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Gerai nusisekė

Skaitykite visi!

valdžia tariasi su 
apie jos stojimą 
Vokietiją. Tik

REKVIZUOJA VARPUS.
Ųabar Vokietijoj pradėta 

rekvizuoti bažnytinius varpus. 
Varpai bus tarpinami ir meta
las suvartotas kariniams reika
lams. Bus valia prie kiekvie
nos bažnyčios pasilikt*! po vie
ną varpę.

BULVIŲ DUONA.
Holandijoj kviečią ir rugių 

pritrūkus, bus kepama bulvių 
duona.

NEVALIA SKELBTI.
Ispanijos valdžia nutarė už

drausti skelbti žinias apie lai
vą išplaukimus.

Kovo 4 d. prebz. Wilson da 
ve prisieką anro termino pre
zidentavimo, o kovo 5 d. bu 
vo iškilminga inauguracija.

Chinijos ministeriai nubal
savo, jog sutinką, kad pre
zidentas pertrauktą ryšius su 
Vokietija. Tuomet preziden
tas pasakė, jog rvšią pertrau
kimas ne ją dalykas, o vien 
prezidento. Po to ministerią 
premieras Tuan Chi-jui rezig
navo. Ketina rezignuoti visi 
ministeriai.

I. Keliaujančio agento prane 
Šimai.

L. “Žvirbliui” laiškai.
!. “žvirblio” kanapynas., 
k Informacijos kampelis.
L Trupiniai.
Žvirblio” pavieni numeriai

PERĖMĖ DOKUMENTĄ.
Skelbiama, jog Suv. Vals

tiją slaptosios policijos agen
tai sugavę mieste San Anto- 
nio, Texas, Vokiečių doku
mentą, kuriame Meksika ir 
Japonija kviečiami stoti karė n 
prieš Suvienytas Valstijas, jei 
jos stos karėn prieš Vokietiją.

NUSKANDNO LABAI DIDE 
LĮ TRANSPORTĄ.

Vokiečiai paskelbė nuskan 
dinę Viduržeminėj jurėj gink 
luotą transportą 35.000 toną į 
talpos. Ant jo buvo 500 ka 
reivią ir daug amunicijos ir ar 
tilerijos. Tą viską vežė į Sa 
lonikus.

Meksikos ir Japonijos val
duos ginasi ir sakp jokią kur
stymą prieš Suv. Valstijas iŠ 
vokiečių valdžios negavę. Tą’ 
Meksika ir Japonija, oficialiai ba 

-ar J ,o«rzbusdŽ!

KIEK ŽUVO AMERIKONŲ.
Dėl vokiečių vedamos sub- 

marinų karės amerikoną prigė
rė ligšiol 166. Daugiausia ją 
žuvo su Lusitania — 124.

KUN. DR. V. BARTUŠKA 
GYVAS IR SVEIKAS. ..
Visiems žinomas ir gerbia

mas kun. Dr. V. Bartuška 28 
sausio išplaukė iš New Yorko 
į Francijos miestą Bordeaux, 
kad iš ten važiavus į Šveicari
ją. Po trijų dienų prasidėjo 
baisusis vokiečių submarinų 
veikimas. Tad laukėme su 
nekantrybe žinios apie kun. 
Bartuškos likimą. Dabar štai 
gavome žinią, kad jisai yra 
gyvas ir sveikas.

Jisai rašo:

MAŽAI TEPAISO.
Nors Vokietijoj dabar dau

giausia laikraščiuose rašoma 
apie santikius su Amerika, bet 
apskritai, tak vokiečiai mažai 
tepaiso ar Amerika stos karėn 
ar ne. Amerikos stojimais ka
rėn dalykų Aatmainys. Be 
to vokiečiai įsaįkine, jog ka
rė iki rudens rSsibaigs. ,;i > .

ŽUVO ZEPPELINAS.
Iš Holandijos atėjo žinia, 

būk Belgijoj ties Ghent eks- 
pliodavęs laike bandymo vo
kiečių zeppelinas. Žuvo 10 
žmonių.

nio Tautos Fondo skyriaus 
pirm p. M. Venys. Kalbėjo 
gerb. klebonas kun. T Žilins
kas, kun A Petraitis iš Wor- 
cester’io, Mass., kun. Kemėšis 
ir p. P. Kalinauskas. Visi la
bai jausmingai ir gerai kalbė
jo Ypač jausmingai kalbėjo 
kun. Petraitis. Žmonių bu
vo pilnutė salė. Aukų surin
kta apie $200.00.

Buvo dar gražių deklemaci-

Kaipo tauta, tautos orga
nizmas, šioje karėje turbūt 
daugiausia nukentės Francija. 
Čia neina kalba apie turtą iš
eikvojimą, apie vargą, bet 
apie tautos kraujo praliejimą.

Iki karės Anglijoj per me
tus gimimų būdavo daugiau, 
negu mirimų ant 450.000, Ru- 1OS> | 
sijoj ant 1.72o.00, Italijoj ant į sukilimo 
411.000, Vokietijoj ant 850.000, 
Austrijoj ant 547.000, gi Fran- 
cijoj tik ant 30.000.

Todėl Franci jo j užmuštieji 
nepalieka savo vietoj nieko, gi 
kitos tautos, tai atpildo.

Tuo žvilgsniu Francija la
biausia dėl karės kenčia.

Francijos valdžia ir jos vei
kėjai be abejonės mato sau tą. 
pavoją ir gal tas faktas juos 
paakstįs veikti dėl sugrąžini
mo taikos.

NEGARSĮS NUOSTOLIŲ.
Francijos valdžia nutarė 

negarsinti kasdien sutorpėduo- 
tus garlaivius. Dėlto kįląs 
didis nesmagumas. Beskelb
sianti tik savaitinius nuosto
lius.

STATO MILŽINIŠKUS 
SUBMARINUS.

Į Holandiją pabėgo vienas 
kaizerio kareivis. Jis pasa
koja, jog Hamburge statoma 
milžiniški submarinai. Jie 
būsią 120 pėdų ilgumo. Su 
jais plauksią po 32 jūreiviu. 
Gabęsis su savim po 20 torpe
dą. Tam kareiviui pabėgant, 
Hamburge jau buvo baigiami 
statyti 8 tokie submarinai.

IŠ VISŲ PUSIŲ PAVOJUS.
Dabar Amerikos politiško

je padangėje nuomonių įvai
rumas labai didelis. Vieni 
siaurai stoja už talkininkus, 
laiko ją pusę, nori, kad A- 
merika stotą karėn prieš Vo
kietiją. Antri laiko vokiečių 
pusę. Treti laikosi to, kad 
Amerika privalo būti absoliu
tiškai neutrali ška.

Tokį absoliutišką neutrali
tetą skelbia garsus Amerikos 
istorikas Brooks Addams. Ji
sai išvedžioja, jog dabar šio
je karėje Rusija gali atsimesti 
nuo talkininkų ir susijungti su 
Vokietija. Po to ji gali susi
tarti su Japonija prieš Suvie
nytas Valstijas. Japonija su
sitarus su Meksika per Meksi
kos žemę gali užpulti Suv. 
Valstijas. Japonų ir meksi- 
koną gaujos ūžtelėtų į Missi- 
ssippi klonį ir Suv. Valstijas 
perskeltą į dvi pust '

Tasai autorius tvirtina, jog 
ši karė kilo susidūrus Vokie
tijos ir Anglijos tikslams. Su
sigrūmė dvi civilizacijos — 
vienos centras Berline kitos 
Londone.

Jei kaip minėta viršuje mek- 
sikonų, japoną, vokiečių už
pulta Amerika ir atsigintų, į- 
veiktų tuos priešus, tai tuo
met reiktų bijoti Amerikai An- 
glijo8,kuri dar tebnori paglem
žti Suv. Valstijas, taip jas val
dyti, kaip kad valdo Kanadą. 
Tas Anglijai reikalinga jos e- 
konomiškam viešpatavimui.

Todėl tasai vyras daro to
kią išvadą:

“Šioje karėje mes neturime 
remti nei vieną pusę; mes pri
valome būti absoliutiškai neu- 
trališki. Kaipo Suv. Valstijų 
piliečiai mes neprivalome eik
voti laiko kabinėdamiesi prie 
bile kurios kariaujančių pusių, 
bet mes visas savo spėkas tu
rime gatavoti prie didžiausio 
išbandymo, kurs ankščiau ar

A a. kun.-J. B. ,Pranaitis, didis lietuvių mokslavyris, 

prakilnios dvasios žmogus. (Skaityk šiame n-ryje 

vaizdelį “atkeršijo” ant 2-ro pusi.).

PATVINO UPES.
Valstijose Tennessee, Ala- 

bama, Georgia, North Caro- 
lina ir Virginia upės ėmė tvv- 
ti ir laukiama didelių potvi- 
nių. Nuo upių pakrančių gy
ventojai ėmė kraustytis.<1/0(4

LIETUVIŲ TAUTOS 
ŠVENTĖ.

Worcester, Mass.

IVorcester’io lietuviai kovo 
4 d. š. m. apvaikščiojo Lietu- 
vių Tautos Dieną, šv. Kazimie
ro šventę. Pagerbimui tos 
iškilmingos mūsą Tautos Šven
tės buvo parengtas didžiausio
je Worcester’io svetainėje 
“Mechanics Hali” koncertas, 
kuris išpildymu ir turiniu bu
vo taip gyvas ir indomus, kad 
prie jo aprašymo reikės grįžti 
sekančiuose “Darbininko” nu
meriuose Programas susidė
jo iš 24 muzikos ir daimj šmo
telių. Dalyvavo šv. Kazimie
ro Bažnyčios choras, vado
vaujant p. J. Čižauskui, ga
biam ir talentingam lietuviui 
muzikui ir Wbreestėrio Lietui’ 
vių Benas, vedamas p. J. Na- 
šukaičio.

Sunkiausias koncerto dalis, 
išpildė pp. J. ir M. Čižauskai. 
p-lė E. Feleckiutė, p. J Našu- 
kaitis, J. B. Bliudžius ir P. 
Skrickis. Pirmą syk dar man 
teko taip gražiais ir išlavintais 
lietuvią dainininkij balsais ge- 
rėties ir harmoniško beno mu
zikos klausyties Tokiomis spė
komis tai tik tautiškas šventes 
ir rengti.

Vakarą begalo pagražino ir 
paįvairino vietos klebono,gerb. 
kun. J. J. Jakaičio kalba, ku
ria Tautos Fondo pirmininkas 
jautriai visus prie Lietuvos 
pagelbos skatino. Tos pra
kalbos pasekmė — rods bus 
keli šimtai dolerių kolektos, 
kurią sudėjo skaitlingai atsi
lankiusi publika. Kalbėjo ir 
Worcester’io majoras Pahr S. 
Holmes.

Žmonių buvo susirinkę arti 
4000; daugelis, pritrūkus sėdy
nių, turėjo grįžti namo. Spė
jama kad koncertas duos labai 
daug pelno. Sakoma, kad net 
būsią apie $2.000.

Už taip puikaus koncerto 
surengimą ir gausą Lietuvos 
sušelpimą garbė priguli Wor- 
cesterio klebonui gerb. kun. J. 
J. Jakaičiui, Tautos Fondo 
pirmininkui p. J. ir M. Čižaus- 
kams,p. J. Našukaičiui ir Wor- 
cesterio lietuviams, kurie vi
suomet skaitlingai gražias ir 
naudingas pramogas lanko ir 
duosniai aukoja Tautos reika
lams • ' - .

Tautišku Himnu, pritariant 
benui ir vargonams, choras sy
kiu su publika užbaigė Lietu
vių Tautos Šventės apvaikščio- 
jimą. ' •

IR CHINIJA STOS 
KARĖN.

Chinijos valdžia pagrūmo
jo Vokietijai ir apreiškė, jog 
pertrauks diplomatinius ry
šius, jei neatmainys submari
nų karės .

Chinijos 
talkininkais 
karėn prieš 
nori, kad talkininkų valdžios 
nereikalauti} iš jos kontribuci- 

kurią uždėjo po Boxerą. 
__ >. Dabar Chinija į- 

vairioms Europos valdžioms 
išmoka kasmet $30.000000. 
Turės mokėti iki 1940. Tal
kininkai nori, kad Chinija 
stotą karėn. Jau dabar Fran- 
cijoj dirba 100.000 chinų.

PRIPAŽINO SUOKALBĮ.
Vokietijos užsienio reikalii 

ministeris Zimmerman, kurs 
pranešė Vokietijoss ambasado
riui Bemstorffui Washingtone 
kurstyti Meksiką ir Japoniją 
prieš Suvienytas Valstijas, aiš
kinosi kodėl taip elgėsi.

Jis nepasakė tiesiog, jog 
kurstęs, bet aiškinosi, jog ta
me nieko nėra ypatingo. Sa
kė, jog tai paprastas diploma
tinis veikimas. Vokietijos 
valdžia norėjus tik tuomet kur 
styti Meksiką ir Japoniją prieš 
Suvienytas Valstijas, jei jos 
stos karėn prieš Vokietiją.

Toliau sako, kad girdi ir 
Suv. Valstijų valdžia panašiai 
elgusis. Nes jau karės pra
džioj Suv. Valstijų valdžia 
prikalbinėjo Pietinės Ameri
kos respublikas jungtis ir vei
kti prieš Vokietiją ir jos talki
ninkes —AnsirijįTftrkTjąiy 
Bulgariją.

ŠNYPŲ BILIUS ŪMAI 
PEREISIĄS.

Suv. Valstiją kongreso že
mesnysis rūmas ūmai perleis 
bilių, kuriuo bus skaudžiai 
baudžiami šnypai. Prez. Wil- 
son panorėjo, kad bilius greit 
virstą įstatymu.

“ŽVIRBLIS,”
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Gerbiamųjų agentų meldžia

me sugrąžinti “Žvirblio” 2-ro 
numerio pavienius egzemplio
rius, jei yra pasilikusių. Tu
rime daug pareikalavimų, o 
“Žvirblio” 2-ro numerio neli
ko nei vieno egzemplioriaus, 
visi į platųjį pasaulį išskrydo. 
Būkite malonūs užsilikusius 
“Žvirblio” 2-ro numerio egz
empliorius tuojaus prisiųsti.

Su augšta žvirbliška pagar-
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ii So. Bostono utarninkais, ketvergais ir snbatomia 
Laidžia Am. Lietuvi? Rymo Katalikų tv. JuMapo 

Darbininkų Sųjunga.
P r e n u m e r a t o a kaina:

Metams tris kartus savaitėje_________ ______ $3.00
Cžrubežyje metams......................................................... ....$4.25

“DU R B ĮNINKA 8”
/(ThaJNrtar)

The Lithuanian tri-weekly paper.
PuMished every Tuesday, Thursday, and Saturday by 

joseph’s Lithuanian B.-C. Association of Labor.
, S u b s e r i pt i o n Rates:

* ~ ’ .—$3.00
$1.50

Yearly^
* months.

Foreign c ountries:
Yearly.......................................................................$4.25

DARBININKĄ 8,
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Dar apie tikėjimo 
klausimą.

Istorijos falšuotojai.

z

Praeituose “Darbininko” 
numeriuose parodėme, kaip 
žiūrime mes į tikėjimo rolę 
tautos ir valstijos gyvenime ir 
kaip žiūri į tų patį dalykų mū
sų liberalai. Privedėme nuo
mones “Lietuvos,” “Vienybės 
Lietuvninkų,” “Ateities.” 
“Vienybė Liet.” žada pradėti 
tų klausimų nagrinėti plačiau 
(kas labai yra pageidaujama), 
tik jai dar šis tas esu neaišku 
mūsų pozicijoje. Ji štai kų 
sako No. 9-ame:

Dabar “Darbininkas” iš
spausdino gana ilgą straipsnį, 
kur prirodoma, kad tikėji
mas. negali būti privačiu da
lyku, kad valstybė negali bū
ti atskirta nuo bažnyčios, 
kad tikėjimas turi būti iš- 
guldomas viešose mokyklose, 
kad- be tikėjimo negalima iš
rišti daugybę klausimų ir etc. 
etc.“ Darbininkas” į tą strai
psnį indeda visą arsenalą sa
vo žinojimo. Jis, sulyg sa
vęs, pilnai teisingas. Vie
nok yra truputį kitaip, negu 
“Darbininkas” rašo.

-“Darbininkas’-’ labai pamė
gęs kalba apie “Lietuvos” 
kortų atidengimą, tai ir mes 
pirmiau, negu atsakyti, pra
šysime “Darbininko” atiden
gti savo kaziras ir atsakyti į 
žinos klausimus.

1) Ar tikėjimas yra subjek- 
tivis, ar objektivis dalykas.

2) Ar katalikai visiems (žy
dų, budistų, magometonų ir 
įvairių rūsių krikščionių) ti
kėjimams pripažįsta lygią 
teisę kaip ir sau.

3) Ar doras yra dalykas į- 
sitikinusį varu versti tikėti 
sulyg by kokios bažnyčios 
dogmų.”

Patenkiname “Vien. Liet.” 
žingeidumų, nors jau ne sykį, 
prie progos, šiuose klausimuo
se esame savo nuomonę išreiš
kę.

1) Tikėjimas gali būti ir yra 
ir objektyvis ir subjektyvia 
dalykas. Jeigu tikėjimų im
sime, kaipo kiekvieno žmo
gaus religijinį gyvenimų, jisai 
yra tuomet subjektyvis, yra 
asmeniška žmogaus šventeny
bė; jeigu tečiau imsime tikėji
mų, kaipo pozitvvę religijų, 
kaipo krikščionystę su jos tie
somis ir doros taisyklėmis, ta
da jis bus obiektyvis.

2) Pripažįstame.
3) Nedora, ir tos nedory

bės mes nei nemanome pildy
ti.

Lauksime dabar, kada“Vien. 
Liet.” išreikš savo credo.

Mūsų pirmeiviai-laisvama- 
niai, radę kų nors sau nepa
tinkamo katalikų bažnyčios is
torijoje, elgiasi taip, kaip 
girtuoklis pripuolęs prie svai
galų: neatitrauksi jo, kol ne- 
prisigers, neišsibumos ir ne
pridirbs skandalų. Labjausia 
jie išnaudoja inkviziciją, ar
ba vidurinių amžių įstaigų, ku
ri buvo suorganizuota, kad iš
naikinus anų laikų herezijas. 
Nėra tokios nuodėmės, kurios 
jie neprikištų inkvizicijai. Štai 
kažkoks bevardis istorikas 
“Keleivio” No. 2 ir 3 rašo 
straipsnį ‘ ‘ Kaip įvykinta Kris
taus idėja.” Kur atkartoja 
paprastus laisvamanių šmeiž
tus apie inkvizicijų. Bet kas 
indomiausia, jisai būk re
miasi pačių inkvizitorių veika
lais, kurių nemokėjo gerai nei 
išvardinti. Girdi, savo ži
nias ėmęs iš Mykolo Eumerica 
“Directorum Ihąuisitorum.” 
Kas kiek nors žino lotynų kal
bų, tuojau mato, kad negali 
būti “Directorum,” tik “Di- 
rectorium.” Tų pačių klaidų 
padarė su Menghinio “Sacra 
Arsenale,” — turi būti “Sac- 
ro Arsenale,” rašyta ne loty
nų, tik italų kalboje. Jeigu 
“Keleivis” nemokėjo perskai
tyti vardų tų knygų, tai kų 
jau kalbėti apie jų turinį?

Bet tame yra laisvamanių 
taktika: užcituoja kokių nors 
knygų, kad parodžius, kad 
tų knygų skaitęs, o paskui jau 
prirašo paprastų šmeižtų, pa* 
imtų arba iš pigios rūšies an
glų protestantų pamphletų, ar
ba iš savo vaidintuvės. Žino
ma, taip rašant, inkvizicija 
išeina ne tokia, kokia ji buvo 
iš teisybės, bet tokia, kokia 
“Keleivis” norėjo jų padarytu 
Sulig tų “šaltinių,” anot “ke
leivio,” inkvizicija buvo dau
giau nieko, kaip tik žemos rū
šies kriminale įstaiga. Girdi, 
kad kų norėjo tai skundė ink
vizitoriams, gi už neteisingą 
skundimų nebuvo bausmės.Čia 
pasirodo “Keleivio,” arba ki
to šlamšto, iš kur “Keleivis” 
sėmė žinias, begėdiška mela
gystė. Tame ir dalykas, kad 
skundikas turėdavo prisiekti, 
o priesaikai pasirodžius netei
singa, skundikas smarkiai bu
vo baudžiamas, kartais viso 
gyvenimo kalėjimu, o kartais 
ir mirtim. “Keleivis” taip- 
pat sako, kad darant tardy
mus, apskųstasis turėdavo sė
dėti kalėjime. Tas ir netiesa. 
Paprastai, kuomet inkvizito
rius atvykdavo į užkrėstų ko
roziją vietų jis tuoj pagarsin
davo “malonės metų,” kurs 
tęsdavosi maž daug mėnesį. 
Gyventojai būdavo kviečiami 
atsilankyti pas inkvizitorių. 
Kurie patys prisipažindavo 
prie herezijos, tiem užduoda
vo lengvų metavonę ir tuomi 
viskas užsibaigdavo. Gi ku
rie buvo apskųsti ir neprisipa- 
žindavo, jeigu buvo stipri 
nuožiūra, kad gali būti kal
tais, tokie turėjo palikti ko
kių užstatų,.-? bet nebuvo iiria- 

i į kalėjimų. - (Žiūr. Cath.

Ehcycl. Tom. VII psl. 30-32). liams drauge su kviečiais net 
iki pjūties V‘Vita Wasonis,” 
cc. XXV, XXVI, in p. L. 
CXLH, 752) .

Žinoma, augant ir plėtojan
tis herezijoms reikėjo organi
zuotos atspirties, ir ja buvo 
inkvizicija. Daug jai prikai
šiojama, bet gerai faktus iš
tyrus, pasirodo, kad didesnė 
pusė laisvamanių priekaištų 
yra gryna deklemaciją. Del- 
ko jie užmiršta apie žiaurius 
persekiojimus, kurių Liuterio 
pasekėjai -nesigailėjo katali
kams? Delko užmiršta apie 
sumariškus raganų deginimus 
Vokietijoj, kurie nieko bendro 
neturėjo su inkvizicija? Del
ko nedeklemuoja apie prancū
zų Revoliucijos Terrorų ir gi- 
lotinų? Tie daugiau aukų nu
žudė, negu Inkvizicija

Pagalios, reik visados at
siminti faktų, kad visas egze
kucijas inkvizicijos laikais 
atlikdavo pasaulinė valdžia. 
Už kų-gi jie čia kremta bažny
čių? Lai savę už tai kaltina. 
Geriausia būtų, kad tokie “is
torikai” kaip “Keleivis” pa
darytų gerų inkvizicijų savo 
galvoj ir širdyj ir panašių ne
sąmonių nebrašytų.

Vieton cituoti vardus trak
tatų, kurių nesupranta, ar ne 
parankiau būtų ‘ ‘ Keleiviui ’ ’ 
parašyti traktatų apie savę ir 
užvardinti: “Practica inąuisi- 
tionis Keleivieae Kvailitatis. ” 
Dovanokite už tokią lotynų 
kalbą, bet — koks priešinin
kas, toks ir ginklas.

Jonas.

Tardymams buvo reikalinga 
mažiausia du liudininku, bet 
dviejų paprastai neužtekdavo. 
Paliudijimas viešų prasikaltė
lių neturėjo legalūs vertės. Ne
teisingi liudytojai, ■; kaip aug
ščiau buvo pasakyta būdavo 
smarkiai baudžiami.. Patsai 
“Keleivio” paminėtasis Ber
nardas Guidonis, arba Gui, 
pasakoja, kad vienų kartų tė
vas iš keršto apskundė savo 
sūnų herezijoje.

Betardinėjant veikiai, išė
jo aikštėn, kad tėvas netei
singai liudijo. Užtai jis bu
vo nubaustas kalėjimu visam 
amžiui, vos išsisuko nuo mir
ties (solam vitam ei ex mise- 
rieordia relinąuentes). Tor- 
turos kartais buvo vartojamos, 
bet ne dvasiškijos, tik pasau
linių žmonių ir dvasiškiam bu
vo uždrausta jose dalyvauti po 
bausme irreguleriškumo. Pri
vestasis “Keleivio” Eymeric 
nepagiria torturų ir sako, kad 
jos teisybės neparodo. ‘ ‘ Quaes- 
tiones sunt fallaces et ineffi- 
caces” (Kvotimai su torturo- 
mis yra vylingi ir nepasek- 
mingi). Kuomet h eretikas bū
davo užkietėjęs ir jokios dva
siškos bausmės jam negelbėjo, 
tąsyk inkvizicijos tribunolas 
atiduodavo jį pasaulinei val
džiai, kuri bausdavo pagal 
savo nužiūrėjimų.

Reikia žinoti, kad anais 
laikais heretikai skaitėsi drau
ge ir politiškais prasikaltė
liais. Petras Aragonijos ka
ralius, išdavė tokį įstatymų: 
“Neprieteliai Kristaus kry
žiaus ir krikščioniškųjų teisiu 
laužytojai yra drauge mano ir 
manosios karalijos nepriete
liais ir su jais reikia taip ap
sieiti.” Vidurinių amžių ka
raliai heretikus skaitė valstijos 
išdavikais. Pasaulinė valdžia 
tankiausia bausdavo juos mir- 
čia. 1166 metais apie trisde
šimts Catharistų (heretikų) 
pasirodė Anglijoj. Karolis 
Henrikas II liepė išdeginti 
jiems ženklus ant kaktos, vie
šai nuplakti-, ir išvyti iš mies
to. Gyventojams uždraudė duo
ti jiems pašalpų. Tokiu būdu 
heretikai greit išmirė badu. 
Francijos karalius Philvpas 
Augustas sudegino aštuonis 
heretikus CatharistusTroves’e. 
vieną Nevers’e, keletą Brais- 
ne-sur-Vesle ir daugelį Pary
žiuje 1200-1204 metais. Tą 
patį darė Raymundas V iš 
Toulouse’os, Petras II,. 
gonijos karalius ir kiti, 
derikas II, Vokietijos karalius, 
nors patsai buvo laisvamanis, 
ypatingu žiaurumu persekiojo 
heretikus. Kartais patys žmo
nės sukildavo prieš heretikus 
ir nubausdavo juos mirčia be 
teismo. 1114 metais Soissons’o 
vyskupas turėjo suėmęs kele
tą heretikų ir nebžinojo, ką su 
jais daryti. Kuomet jis nu
vyko į Brauvais, pasiteirautų 
su vyskupais susirinkusiais te
nai Synodan, žmonės “bijo
dami dvasiškių geraširdys
tės,” išlaužė kalėjimo duris 
ir heretikus sudegino. Pana
šus atsitikimas buvo 1144 me
tais, kuomet minia norėjo iš
plėšti heretikus iš vyskupo 
Adalbero II Liege arcivysku- 
po rankų ir sudeginti. Su 
dideliausiu vargti arcivysku- 
pui pavyko heretikus išgelbė
ti nuo mirties. Toks pats 
pasikėsinimas buvo Kolonijoj 
(Koeln). Katalikų vyskupai 
kiek galėdami, gynė hereti
kus nuo žiauraus likimo. Šv. 
Augustinas sakydavo, kad 
orieš heretikus reikia vartoti 
žodžius, o ne smūgius (non 
verbera,. sėd verba.). Šv. Jo
nas Chrizostomas savo homi
lijose yra pasakęs, kad pas
merkus heretikų myriop būtų 
nepataisomas prasižengimas 
(II«>ui XLVI, c. L). Kuomet 
XII šimtmetyje Manichaejų 
herezija pradėjo platinties va
karų Europoje, Chalonso vy
skupas kreipės/ prie Wazo, 
Liege’o vyskupo, klausdamas, 
ar reikia kreipties prie pasau
linės valdžios, kad sustab
džius herezijos besiplėtojimų. 
Vyskupas Wazo atsakė, kad 
nereikia, nes tai būtų priešin
ga dvasiai Bažnyčios Įsteigėjo, 
kurs liepė leisti augt kūka-

Godumo vaisiai

v kavalerijų Umnica v artilerijų Pijanica v fin
te.. Durak v piechote-U į-r" ~ 'trijuo
se, išmintingas prie anuotų, laivy
ne, kvailys pėkštininkuose). Gi vos spėjau 
ištarti: “Durak v piechote” — vienas iš jų 
tvojo man į žandą, kad net kibirkštys akyse 
pasirodė. — Aš ištraukiau kardų, bet kaip be
matai antras išplėšęs man jį, trenkė į akmenį 
ir sutrupino ant šmotukų. Ir visi šokę ant 
manęs būriu, parmetė ant žemės ir pradėjo 
mano kaulus skaitliuoti spardymais... Kaa-žin 
kuomi tas viskas būtų užsibaigę, rasi, gal bū
tų ir užmušę manę. Bet netikėtai atėjo pagel
ba. Važiuodamas su “izvoščiku” gerb. kun. 
Pranaitis pamatė tas peštynes —liepė vežėjui 
sukirsti arklį ir skubint link mūs. Privažia
vęs, kun. Pranaitis iššoko ant žemės — gi ma
no priešai, pamatę kunigų, tuoj pabėgo — jis 
padavęs man rankų, pagelbėjo atsistoti, ir iš
siėmęs skepetaitę nušluostė man sukruvintų 
veidų. Aš jį pažinojau, ir jis manę taip-pat. 
Aš iš gėdos neturėjau kurnkių dėti. Bet jis 
kaip bematai Nusiraminęs, liepė man lipti į 
vežimų, o pats pradėjo dairytis, kur mano ke
purė. Bet taip kepurę, kaip ir kardų ir jo 
makštį kipšas nugalabino — buvo visiškai su
plėšyta, o makštis kardo sulaužyta į šmotelius. 
Vežėjas sukirto arklį, ir mes už keletos minu
čių atsiradome kambaryje civiliško gydytojo. 
Pakol manę gydytojas apžiūrėjo, jis užklausė 
manęs, kaip dabar bus, kad neturiu kepurės 
ir kardo, ypatingai gi kardo. Pasakiau vis
ką be melo, kad dabar, tai jau man bus už 
viską užmokėta — ištraukimų prieš savuosius 
kardo ir jo netekimų, — o atpirkti tuo tarpu ne
galiu, nes sulaužyto skatiko per girtuoklystę 
neturiu, — ir už prisikabinimą be jokios prie
žasties būsiu teisiamas kareivišku teismu, ir 
žinia, manę nepaglostys... Jis išgirdęs, už
klausė numerį kepurės ir kardo, o gavęs atsa
kymų, tuoj parašė laiškėlį ir padavė tarnui gy-

Tarnas su laiškeliu išėjo — sudundė
jus gi tuo tarpu pradėjo rašyti kitų

Ara- 
Fre-

Kaip laikraščiai praneša, 
tai New Yorke, “Moterų Ly
gos” pirmininkė Ida Horris 
nuvėjo į vienų didžiųjų maisto 
sandėlių ir pranešė, kad dėl 
nuolat kelemų maisto kainų 
kūdikiai badų kenčia. Jai-gi 
davė šitokį patarimų:

“Jei kūdikiai neturi ko val
gyti, tai išmeskite juos ant 
šaligatvio?!!..” .

Gal tamistos net ne vienas 
pasipiktinsite tuos žodžius be
skaitydami is kietaširdvstės to 
žmogaus, (jei dar jį galima va
dinti žmogumi) ir kaip kuris 
xal dar abejosite apie jų tei
singumų. .. Bet tam kas yra 
daugiau apsipažinęs su kapita
listų malonybėmis ir miela- 
širdingumu, tai tame pasaky
me nėra nieko indomaus ir nie
ko netikėtino.

Nuo amžių kapitalistai var
gdienį darbininkų laikė šuns 
vietoje ir dabar teblaiko. Kų 
sakau šuns vietoje, šuva pas 
iuos turi geresnę užuojautų ne 
kaip darbininkas žmogus. Ti
kiu, kad ir toji ypata, kuri 
patarė badaujančius vaikus iš
mest ant gatvių, savo šuniui 
prilakytam lik sočiai, šiltame 
kambaryje gulinčiam dar po 
šonu jei jau ne paduškaitę, tai 
bent divonėlį patiesia — o vai
kus darbininkų meskite į rin- 
štokus.

Tėvai kūdikio visas savo jė
gas sueikvoja, visus savo ga
bumus pašvenčia, visų savo 
spėkų ir kraujų su prakaitu 
atiduoda kapitalistams ir už tų 
visų kų — “išmeskite kūdi
kius į rinštokns.”

Darbininkai padaro visakų 
savo pūslėtomis rankomis sa
vo kruvinu prakaitu. Darbi
ninkai ant savo sprando ir ku
pros pakelia visokios įvairių 
įvairiausias pasaulio sunkeny
bes ekonomiškas, politikines, 
visuomenines. Darbininkai pa
saulį užlaiko ir už tų 
“išmeskite kūdikius į 
kus.”

Ir kas tuos žodžius
Kas drįsta taip tyčiotis iš 
švenčiausių prigimtų žmogaus 
jausmų, iš tėvo ir motinos 
meilės link savo kūdikių?!..

Toks pat žmogus, subedie- 
vėjęs, suakmenėjusia širdimi 
kapitalistas, išgama............

Kad tai būtų tik tai vienas 
toksai išgama, 
reiktų, bet jie

Tuomet k 
Įgaus kraujo

viskų: 
rinšto-

(Vaizdelis iš gyveninio a.a. gerb. kun. Justino 
Bonaventūros Pranaičio.)

Dienų *19-to vasario (1917) atsisėdęs pietus 
valgyti dirbtuvėje pasiėmiau, bevalgant, pas
kaityti laikraštį “Žvaigždę.” Tuo tarpu prie 
manęs priėjo rusas M. Smirnov; jis dažnai gei
džia su manim per pietus pašnekučiuoti, mat, 
visame “šape” aš tik vienas bemoku rusų 
kalbų. Priėjus jam,/ aš į šonų atidėjau laik
raštį, — jis gi tuosyk pamatė paveikslų gerb. 
kun. Justino B. Pranaičio. Pamatęs jį, tarė: 
“O, tai fotografija kunigo Pranaičio.” Ir žin
geidžių balsu pridūrė: “Kam-gi iš viršaus tas 
kryžius padėtas ir ta gedulinga apjuostė, ar 
kartais jis tik nenumirė?!” Aš ant to: “Taip, 
jis mirė.” Ir žingeidaudamas norėjau toliaus 
klausti, iš kur jis jį žino, pažįsta. Bet so
pulingas: “O, Gospodi!” — O, Viešpatie!, išsi
veržęs iš jo burnos, sustabdė mane nuo to 
klausimo. Pakėlęs gi akis nuo mano valgio 
link jo veido, išvydau mano draugų rusų iš
blyškusį, kaip balčiausių popierą, su užkąsta 
žemutine lūpa ir per skruostus riedančiomis a- 
šaromis, kaip žirniais. Žingeidumas apvaldė 
manim, bet daviau jam atsikvošti, susiramin
ti nuo to susijudinimo. Kada šiek-tiek nusira
mino, užklausiau jo, kokiu būdu jis jį paži
no, ir dėl ko jis taip susigraudino, dažinojęs 
apie jo mirimų. Jis-gi apsišluostęs ašaras su 
skepetuku ir atsidusęs tarė: “Drauge, šeši me
tai atgal tarnavau kareįvijoj prie armotų — ar
tileristų Turkestane, mieste Taškente. Gi 
išmokti kareiviškų muštrų man sekėsi ne per 
blogiausiai, tat iš tos pusės ir tarnauti karei- 
vijoj man buvo gerai. Bet ant mano nelaimės, 
tada gėriau, o inkaušęs nors biskį, tuoj ieško
davau priekabių prie bile ko. Na, tai iš tos dytojo. 
pusės daug turėjau nukentėti. Vienų kartų jo ratai, 
nedėlioj po piet pavakariais grįžau į kazarmes! laiškų, ir parašęs man jį padavė, liepdamas 
jau gerai inkaušęs, nors protų turėjau dar 
tvarkoj. Gi praeidamas pro šalį katalikų ba
žnyčios, žiūriu, vaikščioja palei jų katalikų ku
nigas, tas pats gerb. kun. Pranaitis, ir be ke
purės skaito knygų. Priekabių pagunda, man 
tų pamačius, manę tuoj apvaldė. Užstojau 
jam kelių, tardamas: “A, ty poliak! ty mia- 
tiežnik! ujdi proč ot siuda” — (o tu lenkas! tu 
sukilėlis! eikš šalin iš čia?) Ir nenorėjau leisti 
jį vaikštinėti. Jis gi ant to: “Brolau, eik sa
vu keliu ir netrukdyk man kunigiškus poterius

Ir žengė pirmyn. Aš vieton atstoti 
tuoj aus jam su kumščia į krutinę. — 

aš dar norėjau spirti jam į

tų laiškų paduoti mano rotnui. Gydytojui už 
triūsų apie manę padavė du rubliu, bet šis, ta
ręs ačiū, nepriėmė. Tuo tarpu sugrįžo tarnas 
ir atvežė naują kepurę ir kardą. Gi kun. Pra
naitis liepė prisijuosti kardą ir į kairė rankų pa
imti kepurę. Padaręs tų — jis man padavė- 
dešinę, ir spausdamas man rankų ant atsisvei
kinimo tarė: “Na, brolau, dabar mes viens- 
-kitam atsilyginome — aš tau atkeršijau už ta
vo manęs pavaišinimą trys savaitės atgal! Tų 
jam tarus, negalėjau daturėti — pradėjau ver
kti kaip kūdikis. Jis-gi tarė: “Nusiramink, ir 
tuoj marš į kazarmes! ” Ir liepė vežėjui manę 
nuvežti, o jis pasiliko pas gydytojų. Atva
žiavęs į kazarmes sutikau einant iš jų mūsų į 
rotną, mat, jis tankiui mėgdavo ir nedėldie- 
niais, ar jam reik, ar ne, užeiti į kazarmes 
pridaboti tvarkos. Pamatęs jį, padaviau jam 
laiškų gerb. kun. Pranaičio. Jis perskaitęs jį, 
pažiūrėjo ant manęs baisiomis akimis ir tarė: 
“Giliukis tavo, tu, kalės vaike, kad radai 
apgynėjų bei užtarėjų ir gelbėtojų ypatoje tokio 
guodojamo prakilnaus vyro. Gi tu jau senai 
užsitarnavai botagų ir disciplinarinių rotų! 
Eik į savo vietų, ir žiūrėk pasitaisyk! Ir pa
sitaisiau — mečiau gėręs svaigalus. Tų taręs, 
atsidūksėjo.” Tuo tarpu dirbtuvės švilpynė su- 

aš gi į juos: A, zdravstvujte piechotnyje krysy! švilpė. — Jis nuėjo prie savo darbo — aš ir-gi 
— (o, sveikos pėkštinės žiurkės.). Jie tuoj ir- griebiau už kūjo... 
gi atsikirto žodžiais. Aš tada tariau: “Frant

kalbėtu 
nuo jo, 
Jis pargriuvo/ 
pašonę. Bet it geležinėmis replėmis griebė ma
ne už sprando3 tūlas sartarir trenkė į šonų ant 
žemės. Aš gi pašokęs, šokau ant jo, — bet 
kaip bematai rankoje sarto sužibėjo ilgas abi
pusiai aštrintas kinžalas. Gi kinžalas ir bai
sio sakys sarto manę tuoj suramino ir išblaivi
no — nuleidęs galvų nuėjau į kazarmes. Jei 
būtų ant manęs kunigas pasiskundęs, o turėjo 
pakaktinai liudytojų, būčiau labai sunkiai nu
baustas už tokių aventurų. Bet kur tau — 
nesiskundė. Praslinkus trims savaitėms nuo 
to priekabio, ėjau ir vėl inkaušęs diktokai, — 
žiūriu, eina septyni kareiviai pėstininkai —

Vladas P-kas.

4) Tėvynės . Ašaros (eilė
mis). Parašė M. Gustaitis. 
Kaina 10 centų.

5) . Lietuva ir Lenkijos Au
tonomija. Parašė J. Gabrys. 
Kaina 5 centai.

Pelnas nuo visų viršminėtų 
snygų eina Tautos Fondan 
nukentėjusiems dėl karės Lie
tuvoje šelpti. Tad kiekvie
nas, pirkdamas šias knygas, 
pagelbės Lietuvų šelptu

Išsirašant šių knygų, čekis 
reikia išrašyti B. Vaišnoro, 
Tautos Fondo iždininko, var
du ir sykių su reikalaujamų 
knygų užsakymu siųsti Tautos 
Fondo sekretoriui:

li ;

Kazys Pakštas,
917 W. 33-rd St,

Chicago, UI.

bę žmonijos skriaudėjų, galybę 
Tavo įstatymų laužytojų ir nie
kintojų, galybę visų tų, ku
rie daro pasaulyje skriaudą...

Tuomet užviešpataus pasau
lyje laimės laikai, tuomet bus 
visur ir ^isų gyvenama palei 
Tavo šventus įsakymus. Tik
tai Tu, Viešpatie, priskubink 
greitesnį įvvkimų tų laikų.

F. V.

kuomet netur per kur prie jo 
prieit.

Nemeskite vaikų ant gatvių, 
ne. Dėkite paskutines pajė
gas dėl jų užlaikymo ir išau- 
ginimo. Išaugs iš jų toji ga
lingoji minia, toji pajėga, ku
ri atmainys pasaulio sutvarky
mų, ir surėdys visų-kų taip, 
kad nereikės vaikams badant 
ir nebus kam liept vaikelius 
mest į rinštokns.

Dievas kantrus ale nemar
šus ir kiekvienam atlygins už 
jo darbus šimteriopai: geriems 
malonėmis, blogiems bausmė
mis. O nei vieno ašara, nei 
vienas kraujo lašelis nepraeis 
už dykų.

Pirmas -nekaltai pralietas 
kraujas nekalto Ablians šaukė 
prie Viešpaties atmonijimo, 
taip rašo Raštas Šventas. Ir 
dabar jūrės nekaltai liejamo 
kraujo, jūrės skurdžių ašarų, 
ašarų nekaltų ir visais galais 
išnaudojamų skriaudžiamų 
darbininkų ir jų vaikelių kaip 
aniolėlių badavimas, kelia 
balsų prie Galybių Viešpa
ties........ baisų balsų, galinga
balsų, kursai kaip trenksmas 
perkūnijų šaukia: “Viešpatie 
parodyk savo teisybę, panai
kink skriaudų pasaulyje, nu
bausk skriaudikus, kurie ve
da prie to, kad kūdikius 
reikia mest į rinštokns... 
Bet mes jų tenai nėmesimė, 
mes juos pasistengsime kaip 
galėdami išaugint — o tu Vieš
patie mums padėsi, ir iš tų 
vaikplių išaugs milžinai dva
sios,'kurie sutriuškins galy*-

i

JEI NORI ŽINOTI, KAIP 
DABAR IŠRODO LIE
TUVA, TA1 SKAITYK:
1). Kelionė Lietuvon Di

džiosios Karės Metu. 1916 m. 
Parašė kun. Dr. V. Bartuška, 
kuris pusantro mėnesio važi
nėjo po Lietuvų, buvo Vil
niuje, Kaune ir Suvalkijoje. 
Knygos kaina 25c. Užsisa
kant šimtų ar daugiaus — di
delė nuolaida.

2. Delegatų Kelionė Lietu
von 1916 m. Parašė Dr. J. 
Bielskis. Čia aprašyta Vil
nius, Kaunas ir Kelionė po 
Kauno gubernijų. Kaina 25c. 
imant šimtų ar daugiaus —

Šiedvi knyguti apsako, 
kaip dabar išrodo Lietuva, 
jos miestai ir kaimai, kaip 
ten žmonės karės metu gyve
na, kokia valdžia, ir sutei
kia daugybę žinių apie dabar 
tini Lietuvos stovį. Knygu
čių , kalba graži ir lengva 
skaityti.

3). Kokis Autonomija Lie 
tavai ReGoJinga? ParaM J. 
Gatrtyz. 'Kaina 10 centų.1 u

P-nas Jonas Jakubauskas, 
L. D. S. narys, įgaliotas “Dar
bininko” Administracijos rin
kti prenumeratas ir apgarafni- 
n‘U’“Darbininkui” Taigi pas 
jį galite gauti įvairių knygu
čių pasipirkti.

Jis dabar lankosi Bostono 
apielinkėje.

“Darb.” Adm.
■*

sau-

nie-

vie-

Pramintas kelias yra 
ginusias.

Staigus draugiškumas 
kad ilgai nesilaiko.

Teisybė skirsto, meilė 
nija.

sako?

o tau Dieve 
ik visi toki, 
lietas žmo- 

pe ryja,

Miksų spaustuvėje atlieka
ma visokie spaudos darbai 
greitai ir pigiai.

Jeigu nori 
fiai padarytų
tas į “Darbininko” 
242 W. Brosdway, So. B
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ROCHESTER,M.Y.
Koncertas.

Vasario 18 d. Kanklių Be
nas davė koncertą, kuris bu
vo pobažnytinėje svetainėje. 
Programas buvo ilgas ir di
džiai įvairus. Nestoka ten 
buvo dalykų rimtų, kaip tai 
overturų, kuriuos gana gerai 
išpildė benas, taip-gi ir juokin
gų dalykų, kurie didžiai pa
įvairino programą ir prijuoki
no iki sočiai publiką. Tokiu 
juokdariu ypač pasižymėjo 
jaunas vaidinukas J. Janinas, 
kurį drąsiai galima pavadinti 
talentuotu juokdariu ir taip-gi 
gabiu muziku-vedėju. Kitas 
vaikinukas V. Birkevičius pa- 
griežė ant kokių 10 įvairių in
strumentų; nekurie instrumen
tai jo paties padirbti. Taip
gi gražų šposą padarė P. Ka
ralius, kuris gražiai apsitai
sęs mergiškais rūbais, ant es
trados puikiai nudavė solistę, 
kuomet už scenos dainavoi mer
gina — soprano; niekas nega
lėjo suprasti kad tai ne toji 
persirengus solistė dainuoja. 
Gražiai sugrajino ant piano du
etą brolis ir sesuo — Gudiniu- 
kai. Gražu, jog toki jauni 
vaikinukai, nes apie 15-16 me
tų, taip myli muziką ir lavi
nasi joje, naudingas tai jau
nimui laiko praleidimas. Iš 
suaugusiųjų pasižymėjo p. Ve- 
likis, kuris pagrajino kelis 
rimtus dalykus ant korneto-so- 
lo; galima buvo patėmyti, kad 
gerokai jau tame dalyke prasi
lavinęs. K. Gaubis gražiai su
grajino ant piano — solo; rei
kia pažymėti, jog šitas vai
kinas, tik keli metai atgal, 
kaip pradėjo lavinties muziko
je, šiandieną jau yra ką pa
klausyti; reiškia, ką gali nu
veikti jauno žmogaus energi
ja. Vienok iš tų visą solistą 
gražiausiai pasižymėjo p-lė C. 
Nęvedonskiutė, kuri, prita
riant pianui, sudainavo solo: 
*‘Vai varge, varge... ” ir “Pa
mylėjau vakar... ”; ypač šio
ji paskutinė daina, ačiū solis
tės gražiam, tvirtam soprano 
balsui ir geram akutėmis mei
lės nudavimui, puikiai nusi
sekė. Jijė taip-gi neseniai 
pradėjo imti giedojimo lekci
jas, bet jau gražią pažangą 
padarė, ir reikia tikėties, jei 
tik bus ištvermė,. su laiku bus 
visiškai puiki solistė, nes dar 
visai jauna mergina. Taip-gi 
šv. Cecilijos choras, vadovau
jant p. J. Šokeliui, gražiai su
dainavo kelias daineles, iš ku
rią geriausiai nusisekė: “Mes 
padainuosim” ir “Saulelė nu
sileido.” Apart suaugusiųjų 
-dalyvavo šiame koncerte ir ma
ži vaikai. Malonų ir džiugi
nantį įspūdį padarė ant visą 4 
metą mergaitė F. Baranaus- 
kiutė, kuri gražiai padeklema- 
vo eilutes ir sudainavo daine
lę. Stebėjosi visa publika 
žiūrėdama į tą mažytę artistę, 
kuri taip gražiai ir drąsiai at
liko savo užduotį. Ištikrąją, 
didi garbė priklauso tėvams 
nž taip gražų savo kūdikio la
vinimą Ypač labiausia pati
ko visiems duetas, kurį sudai
navo mažas vaikas ir mergaitė: 
A. Steponaitis ir M. Pikuniu- 
tė; pabaigus dainuoti Šioji 
maža dainininkė gavo grąžų 
gėlių bukietą; tąsyk antru 
kartu, pasirodė ant estrados, 
vaikas prisisegęs gėles prie pe
ties, mergaitė su bukietu ran
kose, ir sudainavo duetą: 
■*‘Kaip-gi gražus, gražus rū
telių darželis... ” Mergaitė nu
duodama gėlėmis kiekvieną 
dainos punktą Ištikrąją, gra
žus tai buvo reginys, nes abu
du maži dainininkai baltai pa- 

• sipuošę, gražios gyvos gėlės, 
mergaitės malonus, švelnutis 
balselis žavėjo publiką, prisi
minė klausytojui Lietuvos gro
žybės ir ne vienam išspaudė 
džiaugsmo ašarą Karštas 
rankų plojimas užbaigė tą gro
žybę. Apart muzikos OAtykų, 
buvo dar ir monologai, kūnuos 
pasakė: A. Sirvinskas ir S 
Klimaįtis. Juodų ratįžiai 
prijuokino'publiką. "Trogra,

pritariant Benui: “Tegyvuoj 
mūs tauta...”

Pirmutinis tai buvo panašus 
viešas Kanklių Beno pasirody
mas, ir toks pasisekimas, ku
rio nieks nesitikėjo. Publika 
didžiausiai užganėdinta skirs
tėsi namo. Garbė Rochester- 
io muzikantams ir choristams, 
dideliems ir mažiems už suren
gimą šios gražios pramogos. 
Tarp kitko reikia pasakyti a- 
čiū Kanklės Beno pirmininkui 
Vyt. Danilevičiui, kuris gra
žiai tvarko visą Beną kad 
taip trumpame laike, toli nu
žengė pirmyn muzikoje, o svar
biausią kad visi to Beno na
riai, jauni vaikinukai, gra
žiai vienybėje nenuilstančiai 
darbuojasi visuomenės labui. 
Linkėtina, kad kitą kart dar 
gražesnis būt pasisekimas, dar 
labiau pražydęs pasirodytą tas 
dailės žiedas.

-«
. Pennsylvanijos valstijas 

Lietuvos Vyčią Apskričio su
sirinkimas bus 11 d. Kovo 
(March) 2 vai po pietą Kings- _ 
tone, Pa., Lietuvos Vyčių kam-

Mylįs Muziką.

NEW YORK IR NEW 
JERSEY.

Darbuojasi vyriškai.
Kaip visur kitur, taip 

pas mus, Vyčiai nesnaudžia. 
Vasario 25 d. buvo N. Y. ir N. 
J. valstiją L. Vyčią Apskr. su
sivažiavimas New Yorke. De
legatą suvažiavo 30 suvirš ir 
rimtai tarėsi. Minėtas Vyčią 
apskritys stengiasi įsteigti Lie
tuvią Skolinimo ir Taupymo 
Bendrovę. Komisija jau y- 
ra susižinojusi su visomis tei
sėmis ir jau turi išdirbusi mi
nėtai Bendrovei tam tikrą pla- 
legatai išreiškė komisijai pa
dėką gausiu delną ploijmu, už 
gerą pasidarbavimą. Būtą 
labai naudinga New Yorko ir 
Broklyno Lietuviam turėti to
kią Bendrovę, kur galėtą pa
tys savo turtą turėti savo ran
kose, ir juo naudoties.

Toliaus, dėl geresnio su- 
pažndinimo lietuvią visuome
nės su Vyčią idėja, apskritys 
nutarė tuojaus po velyką š. m. 
parengti gražią vakarienę. Va
karienė bus rengiama Brookly
ne ir išrinktas tam tikras ko
mitetas iš 5 ypatą. Taip-gi 
nutarta tą vasarą surengti du 
apskričio išvažiavimu autin- 
gu. Vieną Newarko o antrą 
Brooklyno apielinkėse ir išrin
kta komisija iš triją ypatą.

Taip-gi paaiškėjo, kad yra 
tveriamas, Apskričio Choras 
kurs jau taip bus naudingas 
pakėlimui Vyčią organizacijos 
vardo. Nutarta, kad kiek
viena kuopa stengtūsi sutverti 
atletikos, skyrią.

Toliau, nutarta po visas 
New Yorko apielinkėje lietu
viais apgyventas kolionijas 
prakalbą maršrutą surengti. 
Suradimui kalbėtojo ingalioiti 
pp. A. Staknevičius ir Adomai
tis. Prie užbaigos išreikšta 
pageidavimas, kad visos kuo
pos tėmyti į savo narius kaip 
yra ištikimi Vyčią organizaci
jai. Nes daugelis randasi to
kią, kurie per nesupratimą 
priklauso į Sandarą. Sužino
jus apie tai, tokins narius per
sergėti.

ir

R-is.

bariuose po No. 456 Main St.' 
Burbos name. Iš Wilkes-Ba- 
rrių važiuok Edwarsvilles arba 
Larksvilles gatvekariu ir iš
lipk ties Paine St Visos Lie
tuvos Vyčią kuopos, kurios 
priklauso prie apskričio priva
lo siąsti delegatus į susirinki
mą. Kurios kuopos dar ne
išrinkote, tai sušaukite susi
rinkimus ir išrinkite nuo kiek
vieno 10 narią vieną delegatą. 
Kuopos valdyba turi pasirašy
ti ant mandato.

Svarbiausi pažymėjimai su
sirinkime bus sekanti:

1) . Raportas nuo organiza
vimo komiteto.

2) . Raportas paskolą savai
tinio “Vyčio” steigimui.

3) . Paskirstymas apskričio 
Vyčią vakarėlią laiko.

4) Rengti vasaros išvažia
vimą.

5) . Statymas prakalbą
maršrute.

6) . Atletika.
7) . Nauji reikalai. 
Tai-gi kuopos turi

pinti siąsti rimtus* delegatus 
o iš kalno galima sakyti kad 
darbą atliks, 
d.

pasirū-

Nepamirški 11
kovo.
Penna. L.

Tanias
Jonas Dumčius, rašt.

V. Ap. 
Šeimis, pirm.

PAINESDALE, MICH.
Čia susipietęs lietuvių ne

mažas būrelis apie 400 šeimy
ną ir tris kartus tiek pavie- 
nią. Čia yra draugystė Lietu
vos Sūną, 42-ra kp. Liet. Dar
bininką Sąjungos, 73 kp. Sus- 
mo Lietuvią Amerikoje, visi 
lietuviai darbuojas neatsilie- 
kant nuo kitą. Čia daugiaus 
jokią darbą nėra kaip tik va
rio kasyklos ir pribuvusiam 
iš kitur darbas nesunku gauti.

žuvo, lietuvis.
Vasario 20 d. 9 vai. iš ry

to patiko nelaimė Steponą 
Valakį. Kasant smėlį jį už
griuvo duobėj. Buvo pašauk
ta daugiaus žmonią, tai jį išė
mė negyvą. Jis kilęs iš Kau
no gub., Vilkmergės pav., Že- 
meikiemio valsčiaus, Bundzią 
sodžiaus. Jis prigulėjo prie 
Lietuvos Sūną Dr-jos; buvo 
blaivas ir doras vaikinas. Vi
sa draugystė palydėjo su iš
kilmėmis.

B. M Olšauskas.

-nr—i-TWir I.-------rrww ..
ir visiems po plytą dalytis. Vie
tinis rato, kad Ajauskas yra šyd- 
bernis. Ten žmogus dirba, kur 
kąsnį duonos uždirba. Dabar 
dar Vietinis ražo kad B. Ajaus- 
skas su lenke apsivedęs. Aš pri
sipažįstu prie to, bet lenki taip- 

Su ja kalbu na
muose, kaip aš noriu. Tegul 
Vietinis nesikiša į mano naminį 
gyvenimą, bet užaugę mano vai
kai nebus ištautę, gal geresni bus 
lietuviai kaip Vietinis. Sarma
ta yra, kad ir “Darbininkas” 
tokius niekniekius deda.

B. Ajauskas.

P AIŠKINIMAS.
Susipratęs lietuvis katalikas 

jau iš paties Ajausko “atsaky
mo” mato, kas jo širdyje yra ir 
kaip jis supranta dalykus. Jis 
rašo, kad aš koliojęs a?a. kun. 
Žebrio užmušėjus. Nežino nei to 
kas tai yra koliojimas. Aš kai
po katalikiškos dr-jos nariams 
kalbėjau apie vienybę tarpe ka
taliką. apie tai, kad reikia bran
ginti tikėjimą, apie tai kaip pra
gaištinga bedievybė, kurią sklei
džia socijalistai ir laisvamaniai. 
Pasakiau, jog kun. Žebrio už
mušėjai prisipažino, jog prie 
baisiausios piktadarybės juos pri
vedė bedievybė. Nurodžiau, kad 
kataliką dr-jose nėra pageidau
jami atskalūnai. Ar gali tokie 
išvedžiojimai nepatikti katali
kams? Gali nepatikti tik tokiems, 
kaip Ajauskas, kurie su socija
listais susibičiulevę. Aš nei kiek 
nesakiau prieš vienybę biznyje, 
kooperacijoj. Biznius vedame su 
žydais, su čigonais. Galime tu
rėti bizniškus ryšius ir su soci
jalistais.

Tikrieji vienybės ardytojai, tai 
yra tokie Ajauskai. Šiame “Dar
bininko” numeryje yra kores
pondencija iš Brightono, Mass., 
kur pasakoma, jog Ajauskas 
šmeižė ir melavo apie Tautos 
Fondą, būk iš jo nukentėjusieji 
negavo nei cento. Ar neparodo, 
kokio jisai supratimo ir kokios 
sąžinės žmogykštis.

Antanas Kneižis.

BRIDGEPORT, CONN.

Valandėlė smagaus laiko.
Vasario 18 d. 1917 m. vie

tos A. L. M. Są-gos 18-ta kuo
pa surengė gražų programą 
šv Jurgio parapijos svetainėje. 
Buvo lošimai, dainos, deklema- 
cijos.

Publikos atsilankė pilnutė 
svetainė net ir sėdyinią pri
trūko.

Visų barama.
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76 E. 22 St, 
Baypnne,N.J.

” Ap. Jokubavičnttš,
87 Franklin St 

Paterson, N. J. -
-O* y'iV' -ii'

”XJMto»
719 Hinkson St,
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Chicago, I1L
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Box 592, 
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Brighton, Mass.
” V. Grembas,
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” V. Brodis,
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W. Lynu, Mass.

” A. Stulginskas, 
715 W. 19-th Place, 

Chicago, Dl.

” Z. Sabaliauskas,
29 Congress St., 

Rumford, Me.

” J. Vabuolas,
7 Webster St., 

Luzerne, Pa.
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” X Jasionis,
243 Weston Lane E End. 

Wilkes Barre, Pa.
” A. Kilis,
27 Hill Park Avė., 

Pittston, Pa.

” M. Rupšaitė,
3 Easton Avė.,

• Hyde Park, Mass.

” V. Jusas,
328 Lack Avė., 

Scranton, Pa.

” A. Dagia,
Bos 291,

E. Arlington, Vt.

” M. J. Matulevičiūtė,
111 Hartford, Avė., 

New Britain, Conn.

” B. Jakutis,
Box 19, 

Lewiston, Me.

L. D. S. KUOPŲRAŠTININ
KŲ ADRESAI
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kp. A Muraška.
139 Bowen St.,

So. Boston, Mass.

” P. Kubilius,
163 Ames St., 

Montello, Mass.

” V. Kudirka,
37 Franklin St., 

Norwood, Mass.

sa-

BRIGHTON, MASS.

Atskalūną prakalbos.
Vas. 25 d. Kooperacijos 

lėj buvo prakalbos, surengtos
paskolos dr-jos. Buvo gar
sinta, kad kalbės šy. Juozapo 
par. klebonas, bet nebuvo pa
sakyta pavardės. Tai jau ir 
buvo galima numanyti kas do 
paukštis tas klebonas. Ir žiū
rim tai esąs Cambridgeio bam- 
bizas Strazdas. Kalbėjo ir 
vietinis Ajauskas. Jisai nie
kino Tautos Fondą, girdi iš 
tą pinigą niekas Lietuvoje ne
gauna, o, tu 
mitetai sunaudoja.

. Prie dr-jos regis niekas ne-

_ V _ Jniąi pasiekimą ten^kąj,
mą užbaigė galutinai šv. Ceci- katalikai geTai laikosi.
lįjoa choras sudainuodamas Prakalbose buvęs.

BRIGHTON, MASS.

Atsakymas.

“Darbininko No. 20 tilpo ko
respondencija Vietinio korespon
dento, būk vas. 22 d. B. ^jaus- 
kui ir J. Adomavičiui nepatiko 
kalba A. Kneižio, ižtikrųjų ne
patiko netik mudviem, bet ir vi
sai publikai. Buvo surengtos 
prakalbos 23 d. vasario 1917 m. 
paminėti sukaktuves 10 metų gy- 
vavimo Sv. Jurgio dr-jos. Jos’ 
buvo tam, kad eit visiems išvien, 
būt visiems vienybėj, mylėt arti-, 
mus. Štai ir pasirodo kalbėtojas 
“Darbininko” administratorius 
p. A Kneižis ir, pradeda koliot 
Montvidus ir kitus tam panašiai. 
Negana to, p. A Kneižis sako, 
kad mes katalikai turim skirtis, 
mes į juos turim žiūrėt kaip į sa
vo priešus. Tai matom kaip p. 
A Kneižis ardo mus Brightonie- 
čių vienybę, kur mes per šešis

1 nu-
:m didelį darbą: įsteigėm ko

operaciją, namą, turi vietą ka- 
talikai. socijalistai ir tautinin- 

jkai. M Tąį. matot broliai lietuviai

aoę pinigus tik ko- metus vienybėj gyvendami 
indoįa. veikėm didelį darbą: įsteigė
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” J. Gailiunas, 
The Lith. Store, 

Athol, Mass.

” A Orantas, 
820 Bank St, 

Waterbury, Conn.

” P. Gelažiutė, 
446 Main St, 

Hartford, Conn.
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Worcester, Mass.
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37 Jefferson St., 
Cambridge, Mass.

” J. Maksvitis, 
271 E. 10 th St, 

New York, N. Y.

i ” X Amunavi&ua,
77 Gold St, 

Brooklyn, N. Y.
” Pavilonis, 
120 Grand St 

Brooklyn, N. Y.

; ” K. Dumblis, 
85 N. 4th St, 

Brooklyn, N. Y.
! ” X Grigaitis,

316 Earp St 
Philadelphia, Pa.

” B. Vaškevičrate, 
71 Warwick St. 

Newark, N. X
i ” A Jakimavičius, 

303, 2nd St,
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2059 W. 22-nd 8t 
Chicagp, Hl.

85 433Lpar^A^e.^r"lf‘

Bridgeport, Conn.
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663 Spring Garden St, 

Easton, Pa.
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” M. Jenčius,
34 N. Cleveland St 

Minersmills, Pa.

” B. Olšauskas,
Box 472,

Painesdale, Mich.

” k. Gudžiūnas, 
95-Liberty St,

A nson i a, Conn.

R. Vilimaitis,
Box 67,

Paąuonock, Conn.

” J. Ignotavičius,
22 Diion St., • 

Duryea, Pa.

” Jonas Jokūbaitis,
Box 587 Church St., 

Eynon, Pa.

47 ” J. BlaJhdtis, 
2322 Fifth Avė., 

Pittsburgh, Pa.
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Kooperacijos Bendrovės įstatai.
KOOPERACIJOS ĮSTATŲ P AIŠKINIMAS.

(Toliau eina)

Skyrius IV punktas 4 parodo, kad reikia 
atidėti arba išrokuoti dalį pelno už suvartoji
mą intaisymą, kaip tai vežimą, šėpą, regis- 
terią ir tt. Paprastai visos kooperatyviškos 
bendrovės atskiria 10 nuošimtį kasmet nuo pir
kimo kainos už savartojimą intaisymą.

Mes norime ypač atkreipti kooperatorią a- 
tydą į šį klausimą, kad jie neapsigautą, apie 
Bendrovės stovį kitaip rokuodami. Pavyzdžiui, 
iki sausio 1, 1917 metą Darbininką Kooperaty
viška Bendrovė yra išmokėjusi $5.405.00 už ar
klius, vežimus, pakinkimus, krautuvės įtai
symą ir kitokius įrankius, neskaitant nejudi
namo turto. Ji atskyrė iki to laiko už suvar
tojimą minėtą intaisą $1.596.00 ir pardavė į- 
taisymą už $83.00. Imant viską kartu ji ats
kyrė per tą laiką $1.679.00. Tad paliko ap- 
kainuota vertė ją intaisą $3.726.00. Tai-gi 
jeigu ateinančiais metais kooperacija išpirktą 
įtaisą už $500.00. Ją apkainuota vertė sau
sio 1. 1918 būtą $4.226.00. Bet atskirdami 
dalį pelno už suvartojimą tą visą įtaisymą tie 
$500 būtą prirokuoti prie pirmutinės vertės in
taisymą, padarant iš viso $5.905.00, ir jie at
skirtą 10 nuošimtį tos sumos, arba $590.50 o ne 
$426.60. Reikia tvirtos valios tą daryti, bet 
tas viskas atneš vėliau naudą Tie intaisymai 
ir pinigai pasilieka Bendrovėje ir visa nauda 
eina jos nariams. Viršminėta dalis turi būti 
atskirta pirm padalinimo pelno už išpirktas 
prekes.

I

K

Užstatymas kauciją kasininko ir sekreto
riaus (arba managerio) yra visados pageidau
jama, nes tas pertikrina- tuos narius, kurie 
gali manyti kad atsitiks kokios nors apgavys
tės. Taip-pat yra svarbu užlaikyti Skyrią V 
p. 5, kad krautuvėje nebūtą prisamdvta per
daug darbininką, ne dėl tos priežasties, kad 
jie yra reikalingi, bet dėl to, kad jie yra ko
kiam nors direktoriui gjminės.

Direktorių darbas.
Visi, kurie mano būti, arba yra koopera- 

toriais turėtų studijuoti Skyrią VII apie admi
nistraciją. Yra labai svarbu, kad Koopera
torią Taryba dažniau laikytą susirinkimus ir 
įsigilintą ir gyvai veiktą kooperacijos naudai. 
Daug kooperaciją bankrutijo, dėl to kad Ta
ryba neatliko savo užduoties ir visą darbą a- 
tidėjo ant gaspadoriaus rankų. Paprastai Ta
rybos nariai yra linkę prie tinginiavimo, ypač 
jei gaspadorius turi šiek tiek veiklumo. Ko- 
operatoriams tame yra didžiausis pavojus.

Komisijos taip turėtą įsigilinti į kooperaci
jos veikimą, kad reikale jie už poros ar treje- 
tos dieną galėtų užimti bent kokią vietą prie 
krautuvės vedimo;. Vien tik laikydami tą idė
ją omenyje kooperatoriai tegalės išvengti to 
kenksmingo papročio: paremti viską ant vie
nos ypatos. Taip-pat yra svarbu, kad koope
ratorią Taryba negali vesti biznio, turi būti 
galva, gaspadorius, sekretorius, ar mana- 
džierius kaip jį nepavadinsim.

Kad Kooperatorią Tarybos nariai dažniau 
lankytųsi į Tarybos susirinkimus, tai reikia 
bertaininėje atskaitoje pažymėti, kelis susrin- 
kimus laikė Taryba per tą bertainį ir paduoti 
sąrašą komisijos narią, paženklinant prie kiek
vieno vardo, į kelius susirinkimus jis per tą 
bertainį pribuvo. Tokiu būdu šėrininkai ga
lės matyti, kurie Tarybos nariai darbuojasi, 
o kurie ne ir sekančiuose rinkimuose galės , tin
ginius prašalinti. \

Susirinkimai

Bertaininiai susirinkimai būtinai turi būti 
laikomi kas trys mėnesiai. Tokiu būdu reikės 
pagaminti bertainines atskaitas iš biznio sto
vio, kurios aiškiai visiems parodys tikrą sto
vį kooperacijos. Nekurie reikalauja net mė
nesinių susirinkimų, bet tas pertankiai, na
riams yra vargas atsilankyti į visus susirinki
mus. Kiti yra užganėdinti metine arba pus
metine apyskaita ir susirinkimais. Jie aiški
na, kad jei tai yra taip kapitalistų daroma, 
kodėl tas paprotys negali būti kooperatoriams 
naudingas. Bet yra du argumentai, kurie 
aiškiai parodo, kad bertaininis apyskaitų ve
dimas yra geriausias. Pirmiausiai bertaini
niai susirinkimai sutraukia narius ir parodo 
jiems kooperacijos stovį ir kokią jie pažangą 
padarė, tokiu būdu nariai daugiau interesuo
jasi kooperacijos veikimu ir gėriaa remia krau
tuvę savo pirkiniais, ir daugiau pasitiki ko
operacija ir savimi. Antras argumentas yra 
tame, kad bertaininėse atskaitose, ir sąrašuo
se mažesnė proga randasi klaidai įvykti. Jei
gu dideliuose bizniuose, kur randasi puikiai 
išdirbtos ir iŠ galvotos kuvgvedystės sistemos, 
jei tenai gabūs knygvedžiai dažnai turi sutrau
kas savo biznio, ■ jei jiėms yra reikalingos tan
kios atskaitos, be abejonės dar yra didesnė 
svarba kooperatoriams išduoti dažnai atskai-

Apšvietos Pondas.
Pagal Rochdalio sistemos reikėtą atskirti 

bent 2į nuošimčių iš pelno į apšvietos kasą, 
bet čia Suvienytose Valstijose vieton minėto 
nuošimčio yra daug geriau ir susirenka dides
nė suma, jei nariai kartą į metus surengia 
kokią nors pramogą, ar balių ir pelną paski
ria į apšvietos fondą.

Iš to fondo yra rengiamos paskaitos ir 
prakalbos, per kurias aiškinama apie koopera
ciją. Prie to yra atspauzdintos brošiūros su 
tuo pačiu tikslu. Jei nariai kooperacijos ge
riau supras ir atjaus savo idėją, jie geriau ją 
parems ir kitus prikalbins ją remti Pažinda
mi svarbą kooperacijos ir suprasdami jos tiks
lų, ji* geriau rems valdybą ir platins koope
racijos idėją.

Nekurie sakys “kadangi Šerai tokie pigūs ir 
taip lengvai nariu pastoti, kodėl dar duoti 
nuošimčius nuo išpirktų prekių ne nariams?” 
Davimas nuošimčių ne nariams yra tai lengvas 
ir pigus būdas dėl pritraukimo daugiau narių 
ir kostumerių (pirkėjų).

Įstatai kas link valdybos yra labai svarbūs. 
Vienuolika narių ir kasininkas, kuris taip-pat 
yra narye sudaro Kooperatorią Tarybą'iš dvy
likos narių, kurie yra renkami kas metą slap- 

* tu balsavimu. Tarybos nariai išsirenka vieną 
iš savo tarpo pirmininku, bet Tarybai neren
ka sekretoriaus, kuris, pagal Skyriaus XI11 
užima svarbiausią vietą, šis valdybos narys 
yra renkamas narių ir atsako vien tik nariams, 
nors jis ir yra po Tarybos priežiūra Toks 
surėdymas tai dvigubai geras ir svarbus.

Pirmiausiai: šėrinihkai išrenka jį kaipo sa
vo atstovą ir padeda jį kontroliuoti Bendrovė, 
antrą: jis negali būti suvaržytas bv kurio Ta
rybos nario. Iš kitos pusės Tarybos nariams tas ir tokiu būdu išvengti visą kli 
ir gi pakaktinai yra duota liuosybės ir valdžios Skkyrius, kuris nurodo apie 
(Skyrius VU, penktas 1) Rriedermės. arba susirinkimų, yra svarbus dėl i 
užduotis visų valdybos narių gana aiškios, nes 1$ kooperacijos biznio yra šėrini 
skyriai VI ir XIII tą viską aiškiai parodo. i o tas tai begalo svarbu.

tv ■



JUOZAS ZIKARAS.
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<•

šen

J. Zikaro gurguolė: “Moti
na,” pastatyta Dailės Akade
mijoje šių metų Apyskaitos Pa
rodoje labai populėri. Visa
dos ties ja daugybė žiūrėtojų. 
Tam tikros, ant tikslo pada
rytos fotografijos iš visokių 

‘ pusių, didelio formato, smar
kiai išperkama kaip pačioje 
parodoje, taip ir Muzikalinė- 
je Dramoje. E. M. Institutas 
įnešė sumanymą įgyti tą gru
pę už 1,000 rub., pridedant 250 
r. už nuliejimą.

Kun. J. Tumas.

rodė jam kuolą ir pagrasino 
praskelsiąs juo galvą. (**Nov. 
Vr.” Na 14618).

VOKIEČIŲ BAUSMĖS 
LIETUVOJE.

Rusų laikraščiai praneša, 
kad Suvalkų gub. vokiečiai la
bai nubaudę 6 kaimus, ku
rie pavalgydinę bėgusius iš 
nelaisvės rusus ir kurie atsi
sakę duoti vokiečių vyriausy
bei valgomuosius produktus, 
be to, kad vienas kaimas ty
čia sudeginęs savo javus, kad 
jie vokiečiams netektų.

kažkas išvertė ro- 
DZIANKOS BUTĄ.

- i
' V. Dūmos pirmininkas Ro- 

džianka turi dū būtu Ėurštad-
to gatvėje No. 20. Viename 
gyvena jis pats, antrame — 
jo sūnus. Dabar antrasis bu
tas tuščias ir jame stovį sudė
ti tik Rodziankos daiktai. 
Prieš kelias dienas pastebėta, 
kad tas antrasis butas visas vi
si daiktai išversti, ’. matyti, 
naktį, bet vogti niekas nepa
vogta. Matyti, čia būta ne 
vogti kėsintas!. Politikos sluo- 
gsnuiose šitas tamsus atsitiki
mas sukėlęs labai daug kalbų.

KOOPERATYVIŠKOS 
B-VĖS SUSIRINKIMAS

bus panedėlyj, 5 d. kovo, Liek 
Lab. svetainėje, kamp. E ir Sil- 
ver St Visus narius prašome 
atsilankyti.

Valdyta.

KULTŪROS IR ŠVIETIMO 
SEKCIJA

prie Liet- Centro Komiteto nu
tarė išleisti keletą vaikams 
pasiskaityti knygelių. Pir- 
mon eilėn jau spausdinama 
dvi pjesi ir šiaip- apsakymėliai. 
Šiam vaikų, knygynėliui bus 
leidžiama nedidelės knygutės.

“DIDŽIOJI BULGARIJA.”

Stokholme gauta žinių, kad 
Vokietijos kancleris reichsta
go posėdyje pranešęs apie “di
džiosios Bulgarijos” sudary
mų, į kurią įeitų Dobrudža ir 
dabar bulgarų ir vokiečiij už
imtos Makedonijos dalys.

NAUJA KARALIJA.

Kaip praneša laikraščiai, 
norima iš Dalmatijos, Kroati
jos, Bosnijos, Hercegovinos, 
Serbijos ir Čemogorijos suda
ryti nauja karalija.

RUSIJOS ŽMONIŲ 
TAMSYBĖ. į

Įvedus kaimuose cukrui kor
telių sistemą, daugelis vals
tiečių pradėjo manyti, kad 
šitame dalyke viską taip daro 
patsai- antichristas. Padėto
sios ant kortelės anspaudos, 
tamsiųjų valstiečių nuomone, 
yra paties būk antichristo. Ru
sų laikraštis “Tambovskij 
Zemskij Viestnik” iš Kozlovo 
rašo:

“Kortelės cukrui ir mal
koms jau turi antichristo ant
spaudą, — eina žmonėse kal
bos. — Kaip toliau,- tuo dau
giau bus tokių baisių antspau
dų... Jomis ištėpliosią visą, kas 
tik galima. Prie nieko nega
lima būsią prisileisti, neįsi
traukus į pagundą. Ir prie 
vandens prieisią ir padarysią 
jį nešvarų. Greitai, jau grei
tai būsianti pasaulio pabaiga. 
Kaip tik korteles su antspau
das pridėsiu prie vandens, 
sveikas dingęs... tada jau atei
siąs ir išsiviešpatausiąs anti
christas...”

Be to, žmonėse esą kalbų 
dar apie vokiečių antspaudą. 
Laikraščiai “Voronežskij Te- 
legraf” iš Talos Slabados, Bo- 
gučaro apskrities, rašo:

Prieš kelias dienas čia pa
sklidusi buvo paskala, kad 
Tverdochlebovo slabodoj į mo
kyklą buvę atvažiavę vokie- 
čių vakų kleimuoti... Lapkri
čio 1 d. Pis^revkos bažnytkai
myje valstiečių gauja jomarko 
metu privertė paleisti iš mo
kyklos vaikus. Lapkričio gi 
2 dieną, 9 valandą ryto, iš ki
tos pradedamosios mokyklos, 
vadfnamos “ Peskovatka, ”
staiga pradėjo bėgti į visas 
puses vaikai. Mokytoja pa
liepė sugrąžinti vaikus, bet 
mokiniai grįžti mokyklon ne
norėjo. Tada sargas, norėda
mas sulaikyti pasilikusius mo
kykloje vaikus, užrakino du
ris. Po kelių minučių prie 
mokyklos pradėjo rinktis žmo
nės, ypač moters. Mokytojos 
stengėsi nuraminti susirinku
sius. Žmonės gi pradėjo bel
sti langus. Nusigandęs sar
gas durų vis neatidarė. Žmo
nių bruzdėjimas vis didinosi. 
Buvo girdėti balsai:.“Atiduok 
greičiau vaikus! Mes neleisi
me vaikams antspaudų dėti!” 
ir tt. Mokytojos mėgino ra
minti žmones, bet kada joms 
ėmė grasinti, jos paleido vai
kus. Gauja, apžiūrėjusi mo
kyklos ir mokytojų butą it vi
sus kitus namų pašalius, išsi
skirstė. Žinia apie atsitikimą 
“Peskovatkoj” greitai aplėkė 
ir tolimesnius gyventojus, ir 
prie artimiausios mokyklos na
mų taip-pat susirinko žmonių 
būrys. Nuraminti valstiečių

kytojo prašymą parodyti nors 
vieną vaiką, turinti pridėtą 
antspaudą,vienas valstietis pa-

LENKŲ KARIUOMENĖ.

Austrų ir vokiečių vyriau
sybės jau pradėjusios formuoti 
lenkų kariuomenę. Kol kas 
eina kalba tiktai apie laisvano- 
rius. Lenkų- legijonai kelia
ma į Lenkiją sudaryti lenkti 
kariuomenės branduoliui. Gau
tų žiniomis, legijonų štabas 
būsiąs- Varšuvoje. Austrija 
save lenkų legijonus atiduoda 
Lenkijos kariuomenei. Šitie 
legijonieriai turėsią antrą kar
tą prisiegti, bet kitokia for- 
mula, t. y. Lenkijai ir dviem 
monarcham — Vilgelmui II ir 
Karoliui. Nesant užtenkamai 
lenkų oficierių, jų vietas pa
vaduosią vokiečiai oficieriai.

VARŠAVOS GUBERNAT0-

Varšuvos generalguberna
torius Bezeleris, kaip praneša 
laikraštis “Nowa Reforma,’’ 
apskelbęs lenkams, jog jų no
ru, regentu būsiąs paskirtas 
žmogus iš tos dinastijos, kuri 
turi senovės ryšių su lenkais, 
ir kad lenkų Valstybės Taryba 
būsianti įsteigta netrukus.

(“L. Balsas.”)
♦

MOTERŲ ATYDAI.
Moters ir merginos nepa

mirškite, kad kovo 6 d. pobaž- 
nytinėj svetainėj bus mėnesi
nis susirinkimas Moterų Są
jungos 13-tos kuopos. Puiki 
proga dabar įsirašyti nes įsto
jimas bus per pus numažintas. 
Naudokitės proga! Susirinki
mas prasidės 7 vai. vakare.

Kviečia 13 kuopos Valdyba.

Tautos Fondo 
valdyba.

r

ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS 
VALDYBA HARTFORD, 

CONN.
Pirm. — Paulina Geležiutė, 

41 Capitol Avė.
Prot. Rast. — Mare. Patęckaitė,

- - 234 Pirki St.' ^
Fin. Rast. Veronika Šmitkiutė, 

4į Hungerford St.
Kas. — Felicija Plikūnienč,

Pirmininkas:
Kun. J. J. Jakaitis, 

41 Providence St., 
Worcester, Mass.

1- mas vice-pirm.:
Adv. A A. šlakis, 

3255 So. Halsted St.
Chicago, HL

2- ras vice-pirm. :
Kun. P. Serafinas, 

2327 W. 23-rd PI.,

, .-------
DIDŽAUMA3 KNYfNAS 
NAUJOJ® ANGLIJOJE.
Visokio turinio knygų, įrai- įį 

rių paveikslų. Naujausio išlei- n 
dimo.

Papuošk savo knygyną nau
jomis knygomis.

Reikalauk katalogo įdėda
mas už 2c. krasos ženklelį.

“DARBININKAS”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

v J: FE

REAL ESTATE BIZNIS PAR
SIDUODA PIGIAL Savininkas 
parodys visas slaptybes “biznio;” 
galima uždirbti gerus pinigus. 
Taip-gi pool “Roomis” parsiduo
da pigiai ir geroje vietoje. Kreip
kitės tuojaus.

R. VASILIAUSKAS,
138 D St., So. Boston, Mass.

Tai JUS GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji mostis išima 
plSmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės 
50e. ir $1. Pinigus galit siųst ir 
stampoms.

J. RIMKUS
P. O. Bok 38, Holbrook, Mass 

(204-207)

NAMAS TIK UŽ $400.00

Namas dėl trijų šeimynų 11 
kambarių vertės $1000.00 tik už 
$400.00 gatavais pinigais. Gero
je vietoje So. Bostone.

Taip-gi turiu ir daugiaus na
mų ant pardavimo South Bos
ton’e ir apielinkėse.

Jonas B. Mikalauskas,

362 Broadway, So. Boston, Mass.

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

LIETUVIUS.

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

WORCESTER, MASS.

atbumaIT^ LAI3KUS. 
“Darbininko” Administrad- 
joj randasi laiškai sekanfių 

ypatų:
> 1. Mr. A Rasimavičius.
2. Miss Stella Adams
3. A. Augštikalnis
4. L. Švagždys.
5. Mr. Joseph Matulevicz.
6. Mr. F. Lazdauskas.
7. Mr. P. Grinkevičius.
8. Mr. J. Gurskas {2).
9. Mr. V. Ivanauskas (3).

10 Petras Markūnas (Iš Rusi
jos-.

11. Mr. Philyp Brovfi.
12. Mr. Darė.
13. Mr. J. Urbšaitis (3)
14. Mr. Z. Virbalis
15. Stanislovas Rudokas (iš 
Rusijos)
16. K. Plioplis
17. Mr. Anupras Bartaška
18. M. J. Daugis (sugrįžęs, ne

geras antrašas).
19. Mr. John Žilinsky (sugrįžę 

knygų pundelis, negeras 
antrašas).

20. Mr. Adolfas Neviera (iš 
Petrogrado).

«nif
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Specijališkas

TEL. BACK BAY 4200

POLICISTAI PLĖŠIKAI.
Kaip praneša rusų laikraš

tis “Ruskoje slovo,” Stavro
polio gubernijoje buvo areš
tuota plėšikų gauja susidedan
ti iš policistų. Šita plėšikų 
gauja labai daug baimės įva
riusi gyventojams. Ilgą lai
ką vogė, plėšė, užmušinėjo, o 
pačių kaltininkų niekas nega
lėjęs sugauti. Daug buvę pa
vogę arklių ir galvijų; galvijų 
buvę pavogta apie 200. Pa
galios žmonės ėmė kalbėti, kad 
ši plėšikų gauja esanti ne kas 
kita, kaip Sviatojo Krėsto 
miesto policija. Buvo įsakyta 
pagaliaus ištirti šį dalyką, ir 
susekė, kad policijos antstotis 
Bielousovas ir vyresnysis žiem- 
sargys esą artimiausi tos plė
šikų gaujos nariui ir kad jie, 
naudodamiesi tvarkos saugoto
jų vardu, galėję be baimės 
plėšti. Padarius kratą pas 
vyresnįjį žemsargį, rasta vi
sas vogtų daiktų sandėls. Jis 
turįs visą eilę medaliij “už ge
rą ir uolią tarnybą.” Žemsar- 
gis buvo areštuotas ir pasodin
tas kalėjiman, o antstolis Bie
lousovas atstatytas nuo vietos. 
Jis iš karto areštuotas nebuvo, 
bet kada išėjo įsakymas ir jį 
areštuoti, tai jo nerado, nes 
spėjo pasislėpti.

I

PAVEIKSLAI BUS RODOMI:
Subatos vak., kovo 3-čią d. Co- 

lumbia Salėje 11-112 W. Blaine 
St., McAdoo, Pa.

Nedėlios vak., kovo 4-tą d. O- 
pera House, Girardville, Pa.

Utaminko vak., kovo 6-tą d. 
•J. Kenna salėje, New Philadelp- 
hia, Pa.

Seredos vak., kovo 7-tą d., Mi- 
neriu salėje;~Minersville, Pa.

Chicago, HL
Sekretorius:

K. Pakštas,
917 W. 33-rd St., 

Chicago, HL

Iždininkas:
B. Vaišnoras,

1514 Carson St., 
S. S., Pittsburgh, Pa

Iždo globėjai: . .
A. Nausiedienė,

917 W. 33-rd St., 
Chicago, III.

J. Miliauskas,
1910 Carson St., 

S? S. Pittsburgh, Pa.

Paieškojimai

Jeigu nori surasti savo gi
mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimą į “Darbininką.” 

Už vieną sykį 50c.
>>
99

” 75c.
” $1.00

Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno.

du 
tris

P • ■*
NAUJI “DARBININKO” LEIDINIAI.

Skaitykite,, platinkite visur ir visuomet 
“Darbininko” leidinius.

Jeigu nori žinoti KUR TEISYBĖ, nusipirk knygelę už 5c. 
parašytą kun. F. K.

Jei nori apsipažinti su LIETUVIAIS KATALIKAIS IR 
KITOMIS SROVĖMIS, nusipirk knygelę parašytą Uosio. 
Kaina 10c.

Jei kam nors kįla abejonės arba jeigu nori tinkamai atsa

kyti ant šių užmėtinėjimų: AR YRA DIEVAS? AR KRIS
TUS YRA DIEVAS? AR ŽMOGUS TURI DŪŠIĄ? AR KI
LO ŽMOGUS IŠ BEŽDŽIONĖS? AR APSUNKINA ŽMOGŲ 
DIEVO ĮSAKYMAI? — tai nusipirk knygelę SVARBŪS 
KLAUSIMAI. Parašė F. V. Kaina 10c.

Imant po daug ant sykio, nuleidžiame DIDELIUS NUO
ŠIMČIUS.

Adresuoktei
“DARBININKAS”

242 W. Broadway, South Boston, Mass.

ATSTOVAI IŠSTOJO IŠ
DEŠINIŲJŲ FRAK

CIJOS.
Iš dešiniųjų frankcijos iš

stojo jau apie 30 atstovų, t. y. 
didesnė frakcijos pusė. Iš
stojusieji norį sudaryti naują 
savistovią frankciją.

r

Su naujais 1917 metais eina toliau reguleriai 
literatūros, mokslo, visuomenės ir politikos 
mėnesinis laikraštis papiginta kaina tiktai 

už $2.00 metams

99

“DARBININKAS,”
242 W. Broadvray,

So. Bdžton, Mass.
_________ :_________________

Paieškau savo draugės Mari
jonos Raziutės po vyru Pilipai- 
tienė iš Cickių kaimo, Alvito pa
rapijos, Suvalkų gub. 5 metai 
kaip Amerikoje. Meldžiu atsi
šaukti šiuo antrašu:

5

Miss Ona Rickiute,

Catherine Str.,

Old Betmal grenn Road

London N. E. England.

REIKALINGAS atsakantis var
gonininkas mokantis vesti chorą 
ir turintis gerą balsą. Apie sąly
gas kreipkitės prie

Kun. Aleknavičius,
151 Rogers St., LowelĮ Mass.

(208-210)

BE ALGOS.
Iš Nižnio Novgorodo prane

ša, kad liaudies mokytojai ir 
mokytojos, kurie pavaduoja 
paimtuosius kariuomenėn, jau 
trečias mėnuo kaip negauną 
algos. Mokytojų prašymai 
paliekami be atsakymo.

NAUJAS LllUDIES 
UNIVERSITETAS.

Odesoje šiomis dienomis iš
kilmingai atidarytas naujas 
liaudies universitetas. Lekci
jų eilėn įeisiąs ir visuomenės 
mokslas. V

“Pažanga
“Pažanga” yra mėnraštis ir skiriama prasila

vinusiems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbinin
kams.

“Pažanga” sutraukė prie savęs gabiausius A- 
merikos ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, 
todėl, originaliais raštais.

“Pažangoj” gvildenama aktualiai lietuvių tau
tos klausimai. ‘ ’

“Pažangoj” rasi dailiosios literatūros, nes jai 
bendradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos li
teratai.

“Pažanga” pažymi įvairius pažangos apsireiš
kimus.

“Pažanga” nušviečia ir gvildena gyvenimo 
klausimus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.

“Pažangoj” per tai plati dirva jauniems lite
ratams ir mokslo vyrams parodyti savo gabumus ir 
juos lavinti.

Metinė prenumerata $2.00, pusmetine $1.25, ats
kiras numeris 20c. Agentams didelis nuošimtis.

Visuose Redakcijos ir Administracijos reikaluo

KALĖJIMŲ TRŪKSTA
Suomijoje •dabartiniu laiku 

. T > M * * X _ 1 

visų kaltinamųjų negalima esą 
juosna sukišti, nes jau maža 
vietos belikę.

se kreipkitės šiuo adresu:
lt?

6«
< y

į 614 W. Mahanoy Avė., ■ ..DVI > Pa.

Paieškau Prano Šlajaus Kau
no gub., Baseinų pav., Švėkšnos 
valsčiaus, Penpišjdų kaimo. Ma
lonėkite atsišaukti šiuo adresu:

Povilas Šlajus,
625 Potter St., Chester, 

(206-208)
North America.

Pa.

DOMAI GERB. KUNIGU 
KLEB0N Ų.

Vai^onininkas išsilavinęs tvir
tai savo profesijoj, pažįstas Baž
nytinį Choralą, -figuralę, o taip
gi ir modernišką muziką ieško 
tuojaus atsakančios vietos.

K. J. Diržis, .
458 Man St., Kingston, Pa. 

(202-209)

* 'v1 ** ’ . '

I
Dt. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius) *

Mao7lkilnkm
■ 8M BROADWAY Cer. G ST. SO. BOSTON.

IŠMOKITE ŠOKTI ŠTERNO 
ŠOKIŲ MOKYKLOJ.

Šokimas dabartiniu laiku labai 
įėjo madon. Kad mokėt šokti 
daug kartų priseina ieškoti gero 
mokytojo, kuris iš to ir gyvena. 
Šterno mokykla randasi 950-952 
Broadvay ir jau nuo 36 metų gy
vuoja. Jis mokina jaunus ir se
nus labai greitai išmokina. Per 
vasarą jis laiko savo mokyklą 
Nevrporte, L. I. kur yra išmoknęs 
daug augštos luomos žmonių. Mo
kina visokius šokius, kaip pap
rastus balinius, taip ir teatrų šo
kius. Kuris norit daugiaus ži
not apie šią mokyklą tesikreipia 
per telefoną — Bushwick, 4943, 
kur suteiksime visas informacijas. 
Mokiname žiemą ir vasarą. No
rėdami išmokti gerai šokti kreip
kitės į Šterno mokyklą.

950-952 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

pranešimas

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoa J /do visokias ligas
1-3 P. M. 7-9 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St, Boston, Mass.

Lietuviška-Polska 
LIGONINĖ.

197 Broadway, S. Boston, Mass.
TeiefonasS. Boston*1194-w 

Daktarai dieną ir naktį.
I

Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D. <;
399 a Broadway, So. Boston. i1

PIRMO' KLESOS

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

\ naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojair.e.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadway,Se. Boston,Mus.

PRIB DORCHX8TTR 8T4

ValuMloa , NadUkmri.
noo 8 t*L ryta bdo 18 v*L ryta
iki 8 v*L vakar*. iki 4vaL vakar*.

STEVEN RAINARD

Aš pats prisidėjau prie se- 
nos užtikrinančios James Ellis 
Rakandų kompanijos, kur 
galėsiu jums prielankiai pa
tarnauti išrodydamas mūsų 
didžiausią krautuvę ant ketu
rių didelių lubų pripildytą 
gražiausiais šių dienų rakan
dais.

Mes dabar pradėjome meti
nę vasario mėnesio išpardavi
mą (sale) ir numažinome kai
nas, kuriomis niekas kitas 
Bostone negali lygintis.

Ateikite ir daleiskite mums 
išrodvti jums kainas.

James Ellis Co 
Kampas B ir B’way> 

South Boston, Mass.
Pinigais arba ant išmokėji

mo.

THE MAGIC SHOP.
Pirmas Amerikoj lietuvy* uždėjo msįijos 
dirbtuvę. Dirba visokn} itukn daiktu*. Jti 
nori gauti štukiį katalogą, prisiųsk štampą 

ir tuoj gausi. Adresuokite taip:
THE MAGIC «HOP,

P. O. BOX SOS. HOLBROOK. MASS.
— »— ■■ — — —" ~ —* lM' —

GERA PROGA!
Gramatika angliškai 

kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) —$1.00 

Vaiką Draugas arba 
kaip mokytis skaityti ir 
rašyti be mokytojo........ 15e

Naujas Būdas mokyta 
rašyti be mokytojo...—_10e 
Aritmetika mokinimui 

si rokundų, su pava l
giais (apdaryta) ..... _. 35a.

Vt«$L$0
Kas atsiųs iškirpę* ūtą ap

garsinimą ii “Dar?‘minko” 
ir $1.00 per mone.* orderi, 
tai gaus visas 4 knyą*> 60e. 
pigiau.

P. MIK0LAINI8,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

——

William F. J. Howard

315 Ėroadway, įo. boston

I

Lietuviškas
ADVOKATAS Dr. Ignotas Stankus

and Surgeon (ImOvIi fvdy
tojai ir chirurgai pabaifte


