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lin visokios fintifliuškos. 
Suvargusiuoš parems unija, 

i Turi ištekliaus gerokai. Pri- 
Visiems susipratusiems trūkus žada paremti visa 

darbininkams atėjo kvotimų Am. Darbo Federacija, 
valanda. I Vįsi Amerikos darbiniu-

Dabartinis anglekasių' kar turės šventę priedermę 
streikas-tai paskutinis di- ®fotl anglekasiams i pagel- 
dysis, generalis mūšis tarp; , . . , *

' , _ • • I vvnuhiniicio ____ tr\cs cbzinnii-organizuotų darbininkų ir I 
organiuotzo kapitalo. J ei 
laimės kapitalistai — prasi
dės baisus, dar didesnis iš-į

• naudojimas darbininkų ne 
; tik kasyklose, bet visose iš- 

dirbystėse, nes juk būtų su
griauta pati didžioji darbi
ninkų tvirtovė.

Jei laimės darbininkai — 
unijizmas bus išgelbėtas, or
ganizuoti darbininkai galės 
drąsiai žiūrėti į ateitį. Su 
tuomi, žinoma, jų vargai 
nepasibaigs, bet atlaikę sa
vo pozicijas, jie išeis iš tos 
kovos garbingai, su ginklu 
rankose, su išgelbėta unija.

Kapitalistai jau paleido į 
darbą savo mašiną — spau
dą, — papirkinėjimus, šni
pinėjimus ir k. Kapitalisti
nė spauda dės visų pastan
gų, kad tik nuslopinus ūpą 
streikuojančių darbininkų. 
Jie nuolat garsins spaudoje, 
kad darbininkai jau neatsi
laiko, kad jų tarpe nėra vie
nybės, kad grįžta į darbą. 
Bus ir teisingų tokių žinių, 
bet daug bus ir prasimany
tų, dar daugiau perdėtų, iš
pūstų. ,

Labai ilgai streiko negalė- 
kęsti ir kapitalistai. Jie 
valdžia džiaugiasi, kad 

yra dviem mėnesiam, 
kas gi toliau? Jeigu 

darbininkai išsilaikytų per 
laimėjimas

x DĖL ANGLEKASIŲ 
STREIKO.

•,. I Svarbiausia — ne skebau- 
• | ti; — kas dirba — atskirti 

U dalelę uždarbio streikinin
kams. Kas nedirba, lai nei 
nemano važiuoti į mūšio vie
tą judošiauti.

Turi mobilizuoties visos 
darbininkų jėgos. Kaip ka
ro lauke—vieni kovoja prie
šakinėse pozicijose, kiti to
liau, kiti namie būdami re
mia. Bet kovoja visi. Taip 
ir darbininkams reikia su- 

! prasti, kad šioji kova, tai y- 
ra visų darbininkų kova. -

LDS. turės būti didelė pa- 
gelbinė įstaiga šio stręiko 
laiku. Visos L. D. S. kuo
pos lai ruošiasi streikinin
kams į pagelbą. Juk kiek 
ir mūsų narių dalyvaus^ ko
voje priešakinėse pozicijose. 
Kiti visi turės juos remti, ir 
netik juos, L. D. S. narius, 
bet ir kitus kovotojus, nes 
toji kova, tai visų darbinin
kų kova .

Rašynėkite dažnai į “Dar
bininką” apie tikrą streiko 
padėtį.

Netikėkite kapitalistų 
spaudai.

Streiko laiką naudokite 
dvasios stiprinimui, naujų 
žinių, mokslo ingijimui.

Vyturys.

du mėnesiu
jų pusėje būtų. Jau antram 
mėnesiui beeinant daugelis 
reikalingiausių fabrikų tu
rėtų užsidarinėti, kai-kurie 
gelžkeliai turėtų sustoti, kai- 
kurie miestai nebeduotų 
šviesos, sustabdytų gatve- 
karius. Taigi dar antram 
mėnesiui einant kiltų šalyje 
neramumo, baimės. Patys 
kasyklų savininkai pradėtų 
galvoti, kad bene tik reikės 
eiti ir tarties su darbinin
kais. Valdžia ne juokais im
lų ruošties įsikišti. Gi po 
dviejų mėnesių — darbinin
kai jau diktuotų savo sąly
gas.

KAPITALISTAI 
IŠVIEN.

W ashington. — Atstovas 
Browne iš Wisconsin valsti
jos pasakė, kad anglių kom
panijos taip nenuolaidžios 
ir arogantiškos dėlto, kad 
jas remia kiti kapitalistai. 
Nurodė, kad anglių kompa
nijas remia Plieno Korpora
cija ir geležinkelių kompa
nijos. O pastarąsias valdo 
12 kitų finansinių įstaigų. 
Todėl anglių kompanijos ne
tik darbininkų nepaiso, bet 
ir valdžios nenori paisyti.

BALSUOS SKYRIUM.

% J. StockhoVm. — Švedijos 
Taigi klausimas tame: ar parlamentas perleido bilių, 

išsilaikyti bent du mė- kuriuo leidžiama piliečiams 
Lai kiekvienas ang- nubalsuoti ar įvesti prohibi- 

prisiruošia bent ciją ar ne. Tai moterys ir 
dviem mėnesiam nedarbo, vyrai balsuos skyrium, taip 
Lai didziausis taupumas į- parlamentas nutarė. Mote- 
• yksta jų gyvenime. Šalin rys norėjo bendro balsavi- 
gėrimai, šalin tabakas. Ša- mo.

POLITINĖS ŽINIOS. | MILŽINAS GATAVAS.

Italijos užsie-

SVARBIOJI KONFE
RENCIJA.

X

Genoa.
nio reikalų ministeris Schan- 
ger paskelbė, kad visų val
stybių, kurios pakviestos 
dalyvauti konferencijoj, tu
ri būti bal. 9 d. Rusijos de
legacija jau atvyko. Ant ru- 
bežiaus ją pasitiko užsienio 
reikalų ministerijos sekreto
rius grafas Ricotti ir Rusi
jos atstovas Italijon Vorovs- 
ki. Grafas Ricotti sveikino 
Rusijos delegaciją valdžios 
vardu ir prižadėjo diploma
tinę neliečiamybę per visą 
delegacijos buvimo laiką.

Konferencija tęsis apie 
norą mėnesių.

IŠGAINIOJO RUSUS.
- ■ ______ ’* • / I

Genooa. — Iš Genoos ir 
apielinkių Italijos valdžia 
išvarė rusus. Buvo nužiūrė
ta, kad buvo daug apsistoju
sių rusų aristokratų-monar- 
kistų. Kadangi į Genoą at
vyksta Rusijos bolševikų de
legacija ir bus svarstoma 
Rusijos pripažinimas, tai 
monarchistai gali sukelti 
demonstraciją arba net pasi
kėsinimų padaryti, kaip kad 
Berline buvo padaryta ant 
Miliukovo. Rusai monar- 
kistai baisiai nekenčia ren
giamos konferencijos. Ge- 
nooj Rusijos delegacija ap
sistos karališkame hotelyje 
ir bus prie jos pastatyta spe- 
cialė sargyba.

Delegatai jau pradėjo 
rinktis. .Miestas jau" pa
puoštas visų šalių delega-Į 
tams priimti. Gamta ir-gi 
papuošė miestą, nes medžiai 
jau išlapojo, parkai ir sod
nai' žaliuoja.

SUSIRGO KARALIUS.
Bielgradas. — Susirgo ka

ralius Aleksandra. Kas jam 
atsitiko neskelbiama.

N , - - - — -

PIETAVO KRŪVOJ.
London. — Nuo karo lai

kų pirmu kartu Amerikos ir 
Vokietijos ambasadoriai 
pietavo krūvoj. Pietus buvo 
surengęs Vokietijos amba
sadorius.

Cuxhaven, Vokietija. — 
Milžiniškas tik ką pastaty
tas laivas buvo išbandytas 
ant jūrės. Plaukia 23 mai- 
les vaalndoj. Išvystė 68.000 
arklių jėgą. Tas laivas vadi
nasi Bismarck. Jis bus par
duotas Anglijos firmai Whi- 
te Star Line ir vadinsis Ma- 
jestic.

LAIVAS NELAIMĖJE.

Neto York. — Atplaukęs 
su pasažieriais iš Proyiden- 
ce laivas Concord užėjo ant 
seklumos. Pasažieriai 
vo valtimis nugabenti 
kranto. z

bu- 
ant

JAPONŲ VOKIEČIŲ 
SUSIARTINIMAS.

Berlin. — Japonijos pra
monės atstovai padarė su
tartį su Siemens Schuckert, 
Vokieitj os elektro-technikos 
išdirbystės vadu. Netrukus 
Tokioj bus įsteigta didžiulė 
elektrikinių daiktų dirbtu
vė. Tai dirbtuvei statyti ir 
vesti Schuekert siunčia Ja- 
ponijon 20 inžinierių.

TARPTAUTINĖ KOR
PORACIJA.

London. — Iš pasitikėti- 
nų šaltinių skelbiama, kad 
pienuojama įsteigti tarptau
tinę korporaciją Europos 
pramonei ir pirklybai at- 
steigti. Yra bandoma pri
traukti ir Amerikos kapita
listai. Norima sukelti £20,- 
000,000. Po 20 nuoš. turėtų 
dėti šios valstybės Anglija, 
Vokietija, Francija, Itali
ja ir Belgija. Be to sutar
ta pakviesti prisidėti Suv. 
Valstijos, Japonija, Dani
ja, Holandija, Šveicarija ii 
Čeko-Slovakų a. Jei šito? 
pastarosios dėtus, tai tuo 
met viršuje minėtosios ' po 
mažiau dėtų.

PATARIA GINKLUO
TIS.

New York. — Kadangi 
nuo sausio 1 d. vagystės ir 
apiplėšimai labai pasididi
no, 'tai pradėta raginti poli 
cijos viršininką apginkluoti 
gyventojus. 'Kaikurių ban
kų tarnautojai lavinasi sau

DAVĖ SĖKLŲ.
Washington. — Suv. Val

stijų Miškų Sąjunga paau
kavo Francijai ir Anglijai ti. Chamber of Commere 
per jų ambasadorius 100.- nuskyrė komisiją, kuri su 
000.000 eglių sėklų. Sėklų policijos viršininku svarstys 
užteks 100.00 akrų apsėtu kaip kovotr sU piktadariais.

vietos. A. Kerpauskas buvo uo
lus veikėjas katalįkiškoj dirvoj, 
už tai jis ir nepatiko laisvama- 

ŽEMAIČIŲ KALVARIJA. — niams. Prašalinus jį nuo vietos, 
10 d. vasario čia buvo iškilmingos vaikų tėvai susirinkę surašė skun- 
pamaldos už šv. Tėvą Benediktą dą ant instruktoriaus ir po skun

du pasirašė visi tėvai. ‘ ‘ Lietuvos 
Ūkininke” No. 4 Davatka pava
dino visus tuos katrie užstoja riuo bus denortuojami nepi- 
mok. A. Kerpauską davatkomis. 
Bet čia vargšė labai apsiriko. Ji 
nebeatskyrė nei savųjų. Mat dau
gumas socialistų pasirašė po skun
du ant instruktoriaus, o instruk
torius —• socialistas. Davatka no
ri ginti savuosius žmones. Žmo
nės labai gailisi mok. A. Kerpaus- 
ko. Jo vieton atvažiavo socialis
tas mokytojas. Dabar turėsim 5 
mok. laisvamanius.

XV. Bažnyčioj buvo labai gra-, 
žiai padirbtas kontafalis. Žmonių j 
dalyvavo labai daug. Buvo atlai
kytos gedulingos pamaldos, pasa
kotas tai dienai pritaikintas pa-, 
mokslas. Taip-pat buvo nufoto
grafuotas kontafalis ir kun. J. Ge
ruliui pamokslą sakant.

Žiogas.
M

ŽEM. KALVARIJA. — Šį me
tą čia buvo dideli šalčiai, siekė iki į 
21 R, bet pradžioj vasario šalčiai 
pradėjo mažėti ir pabaigoj vasa
rio pradėjo sniegas tirpti. Šį me
tą žiema atsižymėjo dideliais šal
čiais ir dauguma sniego. Dabar 
jau visai mažai bėra sniego. Pir
momis dienomis kovo mėn. pasi
rodė vieversiai ir špokai (šneku
čiai-varnėnai). Turbūt jau bus pa
vasaris.

žiogas.
X

ŽEM. KALVARIJA. — 5 d. ko
vo čia įvyko visuotinas pavasari
ninkų susirinkimas. Šitas susirin
kimas pasižymėjo tuomi, kad pir-

DEPORTUOS DEG
TINDARIUS.

Washington. — Atstovų 
, butas milžiniška balsų di
džiuma perleido bilių, ku-

žiogas.

LDS. N. A. IŠVAŽIAVIMAS
30 d, Gegužio š. m. Šv. Roko 

parapijos darže Montello, Mass. 
rengiamas milžiniškas išvažia
vimas. Orchestra paimta vie
na iš tų, kuria kiekvienas šokė
jas yra pamylėjas, o ypatingai 
jaunintas. Kai kurie' ž'imus 
darbuotojai iš tolimesnių lietu- 
viųkolionijų jau pasižadėjo da-

liečiai ateiviai, pagauti 
moonshine išdirbinė j ant. Už 
tą sumanymą balsavo 22? 
atstovu, o prieš 73. Prie
šingieji atstovai nurodinėto 
kad šitas sumanymas nėra 
prohibici.iai stiprinti, bet 
kad Amerikonai “hootlegfre- 
riai” nor sau daugiau pelno 
turėti.

Tas sumanymas pavesta * 
dabar senatui svarstvH

RIAUŠĖS.

mą kartą dalyvavo dvasiškiai ir i hvautr Išvažiavime su prakal- ir kitais
jbomis kiti taip kaipo svečiai. 
Rengėjai deda visas pastangas 
kad iš puoti Išvažiavimo vie
ta kuopui Iriausia ir gražiausia, 
kad dalivauvusieji tame Išva
žiavime turėtų ilga ir ne iš dil
domą atminti.

Visos katalikiškos draugijos 
Bostone ir apielinkėje yra pra-; 

Nuoširdžiai soma nerengti jokių pikninkų

narius užsirašė naujasis klebonas 
kun. Povilas Pukys ir vikaras 
kun. J. Gerulis. Pukys savo kal
boj pasisakė dirbsiąs pavasarinin
kų tarpe. Nutarta steigti pava
sarininkų knygyną ir kun. kl. Pu
kys paaukavo “Laisvės” prenu
meratą, o vikaras Gerulis paauka
vo prenumeratas “Tėvynės Sar
go” ir “Vienybės.” j 
ačiū už dovanas gerbiamiems ku-(bei išvažiavimų ant 30 dienos 
nigams. Gal gerbiamieji ameri- Gegužio, o sykiu dalivauti.L.D. 
kantai paaukautūmėt mums knf- S. Naujos Anklijos Išvažiavi- 
gų, o gal kas užsakytumėt mūsų me. 
kuopai kokių nors katalikiškų lai
kraščių šiuo antrašu; Žem. Kal
varijos “Pavasario” kuop. kun. 
kl. P. Pukiui, Sedos paštas, Lith
uania.

Iz. Valančius, pirm.

TELŠIAI. — 24 d. vasario čia 
buvo mitingas, kurį davė St. Sei
mo narys M. Krupavičius. Mitin
ge daug žmonių dalyvavo ir no
riai klausėsi gerbiamojo St. Seimo 
nario apie' St. Seimo darbuotę. 
Krupavičius tai gerai yra žinomas 
ir . “Darbininko” skaitytojams 
kaipo žymiausis kr. dem. darbuo
tojas. Taip-pat M. Krupavičius 
dalyvavo visuotiname ateitininkų 
susirinkime, kuriame ir-gi šį tą 
pakalbėjo iš politikos ir tt. Die
ve padėk M. Krupavičiui dirbti 
‘ėvynės ir bažnyčios labui.

Žiogas.

La/ivrence, Mass. — Išei
nant streiklaužiams iš Paci- 
fic dirbtuvių 5.000 pikiet- 
ninkų apipuolė juos. Įvyko 
riaušės. Daug moterų ir 
merginų sužeista akmesais

vo mėtomi riaušėms įvykus. 
Prieš pat skebų užpuolimą 
policistų nebuvo. Bet greit 
jų atsirado arti 125. Daug 
buvo areštuota.

I

PINIGU KURSAS.
Žemiau paduodame kiek 

kainavo pasiuntimas 1,000 
aukisnų į Lietuvą. Prie že
miau paduotų kainų yra 
priskaityta pasiuntimo kaš
tai :

Pirmadieny, baland. 3 — $4.00 
Antradieny, baland 4 — $4.00 
Trečiadieny, baland. 5 — $3.80 
Balandžio 6........................   39c.
Balandžio 7.........................40c.

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

BOSTON 27, MASS

r¥¥T

KOMPANIJA ATSAKYS.
IMongantoum, W. Va. — 

Tarp angliakasių rasta iš- 
dirbystė moonshine. Kadan
gi angliakasiai gyvena kom
panijos namuose, tai valdžia 
laikys kompaniją atsakomy
bėje.

ŽEM. KALVARIJA. — čia nuo 
saujų jų Metų tapo paliuosuotas 

nuo mokytojavimo mokytojas A 
nicetas Karpauskas, kurs tebuvo 
vienas iš 5 mokytojų 'katalikas 
Laisvamaniai pastebėjo, kad jis 
vaikus auklėjo Kristaus dvasioje 
o žydelio Markso mokslą pasmer 
kia. Jį neteisingai apskundė in
struktoriui būk jis vaikus mušąs 
Instruktorius atvažiavęs nerinkr 
žinių iš vaikų jo vedamo j mokyk 
loj. o bet rinko žinias vedamoj' 
mokykloj L. Vitkaitės laisvame 

nės. Instruktorius tinkamų žinr 
nrisirinkęs nuo nežinančių vaik 
ir prašalino A Kerpauską nuc

Susivienijimas Lietuvių | 
R. K Amerikoje “ 

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBfi!

Tai musų, lietuvių katalikų nesugriaunama 
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas 
rašyk, nes ji:

1. Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtines $150.00, 
$250.00, $500.00, $750.00, $1000.00, $2,000.00. $3 000.00.

2. Moka pašalpą nariams ligoniams kas savaitę^ po 
$3.50, $7.00, $10.00, $14.00, $21.00.

3. Šelpia suvargusius narius ir našlaičius.
4 Nariai gauna S. L. R. K. A. organą, savaitinį laik

raštį “Garsą”.
5. Skleidžia apšvietą, leidžia gerus raštus ir dalina na- 

x riams veltui.
6. Platina tikėjimą, dorą, rūpinasi tautos reikalais, re

mia Lietuvos respubliką.
7. Lengvomis sąlygomis apdraudžia vaikus nuo vienų 

metų amžiaus.
Įstojimas į 8. L. R. K. A. pigus, mėnesio? mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse Hetuvią kolionijosc Amerikoje, todėl, norin
tieji informaciją, kreipkitės prie kuopą Sektotoriy arba tiesiai Į 
tro Baltinę:

S. L. R. K. AMERIKOJE
222 So. 9th str., Brookl

r.
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Jėzus Kristus-Dievas.

2 D'ABBININKSB
Į kia amžinastį, nes pas Dievą, nėra nė pereito nė į turi ateiti, kurs pirm manęs radosi kariam aš šaulį, jog davė savo viengimi Sūnų, ydant kiek- 
būsimoio laiko, nes Dievas visados vra. M o iže. ngsmi vertas s+riSti Vnmin tSuk »» ; it tnril-n

Subata, Balandžio 8 'd.,

PATSAI VIEŠPATS JĖZUS LIUDIJA, JOG 
JIS YRA MESIJAS.

Įekartą V. Jėzus pasakė apie save, jog jis yra 
Mesijas. Kokią reikšmę gali turėti Išgąnyto- 
jaus apie save liudijimas?— Ką pasakė apie 
Kristus, tai yra tikra tiesa, nes Jisai: 1-o savo 
kalbos teisingumą patvirtino stebuklais. 2-o 
Dievas Tėvas pasakė: “Tas yra mano numylė
tasis Sūnus... Jo klausykite.”'Juk jeigu Kris
tus būtų neteisybę sakęs, tad V. .Dievas būtų 
nesakęs r “Jo klausykite.” Iš šių dviejų daly
kų aišku, kad V. Jėzaus žodžiai yra šventa tie
sa, dėlto turime mes Jo klausyti. Dabar pažiū
rėsime ką V. Jėzus apie save kalbėjo.

Šv. Jonas (krikštytojas) norėdamas mokinius 
išmokinti apie Mesiją, siunčia juos pas V. Jėzų 
paklausti: “Ar Tu esi, kursai turi ateiti, ar 
kito laukiame?.” V. Jėzus užuot stačiai atsaky
ti: “Aš esmi Mesijas,” kartodamas Ižai jos pra
našo žodžius, kurias aprašė Mesijos darbus, lie
pia pasakyti šv. Jonui: ką girdėjote ir ką regė- 

; jote: aklieji mato, raišieji Vaikščioja, raupuo
tieji yra apčystijami, kurtiniai girdi, numirėliai 
keliasi iš numirusių, neturtėliams apsakojama 
Evangelija.”
• Kitą kartą ir vėl aiškiai V. Jėzus pasivadino 

| save Mesiją, kalbėdamas su mergina iš Sarnari- 
jos.. Kuomet jijė pasakė V. Jėzui: “žinau, jog 
ateis Mesijas, (kur vadinasi Kristus.) kada tad 
jis ateis, visa mums apreikš.” V. Jėzus jai tie
siog atsakų: “Aš esmi, kurs su Vtvim kalbu.” 
ELitur V. Jėzus sako, og Jis atėjo išganyti pa- 
sauilį, tai yra atlikti Mesijaus darbą (kas "yra 
aišku iš jau svarstytų pranašysčių, ypatingai iš 
Danieliaus pranašystės.)

Vieną kartą Jėzus paklausė mokinių kuom J 
laiką žmonės? Apaštalai atsakė, jog vieni ma
no, kad Jis esąs Jonu Krikštytoju, kiti vadiną 
Eliją, kiti Jeremiją pranašu ir tt. Paskui Jėzus 
paklausė jų: “jus gi kuomi sakote mane esant? 
Atsakydamas Simonas Petras, -tarė: “Tu esi 
Kristus, Sūnūs gyvojo* Dievo.” Atsakydamas 
gi Jėzus, tarė jam: palaimintas esi Simonai Bar- 
Jona, nes kūnas ir kraujas neappreiškė tau, bet 

g“ mano Tėvas, kurs yra danguose.” Kaip 
matom čionai, Jėzus šv. Petro kalbos nepapei
kia, bet pagiria, tai yra Mesiją. Dar priduria 
V. Jėzus, jog tai ne patsai žiųo, bet jam Dievas 
Tėvas tai apreiškė. Visai kitaip būtų atsakęs 
Kristus, jeigu būtų šv. Petras suklydęs. Kuo
met V. Jėzus kalbėjo, jog .Jam artinasi valan
da, kurioj reikės Jam mirti už žmonių nusidė
jimus, šv. Petras, greičiausia iš didelės meilės, 

i: ‘Tėatsitolina tai ąuo-Tąvęs, Viešpatie' 
nebus to Tau.” V. Jėzus, matydamas klaida 
smarkai nubarė šv. Petrą, sakydamas: “Trau
ks šalin už manęs, šėtone, nes ne tai misliji, kas 
yra Dievo, bet kas yra žmonių.” V. Jėzus bara 
apaštalą užtai, kad tasai neapsvarstęS nori at
mainyti V. Dievo valią, pirmesnėj gi kalboj šv. 
Petro pasakymas buvo teisingas ir tiek-pat 
reiškė, kaip kad būtų patsai V. Jėzus save pa
vadinęs Mesiją, nes jo kalbą pagyrė.

Peržiūrėjus apie Mesiją pranašystes paties V. 
Jėzaus stebuklus ir Jo paties apie save paliu
dijimus, aiškiai galime išto išvesti, jog tasai 
Jėzus yra Dievas Pasiuntinys arba žydų laukia
mas Mesijas.

JĖZUS KRISTUS YRA NE TIKTAI MESI
JAS, BET IR DIEVAS.

Žinodami, jog Jėzus yra Mesiją (arba Kris- 
81 tum, arba Dievo Pasiuntiniu,) rūpįsimės suras

ti priparodymus, jog Jisai yra tikru Dievu. Pir
miausia žiūrėsim pas pranašus, paskui kaip 
Viešpats Jėzus patsai apie save manė ir ant galo 
eisim prie stebuklų.
Ką pasakė pranašai apie Mesijaus Dievybę?

Jau kalbėjom apie antrąją Mesijaus asme 
nį, sugrįžę tad pažiūrėsim ką jis kalba apie 
Kristaus Dievybę. Štai jos žodžiai “Viešpats 
tarė man: Tu esi mano Sūnus, aš šiandien Tave 
pagimdžiau.” Čionai ^fesiją V. Dievas vadina 
savo Sūnum, pabaigoje-gi psalmės, Dievas liepia 
garbinti Mesiją lyginai taip, kaip save sakyda
mas: Tarnaukite Viešpačiui su baime ir links
minkitės su drebėjimu. Imkitėsi mokslo, kad 
kartais neužpyktų Viešpats ir kad nepražūtu- 
mėte nuo teisaus kelio.” ’

“Imkitėsi mokslo” — iš hebrajiškos kal
bos išvertus, reikš: “bučiuokite Sūnų.” Bu
čiuoti ką-nors Senajam įstatyme reiškia ati
duoti Dievišką garbę. Jobas rašo: “Ir bučia
vau savo ranką savo lūpomis, kas yra didžiau
sias nusidėjimas ir užsigynimas prieš augščiau- 
siąjį Dievą. Sabėjai garbindavo dangaus kū
nus: saulę, mėnulį, žvaigždes... kaipo dievai
čius, užtai Jobas jiems viršminėtu būdu išmėti- 

[ nėja. kad jie garbina Dievo sutvėrimus ir savo 
I rankų dirbus, garbinti gi tokius daiktus yra 

didžiausias nusidėjimas prieš Dievą, savo Su
tverto ją. Dėlto ir šioj psalmėj: “ imkitėsi moks- 
lo” arba kaip iš hebrajiško reiktų išverkti: bu- 

. čiuok; - r j”, reiškia atiduokite Mesijai — 
Dievo Sūnui Dievišką garbę. Jeigu Mesiją ne
būtų Dievu, tad Sutvertbjas nelieptų Jb garbin
ti taip lyginai, kaip Dievą.

Grįšime dar prie augščiau parašytos septin- 
| tos psalmė.e eilutės: “Aš Tave šiandien pa

gimdžiau.’, šv. Povylas sako, jogei V. Dievą-
; taip sakydamas norėjo parodyti, jog Mes:.;n* 

|E yra Dievu. “šiandien" Dievo apreiškime vuš-

busimojo laiko, nes Dievas visados yra. Moizė nėsmi vertas atrišti jo kurpių dirželį.” . vienas kurs,į Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų
norėdamas sutanoti Dievo vardą, klausė kas Jis į Ne tik šv. Jonas ape V. Jėzų liudija, bet aheaną gyvenimą. Kas į Jį tiki, neeisti teisiaę 
rra; Dievas atsakė: “Aš esmi, kuris esmi” ir ypatingai Jo darbai: “Aš gi turiu liudijimą imag, kas gi netiki, jau yra nuteistas, nes neti- 

liepė pasakyti žydams: “kuris yra, siuntė ma-didesnį kaip Jono. Nes darbai, kuriuos man . • . . — — — —____ . i
ne paa jus” tai yra “Dievas siuntę'mane pas davė Tėvas, kad juos išpildyčiau; patįs darbai, 
jus.” ' !kuriuos aš daraa, duoda apie mane liudijimą,

Keturiasdeesmts ketvirtoji psalmė aprašė jog Tėvas mane siuntė.” Tuomet V. Jėzus pa- 
Męsijos'ypatybes, tarpe tų visų aiškiai Jį va-sakė: jau viena, stebuklai mano padaryti liū
dina Dievu: “Patepė Tave Dieve, Tavo Dievas dija apie mane (kurie buvo pranašauti) ir kiti 
linksmybės alyva.” Čionai V. Dievas mkvėpda- darbai, tai yra visas Mesijaus asmens aprašy
mas tos psalmės rašytoją apreiškė sykiu, kad mas išsipildė manyje ir išsipilus viskas, iki pa
tašai Mesijas yra Dįevas. Zylai: ą^ymaehus,! baigsiu su jumis gyventi, užtai mano liūdiji- 
Aguila ir Teodocijon, versdami Šv. Raštą, nors mas apie save yra teisingas, nes tai liudija 
daugelį vietų apie Mesiją tyčia iškreipė, šitą;patsai V. Dievas per ' pranašus. Dėlto galėjo 
tečiau paliko nelytėję) I "V .Tattbg v\ocal’v4i c r/lr analine? rz/ilrl rri n a • iriai

šimtas devintoji psalmė gana trumpa, bet joje 
turime kutenę visą apie V. Jėzų mokslą. Pari
ziejai, norėdami Išganytoją kaip nors suklup
dyti kalboje, uždavinėdavo įvairius klausimus; 
V. Jėzus ir sykį uždavė klausimą: “Kas jums 
regisi apie Kristų? Kieno yra Sūnus? Sako 
jam (pariziejai:) Dovydo. Tarė jiems (Jėzus) 
Kaip gi tad Dovydas dvasioje vadina Jį Vieš
pačiu, sakydamas: Tarė Viešpats mano Vieš 
pačiui: sėskis po mano dešinės, iki padėsiu Ta- senas žmogus gali vadinti piemenuką sūnum, 
vo priešus, kaipo suolelį tavo kojų. Jeigu tad 
Dovydas “vadina Jį Viešpačiu, kaip yra jo Sū
nus?” Pariziejai ir žydų mokyti žinojo, jogei 
toji psalmė aprašo Mesiją ir V. Jėzus tasai Do
vydo Sūnus, yra Dievas. Čionai pariziejams pa
rodo V. Jėzus tą pranašystę, bet jie sugėdyti 
dar labiau griežia dantimis ant Ięganytojaus i/ 
tykoja kaip nors pasmerkti mirtim vartoja išsireiškimą: “Mano Tėvas;” norint

Pažiūrėsim ką sako toji psalmė apie Mesi-' gi pažymėti savo mokiniams, kad ir jie yra Die- 
jaus Dievybę. 109 psalmė, kaip ir kitos yra pajvo sūnumis, kalbą: “Jūsų Tėvas.” Niekados 
rašyta hebrajiškoj kalboj. Hebrajiškai Dievą V. Jėzus neišsitarė: “Mūsų Tėvas, norėdamas 
vadinama Jahve, arba Elohim, arba Adonai.' sykiu pažymėti, kad Jisai ir žmonės yra Dievo 
Visi tie tris vardai reiškia tą patį. Dabar pa-!sūnumis. V. Jėzus mokindamas Apaštalus 
žiūrėkim kaip parašyta psalmėje: “Tarė Vieš-'melstis, liepia tarti:: “Tėve mūsų, kursai esi 
pats mano Viešpačiui.” Hebrajiškai jeigu žo-!danguose,” Patsai-gi kitaip kalba. Liepdamas 
dis į žodį išversti, šitaip bus: “žodis Devo į (atleisti kitų įžeidimus, kalba: “nes jei atleisite 
Dievą.”(Tenai yra-pavartotu .du žodžiu: Jah- žmonėms jų nusidėjimus, atleis ir jums jūsų 
ve ir Adonai, kurie, kaip sakiau, tą patį reiškia ‘ dangiškasis Tėvas jūsų nusidėjimus. Ir kuomet 
Iš pinuos tad eilutės matom, jogei Mesijas yra Į Jėzus sykiu su mokiniais kreipiasi prie Dievo, 
Dievas. iš tiesų reiktų laukti išsitarimo “Tėve mūsų,”
- Toliau aprašoma yra Mesijaus galybė, ku- j ‘“į
rią ypatingai parodys dienoje paskutinio teis- Į' ~ ’ 
mo. Dėlto gi Jam (Mesijai) duota toji galybė 
sako antra pusė treiosios eilutės: nes ‘iš yščios: 
rieš aušrą (lugiferum) pagimdžiau Tave.” “Iš 
yščios reiškia, jogeei Mesijas yra tos pačios pri
gimties, kaip Gimdytojas, Dievas Tėvas. Ir iš 
i lon matom, jorg Mesijas yus Dievas.

Jau svarstom Mikiejaus pranašo' pranašystę 
pirmam skyriuj ją svarstydami, turėjom omeny
je apie Mesiją, dabar gi svarstom, jog tasai Me
sijas yra Dievas, užtai dar sykį sugrįšim prie 
jos (pranašystės:) “Ir tu, Betlejau.. . iš tavęs 
maų išeis, kuris bus viešpataujančiu Izraeliuje, 
ir išėjimas Jo nuo pradžių, nuo amžinasties 
dienų*5. “Išėjimas Jo nuo amžinasties dienų,” 
tai yra, jog Mesijas (Jėzus Kristus) yra visa
dos, neturintis pradžios. Be pradžios gi arba yra Dievo Sūnumi, būdamas 12 metų Jerozoli- 
nuo amžių gali oūti tiktai Dievas. Štai ir vėl mos bažnyčioj. Tai tikosi per Velykų šventes, 
turime priparodymą, jogei Mesijas, arba Jėzus 
Kristus, kuriame išsipildė pranašų smulkiausi
(prašymai s-j JT3 Di&SSi

Ižai jas pranašas aprašinėdamas Mesijaus 
užgimimą, sako jog Jisai yra'Dievas: “ vardas 
Jo: stebėtinas, patarėjas, Dievas, galingas, tė
vas ateinančio amžiaus^ ramybės kunigaikštis” 
Kitoj vietoj pranašas apie Mesiją sako: “Ateis 
patsai Dievas ir išgelbės mus.”

Arkaniolas Gabrijelius apreikšdamas Šven
čiausiai Paneliai, jog Ji paliks Mesijaus Moti
na, taipogi salto, kad Jis bus Dievas: štai pra
dėsi yščioje, ir pagimdysi Sūnų, ir praminsi Jo 
vardą Jėzus, šis bus didis ir Augščiausiojo Sū
numi bus vąįjintas?’ /

Daugiau neieškosim pas pranašus auie Me
sijaus Dievybę; tos pranašystės, kurias svars- 
tėm, verčia mus pasakyti, kad Mesijas, Jėzus 
Kristus, yra Dievas.

Patsai Viešpats Jėzus liudija, jog 
Jis yra Dievas. • -

Nieks negali būti teisėju nuosaviam dalyke;
sako patarlė. JLaikanties šito sakinio, atrodo 
jog V. Jėzus paties apie save liudijimas, nagali 
turėti jokios vertės. Ir iš tiesų, kuomet Jėzus 
pavadino save pasaulio šviesa ir gyvenimo švię- 
tos nešėju, tuojau sukilo didžiausi jo nepriete
liai, sakydami: “Tu.liudiji pats apie save; ta
vo liudijimas nėra tikras.”

V. Jėzus jau pirmiau, progai atsitikus, pri
pažino' tą abelną taisyklę, sakydamas: “jei Aš 
pats duodu liudijimą apie save, mano liudijimas 
nėra teisingas,” tai yra, jeigu tiktai sakyčiau 
o daugiau nieko tuomet galėtumėt Man netikėt. 
Toliau V. Jėzus, idąnt parodyti pariziejams jų 
klaidą, sako, kad “ yra kitas kurs duoda liudi
jimą apie mane; ir žinau, jog teisingas yra liu
dijimas, kurį apie mane duoda. Jus siuntėte 
pas Joną ir ji davė liudijimą tiesai”. Parizie
jai laikė pagarboj šv. Joną krikštytoją, kuris 
buvo apie Kristų mokinęs, tad V. Jėzus ir sako, 
kad yra kitas kuris apie Jį liudija, tai yra šv. 
Jonas. Kuomet; šv. Jonas pradėjo krikštyti ir 
apsakinėti atgailą, tada pariziejai siuntė Jo pa
klausti, kas jis yra? — ar netik Kristus? Šv. 
Jonas, žinoma, atsakė, kad ne Kristus, bet: “Aš 
balsas šaukiančio tyruose; taisykite kelią Vieš
paties, kaip pasakė Ižai jas pranašas.”. Klau
siamas apie Jį šventų paslapčių: “Aš krikš- 
tvju vandenim i; tarpe jūsų gi stovi, kurio jus apie Mesiją ir tt, 
nepaž statė. Tasai yra, k"."- ;

Į V. Jėzus pasakyti sekančius žodžius: “jei jus 
je'pasiliksite mano kalboje, tikrai būsite mano mo

kiniais; ir pažįsite tiesą, ir tiesa jus išliuosuos.” 
Žinodami, kad V. Jėzsu negali mūs suklai

dinti, pažiūrėsim, ką Jisai pasakė apie savo 
Dievybę.

Išganytojas save ir kitus žmones tankiai 
vadindavo Dievo Sūnumis. Save tačiau vadin
davo tikruoju Sūnum, žmones gi prisavintais 
vaikais per V. Dievo malon (Taip pavyzdin

Žmogus vadinasi Dievo sūnumi, kuris pildo Jo 
įsakymus, taip panašiai, kaip kuris gyvenda
mas nusidėjimuose vadinasi “velnio sūnum”, 
arba kuris myli tėvynę Lietuvą, gali vadintis 
“Lietuvos sūnumi.” Taigi priešingoj prasmėj 
vadindavosi save V. Jėzus “Sūnum Dievo.” 
Jisai kreipianties savo vardan į Dievą, visados 

į vartoja išsireiškimą: “Mano Tėvas;”

ve:” “negersiu nuo šio laiko iš to vynmedžio 
vaisiaus iki anos dienos, kad jį naują gersiu su 

!jumis mano Tėvo karalystėje.” Kitur: “ir Aš 
siunčiu ant jūsų prižadėjimą mano Tėvo atei
kite, pagirtieji Tėvo Mano, imkite karalystę, 
sutaisytą jums nuo pasaulės inkūrimo”. Taip 
V. Jėzus atskiria save, kaipo tikrą Dievo Sūnų, 
nuo mokinių ir kitų žmonių, prisavintų sūnų 
Dievo malone.

Gustav Dalmen aramajiškos kalbos žino
vas yra priverstas .pripažinti, kad niekur nega
lima rasti, kad Jėzus būtų, kokiu nors būdu, 
Dievo Sūnumi išsireiškęs netikro to žodžio 
prasmėje, tai yra,. kad reikštų netikrą Dįevo 
Sūnų, bet prisavintą.

1) V. Jėzus pirmučiausia išreiškė, jog Jis

Prašventus 8 dienas Jerozolimoj, Šv. Motyna ir 
šv. Juozapas grįžo: namo, V. Jėzus gi liko Jero
zolimoj. Šv,^Panelė ir šv. Juozapas pajutę, kad 
Jėzaus nėra einančio namo tarpe giminių, grį
žo atgalios Jerozoliman, kur surado bažnyčioj 
sėdintį tarpe žydų mokytojų, klausiantį ir klau
sinėjantį jų. Tuomet tarė jam jo motina: “Sū
nau, kam mudviem taip padarei? štai tavo tė
vas ir aš gailestingai tavęs ieškojova” Ir tarė 
jiem: “Kas yra, kad manęs ieško jota? ar neži- 
nojota, jog aš turiu būti tame, kas yra mano 
Tėvo.”

Čionai matom, kad Jėzus drąsiai, tikrai ir 
ramiai parodė, jog Jis yra tikru Dievo Sūnumi. 
Kaipo žmogus Jisai klauso savo Motynos ir šv. 
Juozapo, kaipo Dievas tečiaiT parodo savo di
dybę, taip kaip kad sakyte sakytų: dėlto su 
Manim elgiatės taip, kaip su paprastu žmogaus 
vaiku? Ar jus nežinot, kad aš, kaipo Dievo Sū
nus, esmi už visa kas yra žmogiškos vyresnis? 
Jeigu iš tiesų V. Jėzus būtų paprastu žmogum 
buvęs, tuomet tokia kalba būtų netikus ir net 
nedora, nes kaipo žmogus privalo klausyti tėvų 
ir kita vėl ne bažnyčioj tokiom kalbom vieta. 
Iškitos pusės imant, niekad taip neišsitartu Die
vo pasiuntinys, Mesijas, nes, pagal pranaši} 
raštus, Jisai turi mokyti visus žmones .

Kuomet ŠV.Motyna sako: “Štai tavo tėvas 
ir aš gailestinga tavęs ieškojova”, V. Jėzus at
sakydamas: “aš turiu būti tame, kas yra mano 
Tėvas,” išreiškia, kad ne šv. Juozapas yra ma
no tėvas, nes mano Tėvas, Dievas, yra danguje. 
Taigi iš šito turim švęsti, kad Jėzus yra tikras 
Dievas Sūnus, nes taip jis patsai save vadino.

2) Beveik Žf) metų praslinko nuo to laiko, 
kuomet Jėzus išpažino savo Dievybę Jerozoli- 
mos bažnyčioj. Taip ilgai negarsino paskui, 
nes reikėjo prirengti prie to žmones. Kuomet 
šv. Jonas Krikštytoja«r viešai apgarsino Jį Die
vo Sūnumi esant, kuomet, šv. Jonui apkrikšti
jus iš’dangaus atėjo garsas: Tu esi mano nu
mylėtasis Sūnus, latvyje sąu pamėgau,” kuomet , 
gundytoja pikta dvasia išpažino Jį Dievo Sūnu
mi, kuomet velnio apsėsti vadino Jį Dievo Sū- i 
numi, kuomet Natanaelis pasiremdamas prana- , 
šystėmis išpažino Jį Dievo Sūnumi esant; tuo- 
met V. Jezmuiabiąn ir labiau duoda save pa
žinti žmonėms kuomi esąs.

Ir taip kalbėjo su Nikodimu apie krikštą, i 
Išganytojas išpažįsta save 

po manęs Dievo Sūnumi: “Nes taip Dievas.numylėjo'pa-
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ki vardan viengimio Dievo Sūnaus. V. Jėzus 
žinodamas jog pariziejai, kurių buvo ir Nikode
mas, turi klaidingą apie Mesiją supratimą (nes 
jie manė,) kad V. Jėzus yra prisavintų,, neti- • 
kru Dievo Sūnumi, Išganytoja rodydamas jų 
klaidą, priešingai garsina: kai kuris neintikės, 
jog Mesijas yra viengimis Dievo Sūnus, pra
žus, arba kuris netiki į Jį — yra nuteistas.

Kitą kartą V. Jėzus išpažino save Dievu 
prieš 72 mokiniu sakydamas: “Ir niekai nepa
žįsta Sūnaus, kaip tiktai Tėvas, nei Tėvą kas 
pažįsta, tiktai Sūnus, ir kam Sūnus norėtų ap
reikšti.” Ne tiktai visoki daiktai yra žinioje V. 
Jėzaus, bet ir Tėvas. Taip yra tobulas V. Jė
zaus, protas, kad Jisai suprato net Dievo Esy
bę, kas yra prieinama tiktai Dievui. Taipogi 
Sūnaus Esybė taip neapsakomai tobula, kad jos 
negali niekas pažinti, kaip tiktai Dievas Tėvas.

Iš viso Jėzaus gyvenimo ir iš minėtos kal
bos matyti,- kad Jis yra visagalis, tai yra viską 
gali daryti, ką tiktai nori ir yra visažinąs: tai 
yra kalbant žmogiškai, dvi ypatybi, iš kurių 
pažįstame, kad Jėzus yra Dievas, nes visa ga
lėti ir visa žinoti negali jokis net tobuliausias 
sutvėrimas.

V. Jėzus kalbant, ne kaipo žmogus, visa- 
I dos išreiškia savo lygybę su Dievu Tėvu, ats

kirdamas du Asmeniu: “Aš ir Tėvas vienu esa- 
> va.” Čionai Išganytojas išreiškė, jog Jis yra 

Dįevas taipogi, kaip Tėvas, nes abu Asmeniu 
turi vieną prigimtį. Žydai šią Jėzaus kalbą 
taipogi'taip suprato, nes jie norėjo Jėzų už
mušti, kaipo papildžiusį sunkų nusidėjimą 
lyginanties save su Dievu. V. Jėzus žydų su
pratimo ne tik ką nepataisė, bet dar pakartojo 
kitais žodžiais, jog Jis yra Dievas: “kaip jus 
sakote tam, kurį Tėvas pašventė ir siuntė į pa
saulį, jog tu piktažodžiauji, nes tariau esmi 
Dievo Sūnus? Jei nedariau mano Tėvo darbų, 
netikėkite inan. Jeigu darau ir jei man neno
rite tikėti, tikėkite darbams, ydant pažintumėt 
ir tikėtumėt, Tėvas yra manyje ir aš Tėvuje.” 
iš šios kąlbos matom, jog Jėzus yra Dievas.

3) Kaip matom, V. Jėzus nestaiga prirodinėja 
savo Dievybę, bet pamažu. Daugumas žydų 
Turėjo iškreiptą pranašų apie Mesiją mintį, ypa
tingai turėjo klaidingą nuomonę kas link bū
do jo darbavimosi ir tikslo atėjimo šin pasau
lin. Bet kada -žydai įsitikrinti pradėjo iš Jo 
prakilnumo tikslo ir pradėjo manyti, jog Jis 
yra pranašu, tuomet V. Jėzus kibiausia pradė
jo aiškinti Dievo įsikūnijimo paslaptį. Pirmiau 
Jėzus sako, kad Jis yra atsiųstas Mesijas, ta
sai gi Mesijas yra ne tiktai žmogus, tečiau iš 
tikro yra tai Esybė pirma gyvuojanti danguje, 
kuri savo gyvybe gelbsti žmones, nes jije (Esy
bė) yra Išganymas ir amžiinasis gyvenimas. 
Štai V. Jėzaus žodžiai: “Tasai yra Dievo dar
bas, ydant tikėtumėt į tą, kuęį jisai ijiuntė... 
mano Tėvas duoda jums tikrąją duoną iš dan
gaus. Nes ta yra Dievo duona, kuri nužengė 
iš dangaus ir duoda gyvenimą pasauliui... Aš 
esmi gyvenimo duona... Ta gi yra valia mano 
Tėvo, kuris mane siuntė ydant kiekvienas, 
kurs mato Sūnų ir į Jį tiki turėtų amžiną gy
venimą; ir Aš prikelsiu jį paskučiausioje die
noje. .. Ne dėlto, jog, kas nors regėjo Tėvą, 
kaip tiktai tas, kurs yra nuo Dievo; tas regėjo 
Tėvą. Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas tiki į 
mane, turi amžiną gyvenimą. 'Aš esmi gyveni
mo duona... duona, nužengianti iš dangaus.” 
Šitos kalbos,'jau nekalbant apie žmbnes, nega
lėjo suprasti net mokiniai, nes negali jų protas 
apimti, kaip tai Juozapo Sūnus gali iš dangaus 
nužengti? Nesuprasdami, išskiriant 12 apšta- 
lų, pasekmingai: atsitraukė jie (mokiniai) nuo 
V. Jėzaus. Likusių-(12) paklausė V. Jėzus: 
“Ar ir jus norite eiti šalin.” Šv. Petras, išpa
žindamas savo Mokytojaus Dievybę, atsakė: 
“Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amži
no gyvenimo žodžius. Ir mes intikėjome ir pa
žinome, jog tu esi Kristus, Dievo Sūnus.” Jė
zus girdėdamas iš šv. Petro lūpų, kad jis gerai 
suprato tą šv. paslaptį, tai yra, kad jis intikė- 
jo, jog Kristjis yra Dievu, pagiria apaštalą, to
kiu būdu išpažįsta save Dievu esant.

4) Iš Galilėjos Išganytojas su 12 apaštalų ei
na į Judėją, ydant tenai apgarsinti savo Dievy
bę Jerozolimos bažnyčioj * prieš žydų mokyto
jus. V. Jėzus aiškina įvairiais būdai, ydant vi
si1 galėtų suprasti. Jisai sako visagalis esąs, 
nes viską gali padaryti, ką daro Dievo: “ištie- 
sų sakau jums... Nes ką tik Jis (Dievas Tėvas) 
daro, daro -taip pat ir Sūnus. Nes Tėvas myli 
Sūnų ir visa jam parodo, ką pats daro... Nes 
kaip Tėvas prikelia numirėlius ir atgaivina, 
taip ir Sūnus, kuriuos nori, atgaivina... Ištie- 
sų, ištiesų sakau jums, jog ateina valanda ir 
dabar yra, kada numirėliai išgirs Dievo Sū
naus balsą. Ir kurie išgirs — bus gyvi. Nes 
kaip Tėvas turi gyvefiimą pats savyje, taip da
vė ir Sūnui turėti gyvenimą pačiame savyje.” 
Sūnus dirba viską> ką d&ro Tėvas; Jisai viską 
dar p .pagal savo norą, taip, kaip Tėvas. Jisai 
pats prikelia numirusius ir prikels visus pas
kutinėj valandoj, tai yra per paskutinį teismą. 
Jozus tą viską daro dėlto, kad Jisai turi nuo 
Tėvo gyvenimą savyje, tai yra .dėlto yra. vie
nos su Tėvu prigimties. Turėti gyvenimą sa
vyje, reiškia tą patį ką būti per amžius, arba 
būti Dievu.

Kas nusipirko šių metų L. 
1S. Kalendorių, tas turi iš, 

ko pasigerėti beskaitydamas y 
garsiausių Lietuvių Tautos 
rašytojų straipsnius bei ei
les. Šių metų LDS. Kalen
doriuose, skaitytojas ras 
daug gražių moksliškų 
straipsnių parašyta, kurių 
retai kurioje knygoje galima 
rasti. Taigi, kurie norite į- 
sigyti šį Kalendorių arba 
pasiųsti kaipo dovaną gimi
nėms į Lietuvą, tai tuojaus 
siųskite 25c. stampoms arba 
money orderį, o mes pasiųsi
me nurodytu adresu.

Agentams duodame nuo
laidą. Agentai pasiskubin
kite su užsakymais.

“DARBININKAS"
366 Broadway, So. Boston, Mass.

FONTANINĖ 
PLUNKSNA
Naudinga Visur 

DIRBTUVĖJE, OFISE. 
NAMUOSE IR KELYJE.

■ ■■ —

Daug parankiau ir sma
giau raSyti su fontanine 
plunksna. Daug mažiau 
išlaidu vartojant fontani- 
nę plunksna. Pirk dabar.

Kainos: $1.50, $2.50, $3., 
$3.50, $4., $4.50, $5.00, 
$5.50, $5.00 ir aukščiau.
“Darbininkas,”

366 Broadway, 
Boston 27, Mass.

■ • v /• . . •
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KULTŪROS VAJUS.

Užsibaigus Kultūros vajui 
bus reikalinga paskelbti visas 
vajaus pasekmes, kiek kuri ko
lionija surinko aukų Kultūros 
Vajaus, todėl gerb. kolonijos 
kurios da neprisiuntė savo au
kų Tautos Fondo iždan, malo
nės tai netrukdant prisiųsti.

Pastaruoju laiku sekančios 
kolionijos prisiuntė savo au
kas:
Philadelphia, Pa. Šv. Kazmiero 
parapija. - 
Newark, N J.
Lavrence, Mass. 
Ansonia, Conn. 
St. Louis, Mo. 
Girardville, Pa. 
Spring Vallev, III.
EHzabeth, N. J. 
Woodstock, Vt.
250 kuopa 
Detroit, Mieli. 93 sk.

$2,595.50
2,307.50

478.82
47n.82
375.00
116.70
108.00
102.50

10.00
6.00 

' 3.50

Viso $ 6,690.02
Pirmiau paskelbta 40,548.40

------- c------------ 1
Labu $47,238.42;

A.L.R.K. Fed. Sekr/
I
I 

DRAUGAI IR DRAUGĖS!

“GIeT'r A”

Skaitykite, ir platinkite lai
kraštį “GIEDRĄ.” Lietuvių/ 
Katalikų Moksleivių Organų.

Kaina metams Amerikoj $2.- 
55 W. Markrt Str.,

TIK KĄ IŠĖJO JŠ SPAUDOS
GRAŽUS TIKYBINIS 

c VEIKALAS 

PILOTO DUKTĖ"
Drama penkių veiksmų.

KAINA: 35c. $4.00 už tuziną 
$2.00 už pusę tuzino.

Užsakymus ir pinigus siųskite: 
ALENA KIBURIUTA

67 G St., So Boston, Mass. 
bei ‘DARBININKO” Red.

duodama didis nuoL
>

t



'ubata. Bdland

L. D. S. NAUJI NARIAI.

ir rinkdami aukas pas I
3

Prisirašę nuo Kovo 1 d. iki 
Balandžio 1 d., 1922.

£ (Tąsa)
25 kp., Chicago, UI.—Prie šios 

kuopos per kovo mėnesį prisira
šė Juozas Sakalauskas. Matyt, 
kad nevisi nariai darbuojasi. Ti
kimės, kad ateityje sulauksime 
daugiau naujų narių. Raštininku 
šios kuopos yra A. Stulginskas,

sarnaakus veikėjas ir darbininkas. 
Tokių darbininkų mums reikia 
kodaugiausia.

26 kp., Rumford, Me. — Nors 
naujų narių per vasario ir kovo 
mėnesius negavome, bet tikimės 
jų gauti ateityje. Reikia pažymė
ti, kad ši kuopa gan stipriai lai
kosi ir tik ačiū darbščiai valdybai, 
o ypač nenuilstančiam nariui Z. 
Sabaliauskui, kuris nuo pat kuo
pos suistvėrimo jai raštininkauja. 
Šioje kolionijoje nėra-nė parapi
jos ir žmonės didžiumoje tamsūs 
ir subedievėję.

27 kp., Kingston, Pa. — Kuopa 
gyva ir veikli. Nariai smarkiai 
darbuojasi Bažnyčios ir Tėvynės 
labui. Plačioji visuomenė labai 
mažai susipažinusi su LDS. ir už
tai nauji} narių nėra. Kaip gir
dėt kuopa žada rengt agitatyviš- 
kas prakalbas ir tada tikisi laimė
ti daug narių.

28 kp., New 
Prie kuopos 
Pranskevičius, 
kas.

Mūras, D. Antanaitis, P. Petraus
kas ir J. L- Petrauskas.

32 kp., Pittston, Pa. — Čia kuo
pa visai apsnūdo ir nieko nevei
kia. Gerb. A. Kizis, kuopos rašti
ninkas turėtų pranešti kas pasi
darė ir delko jokio raporto Cent
ro raštinei nesiunčiama.

T* -

33 kp., Hyde Park, Mass. — 
Kuopa pusėtinai gyvuoja, bet 
naujų narių nesiranda. Reikia pa
žymėti, kad Čia labai mažai lie
tuvių ir geriau beveik nė negali
ma norėtu

34 kp., Scranton, Pa. — Kuopa 
gerai stovi. Raštininkauja .pasi
šventęs LDS. darbininkas J. 
Makštutis.

36 kp., New Britain, Conn. — ši 
kuopa turi begalo smarkių darbi
ninkų (ių). Nariais auga. Per 
kovo mėnesį naujų narių nebuvo, 
bet užtai kaip mums praneša bus 
balandžio mėnesy. Šiai kuopai jau 
nuo senai raštininkauja B. Mičiū- 
nienė. Ji yra ir LDS. Conn. aps
kričio raštininkė. Aukų pasiun-. 
timui knygų Lietuvon žada su
rinkti apie šimtą dolerių.

37 kp., Lewiston, Me. — Nau
jų narių nė aukų pasiuntimui 
knygų Lietuvon negavome ir ne
turime žinių kiek ir kada gausi
me. Praneškite.

38 kp., Chicago, III. — ši kuo
pa buvo visai apsnūdus, bet su
grįžus senam nariui S. Cibulskiui 
iš naujo atgijo ir keletas naujų 
narių prisirašė." Tai matote ką 
gali padaryti vienas darbinin
kas.

I

39 kp., Bridgeport, Conn. — 
Naujų narių negavome, bet se
nieji užsimoka gerai. Ši kuopa 
išaugo nariais per pereitus metus. 
Turi įsisteigusi kliubą ir kuopa 
stipriai stovi.knygų Lietuvon, 

tikisi laimėti balan-
Linkime geriausių

|mui knygų Lietuvon.
m ^p., jruųuuuuck, Conn. — 

->aujų narių nėra, bet senieji lai
kosi labai stipriai. Žada daug 
atej‘yj-._ _

45 kp., Duryea, Pa. — Kolioni- 
ja maža ir užtai kuopa labai silp
nai gyvuoja.

47 kp., ‘Pittsburgh, Pa. — čia 
jau nuo seniai gyvuoja kuopa, bet 
veikimo ligšiol neparodo. Mes e- 
same gavę keletą laiškų nuo kuo
pos raštininko J. Janulio, kuris 
nusiskundžia ant aplinkybių. Ant 
kiek mums žinoma, tai šviesesnie
ji darbininkai įsikibę į biznius ir 
neturi laiko rūpintis organizaci
jomis. Tamsesnysis elementas — 
sandariečiai — tik džiaugiasi ka
talikų apsileidimu ir išnaudoja 
nesusipratusius darbininkus. Lai
kas jau susiprasti ir stoti darban. 
Neleiskite užkrėsti katalikiškų 
namų bedieviškais šlamštais.

48 kp., Chicago, III. — Apie 
šios kuopos veikimą nieko negir
dėt. Jos raštininku buvo J. Ja
nusas, 4453 So. Honore St., C’hi- 
cago, III. Gal pasirūpinti} LDS. 
Chicagos Apskritys ją sustiprinti.

49 kp., Cicero, III .—Labai ma
žai turime žinių apie šios kuopos 
veikimą. Žinome tik tą, kad na
riai visuomet reguleriai užsimoka 
mėnesines. Nauji} narių laike šio 
vajaus negavome. Laukiame ra-

ATSKAITA

Haven, Conn. — 
prisirašė Julius 
veiklus darbinin- 

Reikia pažymėti, kad šios
kuopos nariai labai gražiai pasi- 
/žymėjo L. L. P. Bonų vajuje ir 
\ant kiek mums žinoma, tai stovi 
rpirmoje vietoje tarpe kitų draugi
ųjų. Dabar sujudo rinkti aukas 
pasiuntimui 
Naujų narių 
džio mėnesy, 
pasekmių.

31 kp., Wilkes-Barre, Pa. — čia 
randasi tik du nariu: P. Dvilins- 
kaitė ir J. Stulgaitis, Susivienjji- 
•mo L. R. K. A. centro iždininkas. 
Yra ir daugiau buvusių LDS. na
rių iš 1 kuopos, bet dar ligšiol ne
turėję/ laiko persikelti ir su mo
kesčiais, užsilikę. Kuopos rašti
ninkas gerb. J. Stulgantis turėtų 
juos paraginti. Jais yra: A. B.

40 kp., Easton, Pa. — Vasario 
mėnesį prisirašė 4 nauji nariai. 
Kuopa gyvuoja pavyzdingai Lau
kiame nauji} narių ir aukų pasiun- 
mui knygų Lietuvon Darbo Fe
deracijai ir kareiviams.

43 kp., Ansonia, Conn. — Da
bar tik ką susitvarkė ir pradeda 
smarkiau veikti. Gavome žinių,

VAIKIŠKAI ELGIASIllvaškevičiui šmeižiko lopą, .vadams 
Bet Ivaškevičius turi tą supra-
šti, kad jei kuris kalbėtojas f lietuvių laisvamaniai renka au- 
prakalboje, ar veikėjas rašte kas savo agitacijai. Mes kata- 
pažymi, kad reikia pakarti te- likai turime apsižiūrėti, kad ti- 
v^nės išdavikus, tai tame nėra kybos priešininkų nesustipri- 
prasižengimo. Karo metu, kri- 
tingame momente ir be teismo 
niekdariai galabijami. Jei kįla 
didelis gaisras, ar potvinis už
lieja miestą, ar kita baisi ne
laimė atsitinka, tai sugautieji 
toje nelaimėje vagys tuoj gala
bijami be pasigailėjimo. Lie
tuva buvo ir dar tebėra kritin- 
game momente. Todėl Lietu
vos išdavikai pžsipelno aš
triausių bausmių ir kartuvių 
užsipelno. Tokis Kapsukas 
su sovo vienminčiais at- 
,vedęs ant Lietuvos kacapų 
^gaujas ar nėra užsipelnęs kar
tuvių. Ir Kapsukas to užsipel
nė ne dėl kad jis socijalistas ar 
laisvamanis, bet dėlto, kad jis

' išdavikas. Ir jei karštas kata
likas atsirastų išdaviku Lietu
vos, tai jis ir-gi turi eiti ten, 
kur Kapsukui skiriama — ant 
pasmerkimo miriop. Čia pa 
kraipa ar tikyba nenulemia 
klausimo.

Taigi tai teišeinie Ivaškevi
čius su prirodymais, tikrais 
prirodymais.
' Aš jums parodysiu, kaip rei- 

> kia prirodymus padaryti, kad 
■ visus intikinti.

... .$1.506.41 .

.. .m4.a»..9_ ; socįjaiistai kovoja prieš ti-
i kybą, nori ją panaikint, neduo-

1 Sausio 1 <1. 1922 m. ižde lieka $29,633.61 į ti vietos kunigams Lietuvoj. 
kazys j. KRUšiNSKAS. štai ji? nutarimas “Keleivyje” 

T. F. Sekretorius. ‘

222 S. 9-th St.. Brooklyn, N. Y.

Tautos? Fondo pajamų ir išlaidų at
skalų už spalio, lapkričio ir gruodžio 
mėnesius 1921 m.
Trijų mėnesių pajamų ....$10.916.00 
Spalio V d. ižde buvo ..........23,«41.92

Labu...................... $34,257.92
išmokėjimai. (

Spalio mėnesyje.
Sekretoriaus alga už rūgs... .-.$150.00 
Krasaženkliai ir steinpuoti vokai 8.58 
Šveicarijos moksleiviams pa

šalpa ........................ 1000.00

Viso ............... .'...$1,158.58
Lapkričio mėnesyje.
Liet. Katalikų Veikimo Cent

rui, Krikščioniškosios Kul
tūros reikalams .....................

Kultūros vajaus kalbėtojams 
avanso......................................... 200.00-

Sekretoriaus alga už spalį ... .150.00
Garsas renda ir spauda ..................... 87.00

Publikacijos vedėjo išlaidos............60.00

Kultūros vajaus guzikėliai

“Apšvieta” .... .........................262.32
Kultūros vajaus kalbėtojams ,

avanso .............................................................200.00

1000.00

. .$1,959.32Viso .

Gruodiio mėnesyje
Kultūros vajaus kalbėtojo ke

lionės išlaidos.............................................66.00
Sekretoriaus alga už lapkritį 150.00 

Krasaženkliai ir 661 Štampuo
tas vokas.......................................................41.11

Garsas randa už lapkritį ir
spauda ...............................................................99.50

Kalbėtojui avanso .................................100.00

Šveicarijos moksleivėms pa
šalpa ................................................................1023.30

Viso ....

Viso pajamų buvo
porto su naujais nariais ir auko-^Trijų mėnesių išmokėjimai... .4.624.31 

mis pasiuntimui knygų Lietuvon.

t

DRĄSOS IR IŠTVERMĖS 
REIKALINGUMAS.

1. Yra žmonių, kurie daro 
daug sumanymų ir nutarimų, 
tuo tarpu patys betvarkėje gyve
na.

2. Jei mokėsi visų naudingiau
sią šios valandos darbą atlikti, 
daug bus verčiau, ne kaip pa
dangėms skrajoti.

3. Pasiteirauk, koksai dalykas 
šiandie Man labai svarbus, ir pa
sistenk uoliai jį atlikti.

4. Jei tik dėl užgaidos darbuo- 
ties, tavo darbo vertė bus pana
ši vasaros lytui. f

5. Ar tai perkūnas ar 
laukų nei palaistys, nei 
vins.

6. Rimtu pritarimu ir
mingumu daugiau atsieksi, negu

SKAITYTOJŲ KAMPELIS.
JIE IR MES.

padaryti. -į
Šitam laike tarpe Amerikos

nūs.
Mes katalikai užtikrinkime 

Lietuvoj savo tikybai laisvę. 
O kitų tikybų ar netikybų per
sekiojimu ar varžymu mes ne- 
užsiiinsime.

Dagis.

■ *.

APSILEIDIMAS

Lietuvos veikėjai vaikiškai- 
elgiasi su Amerikos lietuviais. _ ■ 
Kuomet Amerikos lietuviai 
rimtą paramą Lietuvai teikia, 
tai padėkonės negauna. Apie 
Amerikos lietuvius Lietuvos ' 
laikraščiai veik tiek rašo, kiek 
apie indijonus. Bet andai nuė
jo iš Amerikos Lietuvon var
pas. Kiek ten buvo šokinėjimo, 
kiek džiaugsmo, o krašle ap
saugos ministeris pykšt kable- 
gramą į Ameriką, dėkoja už 
varpą. Lietuvos laikraščiai ne
šykštauja vietos tam varpui ap
rašinėti.

•

Amerikos lietuviai paskolino 
Lietuvai arti $2,000,000, paau
kavo šimtus tūkstančių dolerių. 
Parama nemenka, o Lietuvoj 
apie tai nei žodžio, laikraščiai 
tyli, padėkos nėra. Kun. Tu-_ 
mas varpui psalmą parašė, o 
duosniems geriems Lietuvos 
rėmėjams niekas nei žodelio.

Worcesterio lietuviai katali
kai suteikė rimtą paramą, in-

Per apsileidimą, nepaisymą 
didelis gali menko, bet apsu
kraus, būti įveiktas. Kas neži
no Karo Rusijos su Japonija. 
Vikri gudri mažytė Japonija 
įveikė didžiulę, bet gramezdiš- 
ką Rusiją.

f Mes lietuviai katalikai esa
me didžiumoj, bet per savo y- 
das ir neveiklumą labai imken- 
čiaine. Lietuvoj iš li2 seimo 
atstovų tik 59 krikščiony- de
mokratai. Neskaitant žydų, . _ _ ..
vokiečių, lenkų atstovų viso- taisydami sanitariniam skyriui 
kios rūšies bedieviai turi bene ambulansą. Ambulansas gal 
44 atstovus. Tas įvyko per ka- brangiau atsėjo negu anas var- 

’talikų nesusipratimą ir veiklu
mo stoką. Panašių apsireiški
mų ir čia Amerikoj yra.

tyra tai tas, kad Lietuvoj nera- 
Iš socijalistų raštų žinome, ■ šoma apie Amerikos lietuvių

pas. O apie ambulonsą nei gu
gu.

Jei kariuomenei ar Šiauliams
Menas ir iš musų nedateklių ,^as nors nupirktų kokių birby-.

nę ar būgną, tai džiaugsmo ten 
būt tiek, kiek iš ano varpo.

Vaikiškai elgiasi Lietuvos 
veikėjai ir tiek.

Tėvynės Mylėtojas.

katalikų pasidarbavimą dėl 
Lietuvos ir nenurodoma laisva- 
vamanių biaurių darbų. Da
bar štai važinėja po Amerika 
kunigai Bumša ir Garmus ir 
mokytojas Bagdonas. Katali
kai juos maloniai visur sutin
ka, remia jų reikalus. Jie ma
to bedievių šunybes. Mato šim
tus įvairių dalykų Amerike ir 
tarp Amerikos lietuvių. Tėmi- 
ju visus Lietuvos laikraščius. 
Ir kad nors vienas, nors bisku- 

l’tį butų parašę į tuos Lietuvos
3) Mes gerai pažindami juos,laikraščius. Tėmijau Tėvynės 

į‘1 r jų darbus tinkamai jiems už Sargą. Tas laikraštis ilgai, 
i_: :------ : ---- x s— per numerių dėjo apra

šymus savo kelionės į koki tai 
Gracą Ąustrijoj ar kur kitur. 
Dėjo iš to krašto įvairių pavei
kslų. Tas viskas buvo neindo- 

jmu, o dar mažiau svarbu. O ircicl„O) 
‘ neatsirado toks, kurs butų susi- ‘ kdm vykinti. Daug- p^ųįLerro— 
i mylėjęs aprašyti apie Amerikos ■ žemės ūkio ministerijos. O joj 
į lietuvius, kur čia tiek pasidar- sėdi socijalistas-liaudininkaš 
buota dėl Lietuvos tiek visokio * Aleksa su savo vienminčiais, 
judėjimo. Tiesiog neapsako-į Visi keblumai ir kliūtys kįla. iš 

I mas, nesuprantamas, nedora- žemės ūkio ministerijos nevei- 
notinas apsileidimas. Ikiumo, apsileidimo, besąžinin-

A. Vaisiauskas. gugo ir įstatymo nepildymo

num. 16,1918.
- 1) Mes Užreiškiam, kad bu
riančioj laisvoj Lietuvoj kuni
gai, tamsos platytojai, neturi 
turėtų vietos.

2) Mes remdamiesi teisinguo
ju mokslu suprantam, kad ku
nigai laisvoj Lietuvoj bus visiš
kai nereikalingi.Nusisteebėjau Perskaitęs 

j “Darbininko” num. 29 kores
pondencija iš Cambridge, Mass. 
kur aprašoma laisvamanių j tai ir norime atsilygyt — pa- 
Natkevičiaus ir Žygelio prakal-fsiuskime kunigus iš Lietuvos 
1 • TT . • • Ji* * 1 • ‘ 4. T. *11* * 1

žaibai 
atgai-

ištver-

ten, kur reikalingi dar.
Rezoliucija pasirašo

Pirm. — P. Reikavičius 
Karšt. — K. Rutkus 

Ižd. — J. Brokas.
• Visos rezoliucijos riedėjau, 
nes nereikia. Tai mat prie ko

bos. Ypatingai nustebino tokis 
šmeižiantis Ivaškevičiaus išsi
tarimas, buk katalikai Lietuvoj 
tariasi iškart laisvamanius ir 
socijalistus. Aš ihelščiau Ivaš- 

į kevičiaus viešai per spaudą 
prirodyti, kur katalikai tokį 
nutarimą padare, kad laisvoj ■ jie eina. Gal jie sakys nekovo- 
Lietuvoj neturėtų būti vietos 1 ją prieš tikybą, o tik prieš ku- 
laisvamaniams, socijalistams,' nigus. Na, o kas butų soči ja-

KLAUSYMAS.
Daugelis kalba, kad Lietu

voj nei žemės galima pirkti, nei 
miškų parduodu. Aš ketinu 
'grįžti Lietuvon, kad pirktis že
mės ir bijau apsivilti. Ar tei-. 
sybė, kad žemės jau neparduo
da ir miško negalima pirkti?

Grįšiąs Lietuvon. .
PAAIŠKINIMAS. — Kol ne

buvo žemės reforma pravesta, 
tai sunku buvo žemės gauti pir
ktis. Dabar įstatymas apie že
mės refomą priimtas ir žemės 
gauti pirkti turbūt bus leng
viau. Bet ir įstatymai daug 
nereikš, jei tu įstatymų nebus

kad nariai pasižadėjo pereiti per įš vietos į vietą besiblaškydamas. ' Tą prirodžius, duosiu Lietuvai lizmui jei jų vadams tą padary- 
stubas prirašinėdami naujus na-- Palau. j $50. Gi neprirodžius, segsimtų, ką socijalistai nori tikybosstubas prirašinėdami naujus na-_ Palau.

1) LEONU XIII ENCIKLIKA RERUMNOVARUM 
APIE DARBININKU KLAUSIMĄ

> ------------------------ 7
PIRMOJE DALYJE RASI:

1. Darbininkų klausimas: jų padėtis ir jos atsi
radimo priežastis.

ANTROJE DALYJE RASI:
Socijalizmas ir jo kritika.

2. Socijalistų tai blogybei prašalinti siūlomos 
. priemonės.

3. Kritika socijalistų programo.
a) socijalistų mokslas blėdingas patiems darbinin

kams;
- b) socijalistų mokslas eina prieš teisybę;

•) nuosavybė yra darbo vaisius;
r- - d) savastis yra reikalinga šeimai;

e) kada vyriausybė tegali kištis į šeimos reikalu*.

b) Bažnyčios mokslas apie žmogų;
c) ne kova, tik visų luomų sutarimas yra reikalin

gas žmonių gerovei; '
d) darbininkų ir darbdavių priedermės;
e) religijos ir artimo meilės svarba;
f) Bažnyčios geri darban

5. Vyriausybės bendradarbiavimas:
a) valstybės užduotis, rūpintis visų piliečių gerove 

ir ypač darbo žmonių;
b) valstybė privalo globoti darbininko sielos reikalus 

ir rūpintis jojo gerove;
c) atlyginimo tvarkymas.

6. Profesinės sąjungos:
a) draugiją reikalingumas;
b) žmogus turi įgimtos teisės organizuotis;
e) organizacijos yra reikalingos mūsų laikais;
d) draugijos tikslas, jos pamatas;

7. Užbaiga.
Begalo svarbi knygelė darbininkams. Kiekvie
nas turėtų įsigyti.,

KAINA

Štai ką savo įžanginėje prakalboje apie ją 
rašo visų žinomas gerb. kun. J. J. Jakaitis, Wor- 
cesterio lietuvių klebonas

“Šitoji nauja Jono M. Širvinto išleistoji knyge
lė bus didelė pagelba tiems, kurie norės pažinti Ka
talikų Bažnyčios mokslą. Trumpais ruožais paaiš
kinta svarbiausieji Dievo apreikštosios tikybos dog- 
matai, taip kad žmogus ir mokslą nėjęs tas tiesas ga
lėtų pažinti. Ne vienas ligšiol silpną ar prastą tikė
jimo pažinimą turėjęs, toksai nuodugniai sykį, kitą 
šitą knygelę perskaitęs įgįs geresnį tikėjimo pažini
mą įr branginimą ir dėkuos autoriui už jos pagami
nimą.” . .

•t f

Taip rašo mūsų vienas iš žymiausių veikė
jų. Tad nusipirkęs ją nesigailėsi.

- KAINA
• 7

%

10 centų

50 centų

žiai ir aiškiai apibudina socializmą ir krik
ščionybę. Ką tik iš Lietuvos gauta.

KAINA................................... 10 centų

I

5) EILĖS IR DAINOS.
Parašė ir išleido J0ANNA TAMOŠAUS-'- 

KAITĖ. Puikiausių eilių ir dainų knygelė, I-a 
dalis.

KAINA 25 centai

TREČIOJE DALYJE RASI:
Tikras Darbininkų Klausimo Išsprendimas.

4. Katalikų Bažnyčios bendradarbiavimas:
a) be religijos ir Bažnyčios darbininkų klausimas 

neišrišamas;

f

2) Mūšy TIKĖJIMAS.
. ' Vertė J. M. ŠIRVINTAS.

Knyga, kurioje kiekvienas katalikas ras 
ginklą apgynimui katalikų tikėjimo. Reikalin
ga kiekvienam įsigyti.

3) TR{S KELEIVIAI:
KRIKŠČIONIS, ŽYDAS ir TURKAS. 

Pamokinanti apysaka. Su stipriais drobės ap
darais.

KAINA...............................40 centų

Z

*

4) SOCIAUZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ.
Parašė PROF. V. JURGUTIS. Joje gra-

Šias visas penkias knygas L. D. S. nariams 
ir prenumeratoriams parduosime

z
tiFTik už f 1.00-------------------- Tik už fl.00^^1

Tą nupiginimą darome tik dėlto, kad davus 
progą dabartiniais bedarbės laikais LDS. na
riams ir “Darbininko” prenumeratoriams .įsi
gyti naudingų knygų. ,

Įdėk dolarinę į voką ir siųsk mums žemiau 
padėtu adresu, o knygas gausi po dviejų, trijų 
dienų, ' K

Jeigu nepatiks į 5 dienas po aplaikymo ^rą^ 
žink mums, o mes sugrąžinsime pinigus pas^ib- 
dami už persiuntimą, f Su užsakymu sitjsk ir pi
nigus.

LDS. Centras.366Broadway,Boston27,Mass



BTCRRTKIVKS'R

MORALES KARTUVĖS. AR Nl!SI?įSl.ME
RIKSMŲ?

Musų idėjos prięeininkus

LIETUVOS ŠVIETIMAS

t

Ir jie žino,

tartinai rėkiant tas žodis pri-raštį. Lekuodamas primenu, i tuvos didžiumai nelabajam.

Indomiausia buvo’ tai, kad

yra mažu,

/

Tiek’endekų laikraščiai apie

Kardinolo Ratti išrinkimas * 
i

broliai mes Žagarėje turime dr- 
ją vardu Šv. Juozapo Darbinin
kų Žagariečių broliškos pašei-i 
pos. Priguli vyrai ir moterys. 
Narių turime apie 300, turimo 
vėliavą, antspaudą ir kitokius

apie 
mo- 
Rei- 
gera

NEW YORK IR NEW JERSEY 
LIEUVOS VYČIŲ APSKRIČIO 

SUVAŽIAVIMAS.
■ ; —

S. be visuomenės paramos 
to darbo neatliks. Tad visi 
talkon po truputį ir svarbus '“N““ *• 8>

j darbas bus atliktas. -------
Įtina lfi South Bostono utarnintais. 

Mtvergala ir subatomis. LeldC* Am 
Cjbtuvių Ry»Zo Kataukv Sv. Juowc 
">ABBnn7XV

“Entered as eecond-chun matter Sept. 
12. 1915 at the post offlce at Boston, 
tCaaa^ under the Act of March 3,1879."

- - -
“Acceptance for mailing at apedal rate 
of eo6tage provlded for in Sectlon UOS, 
Act-ot Oct. & 1917, authoriaed on Jnly 
12. 1918."

Subacriptios Battt;
Vearly ........................................ $4.50
Boston and suburbs .......................$5.50
Foreign countries yearly...............$5.50

w Bubafa, Balandžio S ’d., 1953

(Medžiaga imta iš lietuvių Mons., Ratti, nors ir visų ger- 2VA RRI|Q FAKTU bllti išimti- Nors dauge-
rižinmn Vilmnie laikraščio biamas už savo dorvbes ir mo- VfnilUUv Inlvlnl nl IL t-leidžiamo Vilniuje laikraščio biamas už savo dorybes ir mo- 

į kslų, tečiau kaipo diplomatas 
parodė visiškų štokų orjentaci- 
jos nuovokos. Iš tos priežas
ties ne vienas reikalas toje sri
tyje daug nukentėjo. Pirmiau
sia nukentėjo Vilnius. Dar e- 
šani Mans. Rotti vizitatorium 
buvo iškelta kandidatūra lietu
vio kun. Jurgio Matulevičiaus 
į Vilniaus— vyskupus. Taigi

{Skelbi

lis gūželių nėra vėžiu, bėt kiek- KELIONE JŪROMIS 
vienas is jų gali pavirsti į vėžio | 
ligų. Tie, kurie apsireiškia pas 
moteris senesnes negu 30 metų 
ypatingai yra svarbus.

Lupos vėžys turi būti nužiu- 
riamas, kuomet žaizda ar spuo
gas ant tos kūno dalies negija 
ir neprapuola. Vęžys ant lu
pos dažnai pradžoje išrodo kaip 
paprastas slogų spuogas, tik 
žinoma, jis neprapuola taip 
kaip slogų spuogas, kuris trum 
pu laiku pranyksta.

Kiekvienas liežiuvio skaudu 
lys, kuris nepaeina iš sifilio ii 
kuris negija' kuomet gydomas 
turi būti skaitomas už nelabų 
jų. peraugų, kol jis tikrai išty 
rus, nepasirodys kitokiu ėsan 
tis. Liežuvio vėžis greitai au 
ga dėlto jo operacijos esti sun 
kios ir pavojingos, ir tiktai, je 
laiku patėmytas ir tuojau gy 
domas, tėra užtektinai vilties 
kad jis daugiau neatsikarto; 
Sidabro nitrato arba kito kokie 
deginančio akmens nereikia 
vartoti, gydant įvairius skau 
dubus ant liežuvio, nes pasitai 
kius jei tas skaudulis butų ne 
pažintas vėžys, toks gydymo 
būdas tik apsunkins visų daly 
kų.

Nuolatinis viduriavimas st 
kraujais yra paprastas žarni 
vėžio persei^jėjimo ženklas 
Kai-kuriose žarnų vietose toj 
liga dažnai yra paskaitoma m 
hemoroidus. Kraujo tekėji 
mas iš žarnų yra dažnai iš to.1 
priežasties bet gali būti ir vėži< 
ženklu, taigi visuomet tokiuose 
atsitikimuose reikia eiti pas ge 
rų gydytojų, kad ištirtų. 

1 Vėžys yra išgydomas jei lai 
ku patėmytas, ir anksti prade 
tas gydyti, bet ant nelaimės, je 
pirmieji ženklai paprastai ne 
baisus ir išrodo menki ir pavo 
jaus niekas ir nesitiki.

PIRMIAU IR DABAR.
1 Per pasaulinį karų žuvo apie 
80,000 Suv. Valstijų kareivių. 
Per tuos dvejus metus 180,000 
žmonių vėžiu mirė Suv. Valsti
jose; Vėžys dabar naikina viena 
iš dešimts žmonių tprmt ketu- 
rias-dešimts metų amžiaus.

Vėžio liga apsireiškia įvai
riose formose beveik kiekvie
noje kubo dalyje ir gali būti 
prašalintas per atsakantį chi
rurgiškų gydymų, arba, jeigu 
paviršiuje randasi vėžis, nau
dinga vartoti naujas gydymo 
priemones radium ' ir X spin
dulius. Nes kųikuriuose atsi
tikimuose tos priemonės gali 
visai vėžį išgydyti, išgydait 
mažas peraugau kurios apsi
reiškia po op nacijai.

Vėžio iga, i-.ieir dabar žino
ma, nėra limpama Išira. Jokių 
perų, ‘Kuri) įleisti arba inėję į 
žmogaus ar gyvulio kūnų butų 
priežastimi vėžio ligos, lig šio- 
liai, nesurasta.

Pasakojimas, kad galima 
užkrėsti vėžio liga nuo kito 
žmogaus yra nepamatuotas. Iš 
daugel tūkstančių užrekorduo- 
tų vėžio operacijų, nėra nei vie
no atsitikimo kai kurių ligonių 
'atsitinka vien dėlto, kad jo pri
žiūrėtojai bijosi užsikrėsti tą
ją liga. Ypatingai tai yra ne
laiminga,kadangi vėžys, kuo
met jis yra neišgydomas, reika
lauja kantrios ir žmoniškos 
priežiūros.

Vėžio ligos nėra prigimta. 
Niekas negali taip gerai to da
lyko patikrint kaip gyvenimo 
apsaugos bendrovės, kurios 
žiuri į tų dalykų iš biznio pusės. 
Tos įstaigos, kuomet sprendžia 
hr asmuo yra “good risk” at
meta prirodymus, kad vienas 
arba kitas arba kuris nors pro
tėviu yra sirgęs ta liga. Jų 
pačių atsargiai vedami rekor
dai per daugel metų prirodo, 
kad tas neparodo dar kad as
muo taja liga turėtų sirgti. 
Ištikrujų nesenei ir labai tikrai 
vedami tyrinėjimai gyvenimo 
apsaugos bendroviij statistikų 
galutinai prirodė, kad nėra 
priežasties tos ligos bijotis, 
nors ir abudu tėvai butų mirę 
nuo vėžio ligos.

Retas yra pamiršęs savo kelio
nę į Ameriką, nors jau praėjo ke
letas' ar keliolika metų. Važiavi- 
vimas per Vokietiją ketvirtosios 
klasės vagonuose be suolų, kur 
net nei atsistoti vietos nebuvo; 
kankynės laive, sukimštiems į 
vieną didelį kambarį su lovų-lovo- 
mis iki pat lubų; vaikščiojimas 
su katilaičiu pasiimti valgyti, 
kamšatienė ir dėlei jos nešvaru
mas, darąs ir sveiką žmogų ser
gančiu, — tas viskas bus pame- 
įama trečiosios klasės keleiviams 
visą jų amžį. Nestebėtina, kad 
iaugelis vengia važiuoti Lietuvon į 
lik prisibijodami blogos kelionės. >

Šių laikų kelionė jūromis ski
nasi nuo analaikinės, kaip dan- 
pis nuo žemės. Grynai lietuvių 
staiga BALTIC STATĖS BANK, 
294 Eighth Avė., New York, siun
čia keleivius tik tokiais laivais, 
kurių ir trečioji klasė yra lygi pui
riam miesto hoteliui; atskiri kam
bariai dviem, keturiems ar šešiems 
keleiviams (kiekvienam švari to
ra), su prietaisa (sink) nusiprau- 
;imui, veidrodžiu, rankšluosčiu, e- 
ektros žiburiu, ventiliatorių, vie- 
a drapanoms pakabinti, daik- 
ams pasidėti ir kitais paranku- 
nais. Didesnės šeimynos gauna 
lu kambariu. Išeinant valgyti ar 
jasi vaikščiot i, kambario duris ga- 
ima užrakinti. Valgymui ir pa
silsėjimo kambariai įtaisyti ko- 
juikiausiai; atskiros kėdės, už- 
iesti stalai, kiekvienam atskirai 
arnų paduodamas į stalą valgis, 
valgymo laiku muzika, žodžiu — 
risi patogumai ir smagumai, ko
kius kitados turėdavo tik antroje 
•r pirmoe klasėse. Visus kitados 
buvusius neparankumus, kamša- 
ienę, vaikščiojimą atsinešti su 

katilaičiu valgio, — visą tą BAL- 
FIC STATĖS BANKO keleiviai 
privalo užmiršti “ant amžių-am- 
ųnųjų,” nes jų daugiau nematys.

Kelionė Vokietijoje irgi ne to
kia, kaip kitados buvo. BALTIC 
STATĖS BANKAS yra padaręs 
nutartis su kompanijomis, kurių 
ifstovai pasitinka keleivius išli
pant iš laivo, pasodina juos į tre- 
'iosios klasės vagonus ir .nuveža 
Lietuvon. Svarbiausia čia tas, 
kad dabar nėra reikalo baladotis 
relžkeliais per visą Vokietiją: 
BALTIC STATĖS BANKO kelel
iai yra nuvežami laivu į Kara- 

’iaučių (Piliavą), ar ir į KLAI
PĖDĄ (Memel), iš kur jau pa
sekti namus yra, tlip kalbant, 
“tik keletas žingsnių.”

Taip yra aprūpinami BALTIC 
STATĖS BANKO keleiviai kaip 
važiuojantys į Lietuvą, taip ir at
važiuojantys iš Lietuvos. Pasta
rieji gauna laivakortes, apmokė
tas iš pat Kauno iki vietos, kur 
keliauja, todėl nereikalinga ieš
koti jokių agentų ir daryti berei
kalingų iskaščių.

Tiek apie kelionę trečiąja klase. 
Antrojoj klasėj, suprantama, ke
lionė dar smagesnė, čia gražes
ni valgomieji ir pasilinksminimo 
kambariai ir daugiau kitokių pa
togumų, kadangi antrąja, kaip ir 
pirmąja klase žmonės važiuoja 
daugiausia pasilinksminimo dėlei. 
Skirtumas kainoje tarp trečiosios 
ir antrosios klasės vos tik apiš 
$20.

Antrosios klasės kainos nėra vi
siems kambariams vienodos: ge
resnėje laivo dalyje, ar kambariai 
su mažiau lovų, laivakortės kele
tu dolerių brangesnės. Taip-pat 
brangesnės antrosios klasės laiva
kortės didžiuosiuose laivuose, 
kaip OLYMPIC, MAJESTIC, 
ROTTERDAM, LAPLAND, HO- 
MERIC, ir kai kuriuose kituose. 
Todėl norintieji gauti vietas ant
roje klasėje, privalo išanksto pa
sirinkti laivą ir užklausti BAL- 
TIC STATĖS BANK, 294 Eighth 
Avė., New York, N. Y. ar galima 
tame laive gauti antrosios klasės 
vietą, ir už kokią kainą . '

Taigi kas nori turėti smagią ir 
gerą kelionę, ar kas nori parsiga
benti savo gimines iš Lietuvos b* 
jokių trukdymų, lai kreipiasi į 

BALTIC STATĖS BANK, 294 
Eighth Avė., New York, N; Y.

“O Judas nuėjo ir Tasiko-
M

Iv»» • •9.^999

- Tą-pat, tik moralėje prašmė- meg varĮj-nAmp. jų tikruoju var-|į Vilniaus— vyskupus. 1__ „
je, padarė Vilniaus^ komedijos dų< x 'Vilniaus garbingoji kapitula,

Jie nesislepia su savo bedie- pražilusi bekovodama su Maks- 
vybės, mes juos ir vadiname 
•bedieviais.

D kodėl jie nevadina musų 
tikruoju musų vardu! Mes esa
me Krikščionys, lietuviai kata
likai, demokratai. Tai mūsų 
tikrieji vardai.

Jie mus šaukia klierikalais. 
Paimkime bile numerį jų parti
jos organo, pavartykite kitus 
gi? leidžiamus laikraščius. Ga
lėtume eiti laižybtį, kad kiek 
viename numeryje žodžiai klie
rikais! klierikalizmas, bus pa
vartoti bent 100 sykių.

Jie žino, kad pas mus nėra 
organizuotos klierikalizmo sro
vės (t. y. tokios srovės, kuri 
stengtųsi visų viešąjį žmonių 
gyveninių ir ; veikimų pavesti 
vien į kunigijos rankas.) Lie-

— seimo" nariai, kada jie kovo 
4 d. 1922 m. nuvyko mažne visi 
į Varšuvą, k-id tenai iškilmin
gai lenkų minios akyvaizdoje 
pasikarti. --- /

Ir dienų gi parinkot Jie mat 
norėjo, kad Lietuvos užtarėjas 
Šv. Kazimieras laimintų iš dan
gaus išgamų žygį. Nutarę kar
tis jie juk visų pirma šaukėsi 
pagelbos visagalio Dievo (žiū
rėk Vilniaus “Seimo” deklėra- 
cija.) Kaip ilgas ir vargingas 
buvo mūsų išgamų-ponų kelias. 
Dar 353 metai atgal Lubline jii 
pramokėjas ant kelių maldavo 
Lenkijos ponų, kad jiefhs dova
notų politinę gyvybę, kad ne-* 
reikalautų Lietuvos mirties — 
t.y. politinės unijos. Jie pasi
rašė unijų. Tie, kurie tik ant

Čia užsiminsime ne
Lietuvos švietimų per 
kyklas, bet per spaudų, 
kia išplatinti Lietuvoj 
spauda. Kaip tas svarbu ir kelių, mokėjo sau gyvybės mai

mo Mionuuviio — 'pasagų klierikahzmų skiepiti
indėti Į visų mylimą ‘Darbiniu- jJiems nepuvo davusi įngalioji- — |og pastangos nenusisekė, 
ką’ šiuos kelis žodžius. |mo pasmerkti mirčiai visų į socijalistai ir visi be-

“Šimtą sykių dėkuoju už! " - dieviai žino tai.
‘Darbininką’ tai ypatai, kuri jį Į Liublino unijos aktas buvo kad jie prasivardžioja ir me- 
man užrašė tą taip smagu laik- i cirografas kurį išdavė Lie- Juojų. Bet jie mano jiems su- 
raštį. Lekuodamas prinienu, i tuvos didžiumai nelabajam. tartinai rėkiant tas žodis pri- 
kad neužmirštų ir ant toliaus. Likimas lėmė, kad Lietuvos kad jų pastatytas katalį- 
‘Darbininkas” pas mane atei-‘bajorijai buvo duota gražaus’1'0’”0 
na tris sykius savaitėje. Na taiPaiJ<c i-Turkti tų cirografę. La-

_ žingeidesni žmonės susirenka I nedaugelis tai padarė, ne- 
šventadieniais pas mane, kaip į daugelis grįžo prie savo tautos, 
į. kokią redakciją įvairių žiniųi Didžiuma užkietėjo savo išsi- 
iš plataus pasaulio išgirsti. I gimime i{ stengėsi intraukti vi- 
Reiškia ‘Darbininku’ naudo- tautų į cirografo sąlygų pil- 
juos ne aš vienas, o visi Bet ne! Kada atėjo bai-
mynai. i’sios bausmės diena, Varšuvos.

_ * . trijumfuojančioji endekija pa-
. ^et. 8erai, kad iš Ame- reikalavO prie kartuvių tik Vil- 

rikiečių^ malonės šviestųsi komedijantų seimo na-
Z^ęarčS^arapija. Tad atsisana- - - ................... .
kiu į visus žagariečius Ameri- ' ciįįgrįtfo*'įįįd^ 
koje. Senai mes matėmės, mes savo sielų, 
jus atsimename,, neužmirškite 
nei jūs mus. Tą ryšį geriausia; 
būt palaikyti, tai siunčiant denkų velnias, inbaugintas savo 
mums laikraščių ir knygų. Tas (putarėjų-prietelių — siūlė dar 
jums padaryti mažmožis, o' mūsiy išgamoms gyvybės. I^- 
mums didis daiktas. Brangus■ galėsite man, tai prigulėsite;

kams baubas, nuolat baidys 
j musų nesusipratusius brolius 
atšaldys juos nuo savo dvasios 
vadų, o per tai ir nuo tikėjimo 
ir nuo bažnyčios; o taip atšal
dytus jau jie paskui paims šil
dyti savo bedieviška šiluma, iš 
pat pragaro atnešta.

Bet lai jie sau rėkauja ir pra
sivardžiuoja.

Tamsunėlių katalikų skai
sčius jau ačių Dievui, baįgia 
nykti. Žmonės jau baigia su-lius. Ir jie nuvyko, ir išpildė .

ir atidavė '.prasti, kas jie yra ir ko vertos 
"tos baidyklės.

Kam Marksas brangesnis už 
Kristų, kam rabinas meilesnis 
už kunigų, kam beždžionė mo
čiutė, — lai jie ir garbina sau, 
kų jie nori. Mūsų gi jų pasta
tytieji baubai nebeišgųsdins..

Fed. Sekr.bet esanti tokia konjunktūra, 
kad dar naudingi būsite čia ant 
lietuviškos žemes.

Ne, nenorime! Atrėžė visi 
kaip vienas. Jokios gyvybės^ ne 
laisvės, nei autonomijos mums

ženklus. Taigi norėtume įsteig- nereikia.* Mes jums prigulime, 
ti nors mažą knygynėlį dėl Ža- jumyse norime skęsti, žūti, Mes 
garės darbininkų apšvietos. Pa- Jus
tiems įsteigti neišgalimas daik- t liūdnas finalas
tas. Paremkite amerikiečiai. ... _
Siuntinėkite nors perskaitytu, 
laikraščius ir knygas. Kaip tė 
miju “Darbininke” 
pigių -knygelių. Tai tokios 
mums darbininkams patiktų. 
Bet neužmirškitę ir ‘PERKŪ
NO.’ Tegu jis nesivėlina pas 
inus atvykti, nes pavasaris čia 
pat. Tesitranko ‘PERKŪNAS’ 
po Lietuvą ir tedrebina jis mū
sų priešininkus. Tos dr-jos į- 
steigėjais yra dekanas kun. Ja- 
rulaitis, kun. P. Kasčiukas 
(kurs dabar Amerike), Jonas 

.Melys, Mikolas Melys, Kastan
tas Nainis, Baltrus Urbonas, 
Julius Radavičia. Įsteigta 
gruodžio 22, 1918. Mūsų ad-

• fesas: Jonas Melys, Paktuves 
gt. 2„ Žagarė, Šiaulių apskr. 
LITHUANIA.”

Panašių, veikėjų ir pana
šių dr-jų randasi kiekvieno
je Lietuvos parapijoje. Tik 
truputį apsukrumo iš Lietu
vos veikėjų puses ir iŠ ame
rikiečių ir lengvai didelis

Kį LENKAI RAŠĖ APIE 
MONSINJORU RATTI.

Vos pasklido žinia apie išrin- 
Įkimų Kardinolo Ratti Šv. Tė
vu, lenkai pasiskubino paskelb
ti visam pasauliui savo didelį 
džiaugsmų, kad ant Šv. Petro 
sosto atsisėdo jų didelis ir ypa
tingas prietėlius. Žinoma, šv. 
Tėvas turi būti prietėlki visų 
tautų ir visos žmonijos. Tečiau 
kaipo žmogus jis, tur-būt vis 
dėlto nepamiršti, kų rašė lenkų 
laikraščiai jam iš Varšuvos iš
važiuojant.

Vilniuje einančio dienraščio 
“Rzeczpospolita” N. 114-ame 
Jonas Obstae žinomas endekų 
veikėjas ir rašytojas Lietuvoje, 
indė jo straipsnį “Monsinjoras 
Ratti ir Vilniaus Vyskupija”, 
kuris šiai skambėjo:

“Gazeta Poranna” paskelbė 
ilgų atsisveikinimo straipsnį

vos-atskala už tikybų ir tėvyne, 
tuojau atkreipė domę kun. Vi
zitatoriaus į tų gręsiųntį pavo
jų. Gi atsakymui gavo perspė
jant laiškų nurodantį dar ir į 
tai, kad kandidatūrų kun. Ma
tulevičiaus remia net kaikurie 
lenkai.”
Įrodžiusi kenksmingų Monsin
joro Ratti veikimų toliau rašo 
“Rzeczspospolita” — jo dabar
tinėje vietoje Varšuvoje, kuria 
rodos, jau greitu laiku aplėis, 

■“Gazeta Poranna”Jabai teisin 
gai pažymi, kad labai būtų ne
teisinga mesti kaltę ant šv. Tė
vo už taip nevykusį paskyrimų 
į nuncijus. Čia kalti visų pir
ma mes, musų Diplomatija, jos 
neveiklumas, taip pat ir apsnū
dimas visos visuomenės, kuri, 
rodos mato įvykusį piktų, skun
džiasi dejuoja, o tečiau neturi 
tiek energijos, kad tinkamu bū
du paveikus ten, kur reikia. 
Juk Monsisjoras Ratti atvyko 
pas mus iš pradžių tik kaipo 
Apaštalų vizitatorjum. Toji 
vieta turėjo būti jam nekaipo 
ištyrimo laiku, taigi tie nuo 
mūsų tautos kūno . Lietuvos 
organizmui tasai vykis, nors 
buvo gana skausmingas, tečiau 
galutinai išeis sveikatom Kū
nas liko sveikas. Gangrenos, 
pavojaus nebėra. — Atėjo' peri- 
jodas sveikėjimo ir stiprėjimo, 

i Atgimusi liaudis naujos gy
vybės teiks ir visos šalies liki
mų kreips.

Bet mes tos liaudies vaikai 
ir nariai, paveldejome iš Lietu
vos didžiumų ir jų atsakomy
bės ir priedermiii dalį. Dabar 
mes ir kiekvienas skyrium ir 
visi išvien atsakome už Lietu
vos likimą.

.. z .zToji atsakomybe ir tosios 
priedermės yra nepaprastai 
rimtos ir svarbios.

Negana bus žodaių,nvjana 
gražiu'pasiryžimų.

Reikės visos lietuviškos šir- 
diesį, mlinčios ir norinčios pa
sišvęsti. Reikės darbų didelų 
Idarbų. 'Tuos darbus turėsime 
dirbti visi ir darbininkai ir in
teligentai, ir vyrai ir moterys, 
ir seniai ir jaunimas.

Visi be skirtumo politinių ir 
partijinių pažiūrų.

Visi už laisvų, sveikų skais
čių Lietuvos ateitį.

ATSIŠAUKIMAS IŠ 
LIETUVOS.

Gerb; Darbininkai!
Esu Lietuvos armijos karei 

j vis. Apsistojus ginklų barškė 
jimui ir mums liko liuoso laiko 
Tad norėčiau susirašinėti su 
Lietuvaitėmis gyvenančioms 
Amerikoje. Taigi rašykite ger 
biamos lietuvaitės, atsiųskit* 
l^enj laikraščių pasiskaitymu’ 
j šiuo.adresu:

Liga dažnai prasideda be, 5 pešt. D. L. K. Keistučio pulk< 
ir oncro i^ln-nrr^m J-fokn roc+ino

Liubline tragikomedijos.
Mūsij bajorija daug atnešė 

žalos mūsų jautai. Ji pasirodė 
neverta savo tautos vardo ir 
garbė, 4 d. kovo 1922 m. Jir 
kaip negyvas narys atkrito ku
rie kreipė krašto likimų turėjo 
savo laiku suteikti Vatikanui 
tinkamų apvertinimą diploma
tinių Monsinjoro gabumų, o 
neskelbti himnus jo garbės ir, 
kaip eina gandas, 'prašyti net 
jo nuncijąturos.

Apaštalų sosto Atstovybė — 
baigia savo išvadas “Gazeta 
Poranna” visur kur yra ka
talikų, yra reikalinga ir nau
dinga, o kur jos nėra, ten abi 
pusi daug nukenčia. Taigi ir 
Lenkija, kurios gyventojų mih .
aniška didžiuma yra katalikaį Monsinjorui Ratti vardu “Pir- 
irgi turi turėti Ryme kurijos 
atstovų. Bet kad tas augštas 
Bažnyčios dignitorius galėtų 
naudingai ir vaišingai darbuo- 
ties naudai mūsų bažnyčios ir 
tautos — būtinai turi tai būti 
“The right man in the right 
place” (tinkamas asmuo tin-

darbas.būtų atliktas — visoj
Lietuvoj knygynėlių, kaip dabartinį papa.
grybų, pridygtų. LDS. Cen • .. . .
tro valdyba yra sumaniusi {i Bymo PaPa -; beabėjo buvo 
šį pavasarį pasiųsti Lietu- į”?“*'-™’ *"•>-

™ \ • ;n«tanre. JiegaVo deja, patir-
von 20 skrynių su knygomis. Vatikanas ir Kardino-

niasis Papos nuncijus Lenkijai 
iš kurio tai straipsnio imame 
ypač vietas, paliečiančias baž
nytinius santikius Vilniaus 
vyskupijoje ir į tuos santikius 
atsinešimo papos . nuncijaus, 
kurs kaip žinoma buvo paskir
tas į tų vietų laikais vokiečių 
okupacijos ir berods, po vokie
čiu intaka.

Rodos nebera nei mažiausios 
abejonės — rašo “Gazeta Pa
rauna” kad Monsinjoras Ratti 
greitu laiku apleis Varšuvą. 
Į naujai atidarytų knygų Len
kijos nuncijų, lenkai tUr būt

skaudėjimo ir auga išlengvo.1 štabo raštine. 
Todėl kiekvienas protingas 
žmogus turi žinoti dažniausius 
apsireiškančius ženklus. Rei
kia atsimint, kad tie 'ženklai ne-; 
visuomet gali reikštį vėžį, bet 
jiems pasirodžius reikia nieko LDS. Centras, 
nelaukti, kreiptis į gerą gydy
tojų ar chirurgą.

Visokie guzai krūtyje, než:u 
rint kokio amžinis moteris biri“ 
tų, turi būtį, nieko m>!a<d.:ant, 
nusimanančio chirurgo ištirti, 
ir jei jie esti ilgiau kai mėnesį Tamaąua, Pa.

Apskričio suvažiavimas įvy
ks Balandžio (nedelioje) 30 d. 
1932, 1:30 po pietų, šv. Jurgio 
svetainė, 180-T82 New York 
Avė., Newark,‘ N. J. 
Gerb. Kuopų Valdybos!

Stengkitės išrinkti kuodau- 
giausi deligatų į busianti suva- 
žiavima. Taipogi yra kviečia
mi musų inteligentija kurioji 
■mumis per nekuri laika buvo 
užmiršusi apie musų Lietuvos! 
Vyčiu taip brangia organizaci-|; 
ja.

Kviečiami visi L.. Vyčiu re- | 
mėjei atsilankyti į virš minėta | 
suvažiavima kuoskaitlingiau- I 
šiai. Šiame suvažiavime su ju- I 
su pagelba ir aktišku žinksniu I 
tikiamės atsiekti savo puikiai I 
sius tikslus. '

Ypatingai yra kviečiamos ! 
kuopos, 49-ta kuopa iš Centrai 
Brooklyn, N. Y. ir 12-.ta kuopa 
iŠ New York, N. Y. nes, per ku
ri laika nedalivavo L. Vyčių 
suvažiavimose. / '
. Kviečia visus.

Kazys J. Nakrosis. |
Tos knygos eis panašiems ■ ]ų kongregacija dar nėra jiems neįrašys dėkingomis raidėmis 

—-Vii-------- t T-, i .. Monsinjoro Ratti vardo. Nesknygynėliams steigti. L. D. I paklusnus

Leonas Gudas

TELEGRAMA
Bal. 6, 1922

So. Boston, Mass.
LDS. nauja kuopa tveriama su 

pagelba gerb. kun. Gudaičio. Grei
tai siųskite kas reikalinga. 
PfcįF- G A. KAZLAS

iii
VISUS SPAUDOS DARBUS SIŲSKITE | 

| DARBININKU"
JEIGU NORITE, kad jūsų visi SPAUDOS 

DAUBAI, pradedant nuo mažiausios korteles 
ir baigiant didžiausia knyga, būtų atlikti: k u o- 
graičiausia, geriausia ir pigiau
sia, tai siųskite tik į “DARBININKĄ/'o pa
tirsite, kad čia netušti pasigyrimo žodžiai buvo * 
juihs rašyti, o vien tik tas, su kuo “Darbinin
kas” šiandie gali pasididžiuodamas tai padaryti. 
Dėl to, kad “Darbininkas” turi moderniškiau
sias visiems spaudos darbams mašinas, kokių 
nei viena Amerikos lietuvių spaustuvė dar netu- , 
n. \

Tai-gi, visais spaudos reikalais visuomet 
kreipkitės į

“DARBININKĄ” :: .
366 BROADWAY, ‘ BOSTON 27, MASS.

■
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Sapnas apie bites.
Parašė OLIVE SCHREINER.

• * s v .......

Motina sėdėjo sau viena prie atdaro 
lango. Lėkė prie jos žaidžiančių po akaci
jos medžiais vaikų balseliai ir karšto popie
čio oro dvelkimai. Bitys — laukinės bitys 
pageltusiomis nuo žiedą dulkelią kojomis — 
skraidžiojo per langą į kambarį ir vėl laul^ 
pas akacijos medžius,ir vėl atgal ir vis zir
zėjo. Ji sėdėjo prie stalo ant žemos kėdės 
ir adė strėples. Ji ėmė strėples iš krepšio 

. padėto ant stalo; kitos strėples buvo sudė
tos jokios skreite ir iš dalies dengė knygą 
gulinčią ant josios kelią Žiūrėjo ji į mir
guliuojančią jos rankose adatą, ir nuobodus 
bičią zirzėjimas ir vaiką klyksmas darėsi 
josios ausyse kaskart neaiškesnis, ir adė ji 
vis pamažiau, pamažiau. Ir bitys — ilga- 
kojos ir panašios į vapsas,- kurios neneša 
medaus, — lakstė vis arčiau aplink josios 
galvą ir zirzėjo. Ir ėmė ją snaudulys vis 
labiau. Ir padėjo ji ranką, kurioje laikė 
strėplę, ant stalo krašto ir nuleido galvą ant 
jos. Vaiku balsai darėsi jai kaskart neaiš
kesni, girdėjo juos tarsi ištolo, tai vėl ret
karčiais lyg arčiau; pagalios visai ją nebe
girdėjo; jautė tiktai savo devintąjį kūdikį, 
kurį dar tebenešiojo po savo širdimi. Jai 
taip pasilenkus bemiegant ir bitims apie jo
sios galvą belekiojant, matė ji keistus vaiz
dus. Rodėsi jai, kad bitys augo, didėjo ir 
pasidarė tartum žmogiški sutvėrimai ir 
vąikščiojo aplink ją. Ir štai viena ją pri
ėjo prie jos ir ėmė kalbėti: “leisk man pri
dėti ranką prie to tavo šono, kur tavo dar 
negimęs kūdikis miega. Jei aš dasilytėsiu, 
jis bus toks, kaip aš.”

Motina, j os užklausė: ‘ ‘ Kas tu esi ? ” «'
Ir atsakė bitis: “Aš esu Sveikata. Jei 

aš ko dasilytėsiu, raudonas kraujas visuo- 
• met smagiai bėgs jojo gįslose; jis nežinos, 

kas tai yra nuovargis ir skausmas; jojo gy
venimas bus ilgas džiaugsmas. ’ ’

^iNe” — kalbėjo antra bitis — “leisk 
man dasilytėti; aš esu Turtas. Jei aš jo da- 
silytėsiu,' neturtas nesmaugs jo. Jis gyvens 
iš savo artimo prakaito ir kraujo, jei lik par- 
norės; ir ko tik jo akys geis, tą jo ranka 
gaus. Jis nežinos ką reiškia ‘mh.n trūks
ta.’ ” Bet kūdikis gulėjo po motinos širdi
mi lyg negyvas švinas.

Kita vėl sake: ‘.‘Leisk man jo dasilytė
ti; aš esu Garbė. Aš, jei kurį žmogą pa
liečiu, nuvedu jį ant aukšto kailio, kur visi 
žmonės gali jį matyti. Jam mirus jojo var
das ne tampa užmirštas, bet skamba per am
žius, ir kartos siunčia jojo vardo atbalsį a- 

' teinančios kartoms. Pagalvok tiktai: nebū
ti užmirštu per amžius!”

Ir miegojo sau motina; alsavo lėtai ir 
vienodai, bet regėjime bitys kaskart labiau 
artinosi prie josios. .

“Leisk man jo dasilytėti” — tarė vie
na — “aš esu Meilė. J ei aš jį palytėsiu, jis 
nekeliaus per gyvenimą vienas. Kad ir di
džiausiose tamsybėse, jei tik jis išties ran
ką, kita ranka spaus jojo delną. Kuomet 
pasaulis bus prieš jį jis girdės numylėtą bal
są nuolat sakantį: ‘ Tu ir aš. ’Ir krūptelė- 
jo kūdikis po motinos širdimi.

Ir prisiartino dar viena ir tarė: “Leisk 
man dasilytėti: aš esu Talentas. Aš suge
bu padaryti visa, kas tik kuomet nors buvo 
daryta. Aš paliečiu kareivį, diplomatą, gal- 
vočią ar valdininką — ir jiems sekasi; palie
čiu rašytoją — ir jis niekuomet nesiekia nei 
į ateitį, nei nuo dabarties neatsilieka. Jei 
aš dasilytėsiu tavo kūdikio, jam niekuomet 
nepriseis verkti dėl nepasisekimo.”

Apie motinos galvą lakstė Mtrs kaikuo- 
met liesdamos josios galvą savo ilgomis ko
jomis; bet regėjime iš tamsaus kambario 
kampo išlindo viena bitiš išblyškusiu,* rūkš- 

- lėtu ir pageltusiu veidu, įdubusiais skruos
tais ir šypsoj d savo drebančiomis lūpomis. 
Ji ištiesė savo ranką, bet motina atsitraukė 
nuo jos ir sušuko^‘Kas tu esi?”

balą, n m ai išvysta šviesą virs savo galvos 
danguje, ir, kuomet jis pakelia galvą aukš
tyn, kacLprisiŽiūrėjus šviesai, auksas išpuo
la iš jojo rankos, arba kartais praeivis pa
siima jį sau nuo jojo delnos.K >

”Gal garbę?*.’
Bitis atsakė: “Greičiausia nei jos ne

gaus. Žmogui, kurį aš paliečih, takas yra 
pravedamas ranka, kurios kiti matyti ne
gali. Jis turi eiti paskui ją Kartais ji nu- 
veda-jį beveik ant pat viršūnes, tai vėl neti
kėtai pasuka į pakalnę. Ir jis privalo eiti 
tuo taku, kurį ji jam rodo ir kurio’kiti ma
tyti nepajėgia.”

“Meilę duodi?”
Bitis atsakė: “Jis jos trokš, bet neras. 

Kuomet jis išties savo rankas prie jos ir 
norės glausti prie širdies, pamatys tolimo
joje padangėje Šviesą. Prie jos turi jis ženg
ti. Jojo meilės objektas neis sykiu su juo; 
jis turi keliauti vienas. Kuomet jis spaus 
ką prie'širdies ir šauks ‘mano, mano, ma
no vieno!’ jis išgirs balsą: ‘Išsižadėk! ap
leisk! tai ne tau!’ ”

“Ar jis turės pasisekimą?”
Ji atsakė: “Ne, neturės. Kuomet jis 

eis lenktynių, su kitais, jie laimės, nes keis
ti balsai šauks jį ir nepaprastos šviesos va
dins jį pas savę; ir jis turės sustoti ir ją 
klausyti. Ir tas bus keisčiausia: toli, toli 
už įkaitusių smėlynij, ten, kur kiti temato 
nenaudingus tyrlaukius, jis regės jūrės mė
lynę! Į tas jūres^saulė visuomet šviečia ir 
vanduo mėlynuoja ir žeria tartum ametis
tas, ir baltos putos dabina krantus. Milži
niška sausžemė yra toje jūroje; ir matys jis 
josios kalnų viršūnes žėriančias tarsi lieps
imo j ančio aukso spinduliais.”

Motina klausė: “Ar jis pasieks tą ša
lį?”

Bitis nusišypsojo paslaptingai.
Motina klausė vėl: “Ar toji šalis yra 

tikruma?”
Bitis tąrė: “O kas-gi yra tikruma?” x 
Ir pažvelgė motina pusiau atmerktomis 

akimis aukštyn ir tarė: “Dasilytėk.”
Ir pasilenkė bitis ir padėjo savo delną 

ten, kur miegojo dar neužgimęs žmogus ir 
meiliai šypsodama, kažką kalbėjo; ir moti
na įiek tik teužgirdo: “ta bus tavo dovana: 
idealas bus tau gyvoji tikruma.”

Ir kūdikis drebėjo, bet motina toliau 
sunkiai miegojo, ir vaizdai pranyko. Bet 
joje sapnavo dar neužgimęs sutvėrimas. To
se akutėse, kurios nebuvo dar mačiusios die
nos šviesos, tose pusiau suformuotose sme
genyse gimė Šviėos nujautimas, Šviesos dar 
neregėtos, kurios gal niekuomet neišvys,' 
Šviesos, kuri vis dėlto yra kur tenai!

Ir jau jis turėjo savo dovaną — Idealas 
buvo jojo Tikruma.

Vertė Vykeitis.

1 PAVASARIO DAINELĖ.
Vėversėli, 

Vyturėli! 
Ko ne čiulbi pievelėj’? 
Ne rykauji dirvelėj’?

Kur aš čiulbėsiu pievelėj? 
Kur aš rykausiu dirvelėj ’ ? 
Visi mane pabaido.

Piemenėliai bandužę gano, 
.Artojėliai laukužį aria, 
Tai tie mane užeina, 
Tai tie mane pabaido.

f

e

Jovaras,

BAŽNYTINIS

KONCERTAS
Rengia.

SV. JURGIO PARAFUOS CHORAS 

NORVOOD MASS.

- Dalyvaujant talentingiausiems Naujos Ang
lijos daijiinkams ir solistams kaip va: M. GRI- 
BAITE, ST. PAURA, A NARINKAIT®,, S. 
MOTEJUNAIT®, A DUSEVIOIUTfi, iš So. 
Boston, Mass. Taip-gi dalivaus iš So. Bįpstono 
žymiausias charvedys —’ vargonininkas M. 
KARBAUSKAS su savo gabiausiais daininin-

... , vA 1561 kais. Bus ir iš kitų miestų garsių daininkų bei
neatsake nieko, tik pažvelgė aukštyn pu- solistu.

• • « • • « '• • -tt- « « _ « • • •siau primerktomis akimis. Ir klausė moti
na: “—

Galima drąsiai sakyti, kad tai bus uepa-

KAS GIRDĖTI LIETUViy M10NIJ0SE.
NEWARK, N. J.

Protestas prieš šmeižikus.

2 d. balandžio salė j,, tuo j po su
mai įvyko skaitlingas šios kolio- 
nijos lietuvių katalikų viešas pro
testo susirinkimas. Suririn Irimo
tikslas: Apgynimas vietinio kle
bono kun. Ig. Kelmelio nuo sta
bai kriminalių ant jo suverstų 
šmeižtų." Natkevičius ir Žygelis 
Kuriuodu čia kovo 19 d. dergi 
Katalikų visuomenę, kartu mūsų 
Kleboną. Susirinkimas išnešė rezo 
aųciją užprotestuojant prieš me
tus, nepamatuotai verčiamus am 
Klebono ir visos katalikų visuome 
aės. Po rezoliucija susirašė viri 
šimto žmonių. Nutarta ji pasiųs 
ti katalikiškon spaudon ir Stei 
giamajam Seimui. Žmonėms be 
^skirstant sumanyta parinkti au 
xų krikščionių demokratų bloku. 
Surinkta virš ^0 dol. Tai-gi šiuoL 
.tartu šios kolionijos lietuviai ka 
salikas tinkamai ir pakankama 
įžvežė per tarpragį beužplustan 
eiam bedievijos amarui Vali 
nūsų katalikai už apgynimą sa 
/o teisių, tiesos ir bendrų kri 
iščionijos proncipų.

Kilnus darbas.

Vietinė Šv. Jurgio Dr-ja pasku 
-iniame savo mėnesiniame susi 
rinkime nutarė paaukuoti 50 dol 
irikščionių Demokratų Partija 
priešrinkiminei agitacijai Puiku: 
tai žygis. Garbė ir padėka minė 
Ai draugijai! Šita draugija ta 
dos kolonijos organizuotosios vi 
uomenės žibintuvas. Garbinga 
Lžiaugsminga, smagu ir miela pri< 
os prigulėti. Nu ji gerai ir gy

vuoja.
Katalikas

NEWARK, N. J.

Protestas.
i

Ką tu gali duoti kūdikiui? sveikatos?” prastas Koncertas, -kurio vargiai kuriam teko 
Bet ji atsakė: “Jei'aš kuri žmogų paliečiu^ girdėti Amerikoj ar kur kitur, 
karštis tartum ugnis uždeda jojo kraują. Ir ‘ 
turęs jis tą karštį kėlei gyvas bus.”

“Duodi‘turtą?”
-Bitifif papurtė galvą. “Mano palytėta- 

sai žmogus, jei pasilenkia pakelti aukso ga-

Bu t

BALAND2I0-APRIL 9 d., 1922 M

IV. JURGIO BAŽNYČIOJE,

St. James Avė., ’ Norurood, 1

Newark’o, New Jersey, 
Lietuviai Katalikai, skaitliujt 
rirs 200, viešame susirinkime, 2 
d. balandžio, 1922 m., imdami do
mėn mūsų, Šv. Trejybės Lietuvių 
d. K. parapijos klebono, kun. Ig
no Kelmelio, bažnyčioj, po pa
mokslui, 19 d. kovo, š. m. pasaky
mą katalikams sekančią pasargą. 

“Dalis mūsų tautos jaunuome
nės ėjusios mokslus Rusijoje, an- 
ci-katalikiškose mokyklose, tapo 
^auklėtais katalikijos priešais, 
atsižadėję tėvų tikybos, subedie- 
zėjo. Ytin bolševikais tapo. Nūn 
pateko į Lietuvos valdžią ir kai
po valdžios žmonės būk Ameri
kon atvažiuoja,, kokiai tai savo 
partijai aukų parinkti iš mūsų. 
Katalikai apsisaugokim nuo iš
naudotojų!!!”
' Ir tą pačią dieną Šv. Jurgio D- 

jos svetainėje, vietinių socialistų 
m tautininkais organizacijų kuo
pos surengė prakalbas iš Lietuvos 
atvažiavusiems jų frakcijos Stei
giamo Seimd nariams, Ladui Nat
kevičiui ir Boliui Žygeliui, kurio
se L. Natkevičius, karčiais žo
džiais pareiškė:

“Jūsų kunigėlis šiandien baž
nyčioje išvadino mane, Steigiamo
jo Seimo generalį sekretorių, Ge
ležinio Vilko ofieierių, karininką, 
bolševiku! Kad jis drįso mane taip 
.meižti, tai pats yra želigovski- 
ninku, lenkberniu! Nebijokim, 
sunies balsas dangun neis!” ’

Milinavičius iš Kearny, N. .J., 
duoda inešimą kunigą (supranta
me mūsų Vietinį kleboną) kaipo 
tokį pasmerkti. Prakalbų Vedė
jas leidžia balsavimui ir vienpu
siškai nubalsuoja, jog vietinis lie
tuvių kunigas, Ignas Kelmelis y- 
ra toks, kokiu Natkevičius pava
dino, t. y. lenkbernis, želigoski- 
ninkas.
. Iš viso to kas viršuje pasakyta, 
mes pirmoje vietoje, žemiaus pa
sirašę, gird ėjusieji abiejų (kun 
T. Kelmelio ir L. Natkevičiaus) 
pareiškimus, darome išvadas h 
griežtai pareiškiame:

1) Kad visa tai taikoma į mū
sų kleboną kun. Igną Kelmelį, 
- 2) Kad jo kalba bažnyčioje, ka 
taukus persergėjo, niekuomi ne- 
įvardinant čia atvažiavusių Stei
giamojo Seimo ex-narių. 
torių. ;

3) Kad prieš balsavimą,, bažny- 
. šioje girdėjusiems klebono per-

Mes,

sergėjimą, neleido paaiškinti, nors 
liausimus statėme.

4) Kad balsuoti leido tik už įne
šimą. o prieš neleido.

5) Kad balsuotojai didžiumoje 
buvo ant|-katalikai, bažnyčioje 
nebuvo ir klebono persergėjime 
tegirdėjo,

TODĖL TARIAME: .
a) Kun. I. Kelmelio, Jiažnyčio- 

e duotas persergėjimas katali- 
ams, nei kame nesutinka su L

s Balkevičiaus jam primetamais žo 
Ižiais. Klebono priedermė yra 
tersergėti parapijomis-katalikus.

b) Balsavimas tose prakalbose 
Ta neteisingas.

c) Tokį darbą skaitome nekal- 
o, tikinčio žmogaus ir pavyzdin
go Lietuvos piliečio, stačiai krimi- 
aliu, bedievių šmeižtu.
d) Kun. Ignas Kelmelis yra vie 

as iš geriausių tėvynainių, orga- 
.įzatorius buvusių L. L. Sargų 
ą jungo s ir Lietuvos reikalams 

.uaukavęs virš tūkstančio dole 
rių.

Ir kartu stebiamės kaip tai ga 
1 buvusis L. St. Seimo generalis 
.ekretorius grynai savo partijos 
. eikalais atvažiavęs, taip brutališ- 
cai dergti tikinčiuosius Lietuvos 
piliečius ir jų įstaigas: Tautos 
Zondą, • Lietuvos Ateitininkus ir 
ritas. Pav. L. Natkevičiaus žo- 
lžiai: "“Dabar vieni klerikalai 
jietuvą valdo, taip kaip Rymas 
iems liepia. Klerikalizmo slibi
nas baigia ryti mūsų iškovotą 
aisvę. Kol klerikalai Lietuvą 
aldys, tol pasaulis nepripažins 
iūsų ir nepripažįsta,” ir tt.
Tai taip kalba šion šalin atva-f 

.iavęs žmogus, generalis Seimo i 
sekretorius. Kokią mintį mes ga- 
ime turėti ant Lietuvos valdžios, 
.<uri tokius žmones, neva partijų 
vadus, leidižia šion šalin • tokiu 
‘perlų” skleisti. Ant tų piliečių, 

kurie išpirko Jos paskolos bonus 
r dešimtimis tūkstančių aukų- 
sudėjo jos laisvės gynimui

TODĖL mes, tikintiej Lietuvos 
piliečiai prie minėtus Steigiamo
jo Seimo narių pliovones ir kelia- 
nas pjutvnes vienų su kitais, 
GRIEŽTAI PROTESTUOJAME, 
ir pasirašome:

J. Scbarnus, O. Kulikuckienė, 
3. Daugerdienė, .V. Matusevičie- 
įė, M. Valukonis, V. Aimonas, A. 
’atapas, P. Vileikis, J. Kerna
gis, Z. Staniliūnas, M. Kupčins- 
denė, O. Grimaliauskienė, V. 
Jankauskas, P. Kasparaitienė, M. 
Majauskienė, J. Kaziukaitis, A. 
Pranienė, J. Kupčinskas, J. Ma
lakauskas, S. Pranis, V. Antulis, 
J. E. Žemaitis, D. Rupainis, J. 
Daukšys, J. Jueius, S. Agentas, S. 
Kalantaitė, P. Radzevičienė, O. 
Daukšienė, A Virpšienė, B. Vaš
kevičienė, b. Malakauskiutė, M. 
Kubilienė, K. Karaliūtė, P. Še- 
perienė, J. Murauskienė, Abd. Ra- 
dzeviče,, O. Šimkaitė, Agota Ber
notas, O. Balkietenė, A. Jonikai- 
čiutė, B. Šopienė, U. Gapšienė, K. 
Urbonavičiūtė, J. Valukonienė, 
Ona Kazlas, B. Batenė, O. Stur- 
likutė, J. Grimaliauskas, P. Kui
sis, J. Zamaris, K Urbanaviče, Z. 
Marozas, A. Žalankauskas, J. Ži- 
mantis, Amb. Daukšis, A. Miškū- 
nas, T. Bliudžienė, J. Bliudžius, 
J. M. Bujauskas, O. Jonikaitienė, 
M. Demskis, E. Demskienė, J. 
Leicmonas, A Kaslats, J. Valiū
kas, P. Butkus, A Barauskas, M. 
Barauskienė, A Butkienė, K. 
Krumėnas, J. Jucienė, J. Kanap- 
ka J. J. Prakapas, J. Juškevičie
nė, A Juškevičius, R. Lalinskas, 
A Sukackas, V. Sukackas, L. 
Navckas, A N. Navickas, K Al 
Baravikas, M. Baravikas, J. Era-' 
malavičius, S. EremalaviČe, A 
KavaliatislAs, P. Beržanskas, J. 
Beržanskas, J. Švedas, V. Ko- 
džis,. S. Azdobas, M. Švedas, M. 
Valickuitė, K. -Karpavičius, M. 

.Valiokiutė, J. NedinskaS, J J.
Valiskus, K. Selvaitis, A Šelvai- 
tis, J. Seulaitis, M. Stankūnas, S 
Jankūnas, J. Laizaravičius.

*

i S.

clevkland, omo.
Iš katalikiškų draugijų 

veikimo.

J ko buvo svarstoma apie Našlaičių- 
Fondą, Sąryšio įsteigtą pereitai 
netais. Dabar Sąryšio sudrinki 
ne pasirodė^ kad komisija pui 

- ’riai darbuojasi dėl tų vaikučių 
Kurie lanko šv. Jurgio mokyklą L 
yra pavargę dėl neturto. Yn

> jiems verdama kava ir duodami
> /eltui. Teip-pat komisija paga.
, Agalę stengiasi aprūpinti ir apa 

rimu ir drapanomis. Teip-pa 
Komisijos buvo pakeltas klausi 
nas ar reikia šelpt tas šeimynas 
<urios nepriklauso prie parapijo. 
r prie katalikiškų dr-jų. Sąryši 
x) ilgo svarstymo nutarė šelp. 
pirmiaus savuosius, o paskiaus je 
jus lėšų, tai turi šelpt visus b< 
skirtumo.

’ Sąryšyje buvo svarstyta kas 
ink Federacijos skyriaus. Bet iš 
lraugijų atstovų pasirodė, kad vi
sos pašalpinės draugijos atsisakė 
.r tas darbas padėtas į šalį. To- 
iaus buvo inešta nekuriu atstovų 
ad šv. Jurgio parapijos mokyk 
oje yra daugumas vaikų, kurie ; 
>asidavė netikras savo pavardes, 
ies esant reikalui sunku yra su- karą ir parodykime, kad dar o 
•ast tokią pavardę. Tėvąs į pa- my: ? neužgeso meilė Dievo, ai 
•apiją ar draugijoj užsirašęs vie- mo i? Tėvynės.
naip, o vaikai mokykloje rašosi 
kitaip. Sąryšis nuo šio laiko pra- 
lės žiūrėt, kad bu laiku viskas 
štaisius lietuviškoje tarmėje. Po- 
Iraug tuomi turėtų rūpintis kuni
gas ir mokytojos, kuomet vaikai 
ra priimami į mokyklą.
Katalikiškų Dr-jų Sąryšio Ko

respondentas
Ad. Padegimas.

iin ' lawrence. mass
g

Misijos.
Balandžio 6 d. š. m. =■, ?• 

ciškaus lietuvių bažnyčioje 
Bradford gatvės prasidėjo a 
jos, kurias laiko Tėvai Marija 
kunigai Andžiulis ir Čikota ką 
iš Lietuvos atvykusieji .

Žmonių bažnytėlėj susirin 
daug ir visi su didžiu pasiger 
nu klausėsi gerb ridtal* 
pamokslų.

x Tikimės jog šios misijos bus 
sėkmingos ir gal ne vienas sul 
dęs brolis ar sesuo susipras ir 
grįš ant tikro kelio — kelio 9 

ąymo. ■ į

Kadangi misijos baigsis tik 
džioje Seredoje, balandžio 12 d 
m., tai vietos lietuviai turės p 
gą išgirsti skelbiamą Dievo žod 
atlikti katalikiškas priedermes 
prieiti išpažinties.

Bus svečių kunigų ir taip-: 
klausys išpažinčių gerb. misi 
nieilai’. * ,

L ankykimės skaitlingai kas

Lawrencie

DZŪKŲ PRIETARAS.
Jaigu katė laižo lopų, tai 1 

jda ji padėc an slankseo ir dt 
šluotų, — tada, jaigu ji bėgs 
stalo, tai bus svęcas, o jaigu 
pecaus, tai ubagas.

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKU.” 1 
SKAITYKITE IR PLATINKITE “DA.lBiNINL‘ 
z

Katalikiškų Draugijų Sąryšis 
savo susirinkime 29 d. kovo turė
jo daug svarbių reikalų. Be kit-

EXTRA! EXTRA!
NEPRALEISKITE PROGOS.

Ką tik atėjo iš Lietuvos siuntinys, Lietuvos 
Valstybės, Žemaičių, Gedimino, Vytauto ir Lietu
vos senovės pilių ženklų.

Tie nepaprastai gražūs ženklai yra atvirlaiškių 
formoje, kurių eina 40 į vieną sąsiuvinį. Kiekvie
nas minėtas ženklas, reiškia kokį nors atskirą mies
tą, pilį, apskritį, Lietuvių 
riuos mūsų tautos didvyrius, 
klų reikšmė:

V aisty bę-4i^kaip-tai— 
Štai tų istoriškų žen

r

1. Lietuvos ženki.—Vytis. 21. Skirsnemune
2. Žemaičių ženkL—Meška 22. Baisogala.
3. Gedimino ženki.—Stulpai 23. Vilkaviškis
4. Vytauto ženki.—Skydas. 24. Kalvarija
5. Vilnius. 25. Darsūniškis®
6. Kaunas. 26. Punia.
7. Gardinas. 37. Suvalkai s
8. Šiauliai. 28. Biržai.
9. Marijampolė. 29. Raseiniai

10. Geranainys. 30. Šeduva.
11. Telšiai. 31. Veliupna
12. Jurbarkas. 32. Žiežmariai
13. Viekšniai 33. Kiedaimai
14. Ariogala. 34. Maišiogala
15. Kernavą. 35. Lyda
16. Rodūnė. 36. Žasliai
17. Rietavas. 37. Valkininkai
18. Alytus. ■ 38. Daugai
19. Babtai 89. Plungė
30. Ašmena. 40. Balninkai. .

i

\

Kas prisius vieną dolerį ($1.00), tam tuojaus 
Tai-gi pasiskubinkite įsigyti kuogreičiausia.

D. S. nariams po 85c. 
pasiųsime 40 tų gražių'ženklų (visą sąsiuvinį). L 
nes nedaug jų teturime. Pinigus siųskite •

“DARBININKAS,"
366 W. Broadway, Boston 27, Mass

DIDŽIAUSIA 
SO. BOSTONE 
UETUYiy 
ČEVERHy 
KRAUTUVĖ.

Užlaikome geriausių išdirbysčių ČEVERYKUS 
tai: Commonwealth, Bostonia, Hamiltorf, Brovm, Amer 
can Lady and Gentleman ir kitų. Prirenkame ir pr li
kome visiems prie kojų kogeriausia. Prie dar/užlai

kome marškinių, pančekų ir kitokių aprūdalų delei vy
rų ir vaikų. Malonėkite užeiti persitikrinti o rasite gerą 
ir mandagų patarnavimą. !

RODIS BHOE STORE,
877 West Broadvay, South Boston, Mass.



M. D&manskiji. dangum ? —- su panieka jis Bet te a 1 _ • • v — • f •
PAS BAŽNYČIĄ.
(Iš didžiojo karo)

p' fr Gatrių jau nebežymu. 
^Viskas užversta sudužusiais 
'pajuodusiais plytgaliais. Čia 
^gelžgaliai, balkiai, arba su- 
Isi i a čiusios. skardos šmotai 
'nuo ugnies karščio.

Tris dienas ir tris naktis 
. čia blaškėsi, lig jūrių vilnys, 
ugnis. Kilo ore didžiulių 
kibirkščių stulpai ir aukštai 
pasisukę ratu — vėl krito že- 

: myn ant naujų triobelių; su
žibėdavo vis daugiau ugnies 

_ liežuvių, tartum nematomos 
rankos degiojamos žvakės. 
Su trenksmu griuvo trijų, 
keturių aukštų namai, už
pildami gatves griuvėsiais. 
Iš trijų ketvirtdalių miesto 
beliko nepereinamų griuvė
sių krūvos su styrančiomis 

[krosnimis.
Aš vilkaus per ugnia vie

lutę ; kartais iš po mano kojų 
prasimušdavo dūmai ir per 
b|tų padus pajusdavau karš

ytį. Vietomis namų pama
tai buvo dar užsilikę, kad 

įgalėjai aiškiai perstatyt pa- 
£ dėjimą kambarių. Nenoro- 
' mis apsistoji ir užsimąstai.

Kaip beprotiškai negailes
tinga karė! Lig audra už- 

Igriūva ji ir nušluoja viską 
■ sau nuo kelio. Suprantama, 
| čia pirmiau šiuose namuose 
įgyveno žmonės, kurie savo 
Ii dvasia buvo toli nuo karės. 
įPragyveno kartos, šiandie

na jau sugriuvusių namų, 
^ sienose; visuomet čia viešpa- 
Bo taikus darbštumas, tv- 

ramybės gyvenimas. Bet 
ėjo nuožmusis laikas ir 

Ipeprašoma-nelaukiama baisi 
* viešnia-karė užslinko ir čia. 
• Sugriovė, sulaužė viską, iš- 
į -a-ydė, -padegė m* taip pat trau- 
[ kė tolyn.

— Dėl Dievo! — Ar gali- 
| ma taip gązdint?..

Iš už apdegusios krosnies, 
i visai beprotiškai išlindo esy- 
pbė, juodame ploname dra- 
rbąžy su nudėvėta balta apy- 
[ kakle — bebarzdis ir beūsis 
L jo veidas, tankiomis raukš
lėmis suraukšlėtas.

— “Prašome pažiūrėti 
Įgriūvėsiu!' Beprotiškai trys 
į ketvirtadaliai miesto su
griauta, sunaikinta! Nepa- 
į. tikėsite kaip tai skaudu! Ži
lį nia ant mano akių tie visi 
I imamai išaugo — aš čia tris- 
[ dešimts septyni metai gyve- 
J nu, prie iždo tarnystę turiu! 
|Taip!”

y Ir nelaukdamas iš manęs 
Į jokio užklausimo, nei žiūrė

damas ar aš sutinku klausy- 
[ ti — jis vis skubėdamas pa
sakojo.

“Atėjo diena, dviejose va- 
Į Jidose 
[ siant
Į ra, sako visi išėjo!’ O kaip 
L pradėjo eiti vis tolyn ir to- 
t lyn. Pilnas miestas jų pri- 
I pildytas buvo. Ir iš karto 
| pradėjo krautuves daužyti 
t ir plėšti. Tuom pat laiku ir 
| už degė. Jau tajp degė, taip 
įdegė — aš tokio gaisro savo 
|gyvenime neužmiršiu!” 
į 4— Sakykite — užklau- 
ifiia i: — kur dabar randasi 
įfceimynos šių sunaikintų gy- 
■ĮVenimų ?

R— “Visaip! Didelė dalis 
kiš važiavo, paspėjus sugrieb- 
fc ką galėjo. Kurie vargin- 
Bgesni, tie pasiliko.” 
IT — O kur gi jie priglaudė? 
■Po atviru dangumi?
■- — “Dėl ko gi po atviru

v •

mūsiškius klau-
— jau jų nebuvo: ‘nė-

am tu keturių >ienų 
prirengta gyvenamoji trio- 
ba. Stovi lovos, stalai, kė
dės, suolai, krosnyje pleška 
Ugnis.

Ant slenksčio trys s* ' 
tės. Viena siuya, kitos dvi 
sėdi sudėję rankas ant kelių 
šnekasi, taip ramiai, taikiai, 
lyg tartum nieko neatsitiko, 
lvg savo grinčioje. Ir rodos 
visiems namams taip ir pri
valo būti be stogo, lubų ir 
langų.

— Tai jūsų narna ? — ap
sistojęs užklausiau.

— “Ne, ne mūsų!”
— O keno-gi ?
— “Šeimininkų nėra, išė

jo.”
— O jūs iš kur?
— “Aš iš Rozilių, 

Kybartų.”
— Išbėgot?
— “Taip išbėgome.”
Ir su didžiausiu kalbingu

mu, senutė apsakinėjo vie
ną iš istorijų, kuriomis taip 
turtingas šis karės gaisre pa
skendęs kraštas.

Jų buvo tik dviese — se
nukas ir jijė. Buvo vaikai
— išmirę. Vienas anūkas 
Amerikoje, kitas kareivijoj, 
ant karės. Senutė žila, jau 
baigia septyniasdešimtis — 
senukui visos septynios. Gy
veno jie ramiai, mirties be
laukdami. Kaip netikėtai 
atėjo vokiečiai, pradėjo vog
ti plėšti. Senukas sako:

— Blogi dalykai žmolel; 
reikia kraustytis miestan.

— Neleidžia jau vokiečiai
— atsako ji.

— Bet mes naktį išeisime. 
Pasikinkysime arkliuką, taip 
mišku, pelkėmis dasigausi- 
me lig miesto. Aš tokį ke
lelį žinau, jog mūsų nieks 
nepaims.

Susirinkę šiek tiek daik
tų ir valgymų, vakare, kada 
sutemo, pakinkė senukas 
arklį, persikraustė per dar
žus, taip pakraščiais lauku 
ant kelio išvažiavo. Prava
žiavo verstą — vis gerai. 
Staigu užlekia vokiečiai, 
žvalgai. Senutę iš vežimo 
laukan, o senukui prisakė 
važiuot atgal. Norėjo senu
tė pasilikti prie vyro — ne
prileido. Daryti nebuvo ką, 
ėjau pėščia. Ir lig ryto pa
siekiau miestą. Ir pirmu 
žygiu, žinoma, prie bažny
čios.

— O kur dabar senukas?
— klausiau.

— Kas-gi jį žino? Su vo
kiečiais pasiliko. Gyvas gal, 
o gal ir užmušė!” ,

Kalbėjo ji be jokio jaus
mo. Pailso turbūt. Septy
niasdešimt pragyvent — ga
lima pailst. Prie minties a- 
pie persiskyrimą su vyru, a- 
pie mirtį, jau priprato. Taip, 
kad ir imtų vokiečiai ką da
ryt su senuku? Ar patiktų?
— Ne per ką. Išvys vokie
čius ir ji pati vėl sugrįš so- 
džiun. '

Taip, kad nelaimė jos ne 
taip didelė sulyginant su ne
laimėmis kitų.

— “Štai jau tai nelaimė!”
— parodė ji galva į šalį.

Ir tik dabar patėmijau ke
liuose žingsniuose sunykusį, 
prisišliejusį arti prie sienos, 
moteriškės paveikslą.

Išnaujo eina pasakojimas, 
toks jau trumpas, taip lygiai 
prastas, bet dar labjaus pil
nas šaltos liūdnos baimės.

Į tąjį sodžių, kur ji gyve
no — atjojo čielas eskadro-

pastebėjo—geri žmonės pri
glaudė, pas kuriuos dar na
mai šeip teip užsiliko. Kitų 
yra ir po atviru dangum, 
štai ten prie bažnyčios. Tik 
jie ne mūsiškiai miestelėnai, 
ne čionykščiai o pabėgėliai 
iš apylinkės sodžių. Sodžiai 
tai lig žvakės jau antra sa
vaitė liepsnoja. Padegėliai 
pas mus ir traukia. . Ir taip 
kaip jie katalikai, tai tiesiai 
pre bažnyčios glaudžiasi. 
Tartum taborą jie ten pada
rė. Ypatingai, žingeidu! 
Jūs praeikite jei įdomauja
te!’* -

Tarp griuvėsių aplink — 
ištolo didžiuojasi pilka dide
lė bažnyčia. Patraukiau ten.

Vietos bažnyčia garsi per 
kokį šimtą verstų visoje a- 
pylinkėję. Ji garsi savo se
numu ir didumu. Kas dėl se
numo tikrai nežinau. Man 
pasakojo, jog ji turinti a- 
pie šešis šimtus metų. Auk
štybė jos į padanges isši- 
duodanti. Kada aš važia
vau čia su automobiliu, ly
giu ir kietu plentu, šoferis 
kaip tai atsigrįžęs sušuko:

— “Štai varpinė Š-lių 
bažnyčios. O iš čia lig Š-lių
— trisdešimt verstų.

Kada miestas dar buvo 
mūsų pusėje, į vakarus nuo 
jo ėjo kovos. Vokiečiai ma
nydami, kad bažnyčios bokš
te įtaisyta tėmijimo stotis — 
užpylė senąją bažnyčią gra
natomis. Vienok iš jų nei 
. iena nenukrito ant stogo ar 
sienų Aukščiausiojo namų. 
Išbirę j o tik visi stiklai lan
guose ir vietomis atatrūko 
zimsai.

Įėjus vokiečiams į miestą 
prasidėjo gaisras. Plėnys 
šokinėjo nuo vienų namų ant 
kitų. Iš trijų pusių aplink 
bažnyčią bangavo ugninė 
jūra. Priėjo lig aukšto šven- 
oriaus aptvėrimo, lindo per 
'į, palikdama savo pėdsa- 
lą, bet* į šventorių nepersi- 
.netė. Irt tartum aukščiau 
iškilmingiau stojosi bažny
čia, tarp .sunaikinto kvarta- 
'0.

— Dievo stebuklas, ste
buklas Dievo! — kalbėjo 
žmonės.

Nestebėtina, kad atsirado 
sodiečiai kovos lauke, tarpe 
kulkų švilpimo ir trenksmo 
/ranatų — pametę viską — 
bėgo į miestą, skubinosi prie 
vienintelės varge priebėgos
— bažnyčios ir glaudėsi po 
jos aukštuoju bokštu.

Bažnyčia stovi ant nedi- 
lelės, bet su statokais kran
tais kalvos. Aš užsirangiau 
mt vieno stogo — ir aiškiai 
stojosi priešais margas pa
veikslas; visa pabėgėlių 
prieglauda atsivėrė prieš 
mano akis. .

Einant artyn bažnyčios — 
ugnies ženklai aiškiai mažo
jo. Sudegė sukritę stogai — 
bet sienos užsilikę čielos ir 
krūvos gatvelės neužtvenk
tos griuvėsiais. Dabar jos 
pilnos žmonių marguose 
drabužiuose ir man primi
nė toji jų išvaizda azijinę 
lalį Konstantinopolio — jo 
/yventojus. Saulė iš aukšto 
'rietė savo kaitriais spindu
liais.

Nusileidžiu nuo stogo, ei
nu per daržą į vieną iš gat
velių. Iš dėžinės įėjimas į... 
Kada tai buvo namai, dabar 
tik pasiliko keturios aprū
kusios dūmais sienos be sto
go ir lubų su keletą kiauri- nas vokiečių. Pasirengė nak- 
nių viętoje langų ir durų. voti. Buvo paskirta septy- O štai būrelis vaikų, laike

ji iš

Čia jį vokiečiai su- 
iŠsivilko į prieangį.
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kareivia'i jos grinčioje ii-' 
sėtis. Pavakarieniavę sugu
lė. Vokiečiai ant aslos pa
siklojo šiaudų o ji su,vaikais 
kaip visuomet Du vaikučiai 
jos buvo: berniukas penkio
likos ir mergaitė 'trylikos 
metų.

Begulint vienas iš karei
vių, kuris visai gerai rusų 
kalbą vartojo — klausia:

—- “Šeimininke — o kur 
tavo vyras?”

— “Dabar ant karės! Jis
kareivis, atsarginis. ' •

Perdavė vokietis tai savo 
draugams. Jie ėmė nerimau
ti. Ir vėl šis sako šeiminin
kei: \

— “ Jaigai, — sako — ta
vo vyras kareivis mes ir-gi 
kareiviai — reiškia — tu 
mums žmona.

Ir puolėsi prie jos karei
viai. Vaikai suklyko, o ber
niukas užsimojo ir iš visų 
pajėgų užkirto vienam per 
veidą, 
griebė,
Norėjo motina paskui jį 
pulti — neleido. Tik prie
angy kas tai sutuksėjo, lyg 
pargriuvo ir tartum kurčiai 
sudejavo. Suprato ji kame 
dalykas — atminties nusto
jo. ..
O čia kareiviai savo gyvu
liškumu puolėsi ir ant duk
relės, nežiūrėdami, kad ji 
dar kūdikis.

Gi prieš pat rytą — staigū 
užsidegė grinčia — iš visų 
keturių kerčių. Vokiečiai iš 
grinčos laukan. Ji ir-gi sy
kiu išbėgo. Iššokus ant kie
mo ir čia tik atsiminė:

— Vaikai! — šaukia — 
vaikai ten mano pasiliko!

Norėjo ji vidun bėgti, bet 
kareiviai pagriebę už rankų 
laikė tvirtai, atkalbinėda
mi: — “Kur tu mažoji? — 
sudegsi! Vėlu jau vaikus 
gelbėti!”

Ir ištikrųjų, grinčia iš vi
sų šalių, lyg krūva žabų 
liepsnojo. O jie taip ir iš
lakė nelaimingąją, kolei sto
gas neįkrito. O paskui pa
tys išvaikščiojo kas sau, po 
kitus kiemus. Suprantama, 
jie patįs grinčia padegė, kad 
padengus savo piktadary
bes. Taip, ką padarysi? Eik 
ieškok jų! Skūskis! Kam?..

Pastovėjo, pastovėjo ne- 
laiminga-išniekintoji, 
gimtinės pelenų
do ji dargi — ašarų nebuvo, 
ir pasileido į miestą.

— Nes čia — pridėjo se
nutė — viis eina! Čia prie 
šios bažnyčios kiekvienas 
skubinasi su savo nelaimė
mis. Taip darė mūsų tėvai, 
taip ir mes tebedarome.

Aš eidamas siaurais, krei
vais skersgatviais, kai kur 
apsistoju ir užkalbinu. Ir 
persitikrinau, kad taip iš
tikrųjų yra. Prie kryžiaus 
stovinčio aukštai ant žilojo, 
bažnyčios bokšto — susirin
ko vis^ kuriuos nelaukiama 
užplaukusi karės vilnis—iš
mušė iš gilių, metais įvaži
nėtų gyvenimo vėžių; jų tur
tą nušlavė ugnimi, žemelę— 
aplaistė krauju.

Štai moteriškė, kuriai lai
ke bėgimo iš liepsnojančio 
gimtinės kaimo
vaikai. Prapuolė kur tai ke
ly... Nelaimingoji puola
pirmutiniam pasitaikiusiam 
ant kelio:

— “Gal jūs matėte mano 
vaikus?!” — Ir nelaukdama 
atsakymo bėgo toliau.

tokio pat pabėgimo, pame- • 
tusių savo tėvus*. . Nelai
mingieji mažiukai ankštai 
prisiglaudę prie kits kito, sė
di tykiai ir tik retkarčiais iš
gąstingai sušnibžda. "

Prie apdegusios išįrusios 
sienos namų, ant paskleisti} 
kailinių anf žemės — guli 
sunkiai stenėdamas žilas se
nukas... Jis miršta... Ser
gąs be spėkų, pergyvenęs 
savo geroką amžiaus galą 
ant-krosnies, nuo kurio jau 
nebenulipė keletą metų. Atė
jo vokiečiai, nutraukė jį 
nuo krosnies, o vienas dar iš 
jų — sunkiai užkirto per pe
čius, kad jis vos-vos ant ko
jų išsilaikė; o grinčią pade
gė. x Visi išėjo, išropojo ir 
jis. Dvidešimt verstų tris 
dienas ėjo. Atėjo ir sugriu
vo. .. Miršta jis ne gimti
nėje grinčioje, ne ant kros
nies, kur tėvų tėvai pasi- 
mirdavo, bet pašalėj sveti
mos sienos, lyg koks valka
ta, lyg šuo...

Moteriškė sėdi ir karčiai 
verkia; tėvą ir paaugusiu du 
sūnų vokiečiai išsivedė sau į 
Vokietiją nelaisvėn... Tur
būt jau ir negrįš jie niekuo
met.

Daug nelaimių, sielvartų, 
ašarų susirinko pas bažny
čią. Taip daug, kad bažny
čios bokštas net pražilo ir 
papilkėjo. Bet kaip prade
da skambinti iš ju — rodosi 
kad jis griaudžiai dejuoda
mas — siunčia aukštyn sun
kų prakeikimą tiems, kurie 
užliejo nelaimėmis šią taikią 
šalį....

(Iš rusų kalbos)
Gurklianiškis.

v
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VILKAS ŽIEMA.
Eina vilkas ir dūduoja 
Griaudžiai verkia, aimanuoja. 
Kur čia dėtis, kur man dingt, 
Kur keliauti ir k^ur žengt.

Pilvas tuščias, maisto stoka, • 
Žmonės bandą ginti moka.
Ką daryti ir kur lyst 
Ar į žemę įsiknist.

Susiriezdams baisiai kaukia, 
Tuščias pilvas ir-gi šaukia. 
Kaip su alkiu apsiprasi 
Nėra maisto kur surast.

Karvės, avys uždarytos, 
Kiaulės ir-gi suvarytos. 
Šunes sergsti jų. namus, 
Ai, ai koks aš neramus.

Zuikio žiemą neprarysi, 
J o p.er sniegą nepavysi. 
Jis lengvutis ir vikrus, 
Toli mato, apsukrus.

Lapų nėra, miškas plikas 
Esu tikras bolševikas, 
Pirkt nenoriu, tiktai ėst 
Gal priseiti ir padvėst.

Laike vasaros kas kita, 
Giria lapais aprėdyta 
Tankiaus gaunu ko užkąst 
Ir nereikia šaltį kėst.

Kad jį balos žemės rojų 
Nepastoviu nei ant kojų. 
Vilkas ima vėl dūduot, 
Pilvas tuščias gurguliuot.

✓
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REIKALINGA TUOJ.

ant 
neužrau-

“Darbininko” Adminis
tracijai reikalinga tuoj bent 
po du agentu kiekvienoje 
lietuvių kolionijoje. Turi 
būti LDS. nariai. Atsišauk
dami praneškite štai ką:

1) Kiek laiko gali pašvęs
ti kas vakarą?

2) Kelius vakarus savai
tėje?

3) Ar gali pašvęsti dienos 
laiką ir kiek valandų?

4) Kelias dienas savaitė
je?

5) Ar moki angliškai kal- 
~~ būti ir rašyti V

6) Kuo užsiimi?
Apsukrus darbininkas 

(iuosoms valandoms nuo 
darbo gali pelnyti nuo 
$25.00 iki $75.00 savaitėje. 
Darbas ir sąlygos geros. At
sišaukite tuoj.

“DARBININKO” 
ADMINISTRACIJA,

LIETU VOS ŽEMIAMS
Kaina 75 Centai.

Tai naujausios laidos 
žemlapis ir kiekvienas 
lietuvis turėtų įsigyti. 
Sulankstomas ir apda
rytas puikiais viršeliais.

Didžio Išlankstytas
26y2x3sy2

pražuvo
Sulankstytas

Galima gauti 
“DARBININKE,”

366 Broadtoay,
Boston 27, Mase.

Esu laisvas išteisybės, 
Nepažįstu nuosavybės,
Tykau turtų svetimų, 
Priguliu prie raudonų.

Keno avį tik pagaunu,
Tuojaus gyvastį išraunu.
Nors aš jos neauginau, 
Kaip suėst gerai žinau.

U. Gudiene.

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKĄ.” 
DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L. D. S

Pavarde
aat tikėto

^atė šio

DABAR YRA PROGA PRISIRAŠYTI PRIE L. D. S.
SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKĄ.” 

f SVARBUS PRANEŠIMAS Į
HARTFORDO IR APIELINKfiS LIETUVIAMS. X 

X Artinasi pavasaris, visi rūpinasi ir laukia jo 8U nc* A 
t kantrumu. Gi moterys ir merginos sulaukę malonaus pa« £ 
X vasario nori pasipuošti puikiais pavasariniais rūbais. Tai- A 
X P’rma negu pirksi, ateik pamatyti mūsų ^pavasarinių A 
It drabužių, kur rasi didelį pasirinkimą už labai prieinamą & 

kainą. Ši vienintėlė krautuvė yra visame Hartford’e ir A 
apielinkSje, kurioje1 kiekviena moteris ar mergina gali iš- A 
sirinkti pagal savo skonį drabužį. Taip-pat yra: vyriškų, a 
vaikų, dėl krikštų ir šliūbų drabužių. Turime plunka- a 
nų-pūkų dėl pagalvių (padufikų). žodžiu sakant, čia vis- & 
ką rasite kas tik yra reikalinga apsirSdymui. w

JOE BOWER f
B18 PARK STREET, ' HARTFORD, OONN. Y
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bota, Balandžio 8 d., 1922

— v
F. Janiu

LDS. N. A. APSKRIČIO 
PROTONUS.

LDS. N. A. Apskričio suvažia
vimas įvyko 19 d. vasario, 1922 m. 
Lietuvių Svetainėje, Brighton, 
Mass. Nesant Dvasios Vadovo su
važiavimą atidarė su malda aps
kričio pirmininkas V. Kudirka. 
Sesijų vedėju išrinktas tas pats 
apskričio pirm. V. Kudirka, raš
tininku J. Svirskas. A Navickas 
apskričio raštininkas perskaitė 
mandatus nuo šių kuopų:

1 kp., So. Boston, Mass. — J. 
Glineckis, M. Kerbelis, P. Milius. 
M.' Žukauskaitė, Z. Žukauskaitė 
S, Motiejūnaitė, S. Noreika, A. 
Zalėekas, V. Valatka, K. Kiškis 
K. Rusteika, V. Medonis.

2 kp., Montello, Mass. — M
Abračinskas, K. Petreikis, J. Jas 
keliavičius, E. Roženaitė, M. Ka. 
mandulis. . *

3 kp., Norwood, Mass. — K 
Akstinas, J. Verseckas, K. Spiri 
davičius, S. Kazulevičius, P. Jab 
lonskienė, V. Kudirka, A. Navic 
kas.

7- kp., Worcester, Mass. — J 
Svirskas ir J. Ciunys.

- 8 kp., Cambridge, Mass. 
Širka, 0. Šimbolaitė,
nas, P. Kisielius, P. Skauda, J 
Smilgis, A. Patemburges, J. Ba 
ranauskas, J. Bartkus, V. J aka.1

22 kp., Brighton, Mass. — B 
Ajauskas, S. Dirsa, J. Raudeliu 
nas, M. Klovienė, L. Stoškus, S 
Kudarauskas, V. Valeika, L. Jan 
kauskas, O. Saulaitė.

70 kp., Lawrence, Mass. — S 
Mockus.

Komisija -mandatų, skundų ir i 
nešimų; K. Kiškis, J. Verseckas 
Z. Žukauskaitė.

Maršalka S.'Dirsa.
A. Navickas, apskričio raštinin 

kas skaito protokolą iš praeit 
suvažiavimo, kuris vienbalsiai bi 
vo priimtas.

Apskričio valdybos raportai 
Pirmininko V. Kudirkos, vice-pir 
mininkės M. Žukauskaitės ir ras 
tininko A. Navicko.

Iždininko K- Abračinsko u re 
portas: '
Nuo pereito suvažiavimo 

balansas buvo ..'.............$325.4
Šios kuopos pasimokėjo 

savo duokles: 
kp., Montello, Mass. už 
1920 ir 1921 m......... \ ...
kp., Cambridge, Mass. 
už 1921 m.........................

22 kp., Brighton, Mass., už
"1920 ir 1921 m................

V. Jakas pridavė likusius 
nuo išvažiavimo.............

\ * -r-

■ Viso-labo............... !
Išlaidos:
J. Glineckiui už surengtas 

prakalbas Newton Upper 
Falls, Mass...................

P. Gudui už kelionę........
'“Darbininkui” už spaudą 
V. Širkai išlaidos laike iš

važiavimo ........................
S. Kudarauskui išlaidos 

laike išvažiavimo..........
V. Staukui už kelionę į 

Athol ir Nonvood, Mass.
V. Kudirkai kelionė ir 

stampos ...........................
A. Navickui ^kebonė ir 

stampos .... -...........i.
M. Kerbeliui kelionė su 

prakalbomis ....................
“War taxes” laike išva

žiavimo .. .. ..

2

8
3.7*

3.0

4.5(

4.51

$341.11

9.45
2.5'

35.1'

2.0'

2.0

7.8.-

1.7(

1.9i

4.0C

3.3$

Viso............ j
Balansas .... ,

Raportas priimtas.
Skaitomas laiškas nuo J. E 

Vyskupo Kario, kuriame dėkuoja 
apskričiui už auką 11,318 aukai 
nų Lietuvos Krikščionių Demo 
kratų Partijai. (Laiškas tilpo or 
gaųe).

Antras laiškas nuo Lietuva* 
Darbo Federacijos, kur ir-gi dė 
kuoja už auką 6,685 auksinus.

Trečias laiškas 'nuo LDS. 26 
kp. Rumford, Me. su pasveikini 
mu ir prašymu gauti kunigą, ku 
ris atvažiuotų išpažinčių kiaušy 
ti 'i *

Laiškai priimti su aplodismen
tais.

Komisijų raportai.

Komisija iš V. Kudirkos, V. Šir- 
kos ir S. Dirsos ištyrimui D. Auta-

.$69.90
$271.2$

. . .. gi • ■, •

naičio skundos ant Centro rado, mininky V. Kudirką su malda, 
kad buvo kaltas pats skundikas.

J. Glineckas išdavė raportą iš 
Seįpio, kuris priimtas.

Raportai rengimo < prakalbų 
maršruto gerb. M. Bagdonui, Lie- i 
tuvos Darbo Federacijos įgalioti- ] 
niui. Išdavė J. Glineckis, kad ke- j 
lias kuopas suorganizavo ir silp- i 
nesnes sustiprino ir M. Kerbelis 1 
daug darbavosi ir pervažiavo 1 
Naujosios Anglijos kolionijas ir ; 
sustiprino LDS. organizaciją. Jų : 
raportai priimti su aplodismen- . 
taiSy. < I

V. Kudirka paaiškino,, kad su
rado kalbėtoją maršrutui gerb. 
M. Bagdoną, Lietuvos Darbo Fe* • 
deracijos įgaliotinį ir kad gerb. i 
svečio prakalbos visus patenkino | 
išskyrus Woreester, Mass.

Raportas rengimo išvažiayimo 
iomisijos. Išdavė' V. Širka, M. 
Žukauskaitė, Z. Žukauskaitė, V. 
lakas. Priimta su pagyrimu.

Visi pageidavo, "kad spausdina- : 
noji mašinukė ir arbatiniai puo- 
iukai būtų perduoti iždininkui 
J£ Abraeinskui.

įnešimai.

1) 2 kp. Ar galima duoti ka- 
.endorių LDS. naujiems skaityto
jams? Visi sutiko kad būtų duo- 
lama. (? Centro Sekr.)

2) 3 kp. Surasti būdą pageri- 
limui “Darbininko.” Nutarta 
įuo išvažiavimų visą pelną skir- 
i “Darbininkui.” -

z 3) 7 kp. Kad Centras nesiun- 
inėtų laiški} nariams, o pirmiau 
>eržiūrėtų knygas kiek nariai sko- 
ingi (Taip ir daroma. Centro 
jekr.). Dabar nariai skolingi už 
lu mėnesiu, o laiške pažymima 
iž deVynius mėnesius. Tuomi už
gauna narius. (Taigi dėlto ir siun- 
inėjami laiškai, kad tokias klai- 
las, jei jų yra, ištaisius, ir kad įž
engus nesusipratimų. Pirmiaus 
okių laiškų nesiuntinėjome, bet 
'radėjome tik tada kuomet vieno- 
e kitoje kuopoje kilo nesusipra- 
imai. Apie' tuos nesusipratimus 
’uvo aiškinta seime. Centre 
•ekr.).

4) 7 kp. Kad Centro raštininkas 
aikytūsi pereito seimo nutarimo 
mlaikant tuos narius, kurie ne-• "J f;ali užsimokėti. (Taip, Centro 
aštininkas ir laikosi Seimo nuta 
•imo. Štdi jis: “Atsiradus LDS. 
mopose narių negalinčių užsimo- 
;ėti, vietiniai kuopai paliūdvjus. 
entras palauks kol jai išgalės at- 
iteisti. Už prasišalinusį narį ir 
leatsilyginusį centrui, kuopa at- 
ako.”)v x

5) 7 kp. ,j
■u Amerikos Darbo Federacija 
;aip jau buvo rašyta organe 
‘Darbininke.”

6^, 7 kp. Kad “Darbininke” 
nt pirmo puslapio būtų daugiau 
traipsnių, o ne kokių korespon- 
lencijų. Visų užgirta.

_ 7) 8 kp. Kad “Darbininke” 
laugiau tilptų katalikiškų straips- 
lių. t

( 8) 2 kp. Kad LDS. įsisteigtų 
jokią nors krautuvę ar ką kitą. 
?alikta seimui.

. 9) 8 kp. Pasitaikius šventei 
’idury savaitės,4‘Darbininką” įž
eisti 8 puslapių.

10) 3 kp. Surengti išvažiavi
mą. Vienbalsiai nutarta rengti. Į 
remisiją pateko šie: Iš 1 kp., So. 

Boston, Mass. M. Kerbelis, V. Va- 
atka, J. Glineckis, Z. Žukauskai

tė ir M. Žukauskaitė; 2 kp. Mon
tello, Mass. — M. Kamandulis ir 
S. Roženiutė; 3 kp., Nonvod, 
Mass. — J. Verseckas ir K. Aks
onas; 7 kp., Worcester,*Mass.— 
I. Svirskaš ir J. Ciunys; 8 kp.,

-Cambridge, aMss. — A. Smilgis, 
f. Kisielius ir V.- Jakas; 22 kp., 
Brighton, Mass. — S. Kudaraus- 
ras, M. Klovienė, O. Saulaitė; 70 
kp., Lawrence, Mass. ’— S. Moc
kus. - .

11) Išrinkta atstovais į Centro 
posėdį V. Kudirka ir V. Širka.

12) Išneštas papeikimas A F( 
Kneižiui už neatliktą darbą. Ap- 
<iėmė parašyti kaipo ir projektą 
kas link piokyklų ir tikėjimo Lie» 
tavoje. Tuomi, Jtad apsiima, o 
neatlieka ir pasiaiškinimo neduo
da. (Jokio projekto mokyklų ir 
tikėjimo reikale* parašyti nebu
vau apsiėmęs ir nežinau.' Kiek 
atsimenu tai nė tokio nutarimo 
nebuvo, A F. K.).

Susirinkimas uždarytas per pir-

Pirai. V. Kudirka, 
Rašt. J. Svirskas.

Prierašas. Atsiprašau visų, kad 
taip ilgai nepatalpinau protoko
lo orgaųan. Atsitiko nelaimė. Pa
rašiau ir padaviau kitam, kad į- 
mestų į “mąil.boi.” Laukiau ke
turias savaites ir nesulaukdamas 
užklausiau to paties žmogaus ką 
jis padarė su mano laišku? Prisi
pažino, kad neišsiuntė ię aš turė
jau perašyti išnaujo. Tai mato
te kame kaltė. j

J. Svirskas.z

TFAKBTNTNKAS 
------------------------------------ - 
TEISYBE, PUIKUS 
/ VEIK AL AS.

Nežinau kodėl, bet, tiesa pasa
kius, esu mylėtojas sceniškų vei
kalų, — žinoma gražių. O jų taip 
mažai esama! Todėl, nors pats 
mažai lošiu, bet myliu nors pa
žiūrėti arba paskąityti. Tėmiju 
laikraščiuose žinutes ar nepasiro
dys koks naujas veikalas; o “Dar
bininkas” rūpestingai tarnauja 
darbo žmonėms. Štai nesenai 
skaitau gerb. JPr. M. Juro prane
šimą, kad vienas iš gražiausių vei
kalų: — “Piloto Duktė,” jau iš
verstas lietuvių kalbom Kad ir 
bedarbės, bet ką tai reiškia. 35c. ? 
Tuoj užsisakau knygutę ir nekan
triai laukiu. Kada gavau,- tikė
kit man, broliai ir sesers, pradė
jęs skaityti verkiau. Užmiršau ir 
vakarienę valgyti; ašarų apvilgy
tomis akimis skaičiau iki galui.

Jei būčiau literatas, tuoj rašy
čiau recenziją ir sveikinčiau netik 
autorių, bet ir jaunąjį vertėją Jo
ną Tarvidą. Būdamas gi darbi
ninku norėčiau tik patarti savo 
broliams ir seserims būtinai įsi
gyti ši veikalą. Įdomus, pamoki
nantis, kalba lengva. Pradėję 
skaityti ir jūs apsiverksite ir ne
padėsite j šalį kol viso neperskai- 
tysite. Toks veikalas netik svar-

NAUJAS BALANDŽIO ME
NESIO “PERKŪNAS”

Su didžiausiu šturmu ištren
kė balandžio mėnesio “Perkū
nas.”

Kas norite žinoti apie “Per
kūno” trenkimą, tuoj įsigyki
te šį numerį “Perkūną.” La
bai daug yra apie Trečiųjų 

■“teismų logika, Etika, Proše- 
panų Piršlybos ir begalo juo
kingi paveikslai (karikatūros) 
kaip žuligovskis save kelia į 
Lietuvos SOSta ir Kapsuko su bu statyti scenoje, bet svarbu, 
TrockiU. Aukščiau minėtus da-1 kad geriau susipažinus su savo 
-lykus, būtinai kiekvienas ge- tikėjimu, ir kelius sykius perskai- 
ras lietuvys turi pamatyti ir tyti.
perskaityti. *
i...Be to yra dau eilių, monolo
gų, dialogų ir šiaip jau gardžių 
juokų. Tad visi kuogreičiau-1 
šiai stengkitės įsigyti balau-' 
džio mėnesio “Perkūną.” Į> >

Norėdami gauti '‘Perkūną” 
siuskite kartu su užsakymu ir 
už 15c. štampų, dėl kelionės lie- 
šų padengimui.

“PERKŪNAS”
366 Broadway -

Boston 27, Mass.

PASAKA APIE TABOKĄ LR 
PYPKĘ.

.Dievas sumalė seną žmogų, pa
pūtė ir pasidarė jis jaunas. Vel
nias1 stebėjosi ir paprašė Dievą, 
kad ir jį pamokytų, kaip padary
ti iš senos motinos jauną. Dievas 
liepė sumalti ir pūsti. Velnias 
taip ir padarė, bet pūtė, pūtė ir 
nebatgaivino motinos. Tada ant 
kapo motinos pelenų velnias-pasė
jo tabokos žolę. Velnias Sutrynė 

I ją ir davė uostyti. Kas dabar 
šniaukščia taboką, ašaromis ap- 

Kad LDS. nesidėtų rauda velnio dievas ne
norėdamas, kad žmogus aprau
dotų velnio motiną, pramanė pyp-

KIEK MES MATOME ŽVALGE I 
DŽIŲ IR KIEK JŲ YRA?

Žiūrint žydrią naktį į dangų 
rodosi, tartum matai milijonų mi
lijonus žvaigždžių. Bet-gi iš tik
rųjų, kaip mokslininkai yra su
skaitę, žmogus gryna akia gali į- 
stebėti nedaugiau kaip 7 tūkst. 
žvaigždžių, t. y. žmogaus akis į- 
mato tik pačias artimąsias didžią
sias žvaigždes. Tam. tikrais gi 
prietaisais arba teleskopais maty
ti jų kur kas daugiau. Geriau' 
šiai ištobulinti teleskopai parodo i 
ligi 120 milijonų žvaigždžių. Bet I 
ir tai dar ne visos.' Tačiau tiek, J 
klek jų yra ir galima pamatyti, i 
visos žvaigždės yra jau ne nuo . I 
vakar mokslininkų-astronomų su--I 
skaitytos. Visos žinomos žvaigž
dės turi savo vardus. Žvaigždės 
yra nuo žemės dar toliau, negu 
saulė, ir tik dėlto jos atrodo to
kios mažutės, bet iš tikrųjų dau
gelis jų yfa ne' mažesnės, o net 
ir didesnės ųž mūsų saulę.

Skaitykite ir 
Platinkite ( 

ŠIUOS LAIKRAŠČIUS:

“DRAUGĄ”
“DRAUGAS” EINA KĄSDIEN. 

“DRAUGAS” paduoda daug naujausių žinių. 
“DRAUGO” kaina visame pasaulyje tik $6.00.

Adresas:
“DRAUGAS” PUBL.

2334 South Oakley Avenue, Chicago, Illinois.

ii

Petras Gasčiūnas.

■**.-*■

ti

“DARBININKĄ” :f
LIET. DARBININKŲ SĄ-GOS ORGANĄ. 

“Darbininkas” eina tris kartus į savaitę.

Kaina metams................................................$4.50
Užrubežy metams  .................................... 5.50

Adresas:
“DARBININKAS” /

366 W. Broadway, Boston 27, Mass.

X

NAUJIENA LIETUVIAMS
AMERIKIEČIAMS.

Siųsk tuojaus 75c. “ Darbiniu 
kui” o gausi “RUOMUVĄ.

“DARBININKAS,”
366 Broadway, Boston 27, Mass

BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

MEILĘ”. /
EINA KARTĄ Į MĖNESĮ. 

Įvairaus turinio žurnalas su skyriumi 
vaikams.

Kaina metams .
Kaina užrubežy

Adresas:

.$1.80

. 2.00

. LENGVA RANKA.
— Paklausyk, duok laimei ran

ką, pas tave lengva ranka...
— Kode! taip manai?
— O kaip gi... tavo rankos juk 

trijų pirštų nebėra!

Ištirti smalkos mokytojai duoda sa 
vo geriausią patarnavimą jūsų vaikui 
arba mergaitei. Smuikas duodamas 
už dyką su pirma kurso lekcija. Dėl

395 Broadway,
Room 4,

So. Boston, Masa

“MEILĖ”
301 Statė Street, Du Bois, Pa.

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOS!
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus 

tarnavimu.
SVTALt’INA savyje daug rašalo.
NEBEGA—Siunčiame per paštą ir evpresu j visas 

talfs pritrauktas rašalo. Nėra kitos plunksnos jai 
lygios.

, RAŠYS taip greit, kad su jokia kita plunksna 
negalės lygintis—be kratymo pirm prasėsiant.

i r .tų kaina su gerumu yra visiškai žema. $2.50, 
t$3.(X>, $3.50, $4.00, $5.00, $5.50, $6.00 ir augščiaus.

-^l’irk dabar! Mums ir mes užakiekvieną plunksną 
garantuojame.

“DARBININKAS”
366 W. Broadway, Boston 27, Mass.

GIEDRĘ”
K AT. MOKSLEIVIJOS ORGANĄ.

Eina kartą į menesį.
Kaina metams................ '...................•........... :
Vienas numeris ............................................. :

Adresas:
“GIEDRA”

55 West Market Street, Wilkes Barre, Pa.

“TĖVYNĖS BALSĄ”
EINA DV KAUTU Į SAVAITĘ.

Kaina metams:

Užrubežy, AVilkes-Barre ir apielinkėse... .$5.00
Kitose valstijose .................. -.-4!00

Adresas:
“ TĖVYNĖS B A LSA S”

55 West Market Street, Wilkes-B3rre, Pa.

GARSĄ”

BAŽNYTINIS

RENGIA t

A
t
5

I

I

Šv. Jurgio Parapijos Choras
I • ' ‘ • - ' . ,v> Z

ŠV. JURGIO BAŽNYČIOJE,

St. James Avė., v. ' Norwood, Massv

»
t

A. L. R.-K. SUSIVIENIJIMO ORGANĄ. 
Eina kartą į savaite.

Jame galima rasti daug žinių apie įsirašymą į 
įvairius susivienijimo skyrius.

Kaina metams (Amerikoje) .
Kaina metams (užrubežy) ... 

Adresas:
“GARSAS”

222 South 9-th Street,

“PERKŪNĄ” ‘ -
JUOKŲ IR PAŠAIPOS MĖNRAŠTĮ.

Kaina metams.......................................  $1.50
Užsieny ir Lietuvoj metams....................... 2.25

Adresas:
“PERKŪNAS”

366 W. Broadway, Boston 27, Mass.

$2.00
3.00

Broklyn, N. Y.

MOTERŲ DIRVA”'
Ą. L. R<~K. MOTERŲ SĄ JUNGOS ORGANĄ. 

Eina kartą į mėnesį.
Kaina metams (Amerikoje) .....
Kaina metams (užsienyje) ...........

“MOTERŲ DIRVA”
' 917 W. 33-rd Street, Chicago, Illinois.

ii!

z Hl

$2.50
3.50

. • Dalyvaujant talentingiausicms Bostono, Montello ir Providence dai-
♦ nininkams ir solistams, kain va: M. GRYBAITĖ, ST?PAURA, A. NA- 

RINKAITĖ, 8. MOTIEJŪNAITĖ ir kiti žymūs daininkau Taip-gi daly-
V vaus iš So. Bostono žvmiausis chorvedis-vargonininkas M. KARBAUSKAS su
♦ savo gabiausiais dainininkais.
♦ Golima drąsiai sakyti, kad tai bus nepaprastas KONCERTAS, ku- 

|W jio vargiai kuriam teko girdėti Amerikoje ar kur kitur.
<♦ ___

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ « ♦ + .....
, ■ . f

LAIVF
EINA KARTĄ Į SAVAITĘ.

Jame rašoma vien apie tikėjimo ir doros
/ dalykus.

Kaina metams........................
Kaina užrubežy metams

Adresas: x -
“LAIVAS”

‘ 2334 So. Oakley Avenne, Chicago, Illinois.

“VYT!”
LIETUVOS VYČIŲ ORGANĄ. 

Eina du kartu į menesį.
Kaina metams

Adresas:

f

..$1.50

.7 2.00

4
Z 

“FFTIS” 
47M So. Wood Street,

<- J

t

$3.50

Chicago, minais.



David Wark Griffith’s

SAVAITINIS ŽINYNAS

BROADWAY (Šalę Pašto) SOUTH BOSTON.

YČAS RAŠO ROMANUI.

VISUS musų
Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
▼ais- 
baženklis.

Sudužusius stiklus ir sulaužytus 
rėmus sutaisau į trumpą laiką. 
Patįs dirbam akinius.

Vienintelis lietuvis optometris- 
tas (akių specialistas) Naujoj 
Anglijoj.

J. L PAŠAKARNIS, 0. D.
PRITAIKAU AKINIUS. *• 

.hiteaniy informacijų kreipkitės pri* 
377a Broadway, So. Boston, Mass 

t . '

BALANDŽIO (APRIL) 15,

SUBATOJ

Bell Phone: Poplar 7545
ADOLF F. STANKUS

TIKRAS

DRAUGIJŲ ATYDAII
Rir htll Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant-

ULU.VC spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą.
STRUPAS CO., 90*92 Fcrry St. Newark, N. J.

Pajieškojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir “Darbininko*’ skaityto
jams 1 sykį į metus už dyką, už 
" '■ykius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

16 Metų South Bostone

DR. H. S .STONE
AKIŲ SPECIALISTAS 
899a W. BR0ADWAY 

VALANDOS: Nuo 9 r. iki 7 v. vak.

Sg On board S. S. Olympic
7:30 ryto 1922 22-III. 

fe- Gerbiamasis!
? Ačiū už laišką. Esu kaip ma

itai ant šio laivo vėl. Tiktai gai- 
Ja, kad negaliu Amerikon keliau- 

įtį. White Star Line sušaukė vi- 
p są savo štabą kontinentaliij atsto- 
:.vų. Konferavome dvi dieni Lon
done, vakar atvykome į South- 
įiainpton. Ten pernakvojome ant 
^laivo Olvmpie. Už Valandos va

žiuosime apžiūrėti dokų, o 12 iš- 
gpbmkia me į Cherbourg. Toliau 
^traukiniu j Pariš ir atgal Į Kau- 
(ną. Kaune mes jūsų esame pasi
gedę. Jau sniegas sutirpo, Nemu- 
f-nas ledus Į jūras nunešė, viever- 
įsiai ima čiulbėti, bet tetirvinai ne- 
j drįsta be Tamstos burbuliuoti.

Lauksime sugrįžtant ir važiuo- 
'sime Ukmergės plentu.

Efe. “Eglyno” dalykai eina labai 
■■ gerai. Medžiagos prisivežė tiek 
►kad lį bus ko dirbti. Namus jau 
■ pradėjo statyti. Medžiaga pa
brango begalo ir uždarbis tos ben
drovės viršyti turės 
KJbusines.”
fe-Jūsų bankas dirba 
nauja institucija vis 

wiau leidžia šaknis Lietuvos gyve
nime.
•Daug linkėjimų Tamstos žmo- 

Rnai ir visiems bostoniečiams, kurie 
P dar pamena mane.

Su pagarba,
.Tusu M. Yčas.

CAMBRIDGE, MASS.

i lunkų santikius su darbdaviais 
’ir kokius skriaudos yra daro-! 
Šmds yšiandien darbininkams. 
| Taip-gi priminė, kad darbinin
kams vienintelis įrauks kovai I 

| prieš dabdavius, tai geros or- 
■ganizacijos į kurias reikėtų vi
siems prigulėti, sakė gerb. kal- 

, bėtojas. Ragino rašytis prie L.
D.S. kuri daugiausia rūpinasi 
darbininkų reikalais ir jų gero
ve. ;

Trumpai prisiminė apie Lie
tuvos padėti ir jos dabartinius 
santikius su kaiminėmis vals
tybėmis. Žodžiu tariant, kalba 
buvo nuoseklei ir publikai pa
tinkanti.

Prisirašė du naujų narių prie 
L.D.S. kp. Kadangi publikos 
buvo nedaug tad ir aukų kny
gų siuntimui į Lietuvę, surink
ta nedaugiausia. Reikia paste- 

’bėti,' kad Cambridge lietuviai 
katalikai yra daug-pasidarba
vę kaip Lietuvos naudai taip ir 
apšvietos reikalais rūpinasi, 
dirba kiek tik galėdami ir be
veik jie visur pirmi.

Štai, kad ir sumanimui, 20 
dėžių knygų pasiųsti į Lietuvą 
Cambridgeo lietuviai ir jų dr- 
tės ir kuopos sudėjo apie $50. 
tam tikslui.

Draugysčių ir šiaip aukotojų 
vardus paskelbsime laikraštyje 
vėliau. Lai būna ir kitoms ko- 
lionijoms pavyzdys.

Draugas.

v. C-VŽ" V j =■ “•
GREIČIAUSI MODERNIŠKI , 

LAIVAI PASAULYJE.
Šaunus apsėjimas su keleiviais. 

Ten yra vietinis agentas jūsų mieste 
ar netoli jo.

I LIETUVĄ, LENKIJĄ, RUSIJĄ 
LATVIJĄ UKRAINĄ IR I VISAS 

BALTIJOS VALSTIJAS.
PANNONIA ( c-abin tik) ......... gal. 18
CARONIA.......................1' Geg. 13

Cabin $130. 3-čia kl. $103.50.
Taksų $5.00.

Per Cherbourg, • Southampton, 
Liverpool ir Glasgow: 

SATURNIA (iš Portland) Baland. 13 
\LGERIA (iš Bostono).. .Baland. 
CARONIA ............... .Gegužio 13
CARMANIA.......................... Baland. 1!

Iš Bostono:
ILGERIA.............................. Baland. 2C
LACONTA .................................................Gegužio 3
.Asmeniškai vedama ekskursija susisie 

kime j Southampton j Danzig, 
Piliau ir Libau:

AQUITANIA .................Bal. 11, Geg. 2
MAURETANI.A.......... Bal. 25. Geg. lf

Per Angliją ar Hamburgą 
j Danziff’ą $106.50 — Liepoją $107.

Taksų $5.00..

BIAURUS DARBAS.
I Teko ^girdėti, kad sandarie
ji ą globojamas 'pašlemėkas, 
<• e vynvardis ‘ ‘ misi jonierius ’ ’ 
lando po stubas pas ameriko- 
i .s ir prašo aukų for suffe 
ring Lithuania. Apie tokį dar
bą reikia pranešti policijai, 
au nekalbant apie apgaulingų 

pūkų rinkimų, tokio pašlemėko 
lindimas pas amerikonus yra 
žeminimas lietuvių vardo.

5V. KAZIMIERO R. K. DEJOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI 

SO. BOSTON, MASS.
PIRM. — Vladas Paulauskas. 

90 B St., So. Boston, Mass.
.’ICE-PIRM. — V. J. Jakštas. 

27 Story St;, Boston 27, Mass. 
i’KOT. RAŠT. — Antanas Janušonis. 

1422 Columbia Rd..
Boston 27, Mass 

•’IN. RAŠT. — Juozas Juška, 
Merycliff Academy.

Ariinghton Helgths, Mas- 
IŽDININKAS — Leonas švagždy% 

111 Bowen St.. Boston 27. Mass 
IŽDO GLOB. — J. Grtibfnskas, 

3 .Tay St.. Boston 27, Mass. Ir 
Antanas Kmitas,

284 5-th.St., Boston, 27, Mass. 
MARŠALKA — Povilas Laučka,

61 Story St.. Boston 27. Mass. 
t .RAUGUOS antrašas reikale:

366 T?roadwiiy, So. Boston, Mass 
DRAUGIJOS susirinkimai laikom1 

kas antrą nedčldienj mėnesio 1-ą vai 
;>o pietų parapijinėj svetainėj, 492 E 
’-rb St.. Boston 27. Mass.

TARP NEW Y0RK0 IR HAMBURGO
, Trumpiausias susisiekimas 'su visais pertais 

Centrai Europos.
SAVAITINIAI IŽPLAUKIMAI KAS KETVERGAS 

nuo Piero 86, North Rlver, 46-to Street, New York. 
Kambariai su £ 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Puikus val
gomieji kambariai, salionai ir erdvus dėkai trečios kle- 
sos pasažieriams. Ant laivų “HANSA,” “BAYERN” ir 
IVUERTTEMBERGL yra keli specialiai puikus kambariai. 

Du nauji 20.0000 tonų laivai,

' „ RESOLUTE ir ' RELIANCE
ims 1, 2. ir 3-čios klesos pasažierius pradedant nuo Gegu
žio 2, 1922. Paskiau bus mainoma Utarninkais. Klaus
kite agento:

JULIUS ROTTENEERG,
260 Hanover St., Boston, Mass.

Kazimieras Žukauskas. *
Aš Marijona Žukauskienė pa- 

ic-škau savo "vyro Kazimiero Žu
kausko, kuris 24 d. kovo š. m. pa
bėgo palikdamas mane su ketver
tą mažų vaikų, jokios priežasties 
neturėdamas vien tik jausdamas 
meilę prie kitos vpatos kuri išva
žiavo kaip girdėjau į Bostoną, c 
kaip žmonės spėja tai į Pennsyl- 
vanią! *

Tad meldžiu jo paties, sava vy
ro, arba kas jį pažintų pranešt 
man apie jo buvimo vietą, arba 
jam pačiam koveikiauisai sugrįžt, 
nes būsiu priversta vaikus atiduot 
į prieglaudą, nes neturiu iš ko jų 
maitint ir pati gyvent.

Marijona Žukauskienė,
> 265 Main St, Hartford, Conn.

f “GRAŽI MAGELIONA” 
I , SGENOJE.

29 ir 30 dd. Balandžio š. m. L. 
ĮT Vyčių 17 kp. So. Boston, Mass. su 
E didžiausiu prisirengimu rengiasi 
į Statyti vieną iš žymiausių ir gra- 
f šiaušių lietuvių sceniški} veikalų 

GRAŽI MAGELIONA.”
EL Vietinė L. Vyčių kp. ketina pa- 
E Jodyti Bostono ir apielinkės lietu- 
& viams savo gabumus ir išsilavini- 
|mą. Kad pamačius tos gražios 
L -jaunimo kuopos gabumus ir ta- 
L lentą, tai pravartu ateiti kiekvie- 

nam lietuviui šioje apielinkėje gy- 
; Arenančiam pamatyti vaidinant 
L*4'GRAŽIĄ MAGELIONĄ,” o tuo- 

► met pilnai pamatys ir įsivaizdins 
Gražios Magelionos” neapsako- 

|femai turiningą veikalą ir artistų 
^.prisirengimą jį atvaidinti.
K« Patartume tikietus įsigyti iš 

t. -kalno, kad gavus sėdynę ir vietą 
g svetainėje.

I LIETUVIS GRABORIUS.
Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 

I ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
į aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius 
| virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. Už 
? nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 
& gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kitur.

Patarnavimas visiem dykai. Viršminėtais reikalais kreip- 
| kitės šiuo adresu:

P. J. AKUNEVIČIUS, 
1258 Broadway, So. Boston, Mass.
I Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381.

| 2 d. Bal. po bažnytinėj sve- 
.tainėj vakare Įvyko L. D. S. 8 
tkp prakalbos. Kalbėtojai buvo 
rDarfc.” Red. P. Gudas, M. 
Kerbelis ir vietos klebonas kun. 

g*. Juškaitis. Vakaro vedėjas 
FV". Širka trumpai pakalbėjo ir 
y ragino rašytis prie L.D.S. 
*- etinios kuopos, perstatė kal- 
|«ti gerb. P. Gudą. Kalbėtojas 
r tosekliai perstatė dabartinį 
- irbininkų padėti ir ragino 
sriėstis į geras darbininkiškas 
^ gnurzacijas Ta p-gi priminė 
būtina reikalų šęlpti Lietuvos 
K ri kščionis % dabininkus auko
mis ir knygomis. Jo kalba bu
vo nors trumpa, bet nuosekli ir 
gr ži. Antras kalbėjo M. Ker- 
b- s apie Spaudos veikimų 
H nešė. Kaip gera spauda ji 
ar :lėja gerus, dorus tautai pi
lie, i ns. o bloga spauda kaip ve
idą žfnones prie neapikantos, iš- 

. tvi-kimo ir pražūties. Ragino 
rer.G ir stiprinti katalikiškų 

įspaudą. Trečias kalbėjo gerb. 
|kun. P. Juškaitis, kurisai vaiz
džiai r tq»«fiė dabartinį darbi-

|---------------------------------------
NEDŽLIOMIS paveikslai b us rodomi tik vieną sykį. Durys 

iŠ atsidarys nuo 6:15 ir prasidės nuo 7, o baigsis 11 vai. vak.

PIGI FIRMA.
60 akerių miško. Upelis teka 

>ro namus. Budinkai geri, van- 
luo suvestas visur. Visa vigada. 
Aptverti laukai. 25 mailės nuo 
kiurio Philadelphios miesto. Šo- 
le Redding (Pick) Paiko, netoli 
gatvekaris ir mokykla, bažnyčia 
r gelžkelio stotis. Dėl platesnių 
nformaeijų rašyk pas savininką:

0. J. MAJAUSKAS, 
lollegeville, Pa. R. D. No. 1
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