
11.000 NARIŲ A L. R. K. MO
TERŲ SĄJUNGAI IKI 

SEIMO.

Sujuskite, sesers sąjungie- 
tes,. kad jūsų garsingoj orga
nizacijoj atsirastų tūkstantinis 
skaičius iki Seimo.
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Musų švente Verduno daigtai 
Amerike.

Užmušė caro 
patarėją.

1.000 NARIŲ LIETUVIŲ 
DARBININKŲ 

SĄJUNGAI 
IKI 

SEIMO k
Sujuskite, broliai «ainngį*. j; 

čiai, kad mūsų orga 
skaičiaus sulauktų f 
seimo.
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LDS. yra darbininkiška or
ganizacija, yra sutverta ant 
katalikiškų pamatų. O kiek
viena katalikiška organizacija 
paprastai apsirenka sau kokį 
dangiškąjį globėjų, apsirenka 
sau globėju kokį nors šventąjį.

LDS. yra apsirinkus šv. 
Juozapą. Ne bereikalo tai bu
vo padaryta. Šv. Juozapas, 
kaip šv. Mateušo ir šv. Mor
kaus evangelijos mums liudija, 
buvo dailydė. Dažnai mato
me ir ant paveikslų šv. Juoza
pą perstatytą dailyde. Todėl 
amatininkiškoms ir darbinin
kiškoms organizacijoms yra 
gražiausia apsirinti globėju 
šventąjį kurs savo žemiškame 
gyvenime buvo amatninku.

Džiaugkimės, mieli broliai 
darbininkai ir mielos sesės dar
bininkės, jog danguje turime 
tokį užtarėjų, tokį globėją, 
kurs globojo Dievo Motiną ir 
patį Viešpatį, Išganytoją -mū
sų.

Štai atėjo mūs, globėjo!smarkiai veikS Champa- 

šventė. Pasistengkime, kad 
ji atneštų mums linksmybę ir 
naudą. Pasistengkime pralei-; 
sti tą šventę sau su didžiausia 
nauda ir linksmybe, pasisten
gkime, kad mūsų mažiau su- 
sipratusieji broliai įgautų norą 
žengti kartu su nubudusiais, 
susipratusiais darbininkais, 
kad stotų eilėsna atgijusios 
katalikiškos visuomenės. Su
naudokime -mūsų globėjo šven
tę padidinimui darbininkiškos 
organizacijos LDS. Kaip daug 
dar mūsų brolių ir seserų ne
atsilanko į prakalbas, neina į 
geras pramogas, nepriguli prie 
gerų organizacijų. Šitoji mū
sų globėjo šventė teestie mums 
pragumu išjudinti tuos atsili
kusius brolius, šitoji šventė 
teestie pragumu įsiūbuoti pla-l 
čiąsias minias atitraukti jas 
nuo smuklių, nuo laisvama
niškos, bei socijalistiškos įtek
mės.

(žalime pasidžiaugti. maty
dami pažangos apsireiškimus ■ 
mūsų gyvenime, mūsų orga
nizacijoj. O dvasiškai susis- 
tiprinę per šią šventę padvigu
binkime savo energiją ir pa
dvigubinkime savo draugiją 
organizacijų — LDS. iki kitos 
mūsų metinės šventės.

New York. — Iš Francijos 
. valdžios gauta pranešimas, jog 
Į ji atsiusianti Ne\v Yorko paro- 
don daugiau, kaip 1.000 viso
kių, Įvairių daiktų daiktelių 
nuo mūšio lauko ties Verdunu.

■ Tie daiktai bus išstatyti talki-
■ ninku rengiamojo bazaro sa- 
| lėj. Bazaras atsibus birželio 
I 3-14 dd. Markizas de Polig- 
i nac atvažiuos su tais daiktais 
, bazaran. Bus atvežtas aero
planas, kuriame lakiojo gar-

t sus Francijos lakūnas Pegoud, 
! ir paskui vokiečių buvo nušau-
■ tas. Bus atvežta sugadintų 
i kulkosvaidžių ir tt.

UŽMUŠĖ RASPUTINĄ.

Berline gauta žinia, jog Ru
sijos vienuolis Gregorij Raspu- 
tin, kurs turėjo didelę intekmę 
į carą, esąs jau užmuštas.Ta 
žinia buvo gauta Bucliareste, o 

j paskui pasiekė Berliną.

KLAUS, KAIP NUBAUS 
PRASIKALTĖLIUS.

Suvienytų Valstijų valdžia 
turbūt pareikalaus iš Vokieti
jos paaiškinimo, kaip nubaus 
submarinų komendantus, ata
kavusius Sussex, Ancona ir A- 
rabic.

VERDUNO FRONTE.

Vokiečiai darė atakas ant 
francuzų pozicijų ties Vaux 
Pond Į rytus nuo upės Meuse 
Ataka buvo atmušta.

Į vakarus nuo Meuse eina 
labai smarkus artilerijos veiki 
mas. Francūzij artilerija taip

gi įe 
apskrityje. 110 jardų ilgume 
vokiečių pozicija buvo su žeme 
sulyginta.

Atsinorėjo Verduno.

Nors nekiek teapsimalšino 
mūšiai prie Verduno, bet fran
cūzai jau nurodinėja, jog vo
kiečiai atsižadėjo paimli Ver- 
dunų.

Francuzų oficieriai pašiepia 
vokiečių paskelbimų būk fran
cūzai sutraukė 800.000 karei
vių Verduno frontam Francū- 
sai sako, jog vokiečių valdžia 
tyčia paskelbdino tokių žinių, 
kad parodyti savo žmonėms 
su kokiomis jėgomis kaizerio į- 
pėdinis turi remtis.

Vokiečiai skelbia būk bava
re] žvalgai Camard miške suė 
mė 54 kareivius. Nuo geg. 4 
d. aplink kalnų No. 304 vokie
čiai paėmę 53 oficierius ir 
515 francuzų kareivius.

NEBUS PAINIŲ.
Vokietijos valdžia tvirtai 

I tiki, jog dėl Cyniric nuskandi- 
nimo nekilsią jokių painių su 

. Suv. Valstijomis. Sako, jog 
submarinų komendantams duo- 

iš-ta tokie įsakymai, jog bu. 
vengti visokie kivirčiai.

1.-

RUSŲ FRONTE.
Ties Selbury vokiečiai

Liko be 
pastoges

IŠDEGĖ MIESTUKAS.
Holden, Mass. — Lovelvill, 

nedidelis miestukas, visai išde
gė. Spėjama, jog gaisras kilo 
nuo praeinančio traukinio ki
birkščių. 100 darbininkų šei
mynų liko be pastogės.

Šv. Juozapas, kurio gi oboje randasi L. D. S.

L. Delegatai 
Lietuvon

» “Darbininkas” gavo prane
šimų iš Dr. J. Bielskio, jog jau 
važiuoja Lietuvon. Dabar de
legatai yra Danijoj ir laiškas 
rašytas iš Kopenhageno, Dani
jos sostinės Tuoj iš Danijos 
važiuoja Vokietijon ir paskui 
Lietuvon.

Laiškas rašytas bal. 19 d., 16.

LAIŠKAS Iš PETRAPILIO.
(Rašyta kovo 2, 1916).

Teofilė Dragūnaitė rašo dė
dei į Boston, Mass.

“Mylimas mano dėduli, ap4 
reiškiu, kad dovanas nuo ta-l 
ves gavau ir iš gilumo širdies 

dėdulįj 
ko™ 

Jaunai

NUSKANDINO 
TRANSPORTĄ.

Rymas. — Francijos subma- 
rinas nuskandino Albanijos pa
krantėj Austrijos transportą 
su įvairia karine medžiaga. 
Transporto jurininkai žuvę.

Pertrauke derybas
I

iĮ
i

PASISKYRĖ PREZIDENTĄ.
Pekinas. — Telegramos iš 

Cantono praneša, jog pietinės 
provincijos kurios pasiskelbė 
neprigulmingomis nuo Pekino 
valdžios, apsirinko Li Yan 
Hung prezilentu. Revoliucijo- 

i nieriai įsteigė taip-gi karinę 
ministeriją.

ata
kavo rusų pozicijų, kuri buvo 
500 jardų ilgumo. Paėmė ne
laisvėn 309 rusų kareivių.

Turkai skelbia, jog užkau- 
kazyje apie kalnų Kopė rusai 
buvo išmušti iš pozicijų ir turė
jo pasiduoti į rytus.

TRUKSTA DARBININKŲ.

Dės Moines, Iowa — Nietzel, 
valstijinės darbo agentūros 
klerką, sako, kad visoje val
stijoje trūksta darbininkų ant 
farmų. Darbininkams ant 
farmų Iowa valstijoj moka po 
$28.00 ir $32.00 mėnesyje su 
valgiu, kambariu ir apskalbi- 
mu.

NETEKO MĖSOS.

Iš Kopenhageno pranešama, 
kad Berline mėsa jau visai 
baigiasi. Geriausioji mėsa 
dabar akinuoja $1.60 svaras.

NIEKO NENUTARĖ.
Suv. Valstijų delegatai gen. 

Funston ir gen Scott ir Meksi
kos karinis ministeris- Obregon

‘ veik dvi savaiti tarėsi apie at
šaukimą Suv. Valstijų karei
vių iš Meksikos ir apie kitus 
santikius su Meksika. Bet iš 

l tų konferencijų nieko neišėjo.; 
i Meksikos valdžia būtinai norė
jo, kad Suv ♦Valstijų karei- 

i viai pasitrauktų iš Meksikos. 
Amerika be tūlų sąlygų neža
dėjo to padaryti.

Tuo tarpu parubežyje ties 
Mercedes, Tex. meksikonų 
banditai nušovė vieną farmerį.

Rygos politechnikos insti
tutas. Delei šaukimo kariuo
menėn augštųjų mokinių, dau
guma Rygos politechnikumo 
įstojo karo mokyklosna. Stu
dentai kariuomenėn tuotarpu 
šiaukiami.

MUSŲ PABĖGĖLIAI.
Ypatinga pabėgėlių reikalų 

taryba Petrograde kovo 9 d. 
tarėsi delei sumažinimo pašal
pos pabėgėliams. “Šiaurės pa- 
gelbos (Siev. pom.) vyriausia
sis ingaliotinis kreipėsi į 
liaus reikalų ministerijų, 
šyilamas 47 milijonų rub. 
bėgėlių reikalui,
vo ne 27 mil., kaip prašyta, o 
tik 7 milijonus. Latvių pab. 
Komitetas iki bal. 1 d. gavęs 
2.200.000 rub. Už visą pabėgė
lių plūdimo laikų 3 milijonams 
pabėgėlių gauta 230 mil. rub.

Tvėris, 
čia yra 
bėgėlių komitetas.

j tariu ačiū. Mylimas 
pamačiau tokio vargo,

■ sunku iš įsivaizdyti.
dieneles užtemdė tamsi naktel 
lė. I

Gyvenu po senovei Petrapi
lyje. Jau penktas mėnuo, kai 

į čia gyvenu. Nuo tėvų, kurie 
l liko po vokiečiu nieko negau- 
I nu.

Gyvenu ant skarbavo kašto. 
Čia mus mokina skaityti ir ra
šyti ir siūti, 
reikia mokėti, 
kitaip galima 
vietą apleisčiau, 
kaip kataržninkė.

Vi- 
pra- 
pa- 

Tečiau ga-

Už mokslų ne- 
Bet kad būtų 

verstis, tai tų 
nes gyvenu 

neturime
jokios valios. Yra tokių, ku
rie blogiau gyvena, bet ir aš 
turiu tokių valandų, kad ro
dos kad žemė persiskirtų, tai 
su džiaugsmu galva žemyn be
dugnėn pulčiau.”

PRIEŠINASI PRIVERSTI
NAM KAREIVIAVIMUI.
Londonas. — Anglijos mai- 

nierių Federacija priėmė rezo
liucijų, kurioj išreiškiama prie
šinimosi priverstinam karei
viavimui. Ypač priešinasi ė- 
mimui armijon jaunikaičių nuo 
18 metų amžiaus.

Suerzino airius.

Pranešimas

SUJUDO ANT BALKANŲ.
Iš Salonikų ateina žinios, 

jog Serbijos ir Graikijos paru- 
bežiais apsireiškė judėjimas. 
Bulgarai traukia šviežios ka
riuomenės Graikijos parubežin 
ir kasa naujas drūtvietes. Tur
būt bulgarai nujaučia, kad tal
kininkai žada pradėti ofensivą. 
vą.

NUSKANDINO 59 NEKAL
TUS GARLAIVIUS.

Anglijos valdžia paskelbė, 
jog vokiečiai sutorpėdavo ir 
nusakndino 59 prekinius, ne
ginkluotus garlaivius per vie
nus metus nuo geg. 7 d. 1915 
iki geg. 7 d. 1916 m. Iš tų 
garlaivių 37 buvo Anglijos, 
kiti 22 neutralių valstijų.

VOKIEČIAI SUSTIPRĖJO 
AFRIKOJ.

Rytinėj Afrikoj vokiečiai 
pasitraukę Kondoa-Irangi, ga
vo sustiprinimų ir dabar eina 
prieš anglus. Anglijos aero
planas išlėkęs ištirti vokiečių 
žygius, negrįžo, Dabar ten 
buvo dideli lietūs, bet jau ėmė 
eiti mažyn.

BAISUS AIRIŲ PERSE
KIOJIMAI.

Anglijos parlamente airių 
atstovai išklojo pasibaisėtinus 
dalykus, kuriuos anglai atli
kinėja Airijoj. Ligšiol airių 
nacijonalistai rėmė Anglijos 
valdžių, bet pamatę valdžios i 
žygius Airijoj, ėmė rodyti o- 
poziciją. John Dillon, naciona
listų atstovas, labai nekenčiąs 
Anglijos valdymo, išrodė, kad 
dabar Airijoj eina žudymai, 
jog daugybės žmonių suimama, 
areštuojama ir be teismo nu
galabinami, galabinami net 
vaikai. Jisai užreiškė, kad 
girdi jei valdžia ketina ir to
liau taip elgties, tai tegu ga
bena Airijon 100.000 kareivių. 
Sakė, revoliucijoj dalyvavo 
maža saujalė, bet dabar An
glija savo tirionybėmis kelia 
prieš save visą šalį.

Po didelių ginčų, karštų 
kalbų pats premieras Asąuith 
pasiryžo važiuoti į Dubliną ir 
ištirti dalykus.

ATLYGINIMAS UŽ NUOS
TOLIUS DĖL KARĖS.

Vokietijos Reichstage pa- 
, kelta klausimas apie atlygini
mų už nuostolius dėl karės Al- 

i zacijoj ir Rytinėj Prūsijoj. 
Gumbinės atstovas Sielir sakė, 
jog Rytinėj Prūsioj įsiveržusių 

i maskolių buvę užmušta arba 
i sužeitsa daugiau, kaip 2.000 
civilių gyventojų. Buvo pri- 
rodinėjama, būk rusai turėjo 

j celuloidos šmotelius padeginė
jimui sodžių.

Visos partijos sutiko, kad 
pilnai būtų atlyginta už nuo
stolius, o sužeistiems turi bū- 

I ti medikalė pagelba ir šeimy
noms, kurių duonpelniai buvo 
užmušti turi būti duodama pa
rama.

Baisus atsitikimas.
I ---------
NELAIMĖ JUDAMŲJŲ PA

VEIKSLŲ TEATRĖLYJE.
Norfolk, Va. — Judamųjų 

paveikslų teatrėlyje ištiko bai
si nelaimė. Ekspliodavo ga
zolinas ir visas namas atsirado 
liepsnose. Susirinkusieji nete
ko galvų ir ėmė grūsties, stum- 
dyties. Užsikimšo durys. Tuoj 
stogas krito vidun ir žmonės ė- 
mė spirgti. Suspirgo mažiau
sia 23, baisiai apdegusių, vos 
gyvų išliko 30. Kiti su mažes
nėmis žaizdomis ištrūko.

PRAPUOLĖ MIŠKE.
Amherst, Me. — Miškuose 

prapuolė keturių metų mergai
tė. Rinko gėles ir paklydo. 
Trečių dienų po paklydimo tė
vai sušaukė talkų ir su šunimis 
braidžioja po miškų ieškodami 
paklydėlės.

IŠ VOKIEČIŲ NELAISVĖS.

Gegužio 5 d. į Newark, N. 
J. pribuvo iš vokiečių nelais
vės Savickienė su dviem vai- 
akis — Robertu 3 metų ir Al
binu 5 metų amžiaus.

Ji pakliuvo į vokiečių ne
laisvę karės pradžioj.

Prieš karei prasidedant ji 
buvo išvažiavus į Lietuvą, Su
valkų gub., į Maskučių sodžiij 
ties Marijampoliu. Tose vieto
se vasario mėnesyje pereitų 
metų smarkūs susirėmimai su

‘ vokiečiais. Kai tos vietos pa
teko vokiečiams, tai Savickie
nė su savo vaikeliais buvo pa
imtos ir nugabentos į Berliną.

Lietuvoj patyrė visas karės 
baisenybes, visus mūšių baisu
mus, išgąsčius. Matė, kaip ae
roplanai padangėse ėmėsi ir 
spiaudė ugnį vieni į antrus.

Jos vyras tuo tarpu, 
vendamas Tamacpia. Pa. ban
dė sužinoti, kur ji yra. 
dangi jis buvo piliečiu, 
kreipėsi į Suvienytų Valstijų 
Ambasadą Berline. Ambasa
dorius Gerard pasirūpino su
ieškoti jų ir suradęs išrūpino 
leidimų važiuoti jai Amerikon.

Savickienė pasakoja, jog 
lietuviai labai sunkinusi vo
kiečių valdžia ir nekenčia jos. 
Pasakoja apie šitokius atsiti
kimus. Vokiečiai uždėję mo
kesčius ant šunų. Kurie lai
kė šunį, tie turėjo mokėti 30 
markių; o tie katrie neturėjo 
šuns, turėję už nelaikymų 8 
markes mokėti.

Tuomet ūkininkai ėmė nu
vedę į krumus ir pakarę visus 
šunis, ir palikę šiokį parašų: 
Kolei buvome po rusų valdžia, 
buvome sotūs paėdę ir mokes
čiais nevaržomi, bet kaip tik 
patekome po vokiečio valdžia, 
tai turime neėdę badu stipti ir 
dar mokesčiais esame apkrau
ti. Todėl to nebegalėdami per- 
kęsti, ėmėm ir pasikorėm. .

Būk tai pats šunes pasikorę.
Rep.

PELĖS SUKĖLĖ LERMĄ.
Portiand, Ore. — Strytkariu 

važiavo apie 40 merginų ir mo
terų ir keletas vyrų. Netikė
tai viena mergina pamatė pelę. 
Suklykė ir šoko ant sėdynės. 
Tuoj pasirodė visoms dvi peli 
ir klyksmas ir sumišimas kilo 
nesvietiškas. Keletas mergi
nų apalpo. Kaikurios susižei
dė.

S.

gy

Ra
tai

Lietuvių pabėgėliui 
nemažai. Yra ir pa-'

kurie jo sąnariai bene perdaug 
jau išdidėjo, kad nelabai be
nori su žmonėmis šnekėtis. Y- 
patingai skurdu daros karei
viams, pareinantiems iš pozi
cijų suvargusioms. Norėtum 
žmogus,' gaut kokią pašalpą, 

I arba bent kad gera žodeli kas 
. pratartų, o čia tau sako — eik 
I sau, mums nepriguli jumis rū- 
j pinties. Vienas Komiteto už- 
■ veizda A. R-dis atstatytas nuo 
komiteto, nes buvo beprade
dąs daugiaus savo geromis pa
žįstamomis rūpinties negu Ko
miteto reikalais.

Kareivis J. T.

tiktai kai-, 
I

MŪSŲ PABĖGĖLIAI.
Ypatinga pabėgėlių reikalų 

taryba Petrograde kovo 9 d. ta
rėsi delei sumažinimo pašalpos 
pabėgėliams. “Šiaurės pagel- 
bos (Siev. pom.) vyriausiasis 
ingaliotinis kreipėsi į Vidaus 
reikalų ministerijų, prašyda
mas 27 milijonų rub. pabėgė
lių reikalui. Tečiau gavo r.e 
27 mik, kaip prašyta, o tik 
7 milijonus. Latvių pabėgė
lių Komitetas iki bal. 1 d. ga
vęs 2,20(X),000 rub. Už visą 
pabėgėlių plūdimo laiką 3 mi
lijonams pabėgėlių 230 mil. r.

(“Rygos Garsas”)

N. A. VYČIŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Worcester, Mass., geg. 21, 1916 
Broliai ir sesers!

N. A. Vyčių Apskričio suva- 
’ žiavimas atsibus IVorcester’- 
yje gegužės 21,1916..PnĘėdži^ 
bus laikomi parapijinėje salėje 
20 AVaverlv st., AVorcester, 
Mass.

Kadangi kito suvažiavimo 
pirm visuotino seimo nebus, 
tai yra labai svarbu, kad vi
sos kuopos prisiųstų savo dele
gatus.

Tuojaus po pietų bus ir ma- 
nagerių Baseball ratelii] susi
rinkimas. Kurie delegatar 
interesuojatės tame dalyke ■ e-- 
sate kviečiami ir ant to susi*, 
rinkimo pribūti.

Kiekvienai kuopai nebus 
patogu siųsti savo delegato Į 
visuotina Vyčių Seimų. Tai tij 
kuopi] yra priedermė paduoti 
savo rezoliucijas ant apskričio 
suvažiavimo, kad visos kartu 
būtų paduotos ant Seimo.

Raštininkas.

SUDEGĖ TRAUKINYS.

Forest Hills, Mass. — Ke- 
tvergo vakare užsidegęs buvo 
iškeltojo geelžinkelio trauki
nys iš keturių vagonų. Vėjas 
pūtė smarkus ir liepsnos greit 
apėmė visus vagonus. Kol 
pribuvo gaisrininkai, tai gero
kai apdegė. Apdegė ir gele
žinkelis. Nuostolis už $25.- 
000.

Ateikit didžion pramogon

KEISTAS SAPNAS.

buvo pastaty- 
Policmonas,

Baltimore, Md. — Th. Gaff- 
ney, tarnavęs Suv Valstijų ar
mijoj 12 metų, 
tas prieš teisėjų, 
jį atvedęs sakė, suareštavęs jį
už nežmoniškų klykimų. Polio“ 
monas palaikė jį už girtuoklį, 
valkatų. Gaffnev teisinosi, 
būk užsnūdęs ant tuščio loto ir 
.jam prisisapnavę, jog jis nu- 
maršavęs Meksikon ir Vilią jį 
nagavęs ėmė smaugti. Tai 
jis netyčia per miegų ir sukly
kęs nesvietiškai.

Nedelioj, Gegužio 14 dieną, 1916 m. 
šv Petro salėj, So. Bostone

7:30 vai. vakare bus

Smagi, naudinga, įvairi pramoga.
Vietiniai ir apylinkių lietuviai, vyrai ir moters, labai 

kviečiami atsilankyti.
Programa bus marga, kaip Juozapo jupelė.

Gabūs lošėjai vaidys “DEGTINĘ,” šaunūs monologis- 
tai pasakys manologus: “REDAKTORIUS” ir “AR MAN 
VESTI AR PAMESTI,” išlavinta3 bažnytinis choras, gerb. 
M. Karbausko vedamas, gražiai padainuos, bus prakalbėlė, 
deklamacijų ir tt.

šią dailią pramoga rengia Lietuvin Darbininkų Sąjun
gos 1 kuopa paminėjimui tos organizacijos šventės.

Įžanga 10c., 15c. ir 25c. Kiekvienam atsUankiu iam bus 
duodama dovanoms knvgelė 5c. vertės.

▲teikite ir atsiveskite draugus ir drauges.



i “DARBININKAS.”

• Darbo metas Ar žmogus iš bezdžio-te“^®*
i

Iš ryto saulė gamtą visą 
Papuošė, kaimą, tamsų mišką; 
Paukšteliai ir-gi jau sukilo, 
Dainelę garsiąją prabilo.

• •
Linksmai sau gieda, čiulba, šneka — 
Naktyje šaltį kęsti teko;
Dabar linksmučiai sau dainuoja, 
Miškai jų balsą atkartuoja.

# •

Upelis ir-gi lig pakilęs
Iš miego, teka, kiek patvinęs, 
Jame žuvytės laksto, nardo — 
Žvejas ramybę jųjų ardo.

•

• •

* * •
Garnys ir'tas jau susibaldė 
Snapu; vaikučiai dai- nevalgę, 
Ir skuba jis tuojau į balą, 
Varlėms daryti skubą galą.

♦ *

* * *
Varlykščiai ir-gi juk nemiega, 
Nuo garnio slepiasi ir bėga;
O tas didvyris — ilgakojis 
Tik tyko jųjų išsižiojęs.

* * *
Ir yanags jau tenai skrajoja, 
Pagaut paukštelį jis svajoja;
Visi nuo jo tada dabojas, 
Bet varną, capt,

* *

nes paeina?

nei ką

jau tur už kojos.

Varneliai lizdą suka, taiso, 
Dabuoja vaikus, peni, vaišo; 
Garsiau jau krankia, nes ištiko 
Nelaimė, vanagas apniko!

♦

♦ ♦

* * *

Erelis, jų visų karalius, 
Galvoja: — ką gi čia padarius? 
Ar paukštį gaudyt, ar žvėriuką? 
Gardus kad būtų pusrvtukas.

•

* ♦

* ♦ *

Į mišką vilkas nešas avį — 
Linksmutis, džiaugiasi pagavęs;
Nors šunys kiek ir palydėjo, 
Bet vis gi jo nenuturėjo.

• ♦

* # *

Lankoje lapė tyko, suka, 
Pagauti stengiasi žąsiuką;
Vienok piemuo, koks niekadėjas 
Daboj’, botagą nusitvėręs.

♦

• ♦

♦ * *

Anksti močiutė atsikėlus, 
Prie Dievo maldą sukalbėjus, 
Namus apžiūri, visus žadin, 
Prie darbo eiti visus ragin.

• •

* * *
Pjovėjas, pieno išsigėręs, 
Rankuosna dalgį nusitvėręs 
Sparčiai jis žengia jau į pievą, 
Rasoj lengviau jam pjauti šieną.

♦ * •

Merga sijoną pasikaišius, 
^Namuose paukščius kad pavaišins, 
Ji barsto grūdus, trupin duoną — 
Visus maitina, visiems duoda.

• •

• • •

Darželio irgi nepamiršta, 
Palaisto rūtą, mėtą, mirtą;
Žiedais lelijų, rūtų, rožių 
Aptaiso dailiai kieme kryžių.

Rasa paskui kada nukrinta 
Ein grėbtį šieno pradžiovinto; 
Dainužę kaikada užtraukia — 
Linksmutė ji — rods laimės laukia.

• •
Žiūrėk, jei kiek jau apsidirbo, 
Bernelis ženklą jos išgirdo;
Padėjęs dalgį, tuoj atbėga, 
Žiūrėk, ant šieno ir susėdo.

• •

Bet ratai girdis, subildėjo, 
Vėl darbas jųjų prasidėjo; 
Namo jau sausą šieną veža, 
Pastogėn jįjį krausto, neša.

• •
I - taip ateina vakarėlis, 
jaunųjų skamba dainužėlės; 
Linksmi, linksmi jie ir laimingi, 
V ek ar biedni ar turtingi. 
2' »16m. L

Mūsų bedieviai ir bedievukai prisispyrę 
stengiasi žmonėms inkalbėt, būk žmogus pa
einąs iš beždžionės, arba nuosekliaus sa
kant, tai žmogus esąs viena iš geresniųjų bež
džionių veislių. Jie tą viską daro su tuomi 
tikslu, kad užslopinus savo sąžinės krimtimo 
balsą, kursai jiems primena jų prasižengimus 
prieš Viešpaties Dievo įstatymus ir bausmės už 
tas kaltes. gresiančios pomirtiniame gyvenime. 
Tai kad nuo to graužimo sąžinės atsikratyt, ar
ba bent užslopinti jie, bedieviai ir stengiasi 
sau įsikalbėt, kad esą beždžionių vaikai, tai 
yra gyvuliai ir tuomi pačiu neturį dūšios, ku
ri su mirčia pranyksta, kaip burbulas vande
nyje. Ir Viešpats Dievas neturėsiąs 
baust, nei glaust'nes jų nebusią.

Taigi mes ir pagalvokime bent kiek apie 
tai, o pamatysime ar tas yra taip, kaip jie ma
no ir skelbia, ar ne?

Kaip mes žinome iš geologijos ir geogra
fijos mokslo, tai žemė kitados labai senai bu
vo tokiame karščio stovyje, kad visa buvo iš
tirpusi taip, kaip liejama liejyklose geležis. 
Tas faktas, tai neprasimanymas arba svajonė, 
bet tikrių tikriausia tiesa moksliškai prirodyta 
ir pripažinta.

Jeigu jau žemė buvo tokia karšta, tai ant 
jos jokio gyvulio, nei augalo sėklos negalėjo 
būti, nes būti} sudegusios, — taip sveikas pro
tas rodo.

Ilgainiui ta žemė atvėso, ant jos pavir
šiaus atsirado sukietėjusi pluta, tai yra žemė, 
ir tas viskas įvyko visiškai natūraliu būdu. 
Kiek tas procesas, žemės atšalimo ir susitvėri- 
mo plutos, užėmė laiko: tūkstančius, milijo
nus ar milijardus metų, mums tas nesvarbu, 
bet tą mes labai gerai suprantame, kad tas vis
kas, iš tos pačios žemės medžiagos galėjo pa
sidaryt ir pasidarė. Nes prie tam tinkamo 
laipsnio šilumos, visi kieti kūnai pavirsta į 
skystus, pasileidžia, sutirpsta, o dar daugiau 
šildant pavirsta į garus, gazus — dujas. O 
prie tinkamo laipsnio atšalimo, atvėsimo taip 
pat dujos garai persikeičia į skystus ir į kietus 
kūnus. Ir čia yra tiktai persikeitimas tos pačios 
medžiagos į kitokią, tinkamą esančioms aplin
kybėms išvaizdą arba formą, ir daugiaus nieko.

Bedieviai sako, kad ant žemės augmenys 
atsiradę patys per savę, paskui tie augmenys 
taip išsitobulinę, kad kaip kurie iš jų pasida
rę gyvais, o toliaus evoliucijos keliu besitobu
lindami išaugę į visokias gyvulių veisles ir rū
šis, ir galų gale iš vienos tokių gyvulių veislės 
išsivysčiusi beždžionė. Ta beždžionių veislė 
besitobulindama priėjusi prie to, kad viena 
beždžionė gavusi žmogišką protą, tai yra ta
pusi žmogumi, na, ir užbaigtas kriukis. Trum
pais žodžiais išsireiškiant, taip išrodo visa be
dievybės gudrybė. Ant kiek jinai yra pama
tuota, tai toliaus paregėsime.

Mes visi gerai žinome tą faktą, kad pats 
neturėdamas kokio daikto ir kitam jo duot ne
gali, o mes matome, kad žemė buvo, taip sa
kant, negyva, nes jinai nei jaučia, nei auga, 
nei dauginasi, veisiasi.

Sėklų ant žemės nebuvo, nes jeigu būtų 
buvusios, tai nuo karščio būtų sudegusios, tai 
iš kurgi ant žemės atsirado žolė ir kiti augalai, 
kurie jau tur šiokią tokią savotišką gyvybę, 
nes auga ir dauginasi, veisiasi.

Sėklos išdygimui nebuvo, o žemė tos gy
vybės augalams duot negalėjo, nes pati žemė 
jos neturėjo.

Tai čia aiškiai pasirodo, kad kas nors turė
jo būt taip galingas, kurs galėjo sutveri ir 
sutvėrė ant žemės žolę ir davė jai jos gyvybę ir 
galę augti ir dauginties, veisties. O kad iš 
nieko sutvert ką nors reikia begalinio proto ir 
begalinės galybės, o tokį begalinį protą ir ga
lybę gal turėt tiktai Dievas, dėlto mes tikime 
ir tvirtiname, kad augmenis augančius ant 
žemės sutvėrė Dievas, nes ištikrųjų tas taip 
ir buvo.

Mes žinome, kad Dievas sutvėrė augme
nis, Dievas sutvėrė ir gyvūnus. Bet prisi
žiūrėkime, ar galėjo iš augmenų pasidaryt gy
vūnai. Dėl geresnio supratimo šio klausimo, 
mes apsvarstysime kuomi užvis labiausia gyvū
nai skiriasi nuo augmenų. Mes matome, kad 
augmenys nuo žemės labiausia tuomi skiriasi, 
kad jie auga, veisiasi, dauginasi, reiškia, 
digsta ir miršta. O gyvūnai nuo augmenų tuo 
mi skiriasi, kad jie netik ką auga veisiasi, ge
ma, miršta, bet jie ir jaučia.

Jeigu mes suduosime per akmenį arba per 
žemę, tai jie nejaus, nes jie netur jokios gy
vybės ; taip-pat užgavus per bile kokį augmenį 
jisai taip-pat nejaus. Bet jeigu mes užgausime 
bent kokį gyvą Dievo sutvėrimą ar sutvėrimė
lį, tai jisai jaus. Arba teisingiau sakant, tai 
kiekvienas gyvis tuomi skyriasi nuo augmenų, 
kad jisai jaučia ir gal savo jausmus tam tikrais 
būdais išreikšti.

Kaip mes matėme, kad augmenys neturė
jo jausmo, dėlto jie ir gyvūnams jausmo duot 
negalėjo, o tai galėjo tiktai tas padaryt, kas 
gal viską padaryt Jš nieko, tai yra Dievas.

Bedieviai, sako, gyvis pats iš savęs atsirado, 
sako, ar mes matome, kaip sūrio šmotelyje arba 
mėsos gabale atsiranda kirminai, arba nešva
rioj lovoj blusos ir tt. Tas tiesa, atsiranda mė
soje arba sūryje kirminai, bet kirminų perus 
atnešė oras, o jie tiktai radę tinkamas sau vei
simos! aplinkybės, išsivysto ir veisiasi.

Keletą metų atgal Francuzijos bedieviai 
norėjo užgėdinti katalikus ir prirodyt, kad iš
tikrųjų gyvis iš žemės atsiranda. Jie darė taip:

i ją žemių ir užpečėtijo, 
atpečėtijo. Atidaro stiklinę, 

žiūri per stiklus — įvairaus gyvio stiklinėje 
pilna. Ir sako katalikams: na, ką, ar ne 
mūsų teisybė, ar gyvis ne iš žemės atsiranda? 
Bet katalikai sako: palaukit vyrai, to gyvio 
kiaušiniai arba užmazgos galėjo būti toje že
mėje ir išsiperėt.

Tai paėmė žemę, išvirino ir indėję į stik
linę užpečėtijo. Po nekurio laiko pažiūri į 
stiklinę, gyvio yra, ir jau bedieviai katali
kams neduoda nei išsižiot, sako, žiūrėkit kaip 
yra... Bet prisidėjo prie šio dalyko vienas ge
ras katalikas mokslavyris, garsusis Paryžiaus 
universiteto profesorius ir išradėjas p. L. Pas- 
teur’is. Jisai sako: cit, vaikai; dar negalas. 
Sako reikia žemę išvirint, ir į tą bonką leid
žiant, reikia perleist per tam tikrus prietaisus, 
kad jame išdegtų visi mikrobai ir bakterijų pe
rai, ir jeigu tada toje žemėje atsiras gyvis, 
tai bus jūsų tiesa ir mes katalikai intikėsime. 
Padarė tai, kaip sakė, laukė vieną savaitę, 
kitą ir kelioliką kaip nėr gyvio taip nėr ir pa
sirodė, kad katalikų viršus, kad iš žemės gyvis 
atsirasti be perų negali.

Mes jau matėme, kad augmenys nuo že
mės tuomi skiriasi, kad jie digsta, dauginasi, 
veisiasi ir nyksta arba miršta. Matome, kad 
gyvūnai nuo augmenų tuomi skiriasi, 
jaučia ir daugelis tuos jausmus gali 
ir veik visi gyvūnai tur tą ypatybę, 
savo gyvumą apreikšt savo krutėjimu.

Dabar paklausiu tamstii kuomi 
žmogus nuo gyvūnų, nuo gyvulių, 
žmogus nuo beždžionės. Žmogus nuo gyvūnų 
skiriasi savo žmogišku protu, išminčia, na, ži
noma, ir dūšia, kurios kaip ir šv. tikėjimo 
mokslo žinome, tai gyvuliai neturi.

Joks gyvulys proto neturi, tiktai tur ins
tinktą, kuriuomi vadovaujasi savo gyveninio 
reikaluose ir atsitikimuose.

Gal tamstos manote, kad tas ne tiesa. Sa
kysit, kad šuo ir arklys tur protą dėlto, kad 
jie botagą pamatę supranta, kad juos muši, ir 
pažįsta savo šeimyninką ir savuosius. Ir net su
pranta kada jų ponas piktas ir kada linksmas. 
Tas tiesa, gyvuliai daug ką supranta ir atjau
čia, bet tai jie pasiekia ne savo protu, bet sa
vo instinktu ir prityrimu.

Ir jeigu mes žinome, kad joks gyvis, o 
drauge ir beždžionė neturi proto, tai jie ir 
žmogui jo duot negalėjo ir tuomi pačiu pasi
tvirtina ta tiesa, kad žmogus negalėjo išsivys- 
tyt iš beždžionės, o jį turėjo sutvert Tas, 
viens viską gal sutvert iš nieko, 
vas.

kad jie 
išreikšti 
kad gal

skiriasi 
tai yra

Kurs 
tai yra Die-

antropologai 
būdais, ko-

Mokslinčiai taip vadinami 
labai aiškiai nurodo moksliškais 
dėl ir delko negalėjo žmogus išsivystyti iš bež
džionės, bet tie dalykai mažai mokytam žmo
gui sunkiai suprantami, nes ten vartojama 
moksliška nomenKlatūra, išsireiškimai, ter
minai ir užvardijimai, o tiems visiems daly
kams, kad juos gerai suprast, tai reikalingas 
tam tikras apsišvietimas tai yra mokslo laips
nis.

Norėdami parodyt, kad ir gyvuliai turi 
protą, bedieviai nesigailėdami pinigų, buvo 
intaisę beždžionėms apšvietos mokyklas ir mo
kino tuos gyvulėlius visokiais būdais per ilgus 
metus — ir nieko neišmokino, gyvulėliai, kaip 
buvę taip ir pasiliko gyvuliais, sugriuvo visas 
bedievių triūsas, nedavęs to, ko nuo jo tikė
tasi — panašaus žmogaus proto.

Dėlto ir mes, broliai, neapsirinkame ti
kėdami į tai, kad mus V. Dievas sutvėrė o į tai 
tikėdami stengkimės ir gyvent pagal Viešpa
ties nurodytų tiesų, tai yra, pagal Kristaus 
mokslą, pagal mokslą Šv. Katalikų Bažnyčios.

O ne susidėkime su tais, kurie Dievo ne
pripažindami, nor gyvuliškai gyventi ir savo 
gyvuliškus darbus stengiasi išteisinti prisiseg
dami sau išsvajotąjį padėjimą iš beždžionių.

Gal Viešpats ir jiems kada nors suteiks 
savo šventą malonę ir proto bent kibirkštėlę, 
o supratę savo klaidą gal ir jie atsivers prie 
Dievo, tai to mes jiems iš širdies velykime, 
o patys neklyskime, bet stengkimės savo ge
ru gyvenimu duot jiems gerą pavyzdį, o susi
lauksime laimės šiame gyvenime ir po mirties.

Nes mes ne gyvuliai, ne beždžionių ainiai, 
bet žmonės su kūnu ir dūšia; kurie yra pavei
kslu Dievo.

F. V.

‘Ciliko’ monologas
Komiškai apsirėdęs vaikinas įeina atbulas 

nuog dešinės scenos pusės ir kojomis spardo šu
nį, kurs už scenos durių loja; raudonas kak
laryšis puošia jo krutinę, kišenėse “Šakė” ir 
“Keleivis.” Vienoj pusėj scenos skrynia.

Geriauč!... Šerap!... Geriauč! (viduryj 
scenos sustojęs) haudujudiu, (pakelia skrybė
lę) Baigalės, gana geras kraudas. Bet ko 
jus visi lukinat į mane? Ar aš kitokios stai- 
los, kaip jūs (supykęs) Dar, meibi, aš daug 
gražesnis už jus visus..........

Well, aš nekėrinu. Mane visos (čia sa
ko vietinio miesto vardą) merginos laikina. 
O kam nepatinka, tai šerap, nes kitaip (rodo 
liežuvį) šitaip bus.

Well, veli... (patėmijęs publikoje mergi
nas) Helio, Lizi! Baigalės, tu fain šiandien 
lukini. Septintas pointas tavo feisui labai pri
tinka. .. dacrait. Bet dar ir tas pimpelis ant 
tavo nosies matyt... Well... gudbai, Lizi (eina 
į kairėję scenos pusę.) Rytoj (čia sako kokį 
juokingą :o vardą) pasimatysime. (Į pub-

liką) O dėl jūsų visų, še! (rodo liežuvį)...
Baigaš, gal reikia traukti toliaus, (klau

so)... cilikas?... šiur, kad aš cilikas. Ar 
mano nektaiza to neparodo? Nevermai, ir 
jūs norėtumėte būti cilikais — bet jūs permažai 
turite smegenų. Aš tai kas kita. Mes cilikai 
atstovaujame bulių partiją. Užtai, kad smat! 

Dži... s-m-at, smat! O jeigu jūs būtumėt 
tokie smat, kaip mes žulikai... e-e-e-e-cilikai, 
jūs ir būtumėt žu...... atsiprašau... cilikai.

Well, palaukit (žiūri į laikrodį) dar bis- 
kį taimo turiu. Aš jums biskį paspyčiuosiu a- 
pie mūsų mokslą ir meilę, tada ir jūs būsite 
smat ir... well, gal galėsime ir jus priimti į 
savo mėšlyną... e-e šeimyną.

Socijalizmo tėvas, tai Marolius Kaksas- 
e-e-e-Karolius Marksas... (susigėdęs) šian
dien valgiau oisterius, tai mano liežuvis slys
ta. .. dacrait... jis buvo žydas, užtai ir mus va
dina žydberniais. Mes, žinoma, nenorime 
būti žydberniais vadinti ir baisiai pykstame, 
jei kas mus taip pavadina (klauso) klausiate 
kodėl? (karštai) noč jur biznis, dacol! (Po 
valandėlės karštai) Kodėl mus vadina ištvir
kėliais... Šerap, ju! E-e-e-tas cikilizmas — 
mūsų mokslas mokina apie labai gražius tink- 
sus, kurie niekados nebuvo, nėra ir nebus.

Jis mokina,- kad šitas pasaulis yra supu
vęs, kad jį reikia sugriauti ir paskui naują, 
gražiu linksmą rojų jo vieton pastatyti. Bet 
jeigu jūs manės paklaustumėt, kada tas bus ir 
kaip tą viską socijalizmas pafiksys — e-e (ne
rimauja) įveli, — e-e-jeigu jūs manęs paklau
stumėt. .. taip, jeigu jūs manės paklaustu
mėt ... dabar socijalizmo dėdė tai yra Bimba
las -e-norėjau sakyti Bebelis (Tyli ir pyksta) 
\Vell, ko jūs-juokiatės? Kokios čia gali būti 
fonės ? Aš žinau, ką aš plepu. Aš ne durnas. 
Aš mokytas, taip, mokytas! (labai garsiai) 
Mano tėvas buvo mokytas! (Tyli, po valandė
lės) tris metus “Šakės” redakcijoj spausdi
namosios mašinos ratus šmeravo, aš du metu 
“Keleivio” agentu buvau, aš perskaičiau dvi 
knygas, ir užtai aš šiandien mokytas ir čia jo
kių fonių nepasakoju.

Dabar toliau. Kas tai yra cilikas ? Ci
likas yra tai tokia mašina, (mąsto) e-e-e... tokia 
mašina, kur, žinote, spykina, šneka... 
(mąsto) e-e... taip grafofonas. Jes cilikas yra 
velnio grapaponas, užtai velnias į ciliką in- 
dainuoja iš geriausių bedievių visų kontrų o- 
perų dainas, o tie paskui visur dainuoja tas 
pačias dainas. AVell, tas velnias turėtų išleis
ti naujų rekordų, nes jau tie, ką dabar turime, 
biskį surūdijo.

Ciliku gali būti evribari, kas tik ant sa
vo pečių plačias galvas nešioja, kaip kokosinį 
riešutį, tai yra tokį koknatą, žinote, tokią bul
vę su ūsais. Bet būti ciliku reikia turėti moks
lo. .. Reikia pirmiausia mokėt, šelmystes pada
rius anoj pusėj, runyti į šitą fri kontrę, val
džiai nežinant. Čia atvažiavęs turi pirmą sta- 
pą padaryti “Šakės” ir kitų tokių f irsto kleso 
universitetų biuruose ir tenai išlaikęs egzami- 
neišiną, gauti kreizijalogijos diplomą. Po tam 
turi nusipirkti raudoną pančiaką ir ant kaklo 
užsirišti... e-ką aš čia plepu... naktaizą, ir ta
da įsikišęs į vieną kišenę “Šakę” į kitą “Kelei
vį” išeiti į Junaititų Štėkų pasaulį. Apsidai
ręs, kur daugiausia bažnyčių bokštų, ten turi 
drožt ir, atsistojęs prieš bažnyčią, lot kaip 
šuo prieš mėnesį; keikt kunigus ir perėti viso
kius paikšus ir kitokius sutvėrimus... Turi 
keikt šios šalies didvyrius, kaip tai Abraomą 
AVashingtoną, Jurgį Lincolną, visą Amerikos 
valdžią ir kreizilogiją platinti tarp kitų 
(Dairosi ir kaž ką šnibžda, pas kiaus vėl prade
da)

Mūsų mokslą puikiausiai, žinoma, plati
na mūsų mazgotės... e-e-liežuvis man vėl slys
ta... norėjau sakyti gazietos. (Išsiima “Šakę” 
iš kišenės). Ot, “Šakė!” Tai yra biskį nius- 
-peiperis! Čia viską rasi nuog a iki b. Čia 
nerasi kodėl Čolumbas atrado Afriką; kodėl 
saulė sukasi apie žemę arba kodėl cilikas tiek 
žino apie socijalizmo mokslą, kiek monkė apie 
žydų pikniką, (krapšto pakaušį) Well, jau tą 
visi žino. Čia rasi plačiausią, gražiausią, 
šlykščiausią mokslą. Čia rasi kreizilogiją, 
snapsologiją, šmeižologiją... viską, broliai, 
viską. Ir aš užtikrinu, (karštai) kad tas, 
kuris skaito “Šakę” yra net vertas pasisvei
kinti su nusmukusiu protu. (Užlipa ant skry
nios) O, broliai lietuviai, brolienės lietuvės, 
džentelmonai ir leidės, biznieriai ir darbinin
kai, kūmai ir kūmos, tetos ir dėdės, švoge- 
riai ir piršliai, diedai ir diedukės, vaikai ma
žiukai, kurie dar nieko nematot, bet jau į ma
ne žiūrite; jūs šitos salės sienos, jūs augštieji 
stulpai, jūs spitboksai, kurie snaudžiate kam
puose ir broliai cilikai, jums prižadam geriau
sią gyvenimą. Mes duosime jums puikiausius 
namus. Jums nereikės gyventi skylėtose šan- 
tėse, jums nereikės valgyti balionuos, kaip 
socijalizmas užviešpataus, jūs vaikščiosit su 
daimantais, jus nešiosite cilinderius, jus va- 
žinėsite makabiliais, (čia pradeda iš kairės sce
nos pusės švilpti ir šūkauti) jūs-e-e-jus-well- 
e-e-e... (išbėga pro kairiąsias scenos duris.) 

Kadugys.
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Sudiev.

i

t

Sudiev, tau mylima tėvynė,
Sudiev, jums upės ir kalnai, 
Sudiev, seselės ir broleliai — 
Apleidžiu jus gal amžinai —

• •
Sudiev, nameli brangus mano,
Tu mažą auginai mane,
Ak! skausmas veria jauną, širdį, 
Kad jau apleist turiu tavę.

• •
Čia mažas aš buvau laimingas 
Ir linksmus buvo man laikai;
Svajojau vien, kad čia tai laimės 
Užkloti būsią man takai.•

• •
Sudiev, pavasario gėlėlės,
Jumis mylėjau širdingai;
Jūs, vaikščiojant man, galvas lenkėt 
Po koji) mano meilingai.

*

♦ *

Gal kur šalyje tolimoje, 
Dejuosiu viens tarp svetimų,
Bet savo mylimai tėvynei — 
Vainikus pinsiu iš dainų.

« *
Ar teks dar kartų man sugrįžti 
Tėvynę savo pamatyt, 
Skausmuose nuramint širdelę, 
Tarp bočių kaulus paguldyt ?

*
*

Tegu, numirus man, sesutės 
Vainiką žolinu nupins,
Ir mano kapą, kur ilsėsiu, 
Žalioms rūtelėms apsodins.

J. Kaunys.

*

Žydų Karalius.
Jie 
už-

5.
Mano jėgos silpsta. 

O kad aš tų šokių

(Tąsa)
Lija: Nurimk viešpatiene, pakęsk! 

nežino ką darą. Savo išėjimu dar gali 
rūstinti savo viešpatį. Pabūk dar valandėlę. Pri-
simesk linksma... pergalėk save... (Įeina 
Sirijos šokikai — merginos ir vyrai).

SCENA
Proklė: Aš negaliu.

(lėtai sugriežia orkestrą),
nematyčiau. Išvesk mane iš čia, išvesk!

Lija: Meldžiu tavęs — surink visas savo jė
gas. Imk iš Jo pavyzdį — kęsk kaip Jisai 
kenčia!

(Vergai išlėto vaikščioja. Muzika už- 
griežia balsiai — vergai šoka. — Staiga sužai
buoja ir trenkia perkūnas. Susiubuoja sie
nos — žemės drebėjimas. Perkūnas — - žaibai. 
Visi persigąsta).

Prefektas: 0 dievai! Kas dedasi ?..
Pilotas: Žemės drebėjimas...
Prefektas (bando bėgti ir atsiremia į siūbuo

jančią sieną): Žaibai, perkūnai... (Vergai, 
persigandę, klykdami išbėgioja)r

Pilotas: Ar tai sapnas? Kraujas gyslose 
sustingo...
Proklė (keldama su pasididžiavimu). Ar 

dar jūs nesupratote? Argi jūsų širdįs suak
menėjo? Pontijau, tu minios išsigandęs, Ne
kaltą pasmerkei mirtin! Atmįk. Judėjos pro
kuratorius bei cezaro drauge, viso pasaulio 
vandenimis nenuplausi savo kaltės. Jisai. .. 
Jisai Teisingas, mums iš dangaus Dievo pa
siųstas ir Patsai Dievo Sūnus, kybo prikal
tas ant Kryžiaus, suteršto visokiomis niekšy
bėmis. Argi nematote, kad Jam mirštant 
saulė sutemo, kad atsivėrė dangaus baiseny
bės ir sudrebėjo žemės viduriai! Jisai mirė 
ant to žmonijos ašaromis bei Jo Paties Krauju 
aplaistyto Kryžiaus! Išsipildė!... Aš tikiu į 
Tave, Gyvojo Dievo Sūnau! Tu savo mirtimi 
suteikei mums gyvenimą!

Uždanga-
KETVIRTAS AKTAS.

(Juozapo iš Arimatejos sodas: medžiai, krū
mai, visoki žolynai. Viduryj scenos akmens bei 
akmeniniai suolai. Juozapas sėdi ant akmens. Įei
na Bartimejus bei Rubenas ir susėda šalę Juoza
po ant akmenų. Naktis).

Juozapas: Mūsų visų širdis prislėgė gailestis. 
Visų akyse sužibo ašaros ir jose paskendo mū
sų mirusio Mokytojaus meilė. (Įeina Aleksan
dras ir Lija).

Aleksandras: Farizejai ir nužudę Jėzų ne
turi ramybės!

Juozapas: Dvi dieni atgal aš nemaniau, kad 
mano sodo kampe bus išrinktas Mokytojui ka
pas. (Pauža).

Rubenas (išlėto): Dabar dar mano akyse 
stovi Mokytojas... Kuomet atėjo ant Kalvari
jos kalno, mano tėvas padėjo Kryžių ant že
mės. Kareiviai nuplėšė nuo Mokytojaus rū
bus ir, atverdami visas uždžiuvusias žaizdas, 
aptaškė Krauju visą Kryžių ir žemę. Paskui 
paguldę ant medžio, prikalė geležies vinimis 
kojas ir rankas — Kraujas taip ir paplūdo tar
tum iš upelių!

Lija: Aš žiurėjau į Jo kančiomis suspaustą 
veidą — nei dejavimo, nei nusiskundimo neiš
reiškė, tiktai, pakėlęs akis augštyn, šaukėsi 
savo Tėvo, melsdamas Visagalio Dievo dova
noti tiems, kurie nežino ką darą.

Bartimejus: Ar-gi galima, Rubenai už- 
Juo prikryžiutu, pradėjo piktažodžiauti. 
Vienas iš jų, prikaltas po dešinei, matyti bu
vo geresnis, nes pradėjo tildinti savo draugą. 
“Ar Dievo, sako, nebijai? Mudu kenčiava 
už savo kaltes, Jis gi nieko pikto nepapildė!” 
Ir pradėjo melsti Mokytojaus: “Atmink ma
ne, Viešpatie, kuomet įeisi į savo karalystę!” 

Rubenas: Ar tu atmeni ką Jėzus atsakė?
Bartimejus: Ar-gi galima, Rubenai už

miršti! Mokytojas jam atsakė: “Už tiesą, 
už tiesą, sakau tau — dar šiendie su manim 
būsi rojuje!”

Juozapas: Ištisas tris valandas buvo tamsu 
tartum naktyj. Kuomet sužiebė žibintuvus, 
aš pamačiau Jo Motiną, stovinčią po Kryžiu
mi; Jinai turbut nieko nejautė, nes stovėjo 
tartum negyva. Šalę jos stovėjo Jėzaus mo
kinys Jonas. Kuomet Kankinys juodu pama
tė, tarė ramiai savo Motinai: “Moteriške — 
šitai tavo sūnus!” Paskui, pakreipęs savo 
erškėčiais subadytą galvą į mokinį, tarė: 
“Šitai tavo Motina!” Kuomet Jėzus numirė 
tas mokinys pasiėmė Jo Motiną su savimi.

Aleksandras: Aš nebuvau ant Golgotos ir 
nemačiau kaip Jisai pabaigė savo kentėjimus.

Rubenas: O, Jo kiekvienas žodis giliai įs
trigo į mano širdį. Tartum dabar girdžiu 
kaip Jisai sušuko: “Mano, Dieve, mano Die
ve, kodėl mane apleidai!”

Bartimejus:, Mirties kančiose sušuko: “Tro
kštu!” Vienas iš kareivių prikišo Jam prie 
pamėlynavusių lūpų tulžį, sumaišytą sa actu, 
bet Jisai pakreipė savo burną į šalį.

Aleksandras: Tuom laiku Piloto rumu-ose 
trokštantieji gaivinosi vjmu.

R^įenas: Staiga, pravėręs savo merdėjan
čias akis, atsiliepė: “Išsipildė! Tėve į tavo 
rankas atiduodu savo dvasią!”...

Bartimejus: Ir, palenkęs galvą, numirė... 
(Gili tyla. Visi ramiai nulenkia galva*. — Po 
valandėlės įeina Simonas, baltų lelijų šakelę 
nešinas).

Iš vi

Ir kai 
rašysi ar nei 
dasi didžiau! 
lykas reikal 
Štai, šį ryti 
pas kleboni!

Žiūriu,J 
ypatingo nei 
ma parašyti 
iš vienos pil 
nieko nėra I

Kas čia 
Kraipai 

sies — mastl 
ti ką nors tuj

Vakar | 
čio redaktorl 
nai atsiųsčial 
niją. IšsyM 
socijalistiškd 
kymais, kadi 
Tai tikrai n| 
nematau iš u 
ne kvailas ii 
vežimo prisld 
stoviu ir niet 
mano akysl 
ta dienų atj 
draugą pasil 
miesto kokil 
pą. V yčiar
platina man< 
katalikišką s 
darni, gerok 
manau, ta i® 
užsiliko, ka<® 
galiu savo rfl 
parašyti teisi® 
šyti-gi būtini® 

Bet ką J 
kad mūsų mi^L 
delis ir prie® 
galo, kurišt® 
nių durių iš® 
darytos ne k® 
rapijonų ak® 
padidinimui!® 
pat medžiu, ® 
sai jas pasle® 
taip padaryt® 
aiškiai matyt® 
na ir išeina, 
o mano redak® 
bus pilnai pa® 
namų link, 1® 
tės darbą. 1® 
kaip man, t® 
čių redaktorių® 
mas nėra ® 
Socijalistų la® 
kodidžiausias® 
šia žinių dėl s® 
Pradėjau iną® 
galima būtų ® 
kaip ten žmoi® 
šiokią— toki® 
daktorius pa® 
pro priešakii® 
t i ir, rods, u® 
pačios klebon® 
trečią pro kl(® 
sugalvoti, k® 
lop sumaniau® 
mišių vien su® 
ti klebonijom® 
knypkį ir lau® 
klebonas.

— Labą dl 
dieną, labą dl 
vidun. Tuo.® 
klebonijos kai 
ir čia nieko. I 
mano galvos 1 
rė, ir nors ai 
savo galvos, 
nesupiktų, nil 
ti.

Atsisėda! 
— Kunigi 

balsu, — Aš. .1 
— Taip, 

klausia kleborl 
riu, — susimai 
šių, mišių už 1 

—Aa, ge] 
gimdytojų.

Dar po žcj 
Ar radai Mirusiojo Kūną? išėjau' “5*
E>va kartu; pats pers.tiknnsi. 1

Eiva, greičiau! (Greitai įsuvas- krutin5je į 
Ir kaip-gj 

jau tikrai gale 
brangiausią d 

, ilgiausią kr įtik 
kės nieko pridi 

Pradėsiu, 
atidarė duris i 
lauk. Kad p; 
mūsų dvasiškų 
čia priduodu i: 
šiau: “Va kai
sų kleboną pra 
laikytų mišias, 
kūmas jam pas 
mo supyko, d 
laukan išvarė, 
skamba, nei i 
saldu ant širdį

i

iV

SCENA 3.
Simonas: Štai, viešpatie, pasigėrėk! Šią 

naktį iškarto pražydo visos lelijos! (Rubenas, 
pakilęs, paima iš Simono rankų leliją ir pa
duoda Juozapui).

Juozapas: Tebūna šis Jo taip numylėtas 
žiedas mano širdies auka. Nunešiu šį žolyną 
papušti J o kapą. Manęs kareiviai nekliudys.

Lija: Jeigu mus prie karsto neprileis, ver- 
j čiau, Aleksandrai, grįžtava namo!

Juozapas: Eikite ramybėje visi! Lija savo 
j žolynus palik pas Simoną! Mudu auštant nu- 
nešiva... Vidurnakti — eikite pasilsėti. Aš 
čia pasiliksiu vienas pasimelstų. (Visi išeina).

SCENA 4.
Juozapas (drebančiu balsu): Nors jau užsi

merkė tavo akįs amžinu miegu — Tu^gyvas ir 
savo gyvastimi gaivini žmonijos dvasią. Ta
vo gyvybė pergalėjo mirtį. Ir mes, ta vilti
mi atgaivinti, gvvename tavyje!...

' SCENA V.'
Centurijus (greitai įeidamas): Tu čia Juozu- 

pai! Aš tavęs ieškau.
Juozupas (lėtai). Tu manės ieškai.
Centurijus (dairydamasis). Ar čia mudu du 

vienu? Ar mudviejų nieks neišgirs?
Juozupas. Niekas.
Centurijus. Ar tu žinai! Nesenai vienas iš 

sargybos kareivių, persigandęs, atbėgo į pre- 
toriją. — Sutemus pas Kalinio kapą sudrebėjo 
žemė ir staiga kas tai baltas perkūno greitumu 
nupuolė ant uolos ir atvertė karsto akmenį.

Juozupas. Ką aš girdžiu!
Centurijus. Sargybos kareiviai, persigan

dę, puolė ant žemės ir ilgai negalėjo atsikvo
šėti. Tas kareivis, kuris atbėgo pas mane į 
pretoriją, buvo išbalęs ir drebėjo tartum dru- 

j gio krečiamas, 
ton — akmens 
dun...

Juozupas.
Centurijus. 
Juozupas.

ta).

Aš nusiskubinau minėton vie- 
antspaudos nepalytėtos; įėjau vi-

SCENA 2.
Kas čia ateina?... A? tai A- 
Lija! ir judu čia atenate ap-

Juozapas: 
leksandras su 
verkti brangų Mokytoją?

Aleksandras: Taip, gerbiamasai Juozapai! 
Čia palauksime, auštant eisime prie kapo.

Lija: Aš norėčiau priskintais žolynais iš
barstyti prie kapo takus.

Juozapas: Laukite aušros, nes jus da
bar vistiek prie kapo neleis.

Aleksandras: Kas-gi, viešpatie, galėtų 
tfiūs neleisti?

Juozapas^ Ar dar judu nežinote, kad prie Jo 
karsto stovi sargyba? Sinedrionas savo ants
paudas primušė ir sargybą pastatė.

Lija: Kam dar tos sargybos?
Aleksandras: Kam reikia tų antspaudų?
Juozapas: Kunigai ir vyresnieji bijosi, kad 

mokiniai nepavogtą Jėzaus Kūno ir vėliau ne
pasakytų, kad Jisai prisikėlė iš numirusių.

SCENA VI.
Nikodemas (įeina lėtai ir sėdasi ant suolo). 

Niekur negaliu rast ramybės. Užsivilti tokia 
prakilnia viltimi... Ne Jis, nes Jis mums 
prižadėtas Mesijas! Laukti Kito — stoka jė
gų!.. (graudžiai verkia. Įeina Joana, nešina 
kvepiančiais tepalais. Aušta).

SCENA VII.
Joana. O, Nikodemai! (sėdasi šalę jo) 

Mums tiek te ir pasiliko vien verkti ir liūdė
ti... Aš einu prie Jo karsto, panašiai kitoms 
Galilėjos moterims; noriu ištepti Jo Kūną kve
piančiais aliejais. Štai tepalai — mirra bei 
aromatas. Jūs visi išreiškete Jam savo pas
kutinę pagarbą; aš ir noriu nors kvepalais Jį 
ištepti. Aš girdėjau tu nuėmei Jo Kūną nuo 

| Kryžiaus?
(Toliaus bus.)



J pie darbininkų
1 usimą.
kard. Manning)
hų krikščioniškosios, kata- 
ks, Išganytojas mūsų V. J. 
kušiu prispaustųjų užtaryto- 
Lrgusiųjų ramintoju. Žinome 
L man minių.”
Aviškojo mokslo sutruko ver
tuose amžiuose Bažnyčioje 
s dvasia, Bažnyčia buvo Tiž
iųjų, spaudžiamųjų. Kovo- 
[ėliau kovojo prieš pirklia-

Bipitaliziiio sistemos gadynėj. 
Bos balsas.
B kaip Kristus pustynėje pa- 
Bs žodžius ‘ ‘ Gaila man mi- 
B šimtmečius po to niekas su 
Bia gilia simpatija neprakal- 
Bnaudojamų reikaluose, kaip 
BlII. Ne be reikalo užsipel- 
B— Darbininkų popežius. Po- 
B su meile ir atjautimu kalbė
li prakaitauja ir kenčia. Ir 
■d> kalbėti, kaip tik Kristaus 

pluošė popežiai kalbėjo vergų 
«vo bąlsą prieš pirkliauto- 
Bą, kapitalizmo gadynę už 
Bikia užtarti, prieš kitokius 
B. pakelti balsų
■kuomet darbininkai susipra- 
Bet jie taip priguliningi nuo 
■ kuomet darbininkų likimas, 
Rižtikrintas, kuomet jo svei- 
luolatai tokiame didžiame pa- 
Bopežius neturėjo tokios pro- 
B darbininkų reikalus, kaip 
^s XIII, nes tai jam valdant 
Blį pilnai apsireiškė sviete 
Blymas. Ir popežius Leonas 
Bo jokis popežius neregėjo. 
Bjo krikščioniško svieto bok- 
B) visus pasaulio kraštus, jų 
■r santikius, matė vienų iš-

Bi pavargusiųjų, prispaustų- 
B pasiekė popežiaus ausį, 
mdynėj, apšvietai sklystant, 
Eisiartino. Žmonės Įgijo vie- 
■eną sųžinę, vienų valių, nes 
■įstatymu: “Prakaite veido
Rionų savo.” O milijonams 
L. Jų kančios tos pačios, jų 
latys. O susipratimas moks- 
Lnasi, žinios apie veikimų ir 
be kaip senovėj per laiškus, iš- 
lesto iki miesto, bet skrenda 
feta po visų pasaulį. Darbi- 

visokių kalbų, visokių že- 
Ikalų supratimų, dalyvauja 
■ersmėse. Šis svietas yra 
lų turtų ir begalinio darbo. 
■Leonas XIII išvydo į kų išsi- 
Bnioliktojo amžiaus ir tinka- 
Kavo Enciklikoj jis užreiškė: 
Įtojimas ir stebinanti mokslo 
Mainiusieji santikiai tarp dar- 
fckų; milžiniški turtai pa
lminių; pasididinęs pasitikė- 
Iisiartinimas darbininkų, pa- 
llykų stovį pasaulyje, pilnų 
|ų. Dalykų stovis pablogėjo 
Bs nupuolimų, kurs matomas 
Įsose tautose.” 
tūlį išvydo popežius ir jo šir
maisiais, kurie kaip jis sako 
Hžiumų.
tįsta,” sako jis, “ir negali 
Įio, kad turi būti rastas vais
iai, nes skurdas ir vargas di
ls laikais didesnę biednųjų da- 
pinkų gildijos buvo sunaikin- 
Įir jokia organizacija jų vietos 
Į žingsnis po žingsnio atsitiko 
Inkai atsirado bejėgiai ir ne
iti nuo darbdavių kaprizų ir 
kurencijos. Piktas pasididino 
Įmais, kurie nekartų Bažny- 
rkti, vienok užsiliko priėmę 
I todėl pasiliko ta pati kaltė ir 
lodišiai ir sukčiai. 0 prie to 
rti įprotį atlikti darbus pagal 
bent racijų įvairių pramonės sa
pnų, taip kad nedidelis skai- 
lingų žmonių išgalėjo uždėti 
į jungų, kurs nedaug geresnis 
H

p popežiaus Leono XIII užreiš- 
iui gal nežinoma, jog jo pro- 
pimtas tais klausimais. Vys- 
fugijoj, išleidinėjo jis pastara- 
r juose stipriai ir pijnai išsirei- 
pininkų kančias ir darbdavių 
pveizdos parėdymu atsitiko, 
Įrašė savo Umbrijos žmonėms, 
ė su apaštališku autoritetu vi-

Pati popežiaus Leono XIII Enciklika dali
jasi į keturias dalis. Pirmojoj dalyje išguldo- 
ma kilmė ir surėdymas žmonių draugijos. Ant
rojoj išrodoma nenaturališkumas, abnormališ- 
kumas, gamtai priešingas surėdymas vadina
mas socijalizmu. Treciojoj kalbama apie įsi
maišymų valsybės į socijalius klausimus. Ket
virtojoj ir paskutinėj kalbama apie laisvę, pa
reigas, vienijimusi darbininkų — vyrų ir mote
rų.

Tokioje eilėje perkratysime popežiaus En
ciklikų.

(Toliau bus)
I 

Kunigas Tanias Žilinskas. I

Katalikų Bažnyčia ir 
Demokratizmas.

KOKIA YRA JUNGTINIŲ AMERIKOS VAL
STIJŲ VALDŽIA?

Jungtinės Amerikos Valstijos turi denio-1 
kratiškų valdžių. Visus valdininkus čia renka 
sau patys žmonės . Čia męs neturime nei caro, 
nei karaliaus, tik žmonių išrinktų šitų valsti
jų prezidentų. Žmonės čia renkasi ir kitus val
dininkus. Vadinasi valdžia čionai priklauso ; 
visiškai nuo žmonių. Tokia tvarka anaiptol1 
nesipriešina Šv. Raštui, kuris skelbia, kad 
visokia valdžia paeina nuo Dievo. Tieji Šv. 
Rašto žodžiai reiškia, kad pats valdžios prin- j 
cipas paeina nuo Dievo; valdžios gi formų ga-: 
Ii sau pasirinkti patys žmonės. Vadinasi ir de- į 
mokratiškoji, t.y. žmonių išrinktoji valdžia I 
taip-pat turi pradžių iš Dievo, lygiai kaip ir 
monarclūškoji. Vienok tatai nepateisina vai- i 
džios, jei gu ji yra bloga. Žmonės gali nuver- • 
sti blogų valdžių ir pasistatyti sau geresnę. 
Dievas to nedraudžia. Žmonės abelnai dabar 
geriau mėgsta demokratiškų valdžių. Priimta 
yra sakyti: Vox populi ėst vox Dei, kas reiš
kia: žmonių balsas yra tai Dievo balsas. Bet 
nereikia užmiršti, kad ir žmonių balsas 
nevisada yra teisingas. Štai šventame Rašte į 
skaitome, kad pas Pilotų visa žydų tauta šauk
te šaukė: nukryžiavok jį, nuryžiavok jį, t.y. I 
Kristų. Argi tas nedoras žmonių balsas gale- j 
jo būti Dievo balsu ?

Taigi kiekviena valdžia, ar šiokios ar to
kios būtų ji formos, gali būti ir gera ir bloga. 
Priguli nuo to į kokių žmoniij pakliūva rankas. 
Gali būti gera ir monarchiškoji valdžia, jei tu
ri valdovu žmogų išmintingų ir dorų; gali būti 
bloga ir demokratiškoji t.y. žmonių išrinktoji 
valdžia, jei į valdininkus patenka neteisingi ir 
nedori žmonės . Ir atvirščiai. Męs matome, 
kad yra pasaulyje blogos monarchiškos vald
žios, o geros demokratiškos arba republiko- 
niškos. Vadinasi ne taip svarbu valdžios for
ma, kaip geri žmonių prievalumai, kurie įgy
ja valdžių. Jungtinėse Amerikos Valstijose 
męs turime republikoniškų t.y. demokratiškų 
valdžių ir esame visiškai iš jos patenkinti, bet 
Katalikų Bažnyčioje kitokia yra Valdžia.

KOKIA YRA VALDŽIA KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS?

Skaitydami augščiau, kad Valdžia pri
klauso nuo žmonių, ne vienas iš katalikų sau 
manėme: jei taip yra ištiesų, tai kodėl męs ne
galime sau išsirinkti klebonų? Kodėl męs ne
galime turėti parapijos komitetų, kuris kon
troliuotų dvasiškijų, kurių juk męs užlaikome ? 
Žodžiu, kodėl męs negalime valdyti bažny
čiomis ir parapijomis, juk tai mūsų dalykas! 
Dabar atėjo demokratiški laikai, visokia vald
žia privalo priklausyti nuo žmonių! Deja at
sakysiu: tatai yra negalima! Kodėl? Kad 
ir dabar demokratiški laikai, kad ir Jungtinių 
Amerikos Valstijų republikonišoji valdžia pri 
klauso nuo žmonių, bet Kataliku Bažnyčia nė
ra tai demokratiškoji įstaiga čia žmonės sau 
ne renka valdžios; ji eina iš viršaus. Aukš
tesnėj! dvasinė valdžia nuskiria žemesniųjų ir 
pati jų kontroliuoja. Ir valdžia ir jos kontro
lė Katalikų Bažnyčioje eina iš viršaus. Ne pa- 
rapijonys sau renkasi klebonų, tik jį atsiunčia 
vyskupas. Aišku tad , kad klebonas priklau
so ne nuo žmonių, tik nuo vyskupo. Vadina
si vyskupas kontroliuoja kunigus, o ne parapi- 
jonvs. Tolygiai Vyskupų nerenka sau kunigai, 
tik jį atsiunčia popiežius. Aišku taip-pat kad 
vyskupas priklauso ne nuo kunigų, tik nuo po
piežiaus. Vadinasi popiežius kontroliuoja 
vyskupus, o ne kunigai. Tokių tvarkų įvedė 
Bažnyčios Įsteigėjas — Kristus. Jis išrinko 
sau apaštalus ir stačiai jiems pasakė: Ne jus 
išrinkote mane, tik aš išrinkau jus. Nedavė 
apaštalams rinkti sau valdžių, tik po to pasta
tė šv. Petrų Bažnyčios Viršininku. Tokia pat 
tvarka užsiliko ligi šiai dienai. Valdžia eina iš 
viršaus.

(Toliau bus)

Pakvietimas į Il-ąjį 
Seimą.

II-as LRK Moterų Sąjungos 
seimas bus So. Boston’e Mass. 
5 ir 6 liepos šių 1916 metų.

Paskirdama II-am seimui 
laikų, aš kviečiu visas mūsų 
Sąjungos kuopas dalyvauti 
tame seime, atsiunčiant savo 
delegates — nuo 20 narių po 
viena. Kuopos, turinčios 
mažiau, kaip 20 narių taip- 
pat galės atsiųsti po vienų de
legatę.

Mūsų S. Bostonietės sesutės 
rodo savo svetingumą: pasiža
da per seimo laikų duoti ger
biamosioms delegatėms už dy
ka butų ir valgį. Tai-gi iškas- 
čių daug nebus ir visos kuopos 
lai pasirūpina atsiųsti delega
tes. Per šiuos metus mūsų or
ganizacija žymiai išaugo, pa
didėjo skaičius narių ir kuopų, 
atsirado naujų reikalų ir suma
nymų. Tad ir šis antras seimas 
turės būti turiningesnis ir dar 
naudingesnis organizacijai, ne
gu pernykščių metų seimas. 
Tarp kitų svarbių reikalų, ku
riuos turėsime apsvarstyti, 
pramatomi yra šie:

1) Pagilinimas ir paplatini
mas apšvietos darbo, kuri taip 
gražiai pradėjo varyti mūsų 
Sąjunga;

2) Galutinas sutvarkymas 
mūs pašalpinio skyriaus;

3) Padidinimas agitacijos 
Sąjungos naudai,

4) Atsiliepimas į Tėvynės 
Lietuvos nelaimes ir reikalus 
ir ypatingai 5) Moterų laikraš
čio įsteigimo klausimas.

Linkiu sulaukti didžiausio 
skaičiaus gerbiamųjų delega
čių, kurias trokštu pasveikin
ti seime.

Su gilia pagarba
MARIJONA JUŠKIENĖ

Centro pirm.

Base Bali.
Norwoodas ir Brocktonas 

laimėjo.
Norwood, Mass.

Pirmame susirėmime Nor- 
woodo su Cambridge nelabai 
pasisekė Cambridge’io vy
čiams. Negana to, kad pralo
šė pirmų žaismą su Brocktonu 
dabar ir antras nepasisekimas.

Lošimas buvo gyvas ir inte
resingas. Viršus svyravo ir 
iki pat 9-to punkto nebuvo ga
lima įspėti kuri pusė laimės.

Cambridge’io vyčiai išrodė 
stipresni už Norwoodiečius, 
bet kelios klaidos ir visas ge
ras lošimas nuėjo ant nieko.

Norwoodas savo pirmame 
susirėmime parodė, kad turį 
daug gabių atletų. Ypač svai- 
dininkas atrodė išsilavinęs. 
Galima tikėties smarkaus rate
lio iš Norwoodo. Rezultatas 
šio lošimo:

Norwood 10, Cambridge 9.

Brockton, Mass.
Smarkūs Brocktono atletai 

susirėmė su dar smarkesniais 
Bostoniečiais ir pamynė Bos
toniečius po kojų. Gal rezul
tatas būtų buvęs kitokis, jei 
Bostono svaidininkas būtų pri
buvęs, bet kadangi šis ponai
tis nepagavo traukinio, tai 
prisiėjo Bostonui antru kartu 
pralaimėti. Iš pat pradžių lo
šimo Brocktoniškiai turėjo vir
šų. Budreckis, Brocktonie- 
čių svaidininkas, nedavė pro
gos nuliūdusiems svečiams 
progos bombarduoti jo suteik
tus svaidinius.

Kada dūmai smarkios ko
vos išsisklaidė buvo šis rezul
tatas matyties:

Leisdamas šitą raštelį į svietą, meldžiu visuo
menės jį apkainoti, nepaisant “Ateities” bendra
darbių: “Parapijono” ir p. Kerdiejaus prasimany
mų, kadangi jiedu, čionai išdėstytas mano mintis, 
pirmiau skelbtas gyvu žodžiu, savo laikraštyje 
baisiai iškraipė.

Kun. T. Žilinskas.

Broctonas 8, Bostonas 3.

SEKANTI SUSIRĖMIMAI 
ATSIBUS

Gegužės 30 (Memoriai Day)
Woreesteris Cambride’jui ryte 
"VVorcesteris Bostone (po piet)
Brocktonas Norvode.

Tautos Fondo Skyriai,
Sukruskite veikti. Gaukite iš Centro Carterį. 
Rinkite atstovus į T. F. komisiją. 

Seimas nebetoli.

STOVIS RATELIŲ.
- lai pra stovis

Brocktonas 2 0 1.000
Norwoodas 1 0 1.000
Worcesteris 1 0 1.000
Bostonas 0 2 .000
Cambridge ’is 0 2 .000

Dėdės Jackaus žentas.



Dainorius.ir

Rašt.

Volungis

Liūnas. Lojaris. Lošimas nu-

kad 
Šitam

V. P. GINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

HARTFORD, CONN.

Prakalbos ir teatras.

Buvo paskui dr-jos
Nebuvo jam pripa-

Tai tuomet

Lietuviai kitur.

tė,
•T. Sliužauskas, 
Garelis,
na,

lienės A. parapijos Tautos F.
18 skyriaus sek. p. Mintvila.

Žinantis.

ka, . 
liūtė, 
liūs,
ra, 
kiutė, 
nauckiutė, 
Virbilienė, 
tė,

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

52 MILLBURY STR., 
WORCESTER, MASS.

MONTELLO, MASS.
* j 

Šv. Roko parapijos vaikų

ATHOL, MASS.
Veikia, darbuojasi.

LDS. 4 kuopa laikytame sa- 
mėnesiniame susirinkime

nutarė parengti prakalbas ant 
14 d. gegužio.

Tani pačiam susirinkime įs
tojo kuopon du nauju nariu.

■
L. Vyčių 10 kuopa rengė I 

prakalbas ant 6 d. gegužio, bet' 
priėjus laikui, kalbėtojas p. A. 
F. Kneižis atsiuntė telegramą, i 
kad susirgo ir su prakalba ne- j 
pribus. Taip atsitikus Vyčiai I 
savo prakalbas atidėjo ant to
liaus.

Šv. Onos moterų dr-ja ren-: 
gia prakalbas ant 18 d. gegu-Į 
žio , tai daug prakalbų pasį 
mus bus dabar.

Korespondentas.

IKas girdėti Lietuvių kolonijose
CLEVELAND, OHIO.

Didis apvaikščiojimas, puikus 
programas.

Nedėlioję 7 d. gegužio Auš
ros Vartų Šv. P. moterų dr- 
tė apvaikščiojo jubiliejų pami
nėjimui 10 metinių sukaktuvių 
savo gyvavimo. Apvaikščio
jimas buvo gan su didele iškil
me, nes jame dalyvavo ir ki
tos dr-jos. Pirma dalis iškil
mės buvo anksti ryto bažnyčio
je 8 vai. su iškilmingomis 
mišiomis, kur dalyvavo A. L. 
T. Benas, Lietuvos Sūnų Ka
reivių šv. Kazimiero gvardija 
DLK. Vytauto gvardija ir ki
tos dr-jos.

Kitos gi dalies pradžia bu
vo po piet 4 vai. Germania 
Turu Vervvaers svetainėj, kur 
buvo surengtas vakaras su di
deliu ir įvairiu programų. Di
džiausiu papuošalu to vakaro 
buvo puikus perstatymas “Ge
novaitės,” 8-nių aktų tragedi
jos.

Lošimą veikalo ir kitas da
lis programo, k.t. dainų, dek- 
lemacijų, atliko vietinė Vyčių 
25 kuopa. Pirmiausia ger. 
kun. J. Halaburda pasakė įžen- 
ginę kalbą, primindamas apie 
A. V. Š. P. moterų dr-jos gyva
vimą ir jos naudingumą.

Toliaus sekė lošimas. Ne
kalbant apie paties veikalo 
puikumą, kuris vien tik skai
tymu gali patraukti ir sugriau
dinti, tai ką bekalbėti, kuo
met regi tą viską scenoj. Taip 
ir šį syk tas perstatymas ne 
vieno širdį sugriaudino ir už
žavėjo.

Visi lošėjai savo roles atli
ko kuopuikiausiai be jokių 
klaidų. Bet svarbiausiose ro
lėse, kuriose įėjo k. t. Sigitas p. 
J. Šeštokas, Genovaitė p-lė B. 
Skripkauskaitė, Goliaus p. M. 
Šimonis ir Benukas p-lė Skrip
kauskaitė, užsitarnavo tikrai 
sau pagarbos žodį už puikų ir 
artistišką nudavimą.

P-lė B. Skripkauskaitė kaip 
jau ji yra žinoma Clevelande 
nebepinną syk savo lošimu 
patraukė į save visų akis, taip 
ir šį syk “Genovaitės” rolėje 
atliko savo užduotį kuopui
kiausiai. Bet p. J. šeštokas 
“Sigito” rolėje bene tik pirmą 
syk Clevelande pasirodė sce
noj ir taip puikiai atliko savo 
rolę, kad savo balsu ir nuda- 
vimu tik ir traukė į save visų 
akis. Golius ir-gi negalėjo 
jau būti kietesnės širdies be
kankindamas “Genovaitę.”

Kiti visi tarnai, burti
ninkė, Berta ir budeliai atli
ko savo užduotis kuopuikiau
siai. Garbė Vyčiams ir p. M. 
Rusiackui už jo triūsą ir už 
puikų išlavinimą visų lošėjų. 
Tarpais prieš atidengimo ak
tų buvo deklemacijos. Po 
antro akto sakė mažas vytis J. 
Palubinskas “Karė”, po 3-čio 
irgi — jaunutė mergaitė V. 
Šulckaitė “Seniaus, o da
bar,” po 4-to p-lė M. Černaus- 
kpitė “Pasiilgimas Lietuvos,” 
po 5-to J. Brazauskas “Var
ginga tėvynė,” po 6-to p-lė 
M. Mačiututė “Bepig tau sau
lute.” Visi gerai deklemavo 
tik paskutinioji labiausia atsi
žymėjo puikių savo žodžių nu- 
davimu.

Perstatymui pasibaigus pro
gramą užbaigė dainomis Vyčių 
choras susidedantis iš kokių 
80 ypatų. Vadovaujant p. V. 
Greičiui choras sudainavo dvi 
dainas: “šaltvšių” ir “Kad 
ryte.” Dainos išėjo kuopui
kiausiai, nes taip publikai pa
tiko, kad plojimu privertė at
kartoti abi dainas net po du 
syk. Programui užsibaigus 
sekė šokiai. Nors jau “Geno
vaitės” teatras Clevelande bu
vo antrą syk dabar loštas, bet 
žmonių per šį vakarą tai gal 
kaip niekad nebuvo tiek susi
rinkę kaip, kad šį syk. Nors 
svetainė gan didelė vienok ne
galėjo visi sutilpti ir daugumas 
negalėdami įeiti grįžo namo.

Kaip girdėtis moteris džiau
giasi kad turėsią daug pelno 
ir dėkingos Vyčiams, kad joms 
taip puikiai patarnavo su

perstatymu ir dainomis. Bra
vo! Vyčiams, kad nesnaud
žia, lavinasi patys ir žadina 
jausmus kitiems savo darbais.

Žibutė.

Kitas korespondentas apie 
tą pat apvaikščiojimą šitaip 
dapildo viršuje paduotąją.

Geg. 7 d. Šv. P. M. Aušros 
Vartų moterų dr-ja apvaikščio
jo savo dešinitmetines sukak
tuves. Diena buvo graži, todėl 
ir apvaikščiojimas nusisekė. 
Apvaikščiojime dalyvavo še
šios dr-jos, kurios iš M. Povi- 
lausko svetainės 8 vai. ryto 
šioj tvarkoj L. S. Kar. Šv. Kaz. 
Gvardija, L. S. Kar. Šv. Kaz. 
Gvardijos vaikų skyrius, DLK. 
Vytauto Gvardija, šauliai ir 
raitarijos skyrius, Cl. L. T. 
Benui griežiant maršavo į Šv. 
Jurgio bažnyčią, kur kun. J. 
Halaburda atlaikė iškilmingas 
šv. mišias. Bažnyčioje prie 
pat durų tarpe stulpų buvo iš
kaba su parašu (su klaidomis:) 
“Dešimt metu sukaktuves 1906 
— 1916 Dr. Aušros Vartų mo
terų.”

Apvaikščiojimo programas
■ atsibuvo po pietų. Programą 
į vedė p. J. Sakalauskas. Pir
miausiai kun. J. Halaburda pa-

| sakė gražią prakalbą apie Š.
P. A1. Aušros Vartų moterų j 

j dr-ją ir jos naudą. Paskui L. 
Į Vyčių 25 kp. artistai, rezisuo- 
I jaut p. M. Rusiackui statė sce- 
| noje 8-nių aktų tragediją: “Ge
novaitė.” Vaidinimas išėjo 

| gerai ir artistai savo roles atli-
■ ko puikiai, tik tarpais pasivė- 
į luodavo išeiti ant scenos. Svar- 
. blausias roles, kurias lošė Sigi- 
| to — p. J. Šeštokas, Genovai- 
1 tė — p-lė B. Skripkauskaitė, 
Į Golio — p. M. Šimonis, Bruno 
į — J. Kilikauskas, Benuko — 
j p-lė Skripkausaitė ir Al kiaus 
j — p. A. Slavinskas ir kiti atli- 
i ko gerai ir verti pagirimo. 
; Kaip patėmyti p. J. šeštoką,
kuris bene pirmą syk pasirodė 
scenoje ir tokioje svarbioje ro
lėje, bet savo giestais ir aiš
kiu balsu tikrai galima buvo 

i priskaityti prie drąsaus karžy
gio. Ant galo Vyčių choras, 
iš kokio šimto dainorių, veda
mas p. V. Greičiaus, sudaina
vo dvi daini: “Šaltyšius” ir 
“Kada Ryte,” kurios išėjo ga- 

. na puikiai, ypač antroji, kad 
j net du syk publika atšaukė.

Žmonių buvo taip daug, kad 
jau netilpo ir į svetainę. Dau
guma sugrįžo namo, negalėda
mi įeiti.

Toji moterų dr-ja kasmet 
rengia panašius vakarus, bet 
nesutraukė niekad tiek publi
kos kaip šįmet. Triūso turė
jo nemažai, bet pelnu džiau
gsis. Vieną dar noriu pažy
mėti, tai Clevelando publiką. 
Čia tankiai rengiama vakarai 
ir lošiama veikalai, bet žmo
nės nesupranta kas tai yra dra
ma, o kas komedija. Pa
vyzdžiui, kad ir šis vakaras. 
Nors programo vedėjas aiški
no ką tai reiškia tragedija, dra
ma ar komedija, bet publika 
lyg negirdėjo. Kur būna la- 
biaus perstatoma liūdnai, tuo 
tarpu publika labiausia juokia
si. Sėdint šalyje tokios pub
likos ir persistatant sau gyvai 
lošiamąjį veikalą, o girdžiant 
šalį savęs juokus — labai ner- 
vuoja. Paprašyt, “Bron Bo- 
že,” ir gražiai negali, nes tuoj 
atšaus — “uždaryk armoni
ką.” Tai viskas —

Gegužio 21 d. L. Vyčių 25 
kuopa rengia vakarą knygyno 
naudai. Loš dar iš rankraščio 
— vietinės kuopos vytės p-lės 
Z. Bagdžiūniutės vertimą, še
šių aktų komediją su dainomis 
ir šokiais: “Grapas bernu pas 
kaimietį.” Viekalas yra juo
kingas perstatantis grapą, pa
norėjusį pažinti sodžiaus gyve
nimą. Juokų daug padaro jo
jo tarnas.

P-lė Z. Bagdžiuniutė turi 
gabią plunksną. Jos vaizde
liai, kaip originaliniai, taip ir 
vertimai tankiai matosi laik
raščiuose. Uoli kuopoje pro- 
gresistė.

šv. Roko parapijos mergaičių choro artistes kurios antru kartu stato scenon teatrą.

MONTELLO, MASS.

Prakalbos L. T. F. skyriaus 
choras vėl rengia puikų vaka-|bal. 19. 1916. Kalbėjo gerb. 
rėlį, kuris atsibus subatos va-1 klebonas kun. Urbanavičius ir 
kare gegužės 21, 1916 Tautiš-' studentas K. Česnulevičius. Ra
kame name. I gino gelbėti savo tėvynę pagal

Mergaitės senai jau mokina- Į išgalę, buvo sumesta $33.50. 
si teatrą, kuris yra vienas iš Žmonių nedaug atsilankė. Ba- 
puikiausių pritaikintas mer- landžio 27 surengė L. M. D. 
gaitėms. ■ komitetas, žmonių buvo pusė-

Antras teatras bus perstaty- tinai, gal ir pelno kiek liks, 
tas berniukų minėto choro. I Kaslink programo tai tiek ga- 

Prie to, dar bus sudainuota lin pasakyt, nekurie solistai 
keletą naujų dainelių. visai be praktikos, balsai ne-

Choras yra po vadovyste I blogi. Rodos katras mokina, 
labai žmo

nėms nepriimna, kad yra me- 
degos, bet nei kiek neaptašy
ta, negalima norėt geriau, dar 
jaunas choras tikimės ateityje 
geriau padarys, negu lig šiol. 
Visas choras dainavo gerai. 
Viena mergina gerą balselį tu
ri, jeigu ji balsą lavįs, tai turė
sim gerą giesmininkę L. M. D. 
Monteliečiai.

mūsų gabaus vargonininko p. į reikėtų pataisyt, 
Vincento Juškos.

Šis vaikų vakarėlis jau bus 
antras. Pirmiau buvo persta- 
tytaoperetė ir labai gerai nu
sisekė. Žmonės dar ir dabar 
tą vakarėlį tebegiria.

Šie tankūs surengimai įvai
rių vakarėlių parodo gabumą 
vaikučių ir darbštumą jų vedė- ■’ 
jo. Iš to visko mes Montellie- Į 
čiai turime džiaugties, gėrėties 

remti tą prakilnų darbą.
Dėdės Jackaus žentas.

Nedėlioj gegužio 14 d. Cat- 
hedral Lyceum salėj atsibus 
graži pramoga, kurią rengia 
šv. Elzbietos dr-ja. Pradžia 
7:30 vai. vak. Vietos ir apy
linkės lietuviai, ypač moterys 
labai kviečiamos atsilankyti. 
Kalbės p. P. Gudas iš So. Bos
ton’o, Mass. Bus vaidintas 
“Žydas statinėje,” bus mono
logų ir kitokių pamarginimų. 
Kas tik ateis, tas turės sma
gumo ir naudos.

Rengėjas.

HARTFORD, CONN.

šv. Elzbietos dr-jos narėms.

Nedėlioj, gegužio 14 d. tuoj 
po mišparų šv. Elzbietos dr-ja 
laikys susirinkimą visos narės 
privalo pribūti.

BROOKLYN, N. Y. 
Išrinko delegatus.

Gegužio 7 d. buvo extra su
sirinkimas 134 kuopos SLRK 
A. Savus reikalus apsvars
čius buvo pakeltas klausimas 
SLRKA. reikalai. Pirmiau
sia visa kuopa pripažino rei
kalinga siųsti 2 delegatu į šiuo
metinį seimą į Philadelphia, 
Pa. Vienas delegatas išrinktas 
moteriškė, kitas vyriškis.

Po tam buvo duoti įnešimai 
delegatams ant seimo. Pirmas 
įnešimas, kad SLRKA. įsteig
tų savo namą, kur būtų centra- 
liška raštinė, antras — namas, 
kad būtų Brooklyn, N.. Y., dėl
to, kad būtų galima ateivius 
sušelpti nelaimėj. Trečias dėl 
geresnės agitacijos savam na
me įsteigti savo organą laik
raštį, ketvirta atspausdinti S 
LRKA. iš lėšų fondo brošiūrą 
SLRKA. statistikos praeitį ir 
išdalinti Susivienijimo nariams 
už dyką. Toliaus išrinkta 5 
delegatai į apskričio susiva
žiavimą ty. New-Yorko ir New 
Jersev apskričiai turės susiva
žiavimą 14 d. gegužio 1 vai. p. 
m. 180 New York, Avė, Newark 
N. J.

sisekė pusėtinai. Ypatingai 
pasižymėjo lošime p-lė P. Gla- 
vickaitė Katriutės rolėje. Tai 
gabi artistė. Dar tiktai pir
mą kartą lošė, bet savo rolę
atliko tikrai artistiškai. Buvo 
ir tokių, kurie silpnokai lošė.

Pasibaigus lošimui, daina- 
o solo p-lė C. Filipavičiutė. 
'ai viena iš žymiausi;] daini

ninkių West Side’je. Jos jau
nas švelnus balsas, žavėto ža
vėjo publiką. Kuomet pabai
gė, tai triukšmingas rankų plo
jimas buvo padėka jaunai ar
tistei. Buvo iššaukta dar pa
dainuoti, ir vėl atliko kuo- 
puikiausiai. Tuo ir pasibaigė 
vakaro programas. Žmonių 
ant vakaro atsilankė visai ma
žai. Ant kiek teko sužinoti, 
tai kuopa turės nuostolio nuo 
šio vakaro . Gal būt dėl prie
žasties šilto oro taip mažai te- 
atsilankė žmonių. Viršminė- 
ta kuopa laiko savo susirinki
mus kiekvieną seredos vakarą. 
Aušros Vartų bažnytinėje svet.

Žilvitis.

MONTELLO, MASS.

Aukavusių vardai bal. 19,1916. 
$5.00 aukojo M. Abraeinskas. 
Po $1.00: St. Petrulevieiutė, J.

Jaškeleviče, A. Sakas, St. Bulik 
J. Saladonis, M. Baškauskaitė, K 
Poškus, T. Kristapaviče, J. Vai
čiūnas ir Valatkevičienė.

Po 50c.: U. Abračinskienė J. 
Kašėtienė, M. Puodžiūnienė, St. 
Kašėta, K. Ciunskas, J. Česnule- 
viče.

Po 25c.: O. Vismontienė, L. 
Rastokaitė, K. Šakienė, R. Svat- 
kiutė, R. Jarmalavičia, Ig. Kodis 
B. Baniulis, P. Lalis, St. Rast.; 
kis, P. Kubilis, F. Masaitis, X. 
Miliauskas,

Viso inplaukė $33.50 ; išlaidų 
buvo $3.50 — lieka $30.00.

Visiems aukavusiems širdingai 
ačiū vardan T. Fondo skyr.

Fin. rašt. J. Vaičiūnas.

BRIGHTON, MASS.

Dr-ja pralošė teismą.

Gegužio 10 d. Bostone atsi
buvo šv. Jurgio dr-jos teismas 
su jos nariu Mikolu Majoru. 
M. Majoras minėtą dr-ją buvo 
patraukęs valdžios teisman už 
neišmokėjimą jam pašalpos li
goje $60.

M. Majoras tūlą laiką sirgo 
ir kuomet atėjo laikas išmokė
ti jam pašalpą, tai nekurie na
riai iš visų pajėgų varėsi ant 
to, kad nemokėti, nes girdi 
jie matę jį sergantį girtuok
liaujant, 
teismas,
žinta pašelpa. 
Majoras traukė dr-ją valdiš- 
kan teisman. Teisme liudinin
kai prieš Majorą S. Stasevi- 
čius ir B. Jacivičius, kurie 
dr-jos susirinkime įnirtusiai 
kaltino girtuoklystėje Majorą, 
neparodė teisme įtikinančių 
faktų.

Tai ir buvo dalykas prakiš
tas.

Negražu, kad dr-jos tąsosi 
po teismus, kad duoda pasipel
nyti visokiems žydeliams ir da
ro sau iškaščius.

Čia galima priminti dauge
liui žinomą pasakaitę. Du 
vaiku rado riešutį ir ginčijosi, 
kuriam riešutis turi kliūti. Vie
nas sakė aš pirmas pamačiau, 
antras sakė aš pirmas paėmiau. 
Negalėdami tarp savęs susitai
kyti kreipėsi į praeivį. Tasai 
perkrimtęs riešutį duodamas 
pusę lukšto vienam tarė: “Še 
tau, kad tu pamatei,” duo
damas antram tarė: Še tau, 
kad tu paėmei. O branduo
lys lieka man už teismą.”

Tai graži pamoka yra toje 
pasakaitėje. Kurie tą pamo
ką išmoks, tai tie nesitąsys 
po teismus.

Sako, kad žmonės mokina
si iš savo patyrimų, o protin
gi žmonės pasimokina ir iš ki
tų patyrimų. Bukime protin
gais ir nesitąsykime po teis
mus.

NEWARK, N. J.

Pavyzdingas vakarėlis.

Gegužio 7 d. š. m. Neivarko 
| nekurios prakilnesnės lietuvai- 
; tės susitarę parengė labai pui- 
' kų vakarėlį, su gražiu prog- 
i ramu ir skania vakariene. Va- 
karėlyj vien tik ir dalyvavo jų 

I pačių užprašyti svečiai. Iš at- 
I šliaukiusių svečių, išskiriant 
pora gaspadinių, kurios patar
navo prie stalo valgant vaka
rienę buvo vien jaunimas (mat 
senių buvusios nutarė nekvies
ti). Svečių buvo ir iš toliaus, 
kaip tai: iš Bayone, N. Y., Wa- 

. terbury, Conn. ir tt. Iš ger
biamų kunigų dalyvavo vaka- 
rėlyj šitie. Vietos kleb. kun. 
J. Dobužinskas, gerb. kun. 
Švagždis iš Paterson, N J. ir 
gerb. kun. Pakalnis iš Brook
lyn, N. Y. Programas buvo 
išpildytas sekančiai: Merginų 
choras labai gražiai sudainavo 
vieną dainelę. Sekė duetas 
‘ ‘ Skambančios Stygos ’ ’ — p-lė 
Brazauskaitė ir p-lė Verba. So
prano solo p-le B. Vaškevičai- 
tė pianu palydžiant p-lėi M. 
Radzevičiūtei; eiles “Sudiev 
vaikinai”, duetas plė J. Dauk- 
šiutė ir p-lė P. Brazauskaitė, 
pianu akomponavo p-lė M. Ra
dzevičiūtė. Piano solo pui
kiai paskambino p-lė E. Tamu- 
lioniutė iš Jersev City. Tai- 
posgi dar skambino piano p-lė 
J. Daukšiutė, p-lė M. Radze
vičiūtė ir tt. Ant pabaigos 
vietos vargoninko pono A. Ra
dzevičiaus suragintas vyri] 
choras sudainavo “Mes visi 
Vyrai.”

Susėdus apie stalą prie va
karienės p?lei J. Daukšiutei to 
vakaro vedėjai paprašius, sekė 
pasikalbėjimai, kur visi išrei
škė savo nuomones. Visi trys 
gerb. kunigai labai gražiai ir 
jausmingai į susirinkusius pra
bilo. Ypač gerb. kun. Švaą- 
ždys. Užsiminus apie brolius 
nuo karės nukentėjusius aukų 
sudėta $24.45.

Po tam ir prieš sekė įvairūs 
žaislai ir šokiai. Visi svečiai 
buvo labai patenkinti iš tokio 
puikaus Newarko lietuvaičių 
surengto vakarėlio. Svaigina
mų gėrimų žinoma, jokių ne
buvo. Vakarėlis atsibuvo šv. 
Jurgio dr-jos svetainėj. Susi
rinkusių buvo apie 100 ypatų. 
Nepaprastai gražų įspūdį darė 
tas puikus vakarėlis ir į šių 
žodžių rašytoją.

CAMBRIDGE, MASS. 
Atitaisymas.

Šiuomi prašau, būkite ma
lonūs pataisyti mūsų padarytą 
klaidą, kuri per neatsargu
mą įsiskverbė. Tilpusioj tams
tų gerbiamam laikraštyj 51 no. 
mūsų atskaitoj iš 15 d. bal., 
Tag Day. Mūsų buvo pagar
sinta vietos kolektorių vardai 
ir "kiek kuris surinko, bet ne
buvo paminėta, kad iš Brigh- 
tono lietuvių buvo prisiųsta pi
nigų ji] pačių sukolektuotų 
$101.70. Tad šiuomi paminė
ju, kad ir Briglitono lietuvių 
ir Cambridgeiečių lietuvių bu
vo surinkta minėta suma, 905 
dolerių.

K. A. Galinauskas.

CHICAGO, ILL.
(West Side)

Vyčių vakaras.

Nedėlioję 7 gegužio Aušros 
Vartų parap. L. Vyčių 24 kuo
pa surengė vakarą su progra
mų C. Klacil svet. kampas 
19-tos ir Leavitt gatvių. Pro
gramas susidėjo iš prakalbų, 
lošimo ir dainų. Pirmiausiai 
kalbėjo (moksleivis J. P. Poška. 
Kalbėtojas trumpai paaiškino 
tikslą ir veikimą L. Vyčių or
ganizacijos, taipgi apie nau
dingumą priklausyti mūsų jau
nuomenei prie L. Vyčių. Jo 
kalba publikai labai patiko. 
Toliaus sulošta trijų aktų dra
ma “Katriutė”.

WATERBURY, CONN.

Šv. Kazimiero dienoj per 
prakalbas sukolektuota ant Šv. 
Juozapo Parapijos naujos sve
tainės dėl nukentėjusių Lietu
voje nuo dabartinės karės. Au
kavo šios ypatos:

Po $5.00 aukavo: kun. P. Šau- 
rusaitis, J. Žvinakevieią ir O. Zun- 
gailiutė.

$2.50 aukavo V. Ramzauckas.
Po 2 dol.: M. Budreika, E. Šil- 

kaitė, J. Breini, M. Kavaliaus
kienė, N. Želvis, R. Marčiulienė, 
J. Makauskas, J. Adomėlis, A. 
Stačienė, P. Zvinanevičia, M. 
Cibulckienė.

Po $1.00 aukojo: J. Bakšas, M. 
Digris, -J. Miklinavičia, P. Dzil- 
la, J. Jesaitis, J. Kašiupa, O. 
Griškauekienė, S. Liubauckas, J. 
Nunas, M. Dumšas, K. Daninc- 
kas, K. Česnienė, P. Giliutė, M. 
Matukoniutė, J. Ramanauskas, 
J. Orinta ir O. Enušauskienė au-

! kojo po $1.50. J. Antanavičia, J. 
l Pocius, J. Norkus, J. Neberka, 
! A. Pukienė, O. Žiurkaitė, M. Ta
mošaitienė, M. Valuckienė, M. 

, Kirevičiutė, M. Mockaitienė, S. 
Doblikas, J. Būdžius, A. Mažei- 

J. Buzinauskas, M. Naike- 
, V. Simanavieia, A. Pau- 

M. Petraitienė, K. Vaino- 
J. Ašakūnas, M. Černiauc- 

O. Budreieiutė, P. Leva- 
M. Maurutienė, A. 
A. Bitas, A. Audie- 

A. Ramanauskas.
Po 50c. aukojo: M. Mačiokiu- 
J. Voniečiutė, M-. Sidviliutė, 

J. Burauskas, K.
J. Maurutienė, A. Orei- 

S. Lukaševičia, P. Bružiutė, 
T. Ramanauskienė, A. Bračiulie- 
nė, J. Girkonis, A. Maurutis, M. 
Lingienė, A. Nemura.

Su smulkioms aukoms pribu
vo pinigų dėl nukentėjusių nuo 
karės Lietuvoje $254.67.

Tautos Fondo skyr. raštininkas 
J. Bendžiunas.

BROOKLYN, N. Y.

8 gegužio buvo Tautos Fon
do 18-to skyriaus susirinkimas. 
Pirmiausia buvo svarstyta apie 
siuntimą $3.000.00 T. T. ats
tovams, kurie važiuoja į Lietu
vą ištirti dabartinį padėjimą 
lietuvių po vokiečiais užimtų.

Tam pasiuntimui $3.000.00 
visas susirinkimas pritarė ir 
nutarė vienbalsiai, 
greičiausiai siųstų,
klausimui progą davė Tautos 
F. Sekr. A. A. Šlakio laiškas 
klausiantis pritarimo balso T. 
Fondo komisijos nario p. Min- 
tvilo, kuris šį klausimą leido 
apkalbėti visam skyriui.

Vėliaus buvo kalbama kaip 
yra dabar nujaučiama reika
las sušelpti lietuvius likusius 
Lietuvoj po vokiečių geležine 
ranka ty, aukalbėjus tą daly
ką, nutarta siųsti mažiausia iš 
Tautos Fondo $10.000.00 per 
Lietuvių Draugiją, esančią 
Vilniuje arba per Stockholme 
susitverusį komitetą, kuris y- 
ra parankesnis. Toliaus buvo 
kalbėta apie rinkimą aukų, 
ir tą plačiai apkalbėjus, li
kosi nutarta parengti prakal
bas, į kurias užkviesti anglus 
įtekmingus kalbėtojus ir lietu
vius. Iš lietuvių nutarta kvie
sti p. Stankevičių ir kun. Ži
linską iš So. Boston, Mass.

Taip-gi rasta reikalas per 
prakalbas įnešti rezoliucija* iš
gauti iš Suvienytų Valstijų 
“Tag Day” ir rezoliuciją dėl 
Lietuvos liuosybės ir tas rezo
liucijas inteikti New Yorko 
valstijos kongresmanui Was- 
hington D. S.

Šiame susirinkime taip-gi 
dalyvavo ir delegatai iš Kara-

LONDON, ANGLIJA.

Prieš Velykas pas mus 
atsilankė svečias gerb. kun. 
B. Andriuška, rodos iš Škoti
jos. Girdėjom jo kelis įdo
mius pamokslus ir daug sutei
kė gražių mums pamokinimų 
iš įvairių šaltinių. Kaip ilgai 
svečias pas mus viešėsis neži
nia.

A. Sincko ranka jau žymiai 
pasveiko, apie kurį buvo mi
nėta “Darbininke.” Tiki
masi, kad trumpu laiku visai 
pasveiks. Tą lietuvį buvo va
giliai sužeidę. Apie 24 d. 
balandžio oras lyg atvėso, da
žnai mainosi ir lįja.

Kalnavertis.
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Dėdės Jackaus kampelis
I

A*.- “Cicilistų” 
V katekizmas.

ANTRA LEKCIJA.

Dėl vietos stokos neužbai
gus atsakinėti ant jūsų visų 
klausimų pirmoj lekcijoj, pa
sistengsiu tų dabar padaryti.

1. Jūs, mano mieli ciciliku- 
čiai, klausiate manęs, ar ku
nigas Dūda draus cicilistams 
pėtnyčioj mėsų valgyti, ar ne?

Visiems sykiu sakau, — ne.
Kaip-gi kunigas Dūda galė

tų drausti cicilistams arba lie
tuviškiems socijalistams savo 
cicilikiško tikėjimo priedermes 
pildyti.

Atminkite visi, kad pėtny- 
čioje mėsos valgymas, yra 
svarbiausias cicilikiško tikėji
mo punktas.

Tai-gi, draugučiai, jei ki
tomis dienomis ir neturėsite ar 
nenorėsite valgyti, bet pėtny- 
čioje būtinai kiekvienas turite 
valgyti, ar nors palaižyti mė-

eitų rinkties į vienų vietų ir to 
kiuo būdu jau tarpe mūsų lai
svė būtų nebekokia ir net pras
ta.

5. Išpažinties jokios kunigas 
Dūda neklausys ir nei vieno 
Raulučio prie to nevers. Kam 
dar mums ta išpažintis! Kiek
vienas cicilistas yra be nuodė
mės, be prasikaltimo. Rei
kia atminti, kad visi darome 
tik tų, kas daryti valia, o 
daryti cicilistui viskas valia. 
Jeigu viskų sulyg mūsų cicili
kiško supratimo daryti valia, 
tai kam ta išpažintis reikalin
ga. Jei katras išrunysit kur 
su svetima pačia ar turtu pasi
dalinsite, tai tuojaus siųskite 
telegramų Dėdės Jackaus kam- 
pelin kunigo Dūdos vardu, o aš 
tuojaus pribūsiu ir laisvajai 
porelei suteiksiu laisvų šliūbų 
arba turto lygybes dalimi pa
sidalinsime.

Apie cicilikiško tikėjimo ki
ti) priedermių pildymų kalbė
sime kitų sykį.

Jūsų kunigas Dūda.

f drukas, tai velnio išmistas ir 
jis laisvamaniams, kaipo ge
riems Dėdės Jackaus moki
niams, visai netinka. Mūsų 
škulėje ne iš druko skaitoma, 
bet ant pagaliukų. Jei paga
liukų pritrūksta, tai ant ran
kų ir kojų pirštų. Net S. L. 
A. sekretorius nelabai moka iš 
druko rydyti, bet, žiūrėk, 
kokius razumnus straipsnius 
“Tėvynėje” rašo. Mes lais
vamaniai esame pagaliukinio 
mokslo šalininkai. Dėdė Jac
kus). Nes jeigu daugiau bū
tų tavo mokykloje mokslo išė
ję, būtų daugiau ant prakalbų 
atsilankę (Kad tave kur devy
nios raganos ant Šatrijos kal
no nusuktu. Suprask, kad 
mums nereikia visokių ten ra- 
zumnų žmonių prakalboms 
klausyti. Jei susirenka penki 
ar dešimts saliunščikų ir ačiū 
Dievui. Dėdė Jackus) O da
bar klausykie, Dėdė Jackau, 
kų tavo vais prezidentas sakė. 
Jis porino, kad jo pavardė y-

“DARBININKAS.” ___
ra Liutkus (tai turbūt bus tas 
pats liūtas, kuris anais metais 
Dėdės Jackaus uošvienės kil- 
basas išvalgė Dėdė Jackus).

Ir dar sakė, kad mes lietu
viai tik 500 metų atgal pažino
me dvi raidi R. ir K., tai da
bar sako mums šitos raidės yra 
svetimos. Taigi aš tavęs, Dė
dė Jackau, klausiu, ar lietu
vių rašybai raidės R-K yra 
svetimos, ar ne? Su tikra 
pagarba lauksiu atsakymo. Jei 

gerai išriši, gausi “cigaretų” 
dovanų. (Cigaretų gali pado
vanoti savo žmonai. Jei turi. 
Dėdė Jackus cigaretų nerūko, 
tik čiutabakę ėda. Kas link 
raidžių R-K, tai tas jūsų Liut
kus sunkiai pasimilino. R-K. 
lietuvių rašyboje labai dažnai 
vartojamos ir reikalingos. Ne
būtų R-K — nematytų Šliupas 
Rymo, nemokėtų Liutkus spy- 
čių porinti ir visa laisvamany- į 
be nueitų po šimts cibukų. Dė
dė Jackus).

Sandarietis.

Draugijos kurios 
turi “Darbininką” 

už organą.

"DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS

tokios

F* Extra!
sos.
' 2. Klausiate, ar kunigas Dū

da užgirs lietuviški) socijalistų 
tarpe jau įsigyvenusių laisvų
jų meilę ir ar neuždraus kada 
nors jos laisvaisiais idealais 
naudoties ?

Draugučiai!. . Kokį jūs čia 
man tiesiog nevatnų ir kvailų 
klausimų pastatėte. Kam-gi 
aš turiu drausti, naikinti ar 
vyti lauk iš jūsų tarpo taip dik- 
čiai jūsų numylėtų ir gerbiamų 
laisvųjų meilę.

Atminkite, kad
skriaudos cicilistams nedarė 
nei Mockus, nei Bimba, tai 
nedarysiu ir aš. Šiandienų e- 
su lygus cicilikiškos dvasios 
rėmėjams, kaip Mockus, Bim-1 
ba arba ir jus visi. Na, o ei-' 
cilistui juk laisvoji meilė yra 
taip reikalinga, kaip raudona 
naktaiza ir pašiurę plaukai.

Laisvoji meilė yra cicilizmo 
močiutė, cicilistų globėja, už 
tarėja, jų gamintoja ir prie- 
telka; cicilistų organo “Ša
kės” brangiausias idealas ir 
patieka. Ir kaip-gi aš, būda
mas jūsų visų kunigu, galė
čiau taip daiyti, kad plėšti iš 
jūsų širdies tų brangiausių 
“dorybę.” Niekados to neda
rysiu. Laisvoji meilė mums 
daugiaus cicilikučių pagamins 
ir mes greičiau susilauksime 
savo partijoj ketvirtų tūkstan
tį narių — cicilikučių, laisvo
sios meilės pasekėjų, kurie ra
sinės į “Laisvę” protestus 
prieš šliūbų ėmimų.

3. Klausiate, ar aš jums pa
velysiu vesti po 2-3 pačias, ar 
tik su viena reikės gyventi.

Bereikalingai jūs mane, sa
vo išrinktųjį kunigų Dūda, 
varginate .Kun. Dūda ir jūs vi
si gerai žinote, kad ir šiandie
nų mes su viena pačia niekada 
negyvename. Įvedimas 
sų cilikiškame gyvenime 
patystės būtų nemalonus 
jums, bet lygiai ir jūsų 
gams kaip tai, Mockui,
bai ir gal net pačiam vyriau
siam kun. Dūdai.

Tai-gi kunigas Dūda šiame 
dalyke visiems cicilistams pa
taria, kad kiekvienas galit sau 
pačių vesti tiek, kiek tik per 

Keleivio” laisvųjų mergų pa
ieškojimo biurų galite surasti.

4. Ar kunigas Dūda statys 
cicilikiškas bažnyčias? Čia 
reikia gerai pagalvoti. Lais
vas bažnyčias statyti būtų 
gerai, nes ten visi susirin
kę galėtumėm vienas antram 
kuopilniausia išreikšti laisvo
sios meilės idealus ir troški
mus, bet reikia atsiminti, kad 
bažnyčias stato katalikai, o 
mes visi Raulučiai juk kiek
vienų katalikų darbų turime 
griauti, ne statyti.
žnyčių statymu dėlto, kad vi
si tikintieji žmonės turėtų kur 
susirinkti Dievo garbintų. O 
mes ko-gi prašysime? Dūšių 
mes nei vienas neturime. Lai
mės datirsime žemiškame roju
je, kaip tik cicilizmų įvykinsi
me.

Beto visi mes trokštame 
būti kuolaisviausiais. Pasista- 
čius-gi bažnyčių visiems prisi-

mū- 
vien- 
netik 
kuni- 
Bim-

EXTRA KLAUSIMAS 
DĖDEI JACKUI.

Dėde Jackau: — Tu sakai, 
(Ne tik sakau, bet pravdzivai 
taip yra Dėdė Jackus) kad esi 
laisvamanių ir socijalistų kara
lium (Dži, parydik geriau vi
sus peiperius, tai sužinosi, kad 
Dėdė Jackus yra ne tik kara
lium, bet vyskupu, kardino
lu, mesijošiu ir ant savo fei- 
so nešioja didžiausių “cicili
kiško” mokslo antspaudų, vi
sai panašių į Kavarsko vyža, 
kuri yra augščiausia laisvama- 
nybės emblema. Dėdė Jackus) 
Tai aš manau (Labai blogas 
paprotys. Šioje gadynėje ma
no tiktai rusų armijos prapor
ščikai, indijoniški gaidžiai ir 
tūli “katalikai”, o visi kiti 
džiabų darbų) kad tu turi žino
ti apie mūsų Brooklyno laisva
manių mokslų, nes tu juos sa- 
Vo-mokykloj mokinai. (Žinau, 
brolyti, žinau. Brooklyno 
laisvamaniai mano škulėje ge
riausiais mokiniais buvo. Kai- 
kurierns net bulvinius meda
lius suteikiau. Dėdė Jackus) 
Taigi ar žinai (Šerap! Dau
giaus nieko nemoki, kaip tik 

| klausti — ar žinai, ar žinai? 
Sakau, kad žinau ir dacol. Dė
dė Jackus) kokį pamokslų 
mums rėžė antrų Velykų die- 

, nų Sandaros vais prezidentas 
p. J. Liutkauskas. Aš beeinu 
iš vieno cigareto, kad tu ne
žinai (O aš beeinu iš penkių 
laisvamaniškų kaušų, kad ži
nau. Dėdė Jackus). O nori 
gal žinoti, kų tavo viernas pa- 
donas veikia? (Maigaš, esi 
baisus sutvėrimas. Jei kitų 
sykį taip Dėdę Jackų kamanti
nės! — pasiųsiu “cicilikams” 
raudonų naktaizų sukti. Dėdė 
Jackus) Tai-gi dabar tik gerai 
klausyk. (Ačiū dievaičiui Per
kūnui, nors kartų išplepėsi, 

j O jei gerai paporinsi, tai prie 
davatkų prirašysiu. Dėdė Jac
kus) Antrų Velykų dienų bu
vo sušaukta per išdrukuotus 

l peiperius (O keno drukas, ar 
ne Dėdės Jackaus buvo? Dėdė 
Jackus) kad bus didelės pra
kalbos parapijinėje McCadin 
salėje. Tai aš nugirdęs apie 
tai nusinešiau su savo dviem 
griešnom kojom (tokius strioš- 
nus baldus reikėjo ant ratelių 
nusivežti. Dėdė Jackus) pa
žiūrėti tų didvyrių. (At
siųsk savo kojas Dėdės Jac
kaus kampelin, norėčiau la
bai pamatyti, kokias akis tie 
gramozdai turi Dėdė Jackus). 
Na, ir žinai (Ir vėl žinai? Dė
dė Jackus) kų, Jackau, tik
rai pamačiau, kad tavo pado- 
nai skaityti ant druko moka 
tik kiauras baronkas. Taigi 
dabar aš tau statau klausimų 
(gali ir paguldyti, man vis- 
tiek Dėdė Jackus) kodėl taip 

i mažai išmokinai savo padonus 
iš druko skaityti? (Tavo 

' klausimas labai neraznmnas. 
| Senai galėjai sužinoti, kad

Laisvamanių Dirva

VALDYBA ŠV. JUOZAPO 
DR-JOS, SHEBOYGAN, 

WIS., KURI PAĖMĖ 
“DARBININKĄ” 

ORGANU.
Prez. Antanas Skieris,

909 Indiana Avė.
Vice-prez. Juozas Bubnis,

733 Indiana Avė.
Fin. rast. Juozas Rutkauskas, 

1013 Clera Avė.
Prot. rašt. Antanas Brusokas, 

1019 Delingham Avė.
Maršalka Juozas Buivydą,

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

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:

Petras Gelbūda, 
ifateušas Kueauskas,

1133 Michigan Avė.
Organo sekretorius, Jonas 

Stauskas,

tV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADRESAI 

HARTFORD, CONN.

Pirm. — Teklė Blužienė, 
1214 Broad St.

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

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

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

Ižd. — Felicija Plikunienė, 
103 Bond St.

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

Maršalka — Elena Valavičiūtė,
23 West St.

KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.

■p j agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti
1 kas menuo. Todėl atsoauzdinome įvairiukas menuo. Todėl atspauzdinome įvairių 

varsų ir pardavinėjame tuzinais. 

Tuzinas 5 centai.
Imant nemažiaus, kaip 100 tuzinu, atiduodame 

po 4 centus.
Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “Darbininko” 
Spaustuves tiek tuzinų, kiek šeim ynų jų kolonijoj 

intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.

j UŽDYKĄ!!!
| Lietuviškas Sieninis Kalendorius
g su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventomis

I
Kas prisius tiktai 5c stampomis persiuntimo išlaidoms, 
tas aplaikys UZDYKĄ puikų Lietuvišką Sienini Kalendorių.

Rasgkite tuojaus adresu:

S. P. TANANEVIČIUS
“KATALIKO” LEIDĖJAS

3249 So. Morgan Street Chicago, Ulinois

“Draugas99

Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS

Dėdės Jackaus
patarimai

MR. DĖDĖ JACKAU.

Gerbiamas Dėdyti Jackau:- 
Tu esi geras žmogelis ir visa
dos duodi gerus patarimus vi
siems savo viemiems tarnams 
“cicilikams” ir laisvama
niams. Tai-gi ir mes St. Lo- 
uis, Mo. “eicilikai” ir laisva
maniai kreipiamės prie tavęs, 
Dėduk, kaipo išmintingiausio 
mūsų vadovo, su didžiu klau
simu. Ar negalėtumei mums 
patarnauti Mes turėjome 
sutverę “Aušros” kakarynę; 
iš syk gana gerai sekėsi, turė
jome kelias merginas ir jas ga
lėjome tampyti į visas puses, 
kaip žydas pančekas. O jos 
tokios kvailos, kaip tos avys, 
tai buvo mums puiku gyventi!

Bet pažiūrėkite, Jackuti, 
kas su tais nevidonais “cicili- 
kais” atsitiko! Ogi, mūsų 
“eicilikai” su laisvamaniais 
pradėjo girtuokliauti, pradėjo 
nesutikti. Ir kų dabar dary
sime? toki buvo puikūs dai
nininkai, tokius puikius, kaip 
tų žuvų, balsus turėjo; būda
vo kaip užkrioks:
— Ci-ci-ci-cimeskim nuo senų 

kiaušinių,
Ir sukalkim juos savais ragais, 
Mums nereikia šventosios tei

sybės
Mes gyvensime, kaip monkės 

vaikai...
Tai net mielu buvo klausy- 

ties jų sutartinės. O dabar 
išnyko, kaip to Grigo bitys. 
Ar negalėtumei Dėdė Jackau 
juos suieškoti ir nubausti už 
tokį begėdiškų pasielgimų. Už 
suieškojimų duosiu tau, Dė
duk, tris tuzinus gatavų cici- 
likų ir savo kiaurų galvų. Lau
kdamas nuo jūsų atsakymo pa
silieku su didele pagarba.

St. Louis, Mo. Cicilikas.

ATSAKYMAS “CICILIKUI.’

Mano mielas raudonraikšti:-
Gal ir tu toks pats melagius 

kaip ir visi tavo draugai “ci- 
likai.” Gal tu nori mane se
nų žmogų sufulinti, prižadė
damas tiek daug gatavų “cici- 
likų” ir dar savo kiaurų labo- 
nę. Aš nesu toks žioplys, kad 
visokiems prižadėjimams inti- 
kėti. Pirma prisiųsk man tuos 
tris tuzinus gatavų “ricilikų” 
ir savo makaulę, o kada aš juos 
susikimšiu į savo ži’.os sermė
gos kišenes, tąda sutversiu 
jums naujų chorų ir jus tuo-

jaus sukanektysiu su bir-bir- 
bir-binele ir užbaigtas kriukis. 
Ir galėsite sau uždainuoti: — 

: -Ci-ci-ci-cimeskim nuo senų 
[kiaušinių, 

j Ir sukulkim juos savo ragais; 
: Mums nereikia šventosios tei- 

[sybės, 
Mes gyvename, kaip monkės 

[vaikai. 
Dėdė Jackus.

Klausimas. Viežlybas Dėde 
Jackau, ar kartais nežinai, 
kiek Liucipierius turi galvų. 
Mano pusbrolis Juozas, jis y- 
ra “Naujienų” koresponden
tas, sako, kad kipšų genero
las turįs 12 galvų. Ar tiesa? 

Mickių Grikius. 
Atsakymas. Tavo pusbrolis 

nepasimilino, tik užmiršo pasa
kyti. kad ten trūksta dar vie
nos tokios galvos, kaip tavo 
pusbrolis ant savo pečių laiko. 

Dėdė Jackus.

ŠV. MIKOLO ARKANIOLO
DRAUGIJOS VALDYBOS

ADRESAI
COLLINSVILLE, ILL.

Pirm. Jonas Kurelaitis,
615 Vandalia St., 

Vice-pirm. Pranas Stankaitis,
916 High St, 

Prot. rašt. Jonas Rudinskas,
600 N. Guernsey St. 

Fin. rašt. Kazys Kavaliūnas,
419 So. Clinton St, 

Ižd. Mikolas Gudeliauskas,
401 N. Hesperia St, 

Iždo globėjai:
Jonas Norkus,

904 Vandalia St, 
Maršalka: Adom. Smuikis,

817 High St, 
Lankytojas ligonių:

Vincas Eimutis,
315 N. Centre Sta. 

Susirinkimai laikomi kas ant
ras ketvirtadienis, mokyklos sa
lėje 225 Vandalia St, Collinsville, 
III.

l

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO DRAUGIJOS

“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios 
paduodamos kuogreičiausiai.

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

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

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.

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

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

Atskiras numeris po 3c.

PALYGINTMAI..

(Vartojami Bostone)
1. Didvyris kaip Kerdiejus,
2. Mokslavvris kaip Rimka,
3.
4. Kalbėtojas kaip Baniulis
5. Veikėjas kaip Mockus,
6. Tautininkas kaip Dragašius,
7. Katalikas kaip Karvelis,
8. Socijalistas kaip Kutra,
9. Proletaras kaip Gegužis,
10. Advokatas kaip Bagočius,
11. Darbininkų prietelis kaip

cicilikas,
12. Patrijotas kaip Sandarietis
13. Šventikas kaip Michelsonas 

(Vyskupo brolis)
Viso labo 13, ty. velnio tuzi
nas.

Žurnalistas kaip Vitaitis

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

Kasierius — J.
Washington St.

Maršalka — J.
VVashington St.

Kasos globėjai — K. Voveris, 
A Sundukas, J. Žilis.

St.
Jasinskas

Lukais,

Nugirdęs.

Jei socijalistai su tautinin
kai susiženys — Į svočias būti
nai reikėtų pakviesti Dėdę Ja
ckų. ,

Krapštukas.

TELEGRAMAS

Dėde Jackau-
Iš Chicagos parunijo, “Nau

jienose” mikenęs Ožys Mikito- 
nas ir visus cibulius, pipirus 
ir druskų su savim išsivežė. 
Paklausk, Jackuti, Bostono 
“Ateities” redaktoriaus, ar 
jis to slaunaus ožio nebuvo 
sutikęs? Tautiškasis susivie
nijimas, ožiui pražuvus, la
bai susirūpino ir nežino dabar, 
°r į viršininkus rinkti pabėgu
sį ožį, ar laukti “katalikiš
ko” menadžiariaus.

Chicagos Kreivapėdžiai.

N0RW00D0 LIETUVIŲ 
DOMAI.

Petras Kučinskas yra 
ninko” ingaliotas rinkti 
meratas ir apgarsinimus
ninkui” Norwoodo lietuviai gali 
pas jį užsirašyti “Darbininką,” 
taip-gi paduoti “Darbininkui” 
pagarsinimus. Petras Kučins
kas renka prenumeratas dienraš
čiui “Draugui” ir kitiems kata
likiškiems laikraščiams.

Su visais reikalais krepkitčs 
šiuo antrašu:

PETRAS KUČINSKAS, 
61 Sturtevent Avė., 

Norwood, Mass.

Paieškau savo draugų pusbro
lio Simono Matukonio ir A. Se- 
niiouio giminaičio Metelių par. 
Malonėkite atsišaukti.

A. G. BERNOCKAS
471 E. South St., 

Wilkes-Barre,

Draugas Publishirtg Co.
1800 W. 46th St. CHICAGO, ILL.

Kriaučka

“Darhi- 
prenu- 

“ Darbi-

ą+k

LIETUVIŠKA

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

218

220

Padarom moteriškus drabu- 
žius, vasarinius ir žieminius 

♦f* po naujausiai madai.
♦♦♦ A. ČEPULIONIS, 

242£ W. Broadivay, 
%♦ (Virš “Darbininko” spaustuvės.) 

So. Boston, Mass.

Pa.

25 merREIKALINGA kasdiena
rinos valgyklose, koteliuose, dirb
tuvėse ir prie namų darbo. Vi
sokių darbų vyrams.

fl tirVR. A T gTTV
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS 

i 158 COURT 8T BOSTON. MASS I

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

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

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



Ar žmogus turi 
dusią?

1̂
^^jinai yra, ir jos veikimą ga 

^^^dyt matant šviesą ir spėką.

v •

žinome, kad tas daiktas, kurs užima vietą, tai 
ir yra kūnas.

Dabar prisiveizėkime į gyvūnus.
Mes žinome, kad kožnas gyvas daiktas turi i 

tą svarbiausią ypatybę kad jisai jaučia, — o 
jausmas pas įvairius gyvūnus įvairiai apsireiš
kia ir įvairiai yra išsitobulinęs, tai yra vieni 
mažai ką jaučia ir mes sakome kad jie nejaut
rūs, o kiti labai jautrūs, ir tokį gyvulių jautru
mą ir prigimtą nuovoką paprastai dažniausiai 
vadinama instinktu.

Tą instinktą kaip kiti gyvūnai, taip lygiai; 
turi ir žmogus. Kaipo pavyzdį galima paimt i 
tai šaltybe ir darganoje, taip žmogus, taip gy
vuliai ieško šiltesnės vietelės, alkanas, badau- į 
jautis ieško maisto, pavojui ištikus ginasi ar-; 
ba slepiasi. Ir daugelis tiems panašių dalyką ' 
atliekama instinktyviai. Kūno ypatybės yra 
tos kad jisai užima vietą, kad jisai yra jaučia
mas mūsų kūno pajautimais arba jeigu ne pats Į 
kūnas, tai bent to kūno ypatybės, kaipo elektra, 
kad jisai persikeldamas arba perkeliamas iš 
vienos vietos į kitą užima laiką ir kelią.

Dūšios ypatybės yra tos: žmogaus mislys, 
protas, liuosa valia. Mes negalime nei vienu 
iš savo kūno pajautimų jų jausti dėlto, kad jie 
neužima nei vietos, kad jie persikeliant iš vie
nos vietos į kitą nereikalauja nei kelio nei lai-, 
ko ir jiems nėra jokių rubežių, nei laiko, nei ' 
erdvės, nei greitumo.

Mes savo protu, savo mintimi ir savo liuo- 
j sa valia galime svajot ir mąstyt apie savo kas- 
' dieninius reikalus, galime persikelt į dangų į 
j pragarą, į Lietuvą, ant saulės ir žvaigždžių, į 
i gelmes jūrių, į vidurius žemės. Vienu žodžiu 
j sakant, kur tik mes norime, mes galime per- 
Į sikelt į tuos amžius, kada dar žemės ir šio pa
saulio nebuvo ir į tuos amžius, kada jau šio 
pasaulio vėl nebus. žodžiu sakant, mes lai
ko rubežių nežinome. Mes vienoje valandėlė
je galime apsvajot, aplakstyt visus pasaulio 
kraštus kartu. Iš Amerikos galima persikelt 
pas savuosius į Lietuvą, nesiekiant vandenyno, 

i nei Vokietijos. Reiškia dūšios ypatybės nerei- 
! kalauja savo persikėlimui iš vienos vietos į ki- 
i tą nei laiko, nei kelio; nežino rubežių nei to-1 
i luino, nei laiko — dūšia amžina. Tą mes mato- 
i me iš dūšios ypatybių. O žinodami, kad yra 
daikto ypatybės, tai tur būt ir pats daiktas. O 

i ką bedieviai sako, kad dūšios nėra, nes jie jos 
nesuradę, tai jau pirmiau išaiškinau, delko jie 

Į jos nesurado. Tai yra dėlto, kad dūšia yra ne 
i kūnas, bet dvasia.

Dar gal kas pasakytumėt, kad protą ir va
lią turi ir gyvuliai. Tas netiesa. Tokio pro
to kokį turi žmogus gyvuliai neturi. Gyvuliai 
turi tiktai instinktą.

Kitas pasakysite: o kodėl mano šuva žino 
kada aš piktas o kada ne? Tiesa, kitas šuva v- 
ra gana gudrus, bet tas yra jo ne protas, bet 
instinktas. Jisai iš pripratimo ir prityrimo ins
tinktyviai supranta daugelį dalykų, o kaip ku
rios ypatybės tai yra net prigimtos kaip ku- 

j rioms gyvulių rūšims. Ir taip: vieni šunes ge- 
| ri namams dabot, kiti medžioklei, kiti gi ga
nymui bandos... bet tai čia ne jų protas, tik
tai prigimtas išsitobulinęs instinktas. Todėl 
mes ir nematome nei vieną gyvulį einantį moks

lius ir užsiimantį protišku darbu: nematome 
į mes iš gyvulių nei advokatų, nei daktarų, nei 
pramonininkų dėlto, kad gyvuliai proto netu
ri o vadovaujasi vien savo instinktu, nors kar
tais ir gana akyvu.

Žmogaus dūšios dar viena yra žymi ypa
tybė, tai ilgėsis ir veržimasis prie Dievo. Ir 
kuris žmogus geriaus Dievą pažysta ir myli, 
tuo labiau jo dūšia veržiasi prie tobulybės, kad 
prisiartinti prie savo Sutvertoj aus ir tapti pa
našesnė į Jį.

Yra tokie, kurie nebepažysta Dievo ir jų 
jausmai užslopinti, atbukinti. Jiems gali pa
sakot apie dūšią, apie Dievą taip kaip tam ap- 
jakėliui apie saulės spindulių skaistumą, apie 
pazarėlės ir vaivorykštės varsas, arba kurčiam 
apie muzikos malonumą, tai lygiai tepeši. Bet 
tuomi jų nematymu, negirdėjimu, nenustos nei 
saulės spinduliai, pazarėlė, vaivorykštė savo 
skaistumo, nei muzikos meliodijos ir akordai 
malonumo. Čionai viskas slepiasi vien tame, 
kad jie yra apjakę ir apkurtę, tai yra nelai
mingi, kuriems reikalingas yra gydytojas, o 
rasi dar daugelis jų išgytų jei norėtų sveikatos. 
Bet tai čia ne mano reikalas, tesižino kožnas 
patsai savimi, o kas tiesos trokš ir norės, tam 
ją surast ir pažint duos Dievas progą ir padės 
— tik tegul ieško taip kaip sveikatos. Mes- 
gi broliai ir seselės dėkavokime Viešpačiui už 

1 Jo šv. malonę, už sveikatą kūno ir už dūšios 
prakilniąsias ypatybes ir tobulumą, o stengki- 
mės taip gyventi, kad ta mūsų dūšia pa
siektų savo siekį, t. y. suvienytų su V. Dievu 
ir būtų laiminga per amžius. Nes mes ją tu
rime vienui-rieną geriausią

i Ir nors mes jos ir nematome, tečiaus at- 
jausdami jos ypatybes, savo protu suprantame 
josios buvimą. O tuos mūsų proto nurodymus | 
sudrūtina ir patvirtina šv. mūsų katalikiškos 
Bažnyčios mokslas ir visų tautų ir amžių į tai I 
tikėjimas, tai yra tikėjimas į pomirtinį gyve
nimą, kurį kartu su dūšia Dievas įkvėpė į 
kožno žmogaus širdį, kurį bedieviai stengėsi 
išgriaut, bet už dyką vargšai darbuojasi.

F. V.

Ko tie žmonės šią gadynę neprasimano, 
neišmisilija. Jau tik turbūt nebereikalo vie
toj puodynių ant pečių nešioja galvas ir tai ne- 
bile kokias galvas, bet su... smegenimis. O 
pas kitą tuose smegenyse, tai vyruti, proto 
joje... kiek? čiel’s glėbys.

Tik prisiveizėkime aplinkui ir ko mes ne
pamatysime? visokeriopas mašinas su daugy
bėmis ratų, ratukų, ratelių, o jie visi sukas, 
tarška, barška, kruta net dideliausi fabrikės 
triobėsių mūrai kruta, dreba nuo ją balso nuo 
žvangėjimo ir darbas galvatrūkčiais eina, ir 
visoje dideliausioje dirbtuvėje nėra nei vieno 
rato nei ratelio, kurs nebūti! reikalingas arba 
netoks, kokio toje vietoje reikėtų. O kas tą 
viską sugalvojo, padarė, tai vis žmogaus mok
slas, protas ir prityrimas.

Geležinkeliai, tetegrafai, telefonai, gra- 
fofonai, fotografijos ir kitoki Įvairiausi moks
lo išradimai ir tvariniai, tai vis yra žmogaus 
proto vaisiai.

Advokatai, daktarai, pirkliai, muzikan
tai, amatininkai, karvedžiai, jūreiviai, mo
kytojai ir kunigai; kiekvienas eina tam tyčia 
paskirtus mokslus ir ilgiausius metus mokina-! 
si reikalingą mokslą. Ir visi tie mokslai žmo-; 
nijai yra labai reikalingi, nors mes ir nelygiai š 
jų visų svarbą suprantame ir jų reikalingumą I 
atjaučiame.

Bet grįžkime atgalios prie svarstymo pra- i 
dedančios temos.

Visi katalikai tikime, kad žmogus turi du
sią ir kad ta dūšia nemirtina, nemari.

Bet šiuos laikuos atsirado lietuvių tarpe ir 
tokių, kurie skelbia, kad dūšios nėra, kad 
žmogus esąs tiktai gudriausias gyvulis ir kad 
su mirtimi išnykstąs taip, kaip ir kiti gyvu
liai. Bet norint suprast klaidingumą jų ma
nymų, reikia bent kiek giliau Įsigilinti į daly
ką, tai yra, paveizėt, kas ta dūšia ir kokios 
tos dūšios ypatybės, o jau ten toliaus, klausi
mas ar yra dūšia pats savaimi nupuls kaipo 
neturintis pamato arba išrištas.

Žmogus susideda, iš dvieju skirtingų dale
lių, tai yra, iš kūno ir dūšios, (sielos). Kū
nas tur savo ypatybes, o dūšia savo. Ir tos 
ypatybės viena nuo kitos skiriasi, kaip dan
gus nuo žemės. Bet nors tas mums nesvarbų, 
kokios tos ypatybės, bet mums svarbu jos ži
not dėlto, kad jeigu yra ypatybės, tai yra kas 
nors toks, kam tos ypatybės priklauso. O 
tas tai ir yra tikslu mūsų šio straipsnelio.

Kūnas, tai yra toks daiktas, kurį mes 
galim jausti savo arba visais penkiais kūno pa
jautimais, tai yra: pauostymu, paragavimu, 
dasilvtėjimu, regėjimu, girdėjimu arba bent 
vienu iš jų.

Imkime pavyzdį, na kad ir duoną. Kad 
duona yra kūnas, mes galime jaust dasilytėji- 
mu: ar kieta ar minkšta, ar sunki; galim 
jaust regėjimu: ar balta ar pilka, ar juoda; 
paragavimu: ar prėska, ar rūgšti; pauosty
mu: ar kvepia, ar smirda ir tt.

Kaip matome, kiekvieno kūno ypatybė 
yra ta, kad mes jį galime jausti savo kūno pa
jautimais.

Prie skaitliaus kūnų, mes priskaitome 
žemę, saulę, žvaigždes, žmones, gyvulius, 
vėją, ugnį, elektrą, šaltį, kvapsnį ir tt.

Vienus kūnus mes savo jausmais pažįstame 
vien iš jų ypatybių, kaip tai: elektrą. Mes 
jaučiame kaipo: žmogų, saulę, žvaigždes ir 
tt. mes matome. Smarvę užuodžiame, balsą 
girdime ir tt. O kitus kūnus mes pažįstame 
pačios elektros nematome, bet mes žinome, kad 
jinai yra, ir jos veikimą galime patirt ir išban- 

Tai matote tams
tos, kad yra ir tokių kūnų, kuriuos mes pažįs
tame tiktai iš jų veiksnių ir ypatybių.

Bet koks tas kūnas ten nebūtų, kiekvie
nas užima rietą, kiekvienas kūnas persikėli
mui in kitą vietą, reikalauja laiko, ir atliki
mui to dalyko, reikalauja kelio. Kaipo tai: mes 
važiuodami iš Lietuvos į Ameriką, važiavome 
per Vokietiją, per jūres, iki atkakome į tą 
rietą, kurioje gyvename. Mes kasdien eida
mi į darbą turime pereit tą plotą, kurs randasi 
nuo mūsų namų, iki dirbtuvės. Paukštis le
kia oru, elektra lekia vielomis arba oru, bal
sas oru. Ir mokslinčiai, specijalistai yra ga
na gerai išsaitliavę, kaip greitai elektra, kaip 
greitai balsas, kaip greitai šviesa perbėga ko
kį tolumą, tai yra savo kelią, atstumą nuo 
vienos, iki kitos vietos.

Daiktus turinčius viršminėtas ypatybes, 
tai mes ir vadiname kūnais.

Tai tiek abelnai apie kūnus, bet žengkirn 
toliaus.

Nekurie gydytojai sako: supiausčiau vi
są žmogų ir niekur dūšios neradau.

Koks negudrus pasakymas. Juk jeigu dū
šia būtų kūnas tai jisai ją būtų radęs, o kad 
jinai yra dūšia, tai kaip-gi jisai ją galėjo rast? 
Jeigu jisai ją būtų radęs tai jau jinai nebūtų 
buvusi dūšia, bet būtų buvusi kūnas, ba jau 
jinai būtų turėjusi užimtą rietą, o kaip mes

* ‘ DARBININKAS ’ ’

Pažanga”
“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu- *|* 

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

ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, origina- 
liais raštais. j

“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-krikšeioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir 

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

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

kitės šiuo adresu: -

“PAŽANGA” X
P. O BOS 204, GIR.ABDVILLE, PA. $
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i Jei esį nuliūdęs, - “Ežį” - Skaityk.
& JEI PATS SUGEBI, Į — “EŽĮ” — RAŠYK.

NORI SVEIKO JUOKO? — PRIE — “EŽIO” EIK. 
g PAŽINK PIRMA — “EŽĮ” — IR TUOKART PEIK.

“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai ame- 
>g rikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk adresą ir 
įS gausi pasižiūrėjimui numerį dykai, o kai pamatysi — tai 

visad “Ežį” skaitysi. Kaina metams 75 centai, pusmečiui 
40 centų. Pinigai siunčiami money orderiais.
“EŽIO” redakcijoj galima užsisakyti “ŽVIRBLĮ”.
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MUZIKOS IR DAINOS MYLĖTOJAMS 
MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

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

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

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

Atskiras numeris 40c.
“Muzikos” adresas:

REDAKCIJA
3214 CEDAR STR., PHILADELPHIA, PA. 

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

3

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

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

Antrašas:
“ŽVIRBLIS,”

B0X 576, :: :: :: :: FOREST CITY, PA.

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

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

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

H

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis
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Broliai darbininkai!
Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį 
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$1.00
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5
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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
gumynai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.
Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežians, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį 

“AMERIKOS LIETUVIS”, 
15 22^3

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

M Darbininko” knygyno 
KATALOGAS

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

Taip tai geras knygas skaitydami keliame savo protą, 
auklėjame širdį, didiname išmanymą, tobuliname jausmus, 
platiname vaidentuvę. 0 tai kiekvienas privalo daryti. Ta
tai kiekvienas taisykitės rinktinių knygų knygynėlį

Spauda, tai yra knygos ir laikraščiai, yra didžiu įran
kiu pastoti kelią laisvamanybei, girtuoklybei, cicilizmui, 
meksikoniszui. Tokiu įrankiu kiekvienas aprišarvuos užsi
sakydamas “Darbininką” ir išsirašinėdamas iš jo knygyno 
knygas.

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

s

MUSŲ LAIDOS KNYGOS

5

5

5
36 pusi. 

Dvi Kūmutės, 
Visi šie vei- 

Kiekvienas noris len- 
turi įgyti šią knygelę.

i
i

10

5

75 
$1.20 

Žinotini dalvkai iš mokslo ir istorijos 
.............       .$ 1. 50

75 
__ 50 
$1.50

1 Imk ir Skaityk. Parašė F. V., P. G. ir F. K. 48 pusi.
Aiškiai, gražiai, suprantamai, vaizdingai išdėta gir
tybės pragaištis, organizaciji} nauda ir rekalingumas, 
gerai išguldyta apie geriausias organizacijas, įtiki
nančiai aprašyta apie spaudą .....................................
2 Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė F- V.
32 pusi. Talpina auksinių nurodymų, patarimų, per
spėjimų kiekvienam darbininkui ............. i_______ _
3 Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi. 
Rinkinys gražių vaizdelių iš darbininkų gyveninio; tin
ka pasiskaitymui seniems ir jauniems
4 Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. 
Knygelėje yra: Čigonės atsilankymas, 
Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku, 
kaleliai pilni gardaus juoko, 
gvaus, smagaus pasiskaitymo, 
Veikalėliai labai tinka lošimui
5 Teisybės Vardan. Parašė F. V. ir Uosis. 32 pusi.
Toje knygelėje išrodyta, jog viena tėra teisybė ir iš
dėstyta atskalūno Jono Huss'o herezija ......................

KFVGOS KITŲ IŠLEISTUVIŲ GAUNAMOS MUSŲ 
KNYGYNE.

6 Metraštis 1916 metams. 438 pusi. Pilnas naudin
giausių skaitymų, reikalingiausių informacijų, gra
žiausių straipsnių, puikiausią paveikslų. Jis bus in- 
domus, geras pasiskaitymui metų metams. Nekuo- 
met nebus vėlu jį skaityti. Be apdarų .........  — '
Su apdarais
7 Žinynas. 
392 pusi.
8 Vaičaičio eilės. ______ _________________
9 Deklematorius. Eilių ir monologų rinkinys
10 Raistas. Parašė Upton Sinelair. Apd_____
11 Pažvelgus atgal. Socijališkas romanas ...............$1.00
12 Pajauta. Istoriškas rašinys iš lietuvių 14 šimtme

čio gyvenimo. Apd. _____________________
13 Degtinė. Sceniškas veikalėlis..........................
14 Kas Bailys. Sceniškas veikalėlis__________
15 Katriutė.......... ,....... ............... ....... .................
16 šv. Kazimieras. ____ ______ _______________
17 Oliveris Twistas. Parašė Chas. Dickens 520 p.... $1.00

18 Huckleburry Finnes . ...........................................75
Fabiole. Pasakojimas iš gyvenimo pirmų krikščio-

Braižynėliai. Smagus skaitymėliai _______
Mandagus Vaikelis. Gera vaikams knygelė. 
Karės metu. Sceniškas veikalas _________
Blogi kūdikio papročiai _ _________________
Kokia Autonomija lietuviams reikalinga ___
Liet. Vyčių Dovanėlė. Kiekvienas vytis tur ją tu
rėti. _____________________________
Lietuvių Tautos Memorialas. 12 pusi____
Laiškas iš Kelionės po Palestiną................
Vilkų Lizdas _______________________

29 Dukterys Pilipo Kareivio... .......... .. ............
30 Surinktos Dainos____________________
31 Pradžia ir Išsiplėtojimas Katalikų Tikėjimo
32 Iš Kelionės po Europą ir Aziją________
33 Gyvenimas V. Jėzaus__ _ _____________
34 Anima Vilis. _______________________
35 Jėzaus Kristaus gyvenimas _ _________
36 Pergyventos Valandos________________
37 Pelenių Jurgutis __________ __ _______
38 Perspėjimas apie šv. Tikėjimą ypatingai apie Jė

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

Platinkite “Darbininko”
Leidinius.

.$1.25 
_ 10 
._ 15 
._ 15
.._ 20

___ 10
___ 10
___50
___ 35
___ 25
___ 35
....$1.00
....$2.35
.......$1.00
___ 75
___ 75
___ 35
___50

_ 10 
_ 10 
$1.00

Klaida. Parašė Lazdynų Pelėda. Apysaka iš lie
tuvių gyvenimo “Laisvės Metu.” 520 pusi............. $i
Šatrijos Raganos Apysakėlės_________________
Gyvenimo Pamatai. Joj išgvildenta svarbiausieji 
gyvenimo klausimai _________________________

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

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

pie žmones, žvėris, medžius, akmenis 209 pus...
48 Vyrų Vergija. Komedija 56 pusi.___________
49 Vienuolio Disputą.... Komedija_______________
50 Trumpa Senovės Istorija ............ ..........................
51 Žvaigždė. Rytų pasaka 17 pusi_____________
52 Katekizmas apie alkolį_____ ________________
53 Užkrečiamųjų ir limpamųjų ligų būdai ir kova su

joms____________________________________
Tiesos žodis socijalistams ____________________
Lietuvos Istorija. Parašė Pranas_____________
Meilė. Poema. Parašė M. Gustaitis _________
Aureolė. Parašė M. Gustaitis*________________

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

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

“DARBININKAS
242 W. Broadway, So. Boston. Mas.f
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8 “DARBININKAS”

Vietines žinios.
STREIKAS.

Mashine Shop’e prie A gat
vės 300 darbininkų reikalavo 
8 darbo dienos valandų. Iki 
šiol jie dirbdavo po 55 valan
das į savaitę. Kompanija pa
siūlė 524 vai. į savaitę, bet 
darbininkai su tuo nesutiko ir 
eina streikam

Rep.

TEISME.
Juozapas Gortutis seredos 

dieną buvo pašauktas teisman 
delei Juozapo Diparto mirties, 
Anglų laikraščiai praneša, kad 
abu buvo suimti už girtybę sa
vaitė atgal.

MĖNESINIS SUSIRIN
KIMAS.

Utarninke, 7 vai. vakare Šv. 
Petro bažnytinėje svetainėje 
atsibuvo mėnesinis Lietuvos 
Dukterų po Motinos šv. Globa 
susirinkimas. Nutarta už
pirkti Šv. Mišias ant gegužio 
28 dienos. Visos narės daly
vaus iškilmėje. Naujų narių 
prisirašė dvi.

Rep.

Tą patį vakarą atsibuvo 
extra susirinkimas Šv. Kazi
miero R. K. dr-jos dėlei miru
sio nario Krizostofo Militsko. 
Išrinkta vyrai dėl ėjimo prie 
grabo.

Rep.

REIKALAUJA PAKĖLIMO 
ALGOS.

Patrick McGovem Co. darbi
ninkai,kurie kasa urvą, po van
deniu ties Dorehester avė., su
streikavo. Jie nori gauti po 
50c. Į valandą, bet kompanija 
nenori tiek mokėti. Tai da
bar kelioms dienoms darbai po 
žeme sustojo.

Rep.

CITY POINT MIESTO 
DALIES PAGERINI

MAI.

PREKINIS KARAS 
SUDEGĖ.

Ant D St., ties prekių sank
rova, utarninko rytą sudegė 
karas, prigulintis prie Cliica- 
gos Grand Trunk geležinkelio.

BE LAIKO MIRĖ.
Nelaimingai pasimirė Juo

zas Dipartas, 25 metų am
žiaus vaikinas. Į So. Bosto-* • 
ną atvažiavo iš New Hampshi-, 
re valstijos pas brolį ant va-1 
kacijų. Jam einant lauk iš I 
vieno saliūno, kas ten iš už- Į 
pakabo kirto jam per galvą ir 
sunkiai sužeidė. Tapo suare
štuotas ir nugabentas policijos | 
stotin; ant rytojaus teisme 
užsimokėjo $5.00 bausmės. 
Parėjęs namo, pradėjo sirgu
liuoti ir likosi nugabentas į li- 
gonbutį, kur ir pasimirė. Geg. 
11, 1916, 9 vai. iš ryto palaido
tas N. Kalvarijos kapinėse. 
Prigulėjo prie Šv. Petro ir Po- į 
vilo draugiojs. Kaipo jo mir
ties kaltininkai, yra kelios y- 
patos laikomos po kaucija, bet 
kol kas prieš jas jokių pada- 
vadijimų nesuranda. Tikimos, 
neužilgo viskas paaiškės ir su
ras žmogžudį.

Vežimėlis vaikams lygiai 
toks, kaip šis paveiks- ęn 25 
las parodo kainuoja

LIETUVIS KRLAUČIU8.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokia*?ligas 

Priskiria^Akinhis.

419 Boylston St., Boston, Mass.

Ofieo Adynoe 
1-3 P. M. 7-9 P Ji.

=====

—

Sija

PIRKITE 
SKAITYKITE 
PLATYKITE 

“DARBININKO” LEIDINĮ U S.
Pigumu, dailumu, gerumu savo leidinių “Darbininkas” vir- 
visas kitas išleistuves.

Užsakymus siųskite “Darbininkui” adresu:
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, ::: ::: ::: So. Boston, Mass.

1

Rep.

SUDAUŽĖ KARIETĄ.
Ponas Kavolis, veždamas 

vieną šeimyną nuo C. Miliskio 
pagrabo namo, suko i Athens 
gatvę; arkliai ko tai pasibai
dę pradėjo spardyties ir visą 
karietos preki sudaužė. Žmo
nės viduryje karietos išliko 
sveiki.

Rep.

GERAS PASKYRIMAS.

Seredos dieną gubern. Mc- 
Call pasirašė ant blankos, 
paskirdamas $600.000 delei pa
platinimo ir pagražinimo I St. 
So. Bostone.

Rep.

i UGNIS.

Regulerė kaina $12.00.

Turime visokių spalvų.
Mūsų krautuvėj kainos ant 
rakandų žemiausios visame 
Bostone.

James Ellis Co.
Kampas B ir B’way,

Krautuvėj uuolatai yra 
Lietuvis pardavėjas

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtais

į Dr. Paul J. J a km auk
(Jakimavičius)

i; Priėmimo valandos:
JI Nuo2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare
t 509 EROADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 

Tel 502 S. B.
*

LIETUVIAI PAS SAVUS.
• •

. f

i
• 3
• J

■

*

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

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

PRIE DORCHESTER ST. 

.Valandos
4 nuo 9 vai. ryta

iki 8. vai. vakare.

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

sto-

PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

/

A Plea for the Lithuanians
10 c. numeris.

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

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

324 Wharton Street, ::: Philadelphia, Pa.• • 4

Per pastaruosius metus į Ci
ty Point pradėjo žmonės vasa
ros laiku labai lankyties. Tai
gi Bostono majoras Curley pa
skyrė apie $50.000 delei City 
Point ištaisymo. Pereitą žie
mą padaryta cementiniai takai 
nuo “Head Tlouse” iki Castle 
salos tilto. Tai dabar “Head 
House” savininkas prižadėjo 
prie savo triobos padalyti ap- 
dengalus nuo saulės. Sekan
čią žiemą pradės vėl dirbti. 
Griaus seną Castle salos tiltą 
ir statys naują iš cemento. Ma
joro tikslu yra padaryti So. 
Bostoną tokiu, kaip dabar y- 
ra Paini Beacli Floridoje.' 

Rep.

STATYS DIDELĮ TEATRĄ.
Ant kampo II St. ir Broad- 

wav, kur seniau stovėjo ne
regių namas, neužilgo pasta
tys didelį teatrą, kur bus vai
dinama dramos.

Rep.

A.A.

“SALIUNAS” ant pardavimo
Jei nori gerą biznį vesti, niekuomet nebankrūtyti, daug 

pelno turėti ir juodos dienos nematyti, tai įsitaisyk “Saliū- 
ną. ’ ’

“Darbininkas” turi ant pardavimo daugybes “Saliūnų.”' 
Parduodame pigiai. JĮ galima laikyti ir “sausose” teritori
jose, ir miestuose, miesteliuose, kur uždaryti saliūnai.

Ne visi galime būti lobininkais, bet visi galime būti pa
siturinčiais.

Įsitaisyk mūsų “Saliūną,” o jei ir nepralobsi, tai bent 
juodos dienos nematysi.

Kam tau, brolau darbininke, skursti, jei gali gerai gy
venti.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŽAPALIS

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

Pasiuvam drapanas sulig 
jausios mados ir pagal Jūsų 

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

(Castle Sąuare’s Block’e.)

nau- 
noro.su

sąiuaz sojoS so|qjipspu ji sįejįubi 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 eenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko- 

Į lonijos mapą ir parduodamųjų 
į puikių farmų katalogą su daug 
I paveikslų iš lietuvių farmerių 
| veninio.

Adresuokite.
A. KIEDIS & CO. 

Peoples Stato Bank Bldg.
Scotville, Mich.

Vienatine Lietuviška

Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUK0SEVICIA,
Minersville,

t T t t T

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

t

1

Tel. Oxford 4900.
J. P. TUINYLA

“SALIUNO” KAINA SU LAISNIU ANT 
VISO AMŽIAUS TIK 5c.

Pinigus siusk adresu: 
'“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, — —South Boston, Mass.
“Darbininko” Knygine gauta šiomis dienomis visokių 

maldaknygių, kietais ir minkštais apdarais su kabutėmis ir be 
kabučių. Taip-gi visokių rožančių ir škaplierių galima gauti vi
sai pigiai.

Ketverge po pietų ant W. 
Broachvay’s netoli moks.B. str. 
užsidegė namas; nuostolio pa
daryta ant $1.000. Berods 
tame name lietuviai gyvena.

Rep.

ANT PARDAVIMO.
GR0SERNIA IR BUČERNIA

Nedėlioj gegužio 7 dieną 10 
vai. vakare pasimirė Krizosto- 
fas Militskis 34 metų amžiaus. 
Paėjo iš Kauno gub. Paliko 
brolį Juozą ir seserį Oną. Sir
go apie pusantrų metų. Li
kosi palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis gegužio 10 die
ną 9 vai. iš ryto, naujose Kal
varijos kapinėse. Velionį per 
ligą prižiūrėjo poni Agota Ku- 
zmienė.

Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė!

Rep.

APSIRGO BEDIRBDAMA.

Vienoje kriaučių dirbtuvėje 
apsirgo prie darbo lietuvė mer
gina ir tuojaus likosi nugaben
ta j ligonbutį.

gy-

tirštai lietuviais 
ten pat daug ran- 
latvių. Parsiduoda

geroje vietoje, 
apgyventoje; 
dasi lenkų ir 
labai pigiai. Geram biznieriui ge
ra proga padaryti gerą bizni. 
Kreipkitės tuojaus šiuo antrašu:

IGNACAS KIRKILAS,
193 Vermont st., Roxbury, Mass.

(61)

PARSIDUODA FORNIČIAI.

Parsiduoda 6 rūmų forničiai: 
gražūs pijanai, 6 kamodės, 4 lo
vos ir kiti reikalingi šeimynai ra
kandai. Gera proga ingyti gerus 
rakandus. Pasiskubinkite atsi
šaukti, nes forničių savininkai 
tuojaus apleidžia So. Bostoną. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

JONAS WITRAKIS,
663 Fuorth St., So. Boston, Mass.- 

(61)

REIKALINGA

Darbas 
taboką. 
Darbas 

pigus, 
rugsėjo

Vyrai prie tabokos darbų ant 
plantacijų, kurios randasi Hart
fordo, Conn. apylinkėse, 
bus sodinti ir auginti 
Mokame $2.00 dienoje, 
sveikas ir pragyvenimas 
Nuolatinis darbas veik iki
(Sept.) 15 d., o norintiems dar
bas sandėliuose per visą žiemą. 
Čia jau dirba lietuvių. Moterys 
ir merginos ir-gi gali gauti darbo 
prie tabokos. Algos geros. Atei
kite gatavi dirbti. Adresas:

LEAF T0BBAC0 ASS’N,
241 Statė Street, 

Hartford, Conn.

DEGĖ VILNŲ SANKROVA.
Vilnų sankrovoj ant 349 

Congress st. ir kampo A st. se
redos rytą atrasta ant 4 grindų 
vilnas bedegant. Tuojaus pa
šaukta ugnegėsiai ir gaisras 
pašalinta. Nuostolių tebuvo 
mažai.

Rep.

DIDŽIAUSIAS IŠPAR
DAVIMAS.

Parduodu laikrodžius vyriš
kus ir moteriškus sulig naujau
sios mados ir už pigiausią pre
kę.

Turėdamas kitą užsiėmimą 
prie bilijardu arba (Poolroom) 
Bolių-kambari, neturiu laiko 
pardavinėti ir dabar noriu par
duoti visai pigiai.

Tavoro turiu apie porą tūk
stančių vertės.

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

Dabartinės prekės laikrod
žių tokios:

Motoru 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 
auksiniu daiktu visai pigai.

L. VALIACKAS
230 Broadway

So. Boston, Mass.

C. & P. Phone St. Paul 5947
RABININKAS 

IR
BALZAMUOTOJ AS.

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

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

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS,

500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D. ė.iam,s?

G

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

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

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

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

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

Siuskite užsakymus.

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

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

I

Paieškau Povilo ir Juozo Ge- 
čiūnų. Paeina iš Kauno gub., 
Ukmergės pavieto, Svėdasų pa
rapijos, Maleišių kaimo. Tuo
jaus tegul atsišaukia. Yra žinių 
nuo jų sesers Marijonos Gečiunai- 
tės. Kreipkitės šiuo antrašu: 

JUOZAS ANTANĖLIS,
136 Bowen St., So. Boston, Mass.

Pati ubagė, bet širdis po
ni.

• • •
Gudrus, kaip lapė.

s '■
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Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo- 

|dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
| ant lengvi} išlygų. Reikalauja-
: me agentų kiekvienam mieste Su- i 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup- 

! ---- , didelį, naują katalogą
siunčiame ant pareikalavimo ui 

" 125 centus štampų.
J. P. TUINILA.

822 Washington St., Boston. Mass

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
ka-dų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, kartinas 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.

ATYDA♦
Ansonijos ir apylinkių lie

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

Reikale kreipkitės lietuviai 
pas lietuvius.

Jonas FaJtnffitis
66 Tbird St., Derby, Conn.

(42-55)

• • •

Kaip apuokas. Gražus kaip 
apuokas.

357 arrson i ve.
<2n&fu8ju

■

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE.
Knygų ir visokių reli

giškų daiktų.
Kas prisius 10c. krasos 

ženkleliais, gaus kataliogą.
Turiu daugybę visokių 

maldaknygių lietuviškų ir 
lenkiškų.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street, 

South Boston, Mass.

Bankierius
Išmaino pinigus, parduoda 

Laivakortes ir geležinkelio ti- 
kietus į visas dalis pasaulio. 
Taip-gi parduoda krautuvėms 
sklado kainomis deimantus, 
laikrodžius ir kitus Juveleri- 
jos daiktus.

Boston, Mass.

Lietuviai apsi
ginkluokite taip

Nusipirkite savo namus 
ir už juos randas išsimo
kės, tai senatvėj turėsite 
dailų gyvenimą. Apdraus- 
kite (inšurinkite) na 
mus ir rakandus (forai- 
čius), kad nelaimėj atsi 
tikus galėtumėte kitus nu
sipirkti, apsaugokite dirb
tuves ir darbininkus, ap 
saugokite automobilius, 
arklius ir vežimus nuo vi
sokių nelaimių.

Aš virš minėtus darbus 
atlieku kogeriausiai, turiu 
patsai gerą patyrimą gy- 
zendamas Čia Amerikoj 
per 30 metų. Esu tikrai 
atsakantis už visokį dar 
bą, turiu Statė Brokei 
nsurance License, esmu 
Notary Public, Justice of 
the Peace, Auctioneer ii 
Agentas, parduodu na 
mus, farmas, lotus. Kvie 
čiu visus lietuvius ir lietu 
ves atsilankyti į mano ofi
są.

Michael Coran
366 Broadway,

South Boston, Mass.

į k
Vienatine Lietuviška

A P T I E K A
Bostone ir visoje Massachnsetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.
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Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų 
Vaikų ramintojas 
Pamoja plaukams 
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

Reumatizmo 
slinkimo plaukų 
pleiskanų 
kosulio, grippo 
slogos

1.00

75c.

I 00 
1.00 
50c. 
'00

X) 
^i>C. 
25c.

50c

25c

5<>c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo 

Gyduolės nuo vištakių
(corn’s) 15, 20 

Pilės dei Kepenų
ir Inkstų 

Proškos nuo nerviško
vos skaudėjimo 10

Gumas nuo dantų gėlimo 10c 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c

1.00

50c

1.00 Į4

ir 25c

75c 
gal- 
ir 25c

Visokie kvepianti
muilai 10. 15 ir 25e

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

d Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių psslap
< tingų ir kitokių ligų.
į Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums
■ katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu :

I K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Nass.
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