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j u — krūtimis, daug, 
naktų nemi’egodamos 
jaut prie mūsų lopšelio liū
liuodamos žiūrėjo j mus it į ko
kį neapkainuotų brangumyną, 
kurios mus mylėjo tūkstanti 
kartų karščiau, negu pačios 
save, ir... kiekvienų valandė- * 
dę buvo pasiruošusios už mus J 
paaukuoti net savo gyvybę!

Tad, kas nemyli, negodoja 
savo brangiausios mamytės, 
tas nėra žmogum — mat, tik 
žmonių veislei yra suteikta ta 
'dovana, ta ypatybė gerbti, 
mylėti, godoti ir reikale, ar 
senatvėje jak priderančiai už
laikyti. Gi kas tos ypatybės 
neturi, tas yra vien-tik gyvu
lys, arba teisingiau tariant 
dviejų kojų žvėris draskantis, 
kuris pamatęs savo motinų su
kruvintų — suėda jų. Toliau 
— jos būna mūs brangios se
sytės. Mylimos pačiutės, ku
rios, jei būna geros, doros, 
mandagios, mylinčios, būna

(Atsiminimas iš praeities)
Keletas metų atgal, kada 

dar buvau mūs brangioj tėvyš- 
kėj — Lietuvoj, gyvenau Kau
ne, tame, sulyg lenkiškų is
torikų, seninusiame ir tikriau
siame lietuviškame pilyje — 
mieste, - kuris, sulyg mano 
nuomonės, turi tų ypatingų 
vardų — Kaunas nuo žodžio 
kaunas-kaujas, kovoja-kariau- 
ja nuolat. — Alat, ta vieta' — 
įtaka Nerio-Vilijos į Nemuną 
buvo nekaipo raktas į širdį — 
į gilumą Lietuvos. Čia tai mūs 
narsūs bočiai, kad būti liuo- 
sais turėjo kariauti nuolat 
prieš visokeriopus nekviestus 
svečius.. . Tai visi ir sakyda
vo: ten kaunas-kariauja nuo
lat. O kada su laiku tenai ta
po įkurta pilis-tvirtovė, tai ir 
jų praminė tuo vardu — Kau
nas. Kaunas, tas garsusis Kau
nas! Kartų įpuolė su jo apgy
nėju, tada dar jaunučiu Vy
tautu, kuris tai vėliau ant 

•krikšto priėmė vardų Aleksan- mūsų ne tik draugės gvveni- 
dro į rankas kryžiuočių, ku
rių tikras vardas yra: Broliai 
špitolninkai Švenčiausios Pa
nos Marijos, o jie Kaunu me
niškai perkeitė į salų, ir... 
praminė — “Ritterrische In- 
sel“—Karžygių Sala. Tai-gi 
kaip minėjau, gyvendamas 
savo tėvyškėj, savo gimtinia
me lizde- -Kaune, kartų ant 
šventų Velykų, kaip lenkai 
vadina, nors tai ir jiems sve
timas žodis, bėgau “dinguoso- 
ti”—aplaistyti vandeniu pa
žįstamas mergeles. Bėgau sku- 
bindamasis su buteliuku kve
piančio vandens pas dukterį 
Jievos, tas gražias pagundas, 
kurios savo laiku ne tik. kad 
mūs protėvį, Adonių savo kla
stomis išgujo iš daržo laimės— 
iš rojaus, bet.. . ir-gi sugebė
jo ir kuošvenčiausį vyrų Seno 
Įstatymo — Dovydų išvesti iš 
kelio dorybės; ir, kuoišmintin- 

.giausį iš išmintingųjų, vadin
tų Plunksna Dvasios Šventos 
Saliamonų sumulkinti, paver
sti kvailiu, kad, ne tik kų pa
velijo savo viešpatijoj aukuo
ti, garbinti stabmeldžiu sta
bams, bet.. . matyt paviliotas 
saldžių bučkių, kurios, nors 
gražios savo moteries stabmel
dės, ir pats smilkino kodylų 
stabams it kvailas, neprotau
jantis “pagonas”-stabmeldis; 
o... ir kuodirūčiausias Samso
nas tapo bejėgiu it mažas kū
dikis taipo-gi pasidėkuojant 
tik gražiai pagundai.. . Ma
nau, ir Didysis Napoleonas ne
būtų įniręs ant salos Šventos 
Helenos, jeigu, kada sutre- 
męs prūsokus ties Jena 
būtu dasileidęs suvilioti

.per jų karalienę... Ak! 
paguni los! pagundos!! 
jos visos pypkėje suruktų!!! 
Bet... bi't ką padarysi—taip, 
kaip be gyvenimo nėr mirties, 
be mirties - - gyveninio, taip- 
pat ir mes be jų negalime apsi
eiti jos būna mūsų bran
giausios manų tos, kurios 
mums suteikė kūną, gyvybę, 
sopuliuose pagimdė mus, pene 
jo, jei taip tarsim, savo krau-

I

ne
savo 

tos 
Kad

mo, pagelbininkės žiaurioj ko
voj už būvį, už ekzisteneijų, 
bet būna mūši] aniolai palinks- 
mintojai, mniolai sargai, ir... 
be apsirikimų tariant, dauge
lis kartų kelias, vartai ne tik 
į žemiškų laimę, bet. . į am
žinų — į dangų! Ale... jei 
jos būna murinos, pikčiurnos, 
netaupios, o ypatingai, nedo
ros, arba GIRTUOKLES, apie 
kurias tai Salamonas sako, 
kad: “Geriau yra su meška 
gyventi kaipo su pačia, negu 
su motere girtuokle,” tai mū
sų gyvenimas tampa nepaneša- 
mu — jos suteikia mums virš- 
pragarį, tai yra, pragarų,'kur 
ir pats Liucipierius, kunigaik
štis pragaro, neiškentėtu, bet 
nuo jėgos to karščio ir jis išsi
nertų iš kailio.. . Gale — -jos 
yra mylimos, dėl kurių tankiai 
mes, it tie žvirbliai ant šašlavy- 
no, susipešam, kad net dul
kės rūksta!.. Tad ir man ma
nau nieks už blogų nepaskait- 
liuos, kad skubinaus pas jas, 
tas gražias pagundas.. .

Pakelyje sutikau pažįstamų 
— draugų darbo, su kuriuo 
nuo keleto metų dirbau vienoj 
dirbtuvėj. Tai buvo žmogus a- 
pie kurį, neapsirikus, -galima 
tų tik pasakyti: tai buvo tada 
tik sutvėrimas iš veislės žin
dančių ant dviejų kojų. — Jis 
nesuprato, ar nenorėjo supras
ti, kas tai tauta, tikėjimasr 
Dievas, grožė, dorybės ir tam 
panašiai; jis gyveno it koks 
dresuotas — išlavintas sutvėri
mėlis keturkojis. Pasisveiki
nęs su juo, — mat, dirbant 
kartu reikia sugyventi su viso
keriopais, norėjau jau eiti sa
vo keliu. Bet kur tau — susto
jęs pradėjo kalbėti, tai ir aš tų 
patį turėjau padaryti, nors šir
dyje nenoriai.. — Mat, man 
rūpėjo gražios pagundos.. . 
Mums-gi bekalbant, priėjo man 
gerai n- 
tieses (b
vosk res!” -
lė!. . 
t i nu 
lė!.;
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Kristus iš numirusių prisikėlęs.

ixtamas rusas, ir pra
bilę tarė: “(Ji ristos 

— Kristus prisike- 
Aš-gi atsakiau: “Vois- 

voskros|—Tikrai prisikū- 
Jis gi siekė bučiuotis.

Pasibučiavome, sulyg papro
čio, tris-kart. Jis-gi dar sie
kė į kešianių, padavė man gra
žų raudonų kiaušinį. Tarus 
man ačiū, jis atsigrįžo prie 
mano darbo draugo. /Pas ran
ką paduot, padavė, bet rusui 
tarus: “Kristus prisikėlė!..” 
neatasakė: “Tikrai prisikė
lė!..” Rusas iškart labai nu
stebęs žodžio negalėjo ištart, 
stačiai suakmenėjo. Bet perė
jus io pirmai audrai nusistebė
jimo, o gal ir piktumo, prabi
lo: “Tamsta, man begyvenant, 
besitrinant tarp žmonių įvai
rių tautų ir tikėjimo, atsitiko 
keletas kartų kad net žydai at
sakė: “Tikrai prisikėlė!“ ra
tu į tų netikint — mandagumo 
prispirti, bet... vis-gi atsakė. 
Ale kų aš turiu manyti apie 
jus, krikščioni?! “Nieko!“ 
atsakė jam pertraukiant jo 
šnektų mano bendradarbietis. 
“Aš, stačiai pasakius, į tuos 
burtus, prietarus, arba tarus 
mandagiau, į tuos papročius 
sujungtus su Velykomis, kai
po ir į pačias Velykas, tai y- 
ra, prisikėlimų Jėzaus Naza
riečio iš- numirusių, visiškai 
netikiu. Kur-gi čia protas?! 
Kur sąmonė?! Ar tai ne žiau
rumas laukinių žmonių! — Pa- 
vvzdin, kaip jūs rusai stačia
tikiai pašventinę savo verbas 
jau subatos vakare prieš verbų 
nedalią, išėję iš cerkvės muša- 
tes su jais. Arba —- lenkų — 
ką i t lietuviai miestuose mėgs
ta duryti, “dyngusas” — tas 
nelemtas laistvmasis viens-ki- 
to vandeniu; jūsų bučiavima
sis, kas yra nesanitariška, ne
sveika; kiaušiniai, ypatingai 
raudoni ir tt., viskas tas nesu
tinka su pažanga, su protavi
mu. O į prisikėlimų byl-kokio 
nors, tikrai numirusio žmo
gaus, gali tikėti tik vaikai, 
kurie pasakas myli, b.obpalai- 
kės ir, jei taip tarsiu, molio
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nes tai nesutinka su įstatymais 
gamtos.”

Tų taręs,» norėjo jau atsi- 
ir žengti savo ke- 

labai ir troškau 
rūpėjo gražios 

Bet kur tau — 
mūsų netikėliui 

už dešinės tarė: '“Gerbiamasai, 
jūs kalbėjote — aš tylėjau, da- 
bar-gi, tebus valia man pakal
bėti, o jūs meldžiu, paklausy
ti: Kas-link to mušimosi ver
bomis pas mus rusus, o iŠ da
lies ir pas kitas tautas, ir tas 
lenkiškas “dyngusas,” tas lai- 
stymasis vandeniu yra papro
čiai negeri, tų aš jum pripa
žįstu, net iš dalies sulyg ma
no nuomonės, įžeidžiantį pačių 
krikščionystę. — Mat, ant kiek 
man regis, tas mušimasis su 
verbomis ir laistymasis su van 
deniu kyla nuo to: Kada Jė
zus prieš Velykas — žydu 
Pasėlių triumfališkai važiavo į 
Jeruzolimų, o vaikai, minia 
klojo Jam kelių savo rūbais ir 
mosuodami bei mesdami ant 
kelio sprogstančių medžių ša
keles, šūkavo: “Hozanna Sū- 
nuo Dovydo! Palaimintas, 
Kurs eina Vardan Viešpaties!! 
Žydų didikai dūko tų veizint, 
o kada ant jų reikalavimų Jė
zus neliepė perstoti Jįjį gar
bint, didikai, farizejai užpa
kalyje. jau Jėzaus stvėrė tas ša
keles, ir mušė jomis vaikus, 
minių. Gi laistymasis vande
niu turi savo pradžių ne nuo ko 
kito, kaip tik nuo to: Kada 
Kristus prisikėlė iš numirusių, 
žinia apie tų naujienų žaibo . 
greitumu pasklido po visų Je
ruzolimų. — Žmonės tai krūvo
mis sustodavo ir kalbėdavo a- 
pie stebuklų — Kristaus prisi
kėlimų. Tai žydų didikais, fa
riziejai. saducejai ir jiems pa
našūs Jėzaus priešai per lan
gus ir nuo stogų pylė ant jų 
vandenį, kad išsiskirstytų, kad

sveikinti, 
iiu.. . Aš to 
— mat, man 
pagundos... 
rusas stvėręs

ivcn ii, uciip tetikiu, muilu \ UdHl<31U, KUU KlJ ių? 1UIU

motiejukui, neprotaujanti — nekalbėtų apie Kristaus dievifi-

kų triumfų ant mirties — apie 
Prisikėlinių. Tie du papročiai, 
kaip jau minėjau, yra negeri. 
Bet... jei neperžengia ribų 
mandagumo, tai jie, manding, 
nieko nekenkia — žaislas, ir 
daugiau nieko! Ale paprotis 
šventinimo verbų krikščionys
tėje'pats per save yra labai 
gražus ir pagirtinas paprotis- 
-ap.eiga. Jis ne tik primena 
mums triumfališkų įžengimų 
Jėzaus į Jeruzolimų, bet vien
kart primena mums ir laikų at
gimimo — pavasarį, o mistiš- 
.kai — pergalę gyvybės ant 

. mirties. Gi bučiavimasis reiš
kia meilę bei džiaugsmų žmo
nių iš priežasties prisikėlimo 
Jėzaus, To dieviško Įsteigėjo 
Tikėjimo meilės — krikščiony
stės. Kas-link velykinio kiau
šinio, tai jis mums daug kų sa
ko: Kaip mums tradicijarpa- 
davimas praneša, tai katrų Ma
rija Magdalietė per šventas 
Velykas padavė raudonų kiau
ši Komos cieeoriui Tiberijui, 
kuris, kaip nekurie Bažnyčios 
Rašytojai rašo, buvo slaptin
gai krikščioniu. Gi jam ser
gant neišgydoma liga buvo pa
lodytas paveikslas Jėzaus vei- 
,do stebuklingai paliktas ant 
skepetos šventos šventos Vertjė* 
nikos-gi ciecorius pamatęs tų 
Jėzaus paveikslų, tai stebuk
lingai išgijo, ir... per tų įti
kėjęs į Kristų, tapo slaptingai 
krikščioniu, taip, kaip žydų 
didikas, Nikodemas buvo slap
tingai mokintiniu Jėzaus. Tas 
tad Tiberijus priimdamas 
kiaušinį nuo Marijos Magda- 
lietės, klausė apie jo reikšmę. 
Gi šventoji atsakė: Jis, tai y- 
ra, kiaušinis yra simbolu-žen- 
klu, talpinančiu savyje visų 
paslaptį, visų triumfų mūs Iš- 
ganytojaus. Kiaušinis savyje 
savyje turi užvertų, taip ta- 
liant užpečėtytų gyvybę; išvir
tas —jame gyvybė pranyko — 
numirus. Taip-pat ir Kristus 
grabe buvo užvertas, užpečė- 
tytas ir negyvas, bet savo die- 
\ iška jėga, pergalėjęs mirtį 
Jis prisikėlė pats savaimi iš 
numirusių ir... išėjo iš grabo 
nors tas grabas buvo /Iručiai 
už vertu, užpečėtytu! Gi rau
dona spalva reiškia triumfa- 
Iiška pergalę per mirtį, krau
jų ! Gi prisikėlimų, abelnai, 
iš numirusių, kurį tamsta va
dini negalimu, nes sulyg jūsų 
nuomonės nesutinka su įstaty
mais gamtos, aš paaiškinsiu 
gamtos įstatymais, 6 Kristaus 
prisikėlimų istoriškais faktais, 
bei sveiku protavimu. Tams
ta, manau gerai suprantate, 
kad kada ūkininkas įmeta grū
dų į žemę, tai tas grūdas’ turi 
supūti, reiškia, jame gyvy
bė, nors neorganiška, turi nu
mirti, bet ar ta gyvybė, tas 
grūdas numiršta amžinai?! 
Visiškai ne! — Tas grūdas pri
sikelia iš numirusių, da-gi pa
daugintame skaitliuje. Iš to 
konkliuzija-iŠvadas toks; Jei. 
neorganiška gyvybė, kuri y: 
ra žemesnė ypatybėje už orga
niškų, prisikelia, ir tai dar pa
daugintame skaitliuje, kodėl 
gi organiška gyvybė negali 
prisikelti? Juk ji augštesnė, 
tobulesnė, reišlda daugiau tu
ri ypatybių, priemonių gyvuo
ti kuoilgiau,

ka! Matote, gamtos įstaty- maus; Petras, kuris ankščiau 
mas remiantysis ant ypatybės buvo Jo tris-kart unžsispyręs'; 
gyvuoti kuoilgiau visiškai nė
ra priešingas prisikėlimui. Tų 
gamtos ypatybę mirimu gy
vuoti jau žiloj sęnovėj žmonėm 
gerai žinojo? Jėzus daugelį 
kartų sakydavo: “Jei grūdas 
nenumirs, neišduos vaisiaus, 
taip ir Aš turiu mirti, kad 
prisikėlus išduočiau vaisių — 
įsteigus Bažnyčių Mano. Ži
nia, mes prisikėlimų grūdo ir 
žmogaus negalime statyti ant 
vieno laipsnio kokybės — gim
do prisikėlimas yra grynai me
džiagišku, gamtišku—gi žmo
gaus daugiau viršgųmtišku.
Bet grūdo prisikėlimas 
vien mus aiškiai mokina, 
mes prisikelsim amžinai gy
vuoti. .. Kas-link Kristaus pri
sikėlimo pasakysiu: Šitai ar
ti jau 2000 metų kaip mes vi
si krikščionys linksminamės 
Jo prisikėlimu. Ar melagystė 
ir netiesa galėtų žmonių širdis 
pripildyti tokia tyra ir šventa 
linksmybe? Niekados! Mela
gystė ankščiau ar vėliau turi 
būt atidengta, ir prašalinta — 
o tiesa, it maloni alyva, iš
plauks į viršų, nes tiesa švie
sos nebijo... Jei Kristus ne
būtų ’ prisikėlęs iš numirusių, 
jau senai būtų žmonės atiden
gę tų melagystę, tų netiesą, 
taip, kaip tiek jau daug ne
tiesų istoriškų susekė; Vely
kos pranyktų, o ir visa krik
ščionystė ir jos mokslas griū
tų, nepalikdamas nei pėdsaką. 
Prisikėlimas Kristaus yra isto
rišku faktu, taip pavyzdin, 
kaip faktu istorišku yra tas, 
kad Napoleonas pirmasis buvo 
prancūzų imperatorius, ir... 
mirė.ant salos šventos Helenos. 
Kas drįstų prieštarauti .tam 
faktui, kas-link Napoleono, tą 
kiekvienas pavadintų pamišė
liu ar tamsūnu — bemoksliu. 
— Nes tas faktas yra užrašy
tas istorijoj, aktuose ir vie
šuose dokumentuose žmonių, 
kurie ar patys Nepoleonų pa
žinojo, ar apie jį girdėjo nuo 
žmonių vertų užsitikėjimo, ar
ba skaitė apie jį iš raštų, ra
šytų sąžiningų rašėjii. Šitai, 
taip-pat ir Prisikėlimas Jė
zaus Kristaus yra užrašytas is
torijoj, panašiai, kaip Jo už
gimimas, gyvenimas ir mirtis 
ant kryžiaus, ir tai žmonių, 
kurie Jįjį pažinojo^ arba žmo
nių, kurie-apie Jį girdėjo iš lū
pų Jį pažinančių žmonių, arba 
skaito jų raštus. Tokių tai liu
dytojų Jėzaus prisikėlimo iš 
numirusių turime daug; tarp 
jų pirmoje eilėje Mateušas, 
Morkus, Lukošius ir Jonas, 
Evangelistai. Jiems mes šimtą 
kartų geriaus galime patikėti, 
negu tokiems ištvirkusioms pa- 
gonams istorikams, kaip va: 
Tucididesas, Svetonijus, Ta
citas, Livijus, Cezaras ir ki
ti. — Nes pirmą: Evangelistai 
buvo tai žmonės dori ir prakil
nūs, o antra, ir tai kųosvar- 
biausia, jie savo raštus, taip 
tariant, parašė savo krauju — 
jie numirė kaipo kankintiniai 
už teisingumų to, kų jie para
šė, ar pasakė (Jonas numirė 
naturale mircia, bet ir-gi buvo 
kankinamas). Toliau, du mo
kintiniai

v —

Tamošius, kuris persitikrinęs 
teisingumu Jėzaus prisikėlimo,' 
sušuko: “Viešpats mano! bei. 
Dievas mano!!! Tarpe liūdy-’ 
tojų Jėzaus prisikėlimo yra ir 
moterys, kurioms Apaštalai 
iŠ pradžių nęnorėjo tikėti, ale 
jų žodžius paskaiĮė už vaisių 
vaidentuvės moterų. Gi tei
singumų Jėzaus prisikėlimo 
liudija Evangelistai, Apašta
lai ir visi Jo mokintiniai susi
rinkę kartu skaitliuje suvirš 
penkių šimtų ypatų, kuriuos 
Kristus dar pabarė už jų mažų 
tikėjimų. (Tie tai visi Jėzaus 
mokintiniai, jei taip tarsim, 
jau netikėjo, bet žinojo — ka
dangi jie savo akimis matė ir 
kalbėjo su Kristum prisikėlu
siu. Tas tik tiki, kuris kų-nors 
girdi nuo kitų, o kas kų-nors 
pats mato, tas žino — jis gali 
tarti: Taip! Gi, tikintis vos 
gali tarti: Tikiu! Bet mes 
vieton žodžio žinau, čia varto
kime visur — tikiu). Bet... 
bet gal manai, kad tie visi 
žmonės buvo lengvatikiais — 
pasidavę save suvedžioti vai
dentuvei — visiškai ne! Čia, 
tame atvejuje Tamošius gali 
būt geru pavyzdžiu, kaip jie 
buvo atsargūs. Bet būkime tei
singi, ir paklauskime tų liudy
tojų, kurie sako, kad Jėzus 
neprisikėlė. O kas tai? Šitai 
keletas kareivių prieina ir s<U 
ko, kad mokintiniai Jėzaus 
atėjo nakčia ir pavogė Kūnų 
Jo, o po tam tarpe žmonių 
paleido paskalų, kad Jėzus 
.prisikėlė iš numirusių. — Kaip 
tai, pavogė? Ir nebijojo jūs? 
Juk gerai buvote apsiginkla
vę?! Tai iŠ jūs tokie kareiviai? 
Cha! cha!!! cha!!! nusijuoks 
gardžiai daugelis. — Kad mes 
miegojome, atsako kareiviai.
- Kaip tai* visi miegojote? 
Užklaus nustebę. — Visi! pa
tvirtina mūs “narsi” sargyba.
— O kaip galėjote matyti, kad 
Jėzų mokintiniai pavogė, jei 
miegojote? vėl užklaus dauge
lis. — Mes-gi visiškai nematė
me! girdėjome tik trenksmų, 
niekaipo žemės drebėjinių, tad 
persigandę nubėgome pas žy
dus ir papasakojome kas atsi
tiko, atsako vėl kareiviai. — 
O žydai ką ant to?. . užklau
siame vėl jų. — Persigando la
bai, ir pasitarę tarpe savęs, • 
davė mums pinigų, liepdami, 
kad taip visiems sakytumėm, 
tai yra, -kad Jėzų išvogė, ir 
pabaigtas kriukis.. . atsako 
kareiviai. Ar jūs pinigus pa
ėmėt? Nustebę užklausiam.— 
Paėmėm — kų tai mums ken
kia. Kur rasis toks mulkis, 
kurs pinigų neimtų? Lakoniš
kai atsako kareiviai. — Ir ne
pabijojote Piloto, jo bausmės, 
vėl užklausiam. —- Pinigai pra-' . 
šalino baimę, juo labiau, kad 
žydai mus užtikrino, kad mus 

■apgins, mostelėję ranka, 
kerta kareiviai.
tai liudytojus 
Kristaus prisikėlimo: miegan- ... 
rius ir papirktus. Gražiai pa
juokia šventas Augustinas žy
dus, ir žinią, vienkart visus

at
eitai tokius . 
turi priešai
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t Visus skaitytojus 
Jr prietelius svei- 

' kiname su šv. 
■_ Velykomis.

~ (Pradžia ant pirmo puslapio.)

KRISTUS PRISIKĖLĖ, 
f ,
, limų, sakydamas: O, miego

jo jie, miegojo — bet regis, 
kadi jūsų protas, teisingiau 

, sakant, užmigo, negu karei-
* viai! Jeigu miegojo, ką matė?

O jei nematė, ką gali liudyti? 
w Kas tai do per liudytojai, liu

dytojai mieganti ?! Ką reiškia 
jų liudijimas?! Štai tiek, ką 
niekaipo sakytų: ‘Liūdi jam,

• kad mokintiniai Jėzaus išvogė 
Jo'Kūną, o liudijimas mūsų

\yra neapsirinkančiu, teisingu
— nes kada vogė Kūną Jo, 

-miegojome visi miegu taip
■ kietu, kad mes nieko nei gir

dėjome, anei matėm! Manau, 
kad liudytojų miegančių, prie 

’ to-gi papirktų, nei joks teis
mas už vertus užsitikėjimo ne
ims, da-gi aky veizi loję dau
gelio ir taip rimtų, kurie savo 

w akimis matė Jėzų prisikėlusį
— ir ne tik kad nei jokios do- 

; vanos už savo išpažinimą čia
neapturėjo, bet iš geros valios 
gyveno varge, persekiojime ir 

.paniekinime — o kuosvarbiau- 
sia, apgynime tos tiesos gyve
nimą savo paaukavo!.. Tas 
mus turi pertikrinti, kad tie 
liudytojai nebuvo apgavikais

• — nes kas-gi būtų ant tiek be
pročiu, už žmogų mirusi pa
siaukuoti vargingam . gyveni
mui, paniekinimui ir... bai
siai kankintinru mirčiai?! Dar 
daugiau, — jeigu Jėzus Kris
tus nebūtų prisikėlęs, tai A- 
paštalai būtų sugrįžę prie savų 
užsiėmimų, matant, kaip jie 

A tapo begėdiškai apvilti, ap- 
į gauti. Sakytų taip, kaip tie 

mokintiniai einanti j miesteli 
Emaus: ‘Mes tikėjome, kad 
Jis išgelbės Izraelį’ — bet da
bar-gi viskas užsibaigė; gaila 
tik, kad mes su Juo drauga
vome, Jo klausėm. Dabar-gi 
jie tiki, . kad prisikėlė Jis — 
vienijas — nauja užgema juo
se gyvybė — darbuojas delei 
To Jėzaus, — kenčia ir miršta 
už Jį, už Jo Mokslų! Ar ga
lima sau išaiškinti tikėjimą A- 
pastalų, jų darbavimųsi, ken
tėjimą ir mirtį kankintinių ki
taip, kaip kad Jėzus Kristus 
ištikrųjų prisikėlė? Toliau, ar 
galėjo mokintiniams. Jėzaus 
užgimti mintis, išvogti Jo Kū
nų? Vis-vien, ar tikėjo, kad 
Jėzus po trijų dienų prisikels, 
'ųr netikėjo, ar net abejo-

. jo. Jeigu tikėjo, kam-gi rei
kalavo vogti? Jeigu netikėjo, 
tai taip sakant, šaltas protas 

' liepė jiems, kad pasislėptų 
nuo akių žydų, arba juos per
prašytų ir prisipažintų prie 
apgavystės, arba, kad būdami 
lengvatikiais,, tapo apgauti; o 

. • jei abejojo, pakako jiems pa
laukti ligi trečios dienos, kad 
persitikrinus apie tiesų. Ar 
reikalavo tie bailūs Apaštalai 
kišti savo kailį pavojun, kad 
juos kareiviai sugautų ? Ir kai
po pasekme to, užtraukti ant 
savęs neapykantų, paniekini
mų ir sunkią bausmę už apga
vystę, bedieviškumų, pažemi
nimų nepaliečiamybes grabo, o 
ypatingai,- ttž drąsų nūpM-
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Ariančių linksmybę sielai f l Ko* 
delttf” ■
tsĄ RųsaS nnštilo **- mano*beū-‘ 
dradarbietis' taręs jįgnfr: “Šir- 
dipgai ačiū F? ųū^sąvo 
Būjmsaū sųvtų ” o mš zovada 
nubėgau -r— pas gražiąs pagun- 

Amt rytojaus antrą 
Wenų Velyjų einant ,į bažny* 
eią šv. Petro ir ptfviloį'Jų kųo- 
'didziausiąšventyklų.’Lietuvoj; 
kuri savyje talpina 
nių ir būna Katedra Žemaičiiį 
vyskupijos. nuo laikų didžiai 
užsitarnavusio kunigo vyskupo 
Valančiaus, sutikau einantį iš 
cerkves mums jau gerai ži- 

rusą. Pasisveikinęs, jis 
nuėjo su manim’ į bažnyčių — 
girdų sako jis — mes juk vie
no tikėjimo — ateis laikas — 
.įneš ir vėl būsime vienybėje, 
jkhip buvome prieš viliugingų
Fobijų, kuris tai pasėjo sėklų 
nesutikimo tarpe Rytų ir Va- 
.karų Bažnyčios, o Cerularijus 
pasikėlęs į didelę puikybę, at
plėšė Rytų Bažnyčių nuo Va
karų — nuo Petro Uolos — A- 
paštališko Sosto — Popiežiaus. 
Svajone, kurią, aš manau, ir 
sapne sapnuoja mūs didis iš- 
•minčius-filosofas, Vladimiras 
Solovjovas išsipildys — stačia
tikiai ankščiau ar vėliau, vis- 
vien, susivienys su Katalikiš
ka Bažnyčia — su Popiežium.” 
Nuėjome. Inėję, pasukome 
mūsų žingsnius į vietų, kur 
mėgdavę būti jaunimas. Ei
nant, staiga mano draugas 
krūptelėjęs, tyliai sušuko: 
‘ ‘ Gospodi! ’ ’—Viešpatie! Klau
siu, kas yra — jis su pir
štu rodo link altoriaus stebuk
lingo paveikslo Motinos Vieš
paties* Sopulingos. Žiūriu — 
u-gi klūpoja mūs vakarykštis 
netikėlis į prisikėlimų Jėzaus 
Kristaus. Atsistojom už pilio
riaus, kad kartais jis mus ne
pamatytų, ir... daugiau tėmi- 
jom jį, negu meldėmės, už kų, 
žinia, neužsitarnavome pagy
rimo. Jis-gi meldės karštai, 
dievotai; o laike dalinimo 
Švenčiausio Sakramento, priė
mė tų Duonų amžino gyveni
mo — pasislėpusį Jėzų Kristų 
Eucharistijoj. Rusas tų ma
tant, iš džiaugsmo apsiašaro
jo. Mes išėjom ankščiau iš ba
žnyčios, ir laukėme jo. Vos 
jis išėjęs, pamatė mus, puolė 
rusui ant krutinės įr pradėjo jį 
karštai, meilingai bučiuoti. 
Rusas iš džiaugsmo labai susi
graudinęs, užkando lūpų, kad 
nepravirkti. O truputį nusi
raminęs tarė: “Draugai, mes 
dabar viis tikini, kad Kristus 
prisikėlė. Alleliuja!!! — einam 
pas mane — turiu svečių — iš 
Maskvos atvažiavo mano trys 
pusseserės.” Aš pradžiugau 
— atsivertėlis pakratė galva, 
kad neis, ir nupirkęs nuo škap- 
lerniko knygelę Tamošio Kem- 
pečio, — 
Kristaus” 
gi su rusu nuėjau pasierzėti 
su gražiomis pagundomis...

Dabar-gi — praslinko ap
sčiai metų, — aš likimu pris
pirtas atsibeldžiau čionai, į i 
šalį atrajojančių žmonių veis
lės — jenkių. Kur rusas — 
dabar nežinau, žinau tik tą 
kad, kaip užstojo Rusijoj 
liuosvbė tikėjimo, jis priėmė 
katalikystę. O mūs atsivertė
lis dabar, it kadaisia Povilas, 
kaipo vienuolis-misijonierius 
apsakinėja išdidiems japonams 
Evangeliją prisikėlusio Jė
zaus Kristaus iš numirusių, 
ir... drąsiai jiems, kartu vi
sam pasauliui šaukia: “Kris
tus prisikėlė iš numirusių. — 
Alleliuja!!!

, K. VIDIKAUSKAS.

* . •

♦Ą

V

v .

■-*4

-*

>' t

.. ' ■BtangįaąsilĮ mųtiiBė..
- ’ M- Šiandiena—linksma mums'diena.
tda sferų perimti begaline 'meijes.^nksinyhe ir džiattgąj&m

: . - f " ■ . • *' ‘ *• ' ■ 1 r '
■*< f • e* .

. Wrpąms nutilus, paukščių čmlbėjiina^ūlbčjiinas: jfrasi* 
dėjo,’.. Medžiai ošdami leidžia’ Įš^riivęs. malonų kvapų.. < PiG ’ 
vasarisjtnąįliaį šypsosi f gyvybę, įmonei,. Dien&gr
•puiku iškilminga... Visas sutvėrimas Hnltsmihasi, o Žeme, ta 
nekaltą.*tčvų žemė, dūsaudama, ramina save, kad iŠ daugy- . 
bes dingusių jai sūnų, bent vienas sugrįžo. ., ■

•»■»■ <r- 4

*

♦’ • ■I, U.II ■
* i*

>. t ‘
- - i - * * . * •

' Musų Jonas,. lųetįs ^yajonių/ir' “aukso** Blį su* 
grgo tevjtnen„į ‘ Skubinasi į. nųmeliusį nes jafr Velykų ’gįi- 
bąta,>;bet keliones gūlb. nesipiatytfeį gimtine vieta dar toli... 
ų ’ —Ant Švenčių tūriu būti gimtinėje įr visados, jhuten pa- 
silikšiu^mųš'to’-fen Jonas kilniu jausmingętoi. . '
5 * .Anoj* okeąnp pusėje daug metų, išbuvo. Daug^viso ko ma- 
'tė|į“datyTė visokių malonumų ir nesmagumų; .pergyveno įvai- 
^rių atmtunų, apsireiškimų it prietikių; menesius nematydavo 
tikrosios šviesos;: daug vargo,. r Pūgaliaus nusprendė grįžti 
tėtynėn, kad apsigyventi savųjų tarpe ir gerėties puikiąja tė
vynės gamta.. •

Šu AugščiausiojO pagėlba mūsų Jon&s tėvynėje... Nuo 
tolimai atšČios geležinkelio stoties keliauja .“per pėdės aposto- 
lorum,” akylai tėmydamas i laukus ir miškus, atnaujintus 
pavasariu... Taip, temija į tų viskų ir.. .• ašaros, gailios aša
ros pasilieja šaltiniu.,.

— Brangi-tėvyne!—Kokis tavo gausingumas!—Kieno gi 
žemė tavo laukams prilygti gali?..

. Keleivis, kad ir naktis užstojo, neieško nakvynės, bet ke
liauja, įtempdamas visas savo jėgas ir traukdamas į savo krū
tinę tyrų, atvėsusį orų...

. — Duona kvepia! Visur kvepia mūsų duona naminė ,it
ką-tik mylimosios motinėlės iškepta... Tai ųiūsų žemės-Iaukų 
vaisius,—medituoja sau Jonas.

Keliauja... miškų jau paliko, bet keleivi? nepažįsta ko
kis tai yra, kad apylinkę ir g^rai žinojo... Jaučiasi nuvar
gusiu, mieguistu, bet-gi keliauja... kartais net pakniupdamas, 
kartais gi prisėsdamas dėl atilsio truputėlio...

Pradeda aušti. Dangus persimaino-į filio tavai—rožės vai
zdą, >o aplinkui viskas atrodo begalo gražiai, viskas pavasa
rio atgaivinta, .gyvybės pilni visi gaivalai.

Pradeda labiaus švisti. Sidabru prisidengia visas dan
gus. Nuo saulėtekio pusės prasiskleidžia aukso siūlai ir susi
lieja, tarytum, į puikųjį kamuolį... Tasai auksas rožavai 
išsijotas slenka ir pasirodo puiki, visad’ jauna deivė—aušrinė, 
viliodama paskui savę saulę. Pasaulis laukia josios pasiro
dant, kad persiėmus didžia liųksmybe ir tinkamai pasveikinus 
naujai užgimusių dienų.
' Jonas atsisėdo valandėlei po egle ir įsižiūrėjo į betvirtėjan- 
čiąjų rytuose majestotiškų sienų, jog pamiršo net kur beesųs 

. ir kokia djena aušta... Prie to-gi kelionė pakirto jam kojas ir 
geidė jis primigti, bet mieguistos blakstienos nesiinerkė. Ke
leivis pradėjo pažinti kelių, kaimynų laukus ir gimtinę vietų. 
Jaučia,* rods, kad visa aplinkinė meiliai jį suspaudžia glėbin 
ir tyliai klausia:

— Sūnau! Ar-gi mūsų jaii nebepažįsti? pamiršai?! 
Jono .širdis pradeda nerimti.
— Dievuliau, sapnuojasi man ar kas kita?!
Nuo pietų šalies papūtė gaivus vėjalis ir palietė jo plau-
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Daug ir kitų dar sugrįžo. Taip, sugrįžo if jauku ir ma- _ 
lonu jiems-buvo ir visi jautėsi’ laimingi. Tėvynė taip-gi'•džiau
gėsi stiprėdama, kaip kūnu, taip ir dvasia. Ir gyvenimas bu
vo užtikrintas ateities gerbūviu. *

■ Viskas puikiai atrodė. Saulė gaivino ir šildė užšalusias • 
krutinės. Bočių galybė, rods, slaptingai kėlėsi iš kapų ir reiš
kėsi tikroje šviesoje lyg apvainikuojant dabartį praeities didy
bės ir garbingumo spinduliais. - , •

Pasaulis, pamatęs, kaip toji rami ir silpnutė šalis stebė-' 
tinai kilsta, kaip stiprėja—visas nustebo. O, kurie laikė ją 
už numirusių, pripažino už gyvuojančių ir kultūroje apšviestų 
šalį.

Bet neilgai'taip lemta buvo jai gyvuoti. Žiaurusis pasau
lio nevidonas ir amžinas mūsų tėvynės priešas, kryžiuočius, 
trokšdamas tapti visų viešpats, pradėjo griauti tų visą, kas 
šimtmečiais buvo statydinta ir veikta. Tas baisusis nevido
nas palietė ir mūsų tėvynę, naikindamas viską ir plėšdamas 
iki paskutinio, kas tik į jo rankas papuolė. Jis huteriojo ne 
tik visų šalį, bet dar užsigeidė išplėšti ir dorų ir šventumą. 
Daugelis, norėdami išlikti gyvais ir nebūti nuskriaustais, pa
būgo į svetimus kraštitK Taip-gi ir žavėsiu gamtužė persi
mainė ir josios gerbėjai nuliūdo ir išsiblaškė po įvairius pas
viečius. O puiki e ji Jaukai ir ošiančios girios prisipildė lavo
nais—ne svetimais lavonais, bet tų, kurie iš paskutiniųjų gy
nė tųjų numylėtą tėvynę, į kurių buvo sugrįžę mintyje, idant 
užsigyventi joje visados ir niekad1 josios nebeapleisti. Šven
toji žemė tapo krauju apšlakstyta, taip-gi ir sudergta priešų 
lavonais.

Mūsų Jonas ir daugybė kitų jo pasekėjų užsiliko tėvynėje, 
daug nukentėdami, daug vargo panešdami ir daug ko netek
dami. Jie gi turėdami pirmiaus viso ko, nūn-gi yra išbadėję 
ir nuskurdę. Bet-gi stovi ant sargybos ir saugo ir gina šven
tąją mūsų šalį.

Jie liūdi ir verkia. niekas nesiranda juos nu
raminti ir paguosti. Visai niekas. Ir vieversėlis nebegieda sa
vo giesmes ir garnys nebekalena ir gegutė nebekukuoja ir var
pai nebegaudžia. -Bet-gi užtai iš tolimos, slaptingos palies, 
gaivusis vėjalis atgabena malonią žinią:

— - Prisikėlimas! Kelkitės visi! Kelkitės!
O pasilikusiųjų ausys pagauna tąją žinių ir visų.širdys 

nudžiugę giesta Prisikėlimo Giesmę.
Taip, jie giesta ir vilties nepraradę, tikisi, kad nebe- 

užilgo sugrįž iš tamsių slėpimosi vietų į viršų, į šviesų ir vėl 
pamatys saulę, kuri priduos jėgų, galingesnę stiprybę ir, tuo
met stipriaus ir garsiaus galės užgiedoti:

— Kristus prisikėlė!
O išvydę savo brolius ir seseris džiaugsmingai pasisvei

kins:
— Linksmaus Alleliuja!
•Ir, kuomet sustiprėję kūnu ir dvasia pamatys, kad ne

kaltas jų kraujas ir ašaros, šaukiantys į Dangų ątmonijimo, 
nubaus priešą ir bus jis nuteistas pragaišimui ir, kuomet tos 
ašaros nuplaus visus vargus ir kančias, tuomet jie galės ra
miai, linksmai ir džiaugsmingai atvira širdim užimponuo
ji :

— Neprigulminga ir laisvoji Lietuva!
Ir nudžiugę stversis darbo pilnomis jėgomis ir atstatys, 

šventąją bočių šalį-žemę ir liuosai gyvuos įr ramiai rėdysis ir 
bus galingi neprigulmingoje ir laisvoje mūsų Tėvynėje—Lie
tuvoje.
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mų valdiškos ’p^čėties-antspau- 
dos prie grabo pridėtos? Nes, 
ar jie galėjo tikėties, kad su
gebės dasigauti į grabų neiš
budino, nors vieno, kareivio? 
Atversti akmenį tokį didelį ir 
suriku, nestldarkę antspaudos. 
Tyliai išgauti Kūnų Jėzaus iš 
drobulių, nuvynioti skepetas 
nuo galvos Jo taip, kad anei 
vienas kareivis čia Jam mie
gantys neišbustų? Prie to-gi 
reikia aiškiai pažymėti, kad 
kareiviai stovėdami ant sargy
bos nemiegodavo — tuose lai
kuose už tokį prasikaltimų ka
reivį bausdavo mirčia. To
liau. Iš kur jiems,* tai yra, 
Apaštalams tada atėjo ta pai
ka mintis — klausia garsus 
Juozapas Droz’as, profeso
rius prancūziškos akademijos, 
garsinti viešai, kad Jėzus 
Kristus išėjo iš grabo gyvas, 
žėrintis nemirtingumu? Kada 
Jėzus buvo su jais ir kada jie 
turėjo tikėti Jo prižadams, ta
da pabėgo nuo Jo, kad išsi- 
statyti savę ant pavojaus atsa
komybės; dabargi, kada Mo
kytojaus jų nebuvo, ir kada ži
nojo. kad prižadai Jo yra ne
teisingi, ’ turėtų staiga tapti 
drąsiais ir uoliais? Delei ko
kio tikslo? Ar galėtų tie žmo
nės tarti sau: Jėzus mus ap
gavo — bet tai menkniekis; 
mes sakykime visiems, ir mo
kinkime, kad Jis yra Dievu; 
neapturėsime už tai nei turtų, 
nei garbės, gyvenimas mūsų 
bus pilnas vargų ir kentėjimų 
šiame ir ateinančiame gyveni
me. bet tai menkniekis, lai 
mumis tas viskas sutiks, bil- 
tik Jėzus, Kuris mus taip be
gėdiškai apgavo, būtų garbin
tas kaipo Dievas! Ar galimu 
tas, kad gyventų tokie kvaili 
žmonės^ prie to-gi, kad jie 
būdami stačiai bepročiais, su
gebėtų bedieviškų, neteisingai 
apsakinėjimų prisikėlimų Jė
zaus, tiek daug žmonių ap
kvailinti, ir tai žmonių teisin- 
gų, šviesių, 
tiek amžių ? 
lengvatikiu, 
nesąmonėms
.patikėti, kaip žodžiams šven
tos Evangelijos! Nemanykite, 
kad pirmieji krikščionys buvo 
tokie lengvatikiai, kad tuoj 
tuštiems žodžiams patikėtų 
žmonėms prasčiokėliams, ko
kiais buvo Apaštalai. Juk tar
pe pirmųjų krikščionių buvo 
daug žmonių labai mokytų ir 
išmintingi], pavyzdin, senato
riai, dvarponiai, ciecoriški fi
losofai ir jiems panašūs. Įsi
vaizdinkime, kad ateina šven-f 
tas Petras pas Prudensą, se- 
natorį turtingų bei labai godo
tų už jo šviesų, prakilnumą, 
ir pasakoja jam, kad Kristus 
prisikėlė iš numirusių. Ar ma
note, kad tas mokytas, tur
tingas, visų "gerbtas Romos 
didikas patikėtų Petro tuš
tiems žodžiams be prirodymų 
tiesos? O tokių mokytų, filo- 
sofų-išmincių buvo daug — o 
vienok patikėjo, ir savo gyvy
bę už Kristų prisikėlusį paau
kavai. . Gale — nenorėkime, 
būti mokytesniais kaip Augus
tinas, Krizostomas, Bazilius, 
Gregorius ir tiek tūkstančių 
vyli] visokeriopų luomų, švie
sių ir mokytij, iŠ kurių moks
lo bei išminties gilios mes ste
bimės; o juk tie visi į tų tie
sų tikėjo? KodeĮ-gi mes netu
rėtumėm tikėti į tų tiesų šutei-
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“Sekimas Jėzaus 
nuėjo namon; aš

ir mokytų per 
Gi neesu ant tiek 
kad panašioms 

galėčiau labiaus

1818 metais Velykos buvo, 
kovo 22 d. Ankstybesnių Ve
lykų negali būti.

1943 metais Velykos pripuls 
balandžio 25 d. Tai bus vė
liausios Velykos šiame šimt
metyje.

»

Pereitais metais Amerikoj 
katalikų skaičius pasididino 
ant 453.000 asmenų. Iš tų at
sivertėlių buvo 45.000.

------o------
Vokietijos socijalistai prita

rė naujam kariniam kreditui.

k us.
— Chi-cha! Ar-gi mūši] nebepažįsti, brolyti?! Chi-cha- 

cha’l
-Iš augštumos Jono ausys pagauna vieversėlio giesmę:
— Šeimininke! Šei.. .rai. .nin. .ke! Laukan sveiks, sėti 

laiks! tra-la-la! la-la!
Keleivis visai įsisvajojo.
Ak!, dar ir kiti balsai atsiliepia:

Pargrįžau?! Labų dienų!—kalena gar-— Kl-e-e, kl-e-e!
nys.

— K*u-ku! kuku!
— Gegutė jau čia!
Ir jausmų sujudintas, stojas’ ir apsidairo.
- Ar-gi čia-jau!? ar-gi galėtų tai būti?!..

Staiga Jono širdis nepaprastai suvirpėjo. Varpų aidas ga
lingu tonu atsimušė į jį visų. Milžiniškasis garsų heinalas iš- 
siskleido po plačiąja aplinkinę, išnešiodamas visiems iškil
mingu ir džiaugsmingu savo tonu:

— Alleliuja! Alleliuja!
Keleivis, kiek spėkos jam leidžia, žengia pirmyn.
— Gimtinės vietos varpai! Mūsų varpai! Prisikėlimas!
B^go šuoliais, peršokdamas net duobes ir ravus... Ne

bejaučia jau nuovargio, o širdis laimės ir išganymo pilna. A- 
kys-gi nebepaleidžia baltų bažnyčios mūrų, taip aiškiai mato
mų, aplinkui kuriuos procesija eina.

— Galingasis Viešpatie! Aš jau namie! Nepažinau iš 
karto tosios aplinkinės, sėdėjau snausdamas, o gimtinė vieta 
buvo čia ot liz pečių!

Bėgdamas paklumpa, keliasi ir vėl bėga be galo, bė atsi
kvėpimo. . Atsiranda jėgų, liūdesys pranyksta. Savųjų maty
mas, prigimtąja kalba maldos troškimas—tai širdies, sieo£ 
troškimas, išplaukiąs iš krutinės gelmių, skrenda pirmyn, 
kad greičiaus puolus ant kelių prięš Švenčiausiąjį...

Visas pasaulis ir okeanas išrodo jau beverčiu trupiilėliu 
tosios bažnyčios vaizde, tų varpų skarde. Ir dienos majesto
tas jau įsigalėjo ir apšviečia bažnyčią ir žmones, persiėmusius 
malda.

Keleivis, atsiradęs bažnyčios vartuose, puolė kniūpsčias 
ant žemės prieš prisiartinančiųjų procesiją. Žemę paliečia krū
tine ir, paplūdęs, ašarų šaltinyje, Šaukia:

— Šventoji mūsų žeme! Mūsų motina! Tu už viską brąn- 
gesnė 1

Keleivis ją sveikiną^ kaip palaidūnas sūnus, kurs ją įžei
dė, išbėgdamas svetur ieškoti laimės, geresnės duonos, negu 
ji gali duoti. Dabar-gi atsiprašo, kad apleido, kad nuskriau
dė ją... Meldžiasi už ją ir ašaras lieja...

— Vienatine!..
Kad ir buvo į svetimą šalį sveiku ir tvirtu nuvažiavęs, bet 

parvežė sunaikintą sveikatą, pūslėtas nuo darbo rankas, liū
desį ir nuslopintą dvasią... Vienok vėl randasi joje ir dau
giaus jau nebeapleis josios...

— Šventoji mūsų žeme!
Procesija išlengvo, bet iškilmingai eina aplinkui bažny

čių.. . Varpai gaudžia... Šventoji giesmė skrenda su begali
ne didybe, sykiu su varpų gaudimu, suteikdama pasauliui 
iškilmingą žinių:

— Kristus prisikėlė!
Giesmės garsas plaukia puikiąja ineliodija augštyn, 

besu Ir išsiskleidžia visur džiaugsmingai garsinant:’
*— Alleliuja!
Jonas pasikėlė nuo žemės ir, įsimaišęs į žmonių 

gieda su įkvėpimu iš širdies gilumos tų pačių giesmę...
ga maloniai apglobė jo kaklų moteriškės rankos. . Balsas, per
imtas laime, džiaugsmingas širdingai šnabžda:

, Šūnuti! pargrįžai jau.,. Brangiausias tu mano...,

Ir tu ir aš sugrįžova... 
Dievuliai!

už de-

tarpą, 
Stai-
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Lietuvos vėliavėlės
Lietuvos vėliavėlės nedidelės ir parankios.
Kiekvienam susipratusiam lietuviui pridera tu

rėti savo tėvynės Lietuvos vėliavą, kuria galima 
būtų papuošti savo namus, ypač svarbiose mūsų 
tautai dienose.

Lietuvių draugijų visokje apvaikščiojimai ir 
mass-mitingai negali būti be Lietuvos vėliavos.

Tautos Fondo skyriai, draugijos, pavieniai 
žmonės gali gauti tikrų Lietuvos vėliavų, kurias 
vartoja lietuvių valdžia Lietuvoje ir kurias užgyto 
Am. Liet. Visuotinas Seimas.

Vėliavos yra 12 colių ilgumo ir 8 coliai platu
mo, žalios, baltos ir raudonos spalvų su žirgvai- 
k.iu viduryje.

Parsidavinėja po 25c. ir pelnas nuo jų eina Tau
tos Fondan.

Reikalaudami rašykife~šiuo adresu:
TAUTOS FONDAS,

456 Grand Str., Brooklyn, N. Y.

gnpnpnpnljnpnįjnPi^npnipnPfpjjTOnpnprhjnpnancjnprĮDnC 
Lietuvos vėliavėlių galima gauti ir
‘ ‘DARBININKO’ ’ ADMINISTRACIJOJE,

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Dabar laikas pirkti

Lietuvių Darbininkų Ka ę

lendorių 1918 m.
KAINA 25 CENTAI. 

"DARBININKO" KNYGYNE, 
242 W. BB0ADWAY,
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BINGHAMTON, N.‘ Y.
Šis miestas yrą priskaito- 

rnas prie vidutiniųjų Ameri- 
♦ to- miesft; guli klonyje, aį- 

. suptas 'kaip^padkava kalnais, 
K per vidurį - bėgą nemaža upė, 
o paupiais vingiuoja daugybę 
linijų gelžkelių, už tai ir yrh 
Binghamton’s pusėtinai gar- 

. sus. ‘ Mažuma lietuvių čia 
jau apsigyvenę nuo-12 -r- 13 
metų, bet daugiau jų pradėjo 
apsigyventi tik per. pastaruo
sius penkis metus. Lietu
viai čia turi keletą pašalpinių 
dr-jų k. a. Šv. Jono, Šv. Juo
zapo ir Marijos * Magdaljetės 
moterų. Dę-ja Šv. Juozapo
buvusi katalikiška, bet įsis
kverbus keliems laisvama
niams, ištempė ant savo kurpa
lio ir padarė “fry.” L. Vyčių 
kp. mirusi. T. Mylėtojų kp. gy
vuoja.’ Cicilikai pirmiau čia 
buvę nemažai įsivyravę, bet 
1916 m. kun. Vanago dėka, ta
po sutverta parapija ir lietu
viai pasistatė sau bažnyčią, į 
kurią gali sutilpti lengvai 800 
žmonių. Skolos ant tos baž
nyčios turį apie $13.000. Ka
dangi kaip kitose naujose pa
rapijose, taip ir čia, negalima 
užlaikyti vargonininko, tai čia 
va/gonauja dabar mergaitė, 14 
metų Jasiulioniūtė, bet kaip 
ji vargonauja , tai tik stebėtis 
reikia, ji taip-gi ir chorą mo
kina, bet drąsiai galima saky
ti, kad ji viršija nekurius var
gonininkus vyrus. Ši mergai
tė savo protu ir rimtumu, pra
lenkia daugeli suaugusių. 
Jesiulioniutč pereitus metus, 
jau vargonavo lenkų parapi
joje. Žinoma dideli gabumai 
tos mergaitės savo keliu, bet 
čia jau priguli garbė nemaža 
ir tėvams už tokį auginimą. 
Iš tokių vaikų netik tėvai turi 
džiaugsmas bet ir visuomenė.

Lietuviai turi pasistatę sa
vo salę, tai yra puikiausi salė 
šiame mieste. Šerus turi pir
kę visokių pažiūrų žmonės, 
beū ir’ čia visa “raudonųjų” 
rankose ir jie čieli šeimininkai 
ant tos salės. Kada dar gy
venusi Vyčių kuopa, tai toje 
salėje Vyčiams nebuvo vietos 
ir raudonkakliai Vyčiams ne
duodavo nei pro šalį praeiti.

Dirbtuvės čia daugiausia 
avalinės. Didžiausia Johnso- 
no, ten dirba apie du tūkstan
čiu darbininkų. Dar yra ci
garų dirbtuvės, ten daugiausia 
dirba merginos. Mokestis 
sulyg darbo, nuo $15.00 iki 
$25.00 į savaitę. Atvažia
vus iŠ kitur darbas lengva gau
ti. Ypač Čia trūksta mergi
nų, o darbai merginoms lengvi.

Pragyvenimas čia kiek 
brangesnis negu apie Chicago. 

Iš laikraščių patėmijau, kad, 
kaip kur maisto produktai 
atpigę, bet čia ne, dar girdėjau, 
kad duonos kaina žada pakil
ti, bet tiesa užtai bulvės šio
mis dienomis buvo $1.25 buše
lis.

do. Po Rusijos revoliucijos tas 
mūsų J^P. ir katalikiškas kliu- 
bąs pirmutinis IŠ NewarkfeW 
per Pruseikos’ prakalbas surin
ko ir pasiuntė apie $40.00 rusų 
bolševikam popinti laisvę kri
kdyti visą rusų tautą. KHubas 
gali didžiotis prigelbėjęs pa
nardinti visą Rusiją į neišbren
damų nelaimių ir vargo balas. 
Rodos, tik .jau reikėtų pradėti 
.gėdinties dangstysiąs visokiais, 
katalikiškais vardais, nieko 
bendro neturint su katalikys
te, „

Newarko kozirninkams ga
li prisieiti blogai, mat valdžia 
šiandie juos visus priskaitė 
prie tinginių, vengiančių dirb
ti. Tokie visokie “gembler- 
ninkai” bus gaudomi ir stato
mi prie darbo. Newarke 
randasi apie tris profesijona- 
lus kaziminkus, kurie kelinti 
metai jokio darbo nedirba, 
vien iš kaziriavimo ir kitokių 
suktybių sau puikų pragyveni
mą daro.

Šiandie tarp ' Newarkiečįų 
kilo sumanymas pakeisti var
dus tų gatvių, kurios vadinasi 
vokiškais vardais, kaip va: 
Berlin St., Bismark, Avė. Bis- 
mark St., Bremen St., Bruen 
St., Dresdeu St., Frankfurt 
St., Hamburg PI. Naujus 
vardus “Newark Star—Eagle’ 
gatvėms rekomenduoja pakeis
ti šiandieninių pirmutinių žu
vusių Nevrarko kareivių.

j. Karavas.
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. Newark’o, N. J. lietuvaitės, kurios dalyvaus “Rožių DriĮl’e” Moterų Sąjungos 11 kuopos pa
rengtame “Margučių Vakarėlyj” Velykų dieną. Vakaras rengiamas Labdaringos Draugijos naudai.

; . -A

fįjvos: jaųųįinąs?./ Ar lankia 
jis'jVelyĮcų ryto?.. # Ne! nes 
'gal.nerą jo. kam laukti. Gal 
ne vieną mergužėlė gailesį Jo
nelio ar Juozelio,, gal ne vie
ną motinėlė ^sengalvėlė mel
džiasi skausmingai šaukdama: 
Viešpatie *ąr sugrąžinsi man 
sūnelį ir kada?.. Toks tai li
kimas užgavo mūsų brangią 
Tėvynę... bet nereikia galutinai 
nusiminti. Duos mums Aug- 
ščiausis, kad ateis laikąs,, ateis 
.gadynė, kuomet ir vėl fnes vi
si susilauksime tos iškilmės su 
tomis pačiomis apeigomis. Ir 
giedosime Dievui ir Lietuvai 
linksmą Aleliuja.

Adomas Pogazelskis.

*

i'

♦/

>

■ “J

* 'j

I

i

rj

JĮ

Lakštutė.
----- 0------

NEWARK, N. J.
Lietuvių Jaunuomenės po

litiškas ir katalikiškas kliūbas, l. . 1kovo 16 d. apvaikščiojo savo 
10 metų sukaktuves. Pami
nėjimui savo sukaktu.vių su
rengė prakalbas. Kalbėtojai 
buvo J. Liutkauskas ir J. Šal
tis. Prakalbose surinkta virš 
$20.00 liuosavimui iš kalėjimų 
prasikaltusių prieš S. V. Val
džią lietuviški} bolševikų vadų, 

s Kalbėtojai’ taip sakant smerkė 
vienas antro kalbą. Liut
kauskas, antrasis kalbėtojas 
be pasigailėjimo pradėjo kriti
kuoti pirmo kalbėtojo^-socija- 
listo kalbą, iš ko socijalistai 
baisiai nerymavo ir šokinėjo.

Viršuj paminėjau to kliubo 
. pilną vardą kaip jis save va

dinas. Čia reikia įsitėmyti, J. 
Politiškasis ir katalikiškas 
kliubas.Aiškiai matosi, kad tas 
“ir katalikiškas” pridėtas žo
dis tam ldiubui taip tinka, 
kaip žydui kryžius. Tas kliu
dąs sulik konstitucijos ir yra 
katalikiškas, bet praktikoje jo
kių katalikiškų ženklų neparo- 

J J

----- o------
WATERBURY, CONN.
Kovo 10, L. Vyčių 7 kp. 

turėjo mėnesinį susirinkimą. 
Ketinama įvykinti daug nau
jų sumanymų; įvesti narių ne
pilnamečių nors mažą mėnesi
nę mokestį. Vyčių dr-ja pa
sižadėjo Tautos Fondo 40 sky
riaus parengtuose Fėruose da
lyvautu Net du vakaru Vy
čiai apsiėmė scenoje pasta
tyti, kad palinksminti su- 
suriūkusius; taip-pat nuta
rė rinkti aukas karės nu
kentėjusioms, visokiais bū
dais, ir visokių daiktų pa
rengtiems fėrams ir atski
rą skyrių fėruose surengti, 
kaipo krautuvę.ir uždarbiauti 
karės nukentėjusiems ir kito
kiems Lietuvos reikalams.* 
Kuopa tam tikslui paskyrė $15. 
Taip-pat nustatytas platus vei
kimas choro ir teatralės gru
pės sulaukus po Šv. Velykų. 
Dar čia vienas platus vakaras 
yra skiriamas Vyčio organo 
palaikymui, kuris nebeužilgo į- 
vyks.

Susitiko ir vėl ginčai kas- 
link pirmiau paminėto p. 
Bružo, kad jis dalyvauja 
tarpe laisvamanių. Tam tiks
lui išrinktas teismas patirti 
dalykus teisingai aiškino, kad 
permato p. Bružuko neaiškų 
pasielgimą, kad nepilnai Vyčių 
organizacijai tarnaujantis, bet 
palieka dar jį toj pačioj vietoj.

J. V. Kovas labai daug 
užsipuolė ant p. Bružo, remda
masis tuom, kad toji draugija, 
kurioj p. Bružas priguli, yra 
sulaisvėjus, nes turi laisvama
nių laikraštį pasiėmus už or
ganą.

Kai kurie draugai rėmėjai 
p. Bružo reikalavo, kad dr-ja 
papeiktų tas dvi koresponden
cijas “Darbininke” rašytas’ 
apie p. Bružą, būk tai buvęs 
apšmeižimas; nereikėjo taip 
greit išduoti. Bet susirinki
mas neiškėlė jokios pažiūros, 
pripažinta kad buvo teisybė 
parašyta, tik tiek negerai, kad 
pergreit parašė ir nepasiklau
sė. Dabar kol kas pasilieka vis
kas ramybėje.

Stakerius Dudutis.
------O  

WATERBURY, CONN. 
Patėmijua--- ‘ ‘ Darbininke ’ ’

No 29 kovo 21 d. 1918 kur bu
vo pagarsinta a ūkęs lietuvių 
dienos kovo 4. Ten yra ne
pilnas surašąs. Visų lygus do
leris tai vienų garsinant, kitų 
nereikia užmiršt. 
Tautos 
dentas

NEWARK, N. J.

Nors A. L. R. K. Moterų Są
jungos 11-ta kuopa jaunutė, 
bet negalima sakyti kad ne
veikli. Kartu su didesnėmis i? 
senesnėmis draugijomis veikia 
Bažnyčios ir Tėvynės naudai.

Jau mūsų naujai statomai 
bažnyčiai aukavusi $50.00 ir 
žada dar daugiau aukauti.

Kuomet prasidėjo rinkliava 
Kalėdinin Fondan, ši kuopelė 
nors neskaitlinga ir neturtin
ga, vis-gi išgalėjo paaukuoti 
$5700. Per šv. Kazimiero die
ną nepasiliko nuo kitų draugi
jų ir kartu su visais aukavo 
kiek galėdama, kad vargstan
čiai Tėvynei pagelbėjus.

štai ir. per Velykas atsibus 
puikus “Margučių Vakarėlis,’ 
kuriame dalyvaus tik augan
tys jaunimas, su gražiomis 
dainelėmis, šokiais ir “dri- 
liais.” Dalyvaus suvirs šim
tas mergaičių ir vaikų. “Są- 
jungietės” paaukavo savo lai
ką ir darbą, mokydiamos šiuos 
vaikelius, kad surengus šį pui
kų vakarėlį Labdaringos Drau
gijos naudai.

Dar rengia visą eilę gražių 
vakarėlių ir vis geriems rei
kalams. Tik nežinia kodėl šio
ji kuope'lė tokia neskaitlinga. 
Turi tik cųvirš 30 narių. Juk 
Nevark’e randasi ar bent tu
rėtų rastis daug daugiaus mo
terį] ir merginų, kurioms apei
na geri durimi. Žinomas daik
tas, kad būtų galima prirink
ti kelius šimtus moterų bei 
juerginų. kurios neatsisako 
nuo katalikiško-tautiško veiki
mo, bet kol-kas, dėl nesupra
timo naudingo veikimo išvien,' 
dar jos į krūvą nesusispietė. 
Gal netolimoje ateityje dalykai 
persimainys ir-mūsų kolonijo
je susidarys gražus būrys mo
terų bei merginų, kurios savo 
veikimu pakels lietuvių vardą.

Sąjungietė.

L0WEL, MASS.
r

Kovo 10 d. buvo Lietuvių 
Tautos Šventės paminėjimas 
pobažnytinėje svetainėje. Pa
rapijos choras puikiai sudaina
vo Tautos Himną ir kelias dai
nas. Ponas Kneižis gražiai 
nupiešė Lietuvos dabartinį 
stovį. Nežiurent blogo oTo 
susirinko pusėtinai publikos. 
Aukų surinkta $9.36. Šios y- 
patos davė po $1.00 Stanisla
vas Aleksa, Kazimieras Dze- 
duliosnis, Jieva Dzedulįonie- 
nė. Po 50 c Antanas • Aleksa. 
Andrius Dzedulionis, Andrius 
Kasinskas ir Rožė Vikanskie- 
nė. Pinigai nusiųsta “Darbi
ninkui dėl pasiuntimo Tautos 
Fondui.

Kovo 17 d. toje pat salėj 
buvo prakalbos. Pr. Gudas la
bai gražiai papasakojo apie 
datbininktj reikalus ir reika
lingumą darbininkams susior- 
ganizavimgo. Aiškino apie 
kenksmingumą socijalizmo ir 
apie Lietuvių Seimą. Publika 
buvo labai užganėdinta.

Kovo 24 d. toj pačioj sve
tainėj kalbėjo p. A. Grigorai
tis iš Lavrence, Mas. Kaipp 
delegatas kalbėjo apie Lietu
vių Seimą. Papasakojo daug 
indomių ir svarbių dalykų.

Pep.
?

----- o------
FORT ADAMS, R. I.

Fort Adams portas gražus ir 
labai puikioj vietoj įtaisytas. 
Nekurie sako užima antrų 
vietą Suvienytose valstijose. 
Čionai yra nemažas skaitlius 
kariumenės. Randasi šeši 
Lietuviai. Niekurie iš jų jau 
senai tarnauja ir turi užėmę 
aukštesnes vietas. Galima 
sakyti visi gerai užsilaiko, bet 
apie savo tautą beveik visai 
nesirūpina. Knygų nei laik
raščių lietuviškų neskaito, bet 
čia jų ir negalima gauti.

D. Gutauckas.

CAMP GREENE, N. C.

Čia lietuvių kareivių yra 
apie 500. Ir yra gerų tėvy
nės mylėtojų, nes nepamiršta 
nei Lietuvos. Būdami ištiki
mi šiai šaliai, bet nori matyti 
ir savo šalį laisva.

Taigi šie. kareiviai pasiža
dėjo mokėti į “Tautos Fondą” 
iki karės trauksis. F. Ra- 
zanauskas 50 c. ant mėnesio, 
prisiunčia $3.00. V. Žvanaus- 
kas $2.00; po 25c. ant mėnesio 
Justinas Stankiavičius iš Wa- 
terbury,o $1.00. Juozapas 
Čėpla iš Philadelphia $1.00. S. 
Tiknis 50 c. Viso $7.50.

Jaunai Kareivis.

ko-

------o------
LEWIST0N, ME.

“Darbininko” No. 29 
respondencijoje iš Lęwistono
aukautojų surašė įvyko klaida. 
Turėjo būti šitaip: N. P. P. 
Šv. Mot. Dr-ja $10.00, A. L. 
R. K. Mot. S-gos 6 kp. $5.00. 
Po $3.00 aukavo: B. Mitkaitė, 
po $2.00 M. Dailidaitė, E. Ba- 
niuliene, A. Ivaškevičius, S. 
Ivaškevičiūtė. Po $1.00 M. 
Ivaškevičienė, S. Klevinskai- 
te, L. Kauneckienė, D. Straz- 
dauskas,. O. Šemeklienė, 
Adamaitis, N. Mikštas, 
Šabonas, K. Breitmozer, 
Jakutis, 
Gauronskaitė, B. Suslavičius, 
A. Judeikis, ,A. Labonskis, Z. 
Rimaitė, E. Rimaitė, A. Ri
mas, A. Kauneckis, J. Jasas, 
J. Vaznis, 
Bernotaitę.

TRENTON, N. J.
Kovo 17 di. buvo vietinis susi
rinkimas, kur buvo išdavimas 
raporto delegatų nuo Seimo. 
Visi su džiaugsmu priėmė V. 
A. L. Seimo nutarimą. Ant 
pabaigos p. Velivis pakvietė 
visus prie aukų. Aukovo se
kančios ypatos, po $1.00: A. 
Junca, T. Milinavičius, 
Velivis, J. Molis, 
ta, M. Jakubavičius, 
livis, J. Poškus, J. Diozulis, 
P. Milinavičius, K. Vaitavie- 
no, P. Miškinis, S. Milinavi
čius, K. Jesiavičius, V. Pra- 
segalavičius, V. Velička, A. 
Stačia vičius, 
D. Gribauskas, 
D. .Mikšėnas, 
V. Bartusevičius, 
J. Jakeliavičius, 
J. Ramšė, A.

f

.True.trnnslation flleij wlth the post- 
niaster at Boston, Mass. on Mareli 27. 
1018, as reųplred by the aet of Octoher 
», 1017.

VOKIEČIŲ SMARKUMAS 
MAŽĖJA.

ĮSIMUŠĖ KYLIU I TALKI
NINKŲ FRONTĄ. 

Milijoninė talkininkų rezervi
nė armija gatava trenkti į- 

teutonus.
Po šešių dięnų baisiausios 

kovos vokiečių ofensyvas ima 
silpnėti. Palengvėliau tesiva- - 
ro pirmyn, o spraga padaryta 
talkininkų fronte į vakarus 
ndo Cambrai pasidarė panaši 
kyliui ii* vokiečių veržimosi ne- 
išrodo ofensyvu, kurs viską 
šluoja ant savo kelio.

Kylio smaiilgalis nusidriekė 
už Albert, į pietus nuo tos vie
tos, o į rytus yra linija, nuo 
kurios pereitais metais von 
Uindenburg pradėjo savo 

4 4 strategišką pasitraukimą. ’ ’ 
Kai vokiečių smarkumas ma

žėja, tai dabar, kaip praneša
ma. talkininkai gatavi savo 
keliu padaryti prieš vokiečius 
ofensvvą, kurioj nors fronto 
dalyje. Kur ištikro tas bus 
padaryta, tai nebus žinoma, 
iki tas bus pradėta. Bet gali
ma tikėtis, jog užpuolimas bus 
be galo smarkus.

Yra. sužinota, jog talkinin
kų Taryba Versaliuose suren
gė didelę strategišką rezervi
nę armiją pavartojimui lygiai 
tokiame atsitikime, kurs išti
ko tas armijas, besikalančias 
nuo pereito ketvergo ryto. To
ji jėga turbūt bus išstatyta ten, 
kur bus viltis, kad ji galės 
sutriuškinti vokiečių antpuo- 
lančias jėgas ir nublokšti jas 
atgal per pūstvnes, per kurias 
anglai palengva traukėsi atgal.
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VELYKOS.
Šiandieną, kaip ir visuomet 

pirmiau, mes sulaukėme Vely
kų švenčių. Toji Velykų šven
tė ištikrųjų yra tinkamiausia, 
o ypatingai dėl mūsų tikinčių
jų krikščionių katalikų, nes 
Velykos mums primena Jėzaus 
Kristaus prisikėlimą iš nuini-

K. .rusių. Podraug mes giliai ti- 
V. Vaisie- kime, kad ir mes turime keltis 

J. Ve- iš numirusių. Mes Jėzų pripa
žįstame savo Išganytoju, savo 
Dievu, mes tikime, kad Jis 
mus patalpins savo amžinos 
laimės karalystėje, nes- mes jo 
kasdieną meldžiame: Ateik 
karalystė Tavo. Mes giliai ti
kime, kad nebuvo ir nebus pra-" 
kilnesnės Esybės už Jėzų; ne
buvo ir nebus prakilnesnio do
ros mokslo už tą mokslą, ku
rį suteikė žmonijai Jėzus Kris
tus. Ir tą mokslą tik Jėzaus 
Kristaus pasekėjai turi laimę 
pažinti ir tuomi skaitytis Die
vo išrinktaisiais ir tiems žodis 
Velykos, primena Jėzaus Kris
taus iš numirusių prisikėlimą.

Netikėliams bei atskalūnams 
toji Velykų šventė yra didžiau- 
sis religijinis retežis. Velykos 
juos įtraukia į baisiausi nusi
minimą ir jie tą žodį sutinka 
su pašaipa ir ironija. Jie sten
giasi visokiais būdais Velykų 
šventės vertę sumažinti, nes 
toji šventė jiems visados pri
mena jų dvasios skurdą šiame 
gyvenime, o užgrabiniame pra
pulti.

Mums šiandieną prisimena 
Velykų šventė, kaip mes būda
mi Lietuvoje ją švęsdavoiue, o 
ypač su kokiu nekantrumu mes 
jos laukėme. Rodos, žmogų 
kokis tai nervų intempimas 
varžo, kokis • tai troškimas, 
džiaugsmas, linksmybė kuo
met sulauki tos dienos.

Bet šios Velykos nors yra 
tos pačios, kaip buvo nuo am
žių, bet jos mums neatnešė tos 
linksmybės, kaip atnešdavo 
pirmiaus. Šiandieną negali bū
ti linksmas nei vienas lietuvis 
katalikas, nes širdis yra su
trinta tėvynės vargo gailesčiu. 
Gimtinė nuteriota, po ją vėjai 
pelenus vaiko.

Arba kaip gali būti linksmas 
tas lietuvis, kuris karės šmėk
los tapo nuvytas į gilumą Ru
sijos, kur vargai skurdą vaini
kuoja. Jiems tik prisiminus a- 
pie praleisfas Velykų šventes 
Lietuvoje ašaros plauja vei
dus, kuomet atsimena Velykų 
ryto linksmą “Aleliuja,” gar
bingą procesiją, karūnas. Tas 
vaizdas, kada einant apsukui 
bažnyčią, pučiant švelniam 
pavasario vėjaliui, plevėsavo 
virš minios galvų vėliavos, ne
išdils iš lietuvio minčių. Ne
skamba .fiems šį rytą tie seni 
varpai, nes jie tik skambėjo 
tardami paskutinį sudiev, kuo
met vokiečių granatos juos už
gavo.

O~ką veikia dabartinis Lie-

V. Velička,
P. Svecinskas 

J. 
J.
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Butkus, 
Cenkus, 

K. Turonis, 
T. Biekša, 

Ramšė, A. Bartkevičius, 
A. Junča, A. Micevičius ir M. 
Bužinskas. V. Palevičius 75c. 
Smulkių 60c. Išviso surinkta 
$32.35. Taipgi 3 d. kovo bu
vo krikštynos pas; J. Pošką 
No 642 Ohio Avė., kur svečiai 
bešnekučiuojant, J. Veliviui 
pakvietus visus prie aukų, au
kavo sekančios ypatos; M. 
Kastantinavičius $5.00, M. Ja
kubavičius ir K. Turonis po 
$2.00. Po $1.00 J. 
A. Galinskas,
S. Milinavičius, 
K. Velivis, T.
T. Kastantinavičius. 
J. Poškus, K.

tei

Velivis, 
K. Vaitavičius, 

O. Poškiutė, 
Milisavičius, 

Po 50 c
Jakubavičius 

ir V. Velička. Po 2.7 c P. 
Lapiniauskas ir V. Vaisieta. 
Smulkių aukų 50c. Išviso ant 
krikštynų sirinkta $19.00. 
Ženklelių parduota ant $20$0, 
mėnesinių duoklių $8.25. Viso 
pinigų sumoje $79.60 bus pa
siųsta į T. Fondą.

Korespondentas. 
------ o------  
LAIŠKAS.

(Rašytas p-lei Petrauskai- 
ir draugėms).
Aš E. Karašavičiutė tariu

jums visoms labai ačiū už atvi
rutę, kurią gavau nuo jūs. Mes 
visos Londono lietuvaitės veli- 
nam‘ jums viso gero ir laimės 
ant ateities. Dabar duodu jums 
žinoti, kad čia Londone nela
bai yra .smagu, nes vokietis 
atlanko mus tankiai su orlai
viais ir žinoma blėdies padaro. 
Bet ačiū Dievui da mūs lietu
viu neužmušė.k

Jeigu kada pamatyčiau A- 
meriką ir jus, tai labai daug 
galėčiau apsakinėt apie ši
tos šalies veikimus, taip-pat ir 
visų čionykščių lietuvaičių. 
Dabar pranešu, kad ir mes ke
turios draugės dirbam vienoj 
dirb.tuvėj, prie kareivių drabu
žių. Visus lietuvius vyrus su
ėmė į kariuomenę. .Čia visai 
mažai kas liko Londone. Da
bar turiu užbaigti savo laiške
lį, ir pranešu, kad perduotu
me t kitoms jūsų draugėms pa
siskaityti.

Emilija

. KĄ RAŠO VOKIEČIAI.
Berlinas, kovo 26. — Iki 

šiol pradėtuose mūšiuose išvi
so arinotų vokiečiai paėmė 9G3, 
taip pranešta iš štabo buvei
nės.

Daugiau, negu 100 “tankų” 
guli išimtose pozicijose, toliau 
pranešama

----- o-----
True translation filed with the post- 

master at Boston, Mass. on March 27, 
1918, as reųuired b.v the aet of Oetebe, 
6’ REIKALAUJA KRIMO.

London, kovo 25. — Turkų 
laikračiai, kaip Centrai News 
telegramos praneša iš Amster
damo, rašo, jog sulyg teisės 
pat-apsisprendimo Krintąs pri
valo būti prijungtas prie Tur
kijos, kaip Rusijos Baltikos 
provinc'jos tapo prijungtos 
prie Vokietijos.

—o------
Bolševikai organizuos armiją.

Bolševikų organe Izviestija 
Leon Trocki išleido atsišauki
mą pi igelbėti suorganizuoti ar
miją. Skelbia, jog bus įvestas 
priverstinas kareiviavimas. 
Buvusieji senieji oficieriai bus 
atgal pašaukti į armiją ir tu
rės būti mokytojais kariniame 
muštre. Jie bus kontrolėje vy
riausiųjų komisijonierių.

UŽ BLAIVYBĘ.
Mass. valstijos atstovų rū

mas nubalsavo už įvedimą pil
nos prohibicijos Suv. Valstijo
se. Už balsavo 145, prieš 95.

------ o------
DIDIS GAISRAS.

Jerscy Cityje ištiko keletą 
labai smarkių ekspliozijų. Bai
sus kilo gaisras. Nuostolių pa-
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Karašavičiutė. darė už $1.500.000.

k

V... %

Neužmetu
Fondui, gal; koflespon- 
ne visų vardus gavo. 
Adomas Sakalauskas.

B. Jakutis ir M. 
K. Eugels 90 c.
Vienas iš narių.

------o——

“Darbininko” knygyne ga
lima gauti gražių, pigių Vely
koms ATVIRUČIŲ, 
užeiti ir pasipirkti.

A. 
S.

K.
A. Vamečkas, C. 
itė, B. Suslavičių

Prašome
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SO. BOSTONO IR APIELINKiŲ J.IETUVIŠKŲ 
- DRAUGIJŲ DOMAI.

Balandžio 6 dienų š. m; Bostone 'rengiama milžiniška Li
berty Loan (Laisvės paskolos)’paroda, kurioje dalyvąus višų 
tautų žmonės. Lietuviams nereikėtų atsilikti, bet sykiu su 
kitais pasirodyti lojališkais šiai šaliai .ir pajemti ,kiekvieną 
Sųv. Valstijų valdžios naudingą lygį, ir kvočiama šiuo-
mi visos lietuviškos draugijos prisidėti prie “Liberty Loaį” 
parodos. Būtų gerai, kad, draugijos parodoje’gaĮėtų dalyvau
ti “iii eorpore.” Tam tikslui reikėtų sušaukti.ekstra susirin
kimus ir nutarti prie parodos prisidėti. Mažiausia į parodą 
išstatyti reikėtų 1000 lietuvių (vyrų ir moterų), ' * *

Parodos reikalų sutvarkymui utarninkę, balandžio (April) 
2 dieną šv. Petro parapijos svetainėje šaukiamas visų* norin
čiųjų dalyvauti pagodoje susirinkimas.

Malonėkite visi susirinkti 7:30 vai. vakare į paskirtą vie
tą ir ten bus apdaryta lietuviško parodos skyriaus plianas, iš
rinkta viršinftkai ir apkalbėta kiti dalykai.

‘ t
K * . 
' ' .A

DIDELE SVARBA!

i

•A

t

t

art

į
□]

□j

□gi 
?nl 
sa

KURIE IKI ŠIO LAIKO NEAPLAIKĖ “QUES- 
TIONATRE” nesėdėkite sudėję rankas, pakol “dėdė” 
pakvies jus, BET EIKITE T LOCAL BOARD kuriame 
registravotės ir reikalaukite, kad dėl pripildymo, Jums 
išduotų, nes jeigu jūs patys to nedarysite, apie jus 
kitas nepasirūpins.

NAUJI TAUTOS FONDO 
t SKYRIAI. ''

Kankakee, IlL 101 ‘sky
rius. .vaĮdyįon išrinkta: ‘ *

Pirm, ‘ Jobąs Daučiansįm^: 
567 N» Entr&me ąvU ’ , ■ 
■ UnM , prunkš Ž$brauska% 
533 N. Entrance avę. 

■t Ižd. Kazys Širvaitis/ 643 N. 
Dearbon avėK ' * .

Kovo 20, 1918, čarįėris pa
siųstas rast. Pr. Žebrauskui,

So. Bethlehem, Pa.102 
skyrius. Valdybon išrinkti: 
. Pirm. Juozas Virbutis, 1535 
Eiglit SL . .

Rašt. Valerijonas Mataitis, 
1457 Philips St.

Ižd. Jonas Virbickas, 1401 
JohnfŠt.

Kovo 20, 1918, .čarteris pa
siųstas rašt. V. Mataičiui. •

Frackville, Pa. — 1’03 sky
rius. Valdybon išrinkti: *

Pirm. Jokūbas Žvingilas.
Rašt. Jonas Bankieta, Box 

326. ■ (
Ižd. Kaulas Bieliauskas. 
Kovo 20, 1918, čarteris 

siųstas rašt. J. Bankietai.
Albany, N. Y. — 104 sky

rius. Valdybon išrinkti:
Pirm. Stasys Račkauskas.
Rašt. Bronys Lauraitis, 231 

Second St.
.Ižd. Mikolas Marcinkevičius.
Kovo 20, 1918, čarteris pa

siustas raštininkui Br. Laurai- v • ♦
C1U1.

Prie tų greit prisidės dar 
daugiau skyrių, kurie susior
ganizavo ar dar organizuojasi 
šiuose miestuose: AVashington, 
D. C., Coaldale, Pa., Ansonia, 
Conn., Haverliill, Mass. ir ki
tur.

Tautos Fondo sekretorius
Kazys Pakštas.

456 Grand St.,
Brooklyn, K Y.
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NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS
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Visais reikalais kreipkitės pas mane, kiekvienam 
suteiksiu broliška patarimų.

Ban. Juozas Kowaliauskas,
111 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

»

Teatras ir Koncertas
Rengia

LIETUVOS VYČIŲ 17 KUOPA 
ŠV. PETRO PARAPIJOS NAUDAI

Kovo — March 31 d., 1918 m.
■Zelykų pirmos dienos vakare 

PUIKIAUSI ĮVAIRUMŲ VAKARĄ
ŠV. PETRO PARAPIJOS- SVETAINĖJE, 

W. Fifth Street, South Boston, Mass.

Vakaro programas susidės iš teatro ir koncerto; 
bus taip-gi dainų, monologų, dijalogų, drilių, de
klamacijų. solo ir kitų margumynų. Dainuos šv. 
Petro Bažnytinis Choras po vadovyste p. M. Kar
bausko.

Į vakarą atsilankys “VELNIAS IŠRADĖJAS.” 
Bus ir VELYKŲ BOBUTĖ su tikrais lietuviškais 

kiaušiniais.
Į ši margumynų vakarų ateikit visi* ir pasi- 

džiaugkit puikiausiu programų. Visas pelnas 
riamas šv. Petro lietuvių parapijos naudai.-

ĮŽANGA visiems prieinama.
PRADŽIA 6:00 VAL. VAKARĖ.
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Paieškojintai
. 7 ■> ■ - - ‘ ** •* . , ** * ».

: JbJgų. gorite BTOsti gavo gi- 
miųes. ar pažįstamus, prisiųsiu 
paieSkojunų į

Jeigu norite kų liors greitai 
‘parduoti, paskelbk “Darbinin
kėj* Visus savo rė&al'avimuS1 
tuojaus paskelbk “Darbinin
ke.”. ■_ .

U» smulkius apskelbimus ir 
paieškojimus kaina:

' Už vieną, sykį z...........50e.
” du sykiu...........75c.
” tris sykius ... .. .$1.00 _ 
” šeštus sykius... .$1.75 

Pinigus siųskite iš kalno.
“DARBININKAS,”

242 Broadway, 
South .Boston, Masė.

------ o--- “
ANT RENDOS vieta dėl 

vienos deskos (rašomojo stalo) 
prie “Darbininko” adminis
tracijos. Būtų gerai, kad at
sirastų REAL ESTATE ir IN- 
SURANKzE agentas arba AD
VOKATAS. Apie sąlygas ga
lima sužinoti “Darbininko” 
Administracijoje, 242-244 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.
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Viena ypata sudėjo į mano ran
kas labai svarbius dokumentus, 
kurie paliečia p. Juozų Kurapkų 
iš Suvalkų gub., Kalvarijos aps
kričio,- Krokelaukio valsčiaus ii' 
miestelio. Pirui 18-os metų p. J. 
Kurapka gyveno- mieste Dubois, 
III. Jis pats, ar kas kitas malonės 
kuogreičiausia pranešti. Už pra
nešimų paskirta $10.00 dovanų.

KUN. J. RAŠTUTIS, 
103 Spr. Garden str., Easton, Pa.

VLADAS KAZLAUSKAS (Kazio sū
nus) ieškau Amerikoj gyvenančių gimi
nių ir pažįstamų. Voroncž. Gruzoraja 
ui. .Vo. 28. (Russia).

Istoriškai atminčiai
AMERIKOS LIETUVIŲ VISUOTINO SEIMO, 

BUVUSIO 13 D., KOVO NEW YORK’E.
Visiems žinoma firma STRUPAS & Co. paminėjimui Is

toriško Seimo, padarė sekančius dalykus: Auksinius guziku- 
čius 10 “karėto” po $1.00 ir po $1.50, taip vadinamus Gold 
Filled po 75c., paauksuotus po 50c. Laikrodėliams kabutes 
ant šilkinio kaspino po $1.75 ir $2.50. Ant šikšninio kabutės 
po 25c. Pastatyti ant kamodės kristalinė žvaigždė 3 colių dy
džio su Lietuvišku herbu 75c. Puikus paveikslas rodantis A- 
merikos lietuvių vienybę “VARDAN TOS LIETUVOS” 50c.

Viršminėtus daiktus turėtų Įgyti žėdnas vienas lietuvis 
ir lietuvaitė, kam da neužgeso lietuviška širdis.

Reikalaudami siųskite kartu su orderiu ir pinigus stem- 
pom ar monev orderiu. Jeigu kam netiktų ar nerastų vertu, 
pinigai gražinami.

Taip-pat mes darom visokius draugystėms guzikus, ’ ku- 
kardas, vėliavas, antspaudas ir tt. Kreipkitės šiuo adresu:

STRUPAS & CO.,
92 WARVICK STREET, NEWARK, N. J.

Tie kurie pirko namus per 
Lithuanian Agency 

A. Ivaszkeviczlų.
Kovo 14, trijų šeimynų me

dinius namus ant Bo.lton St. p. 
Henry McMurrv nuo Charles 
Plevokas.

Kovo 15, 3 šeimynų namus 
Dorchcster’yjo p. Peter ir Ro- 
zalia Apšiegai nuo Adolph G. 
Pierco. Taip-gi tų pačių dienų 
papirko du naujus namus Jo
seph ir Katherine. Šejiukevi- 
čius nuo Henry Holiomanm

Kovo 16, 3 šeimynų namus 
Dorchestervje p. Peter ir Ag
nės Mulevich nuo Elvira Cu- 
rrv. Tų pačių dienų papirko 
gerus 3 šeimynų namus ant 
Fifth st. p. Joseph Hohamann 
nuo Joseph Senukevičius.

Kovo 18, papirko vienos 
šeimynos namus ant E. Broad- 
way City Point p. Elizabeth 
Plevokas nuo .Tolini Falvey gi
minių;

PfRKITE WAE SAVING 
STAMPS.

V
s

LIETUVIU JAUNŲ VYRŲ 
' KLIUBO

šešti metiniai ir labai puikūs

ŠOKIAI
Bus PANEDĖLYJ, 

Balandžio (April) 1 d., 1918. 
-NEW BETHESDA HALL, 

409 Broadway, So. Boston.
ĮŽANGA: vyrams 35c, 

moterims 25c.
Šokiai tęsis nuo 8 vai. vakare 

iki 1 vai. nakties.

SO. MACHESTER, CONN. 
DIDELIS IR LINKSMAS

BALIUS
Rengia

, Lietuvos Vyčių 21 kuopa
Atsibus

SUBATOS VAKARE,
6 d. Balandžio 1918 m.
TINKER SVETAINĖJE.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lie
tuvaitės! Nepraleiskite šios 
progos, nes tai bus pirmas toks 
gražus balius po Velykų.

Visus širdingai užprašo at
silankyti

Rengimo Komitetas.

I

Pnfeškau giminių Viktorijos Klgiu- 
tės, Prano Ir Onos' Bendoraičių. 
na Suvalkų gub., Pilviškių par., 
rausiu kaimo, 
rolt, Mich.
čiaucs iš Pančeklų kaimo, 
juos žinote arba jie patys, atsišauki
te šiuo adresu:

Ą. POŽĖRA,
1986 W. 15th Avė., Gary,

Paei- 
Pa- 

Pirmiaus gyveno Det- 
Taip-pat Juozo StarkevĮ- 

Kas apie

Ind.

Paieškitu giminių Antano Banio, J. 
Banio, M. Banio, Prano Valkausko Ir 
jo moteries. Jie gyveno Chicagoje 
1912-13 m. Paeina iš Kauno gub. Mel
džiu jų atsišaukti šiuo adresu:

A. J. ir MONIKA JANUTIS, 
Steuderup Statton Ilorseus, Danmark.

motinos Apanavičietičs, 
Ir sesers Marcelės Apa- 
paeina iš Suvalkų gub., 
pav„ Gievaravo vaišu.,

I'a ieškau 
brolio Adomo 
navičių. Visi 
Marijampolės
Klevinės kaimo. Prašau atsišaukti šiuo 
adresu:

ANTANAS APANAVIČIUS.
Allen St., Bridgeport, Conn.

(North America.)
54

Paieškai! Juozo Samuolio Suvalkų 
gub., Svetošino 
sodžiaus. Jeigu 
te man pranešti 
šiuo adersu :

ANTANAS JAKŠTYS,
21 Congress Avė., IVnterbury, Conn.

valsčiaus, Praščiunų 
kas žinote, malonėki- 
arba pats atsišaukite

*

Paieškau brolio Juozo Morke- 
vičiaus, k Paeiną SnvąTkų gub., 
Punsko paarpijos Aądrijavo_ vai., 
^ZaiŠiulišlębį kaiino, DU. ribėtai ąt* 
gal Center str,', King-
ston, Pa. . .

i Malonėkite atsišaukti šiuo ad
resui ’

’ VINCASMORKEVIČM,'
, f '

60 Congress Avė., Waterbury, Ct.
i -0 * •

Aukokite į Tautos
Fondą.

....... «... ................ ...........—...  . —
Kovo 2 d. Antanas Šapam i s 

išmainė savo dvejus namus So. 
Bostone ant kitų dviejų namų 
Dorchester’yje, tarpininkau
jant Antanui Ivaszkevicz Lit
huanian Agency.

Pavasariui atėjus.

Cupyrlght 1716 

Kayaf Tado r* 
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Bus šilta. Dabar geriausias laJkas 

užsisakyti siutus ir pavasarinius plo- 
ščius kuriuos mes pasiuvam puikiai 
sulig vėliausios “block" sistemos kir
pimo. šitaip pasiūti drabužiai geriau
siai tinka kožnam žmogui, žemos 
kainos — darbas gvarantuotas. Taip
gi visokius drabužius išvalom, Išprosl- 
nam ir sutaisom .

So. Boston Custom Tailors, 
K. PL1OPHS, A. 6AM0KA1TIS SAVININKAI 

278 Ilroadicay, South Boston, Mass.

PAVASARINIAI ir VASARI
NIAI DRABUŽIAI pasiuvami ge
riausia ir pigiausia tik pas: 

J. BERZELIONĮ,
4 Haymarket Sq., Boston, Mass.
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D. L. K; KKKTUČIOf DR-JOS 

BOSTON,. MASS. , 
VALDYBOSADRESAI.

PlRMįNINkAŠ — jonas AdomavlCiuš,
122 Bowen Št., So. Boston, Mass.- 

VICE-PIRM. — Pranas Tulelkls,
130 Bowėn Ęt., So. Boston,' Muss. 

PROT, RAŠT.—' Juozapas Vlnkevičlils,
376 IV. Second St., S., Boston, Mnss. 

FINANSŲ BAŠT. — St.: Noreika;
79 W. Second St., S. Boston, Mass* 

KASIERIUS — Andriejus ZdJieckas,
171 Fjfth Str., Sb. J3oston, Mass. 

MARŠALKA —- Justinas Tuleikis,
180 Bowen.St,, So. Boston, Mass.
D. L. K. Keistučio Dr-ja Bos

ton, Mass. laiko mėnesinius susi
rinkimus kas antrą nedėldienį 
kiekvieno menesio 2 vai. po pietų, 
164* Hanover. St., Boston, Mass. 
Malonėkite visi ateiti ir daugiau 
naujų nariu su savitu atsivesti.
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iiSIMON F. PAUXTIS .

■ LIETUVIS ADVOKATAS 
u PabaiįfOk mokalit pMattvąniįoi . 
J • unlvoriatfifa 
j j Uiaiimą varymu provų vifuoiėč 
j; ri ' toiamuoae. ' / 
R 022 Land, Tltle Bulldlū?, 
i j ’ Broad & Chestnut St
|Į J’sua phonb:
16 “ . jOfflso — ųpruce 2200.
K Namą — Tfoga 4442 J.
3* 5 1212 W. ERIE AVĖ. .
f PHILADELPHIA, PA.

........ , ,: * 
C' ■. • „v,.,.
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ŠV. JONO EVANGELISTO 
BLAIVININKŲ DR-JOS 

SO. BOSTON, MASS. 
VALDYBA.
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lietuvis Fotografas.
Ar turi savo didelį paveikslų?

Jeigu ne, tai 
ateik Ir nusitrauk puse tuzino 
kabinot Ir gausi vien* dideli ar* 
tlstl^cal padarytų paveikslų visai 
dovanai.

Taipgi norintis mokytis to ama
to gali atslfiaukti:

• J. J. DRIZA,
509 Su. tn4 St., Philadelphla, Pa.

PIRMININKAS — Motiejus žioba,
29 VVebster St., Mulden, Mass. 

VICE-PIRM. — Jomis Galinis,
20 AVlnfleld St., So. Boston, Mnss.

I PROT- RAST. — Jonas Glineckls,
282 Silver Str., So. Boston, Mass.

II PROT. RAST. — Marijona Brikaitė,
45 Vale St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAST. — Povilas Petrauskas, 
230 Fifth St., So. Boston, Mass.

KASlEItlUS — Andriejus Nnudžlilnas, 
16 VVinfield St, So. Boston,. Mass.

MARŠALKA — Jonas Urbonas,
145 Silver St., So. Boston.

- Draugija laiko susirinkimus'kas 
trečių nedėldjenį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus Balandžio 21 d. 
Viršminėta. draugystė yra viena 
iš didžiausių ir teisingiausia aprū
pina savo narius.

COSMOPOLITAN 
CARMENT 

CORPORATION.
Didžiausia Lietu- 
vių Korporacija 
Brockton, Mass. |

Mūsų Korpora 
cijos narys St. 
Reikauskas Board 
Direktorių yra į- 
galiotas rinkti reinkotų orderius 
ir pardavinėti Šerus. Šerų kaina 
$10.00. Esant reikalui kreipkitės:

COSMOPOLITAN GARMENT 
CORPORATION,

95 Spark St., Brockton, Mass.

p
Bell »■ tone, Dickineon 8995 M.

I
Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BroadSt, Philadelphia, Pa. 
Phvsician and Surgeon (lietuvis gvdv- 
tojas ir chirurgas pabaigęs Indianos 
Universitetą) Gydo visokias Iiis vv 
ru, moterių irvaiku Daro operacijas. 
Ofiso Valandos: 9-11 rito. 2 i i», p.vt ; 9

___  vakaro. Nedėliotu-,; 9-11 rito 1 l popiet.

1 1 ......... . ......... .  .... . ......
NUSIPIRK MOSTIES.

Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdirba 
Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidų mosčia per keli* 
vakarus, o padarys veidų TYRU 
ir SKAISČIU BALTU. Toji mos- 
tis išima pietums raudonus, juo
dus arba šlakus ir prašalina viso
kius spuogus nuo veidų. Pinigu* 
gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS, 
P. O. Box 36, Holdbrook, Mas*.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
1

Ofiso adyno«
• 1-8P.M 7-8 P.M.

PIRMO' KLESOS

DANTISTAS

; A-.

Cl 'do visokias ligai 
Priskiria Akinius.

419 Boylston St , Boston, Mass.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

NedSHotnla! I 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare.

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
Iki 8 vai. vakare.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 BROADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON®
Tel 502 S. B, įįl

NUO ADMINISTRACIJOS 
į gerb. “Darbininko” skaity

tojus ir LDS. narius.
Per paskutinius 3 mėnesius 

ir dabar gauname daug nusis
kundimų. kad laikraštis “Dar
bininkas” gaunamas neregulė- 
riai.

Į visus nusiskundimus atsa
kyti atskirai būtų bereikalin
gas darbas ir išlaidos.

Mes jau kelius sykius aiški
nome laikraštyje ir dabar at
kartosime, kad visi tie, kurie 
negaunate reguleriai laikraščio 
‘"Darbininko” tuojaus praneš
kite mums savo vardų ir adre
sų, o mes tokius skundus ati
duosime krasai (pačtui). Ka
dangi mes laikraštį išleidžia
me reguleriai kaip 3 mėnesiai 
atgal, tai visi turėtų ir gauti 
reguleriai.

LDS. kuopų raštininkai su
žinoję, kad narys negauna lai
kraščio reguleriai privalo pa
imti jo vardų ir adresų ir tuo
jaus siųsti “Darbininko” Ad
ministracijai.

Pranešimai, kad nariai skun
džiasi jog negauna laikraščio 
reguleriai nieko negelbės iki 
mes neturėsime jų vardų ir 
adresų. ...

i “Daib?* Administracija,

Paieškau Antano Stračkaičio, Kos- 
tanto ir Prano Rimkevičių; visi iš 
I’ieščių kaimo. Panemunės parapijos. 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu: 

ANTANAS JAKŠTYS, 
Congress Avė., VVuterbury, Conn.21

Paieškau Alekso Petrausko Kauno 
gub., Šiaulių valščlaus. Jis gyveno 
Ilockford, III. Malonėkite jis pats ar 
kas kitas pranešti, aš turiu svarbų pra
nešimų.

VLADAS RUSILAS,
29 Bruce S t., Latvrence, Mass.

tt - -

ANT PARDAVIMO FARMA.
80 akerių dirbamos žemės su 

triobomis, parsiduoda labai pigiai. 
Priežastis pardavimo, savininkas 
turi dvi farini ir vienų nori par
duoti. Dėl platesnių žinių kreip
kitės šiuo adresu:

P. BRAZAUSKAS
R. I, Custer, Mich.

ANT PARDAVIMO.
Parsiduoda dvi fanuos, po 610 
akrų žemės. Vienos kaina $3.500, 
antros $2.500. Abi turi gerus bh- 
dinkus. Kas indouiaujate tomis 
geromis farmomis kreipkitės ad
resu :

JOHN BOLINSKAS.
R. I. CUSTER, MICHIGAN.

TAUPYK PINIGUS PIRK
DAMAS WAR SAVING 
STAMPS. JŲ GALIMA 
GAUTI “DARBININKE” IR

X f' *

11,111 —m nu ■■ Uiti

Tel, So. Boston 270

DR. JOHN NacDONNELL, N. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai. 

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.
DYKAirJDYKAI?ll,HI,ri1

Reikalinga vyrų ir 
merginų mokinties 
BARZDASKUČIO a- 
mato. Mes išmokinam 
į labai trumpų laikų 
už dykų.

GLOBĖ BARBER SCHOOL 
J. šmulkštis, 

439 — 3rd Avė., Pittsburgh, Pa.

L. D. KALENDORIUS 
DYKAI.

Jeigu nori gauti Lietuvių 
Darbininkų Kalendorių 1918 
m. dykai, tai nieko nelaukda 
mas siųsk $3.00 už prenumera 
tų “Darbininko” ir gausi tę 
didelę dovanų dykai.

TYY _
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Su bent kokia chro ’iškn, nervų arba Šiaip kokia ilga,

Y lauja specialisto piuarriavlmo.
<£♦ IEŠKOKITE PAGELIOS TExN, kur galėsite ja

YYYYYYYYYY
Y
Y _____ _____________ . .. .

sitės. Geras ir užtikrintas ištyrimas (egzam.) parodys Jums tikrų < 
fiziškų stovį ir padės Jums atsistoti ant sveikatos kelio. Tas lSgel- , 

4^ bės Jus nuo kančių ir kitur negero gydymo. ,
Daug metų praktikavęs. Paskiausieji Ir geriausieji gydymai— , 

medlkaligkl ir elektriški. Naujausi Ir geriausi prietaisai. Viskas 
kas geriausia sergantiems.

AR JUS KENČIATE.
Nuo silpnų nervų,, skaudančio uugarkaullo, užmiršimo, nenor- 

mallo Širdies mušimo, silpnų plaučių, apsnūdimo, sunkaus j auti- 
tuo. galvos skaudėjimo, svaigulio, neaiškaus matymo, silpnumo 

. « sąnarių, ulcerlo, Žaizdų, kataro, užkimimo gerklės, nuo skaus* 
mų viduriuose arba nugaroj, gerklės skaudėjimo, apvilktų liežuvį, 
konstipacija. reumutlzmo skausmu arba spaugų? šhj Ir daug kitų 

£ ilgų, nm> kurių matosi pirmas p»-sergėjimas, nustoti sveikatų ir 
tvirtumų ant visados.

Aš gydžiau vyrus ir moteris per daug metų. Vienas abdlanky- 
♦t*mas pas mane užganėdins Jus ir apie mano gabumus persitikrinsite, 

kad aš pasiekiu tiek gerų pasekmių į trumpų laikų gydy> Y 

mo. Aš gydau tik tikrų prležast] ligos ir silpnumai pranyks. Atsi- 
minkite, kad pasitarimas yra absoliutiškai veltui.

t Atelkirr pus mane tuojaus, Jeigu Jums reikia gydytis, UžvU-
Y kimus iĮgtm yru pavujLnga. Nei viena liga ne stovi ilgai bė veikimą

♦į Dr J. H. KENEALY
k 673 WASHINGTON ST.
X Antros dury* nuo Gayety The atre, Bceton, Mase.

AUŠROS V. M. D. DRAUGYS
TĖS VALDYBOS ADRESAI. 
Pirm, —.Jonas P. Andriulūiu- 

I ims, 20 Pine St., Atliol, Mass.
Draugystės box 191..........

Vice-pirm. Paj alas Gažunuas 
25 EssęK St. Atliol, Mass. 

Prot. rast. — Juozas Aidikonis, 
20 Pine Str., Athol, Mass. 

Fin. Rast. — Vlados Matulis, 
387 South St., Athol, Mass. 

Trečias Rast. — St. Vidugiris, 
20 Pino St., Athol, Mass. 
20 Pine Si Athol, Mass. 

Kasierius — P< .: s Puščius, 
3! Piife St,, Athol, Mass.

Kasos globėjai:— 
Antanas Andriliunas, 

92 Tern St,, Athol, Mahs.
Jonas Stanis, -

jOĮtorlU n> Atrol, Mm

I

SERGANTI f
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| VYRAI IR MOTERIS
EIKITE PAS MANE!

hington st. 
arti Boylš- 
ton st. ant
antrų 

bų

673 Was-

Prad&ulte tiesiai eiti Sveikatos

Jums lSegzamlnavimas nieko nekaštuoa,

3

kuri relka-

SURASTI.
keliu.

Ofiso valan
dos: ‘

9 vai. ryte iki
4 vai. po pie

tų.
Vakarais, 

nuo 6 vaL iki
8 vaL 

Nedėliomis
10 vai. ryte 

iki 2 po pietų. 
Jeigu Jus Ola gydy-

i
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