-

Apie kelionę:keĮionėlę 
(beletristika) i

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) i
Thema ir Ivarijacijos (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.

I
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.

z Agentas J. Mozeris 
1426 So. 48 th Ct.

Cicero III.

DAVYMAS.
Parduodu laikrodžius vyyis-

kus-ir moteriškus sulig uaujati- 
sios, mądos ir už pigiausią-pre
kę.

Turėdamas kitą užsiėmimą 
prie bilijardu arba (Poolrobm) 

I Bolių-kambarį, neturiu, laiko 
Į pardavinėti ir dabar noriu par
duoti visai pigiai.

Tavoro turiu apie perą tūk
stančių vertės.

Jeigu kam būtij reikalinga 
pirkti, tai malonėkite atsi
šaukti arba ateiti ir pažiūrėti.

Dabartinės prekės laikrod
žių tokios:

Moterų laikrodžiai 14 k. nuo 
$15.00 iki $50.00.

Vyriški 14 karato nuo $25.00 ( 
iki $50.00.

Žiedai moteriški 14 k. nuo 
$2.00 iki $30.00.

Taip-gi daugiausia visokių 
auksinių daikhj visai pigai.

230 Broadway
So. Boston, Mass.

I

GERIAUSIOS 
F A R M 0 S.

Norintieji pirkti gerų farrmj 
budinkais, Sodais, apsėtais

Ii 
į!

ii 
U

r

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

SUVAŽINĖJO VAIKĄ.
Utaminke likosi sužeistas 

gatvekario ant Broadway lie
telių vaikas nuo Bowen gatvės. 
Vaiką nugabenta ligonbutin.

Tėvams reikėtų uždrausti 
vaikams sukinėtis apie gatve- 
karius, nes kitas vaikas ir 
smertį gali gauti.

Rep.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Kalnaverčiui, Londonas. — 

Ačiū už žinutes. Bet aprašy
mą šv. Kazimiero šventės esa
me gavę ankščiau ir indėjome. 
Todėl Tamtos korespondenci
joj apie tą dalyką praleidome.

A. Jasinskiutei, Bridgeport, 
Conn. — Korespondenciją su
naudojame. Ačiū. Bet ant
rąjį raštelį tai vargu sunaudo
sime.

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

naują išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

su
Vienatine Lietuviška

Krautuvė
- <
H

4SU
S9UI8Z SOJ83 9OiqJipSI3U JĮ SĮBJĮUVĮ 

j nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė- 

Į tojai’ ir apgyvendinto j ai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 

į lietuvius fermerius, kurie trum- 
j pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
-ville, Mich. Amerikos lietuviams 
Į ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija, 

i randasi ant gerų derlingų laukų ' 
! puikiausioj apielinkėj miesto 
i Scotville ir portavo miesto Lu- ■ 
i dington, Michigan valstijoje, Ma- 
Į son county. Toj puikioj apielin-' 
i kėj mes turime daugybę visokių 
Į farmų parduoti, ant kurių galime 
I kelis tūkstančius lietuvių farme- 
I rių apgyvendinti. Rašykite tuo-
jaus indėdami už 4 eenuts krasos 

i markirj, o mes prisiusime tos ko- 
i lonijos mapą ir parduodamųjų 
Į puikių farmų katalogą su daug 
l paveikslų iš lietuvių farmerių 
venimo.

Adresuokite.
A. KIEDIS & CO.

Peoples Statė Bank Bldg. 
Scotville, Mich.

Į H

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

Nedėliotai* 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vaL vakare.

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

V. LUKOSEVICIA,

.. 5

tT
TTTTtx*♦* Minersville, - - Pa. X 
*♦* *♦*

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro.

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

(Castle Sųuare’s Block’e.)

TeJephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS 

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

❖ Jau išėjo iš spaudos X *♦* *♦* 
•(Pamaldų vadovėlis?
t t T T t T

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- JL 
maldų Vadovėlis”
1. Į šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kainuoja tik60c. ♦♦♦
2. Į audeklą apdarytas, auksiniais kraštais, kainuoja tik 40c. X
3. Į audeklą apdarytas, raudonais kraštais, kainuoja tik 30c. X

“Pamaldų Vadovėlį” galima gauti: X
“DRAUGO” ADMINISTRACIJOJE, X

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

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

C. & P. Phone St. Paul 5947
R ABININK AS 

IR 
BALZAMUOTOJ AS.

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

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

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

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

G

gy-

__ Skaitykite ir platinkite 
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grindoje.

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Mano vienpiliečiams

Joseph Zupkowski.
pildysiu pagal geriausio savo išgalėjimo, 
prie manęs su užsakymais, jūs prigelbėsite man kilti vis
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i: 
š: 
s SavasPasSavąRemkit Savuosiu'Zj

1.00
1.00

75c.
50c

1.00

25c

75c

50c.
n

25c.

1.00

■

me

50c.
25c.

deklamacijas, 
ir juokingas

l

*

5 1.00 
1.00 
50c.
’ 00 

X) 
*uc. 
25c.

Visokie kvepianti
muilai 10, 15 ir 25c

Perfumos visokių gėlių 25, 
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau

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

P r oš k os nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c

Gumas nuo dantų gėlimo 10c 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c

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

Vienatine Lietuviška

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

ros sekančios gyduolės.

248 W. Fourth Street, 
South Boston, Mass.

Knygų ir visokių reli
giškų daiktų.

Kas prisius 10c. krasos 
ženkleliais, gaus kataliogą.

Turiu daugybę visokių 
maldaknygių lietuviškų ir 
lenkiškų.

P. MIKALAUSKAS,

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)

NUO ADMINISTRACIJOS..
Pranešimas visiems už

sienių lietuviams.
Pasiskubinkite užsirašyti ir 

atnaujinti “Darbininką,” nes 
nuo pirmos dienos gegužio mė-1 
nėšio šių metų “Darbininko” 
kaina pakils.

Ligšiol visiems užsienių 
skaitytojams ‘ ‘ Darbininkas ’ ’ 
buvo siunčiamas per metus už 
$3.00, bet kadangi į užsienį 
Dersiuntimas daug kainuoja, 

larbininkas” jokių būdu 
iunčiamas už tą

“ Darbininkas” 
$4.00. 

_• $2.25. 
batinis, No. me- 

.7. $2.25
sei metų $1.25.
vieniais egz. “Darbinin- 
4 pusi, persiduos pas a-

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

5 F
78 4/j

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 visų pageidavimus iš- 

Kreipdamiesi
. . ----------- . —. * , 9— ---------------- --------- --------- •—*
augštyn ir augštvn 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.

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 kainą. Tąi-gi ir 
galime pigiai parduoti.

Žemiausia kaina.
Jei, po*^pamėginimo 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.
Išgirsk viso pasaulio 

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

Linksmybe.
Pamėgink jei nepatiks 

gražink atgal.
NAUJĄ KATALOGĄ 

lietuvišku rekordų 
prisiunčiam ant pareikala
vimo.

EXTRA.

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 
delį nuošimtį duodam perkup- 

[ eiams, didelį, naują katalogą 
j siunčiame ant pareikalavimo u# 
i 25 centus štampų.

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

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. Išdirbu žarpas, 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.

3

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 vyriškų aprėdalų ir skry 
bėlių ir pagarsėjusių Pac 
kard čeverykų po $4.00 
$5.00. Kitokie čeveryl 
$2.50 iki $3.00..

“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- 

šį graphophoną pa- 
limui. Neatidėk.

s Jewelry Co.
Adam W. Waitt

Lietuviai apsi-'į 
ginkluokite taip I

Nusipirkite savo namus J 
ir už juos randas išsimo- Į į 
kės, tai senatvėj turėsite 
iailų gyvenimą. Apdraus- ! = 
kitę (inšurinkite) na | 
mus ir rakandus (forni | 
čius), kad nelaimėj atsi | 
tikus galėtumėte kitus nu- | 
sipirkti, apsaugokite dirb- | 
tuves ir darbininkus, ap g 
saugokite automobilius, g 
arklius ir vežimus nuo vi- § 
šokių nelaimių.

Aš virš minėtus darbus s 
atlieku kogeriausiai, turiu g 
patsai gerą patyrimą gy g 
zendamas čia Amerikoj 2 
per 30 metų. Esu tikrai j 
atsakantis už visokį dar 3 
bą, turiu Statė Brokei ; 
nsurance License, esmu j 
Notary Public, Justice of g 
the Peace, Auctioneer ir S 
Agentas, parduodu na- g 
mus, farmas, lotus. Kvie g 
čiu visus lietuvius ir Metu- S 
ves atsilankyti į mano ofi- fi

XkT___ l_:

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

ir slogos
Kraujo Valytojas 
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lažai
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

S

įS 
R 
54 <4 
54 a 
'4 a
54
i4
54

m Gy-'
ir per laiškus, o męs prisiusime jums 
reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
226 C S/.. x :7s^-.^ass.

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokią paslap- > 
tingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikras vaistus, kurie sugrąžintų jums svei
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus 

sąžiniškai patarnauta.
. RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų 
duolių galite reikalaut 

ezpresu. Visokiame




