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Ką žada Genoa?
34-ios Europos tautos at- ypatingai ant kiek tie dar- 

siuntė į Genoų savo atstovus bai prisidės prie pašalinimo 
tarties apie grąžinimą Euro- karo pavojaus ir tautų nusi- 
pai ramybės ir gerbūvio, i 
Tūkstantinei miniai delega
tų, diplomatų, ekspertų (ži
novų) vadovauja žmogus 
mažo ūgio, bet didelių talen
tų — Anglijos premjeras 
Lloyd George’as. Konfe
rencija sušaukta jo sumany
mu ir pastangomis.

Ar laukti ko gera iš tos 
konferencijos ?

Norėtųsi, bet sunku to ti- 
kėties.

Trys metai atgal prakil
nesnė ir stipresnė siela 
Woodrow Wilson’o suklupo, 
neatsiekusi tikslo. Rūpi 
pranašauti, kad suklups ir 
Lloyd George’as, kurs to 
pat nori atsiekti gudriais 
vingiavirųais, prie ko Wil- 
sonas mėgino eiti tiesiu ke
liu. Skirtumas jų tarpe dar 
ir tas, kad Wilsonui tikrai 
rūpėjo visos Europos labas, 
gi Lloyd George'ui — tik 
Anglijos biznis.

Bet nėra vietos gražiai vil
čiai ir dabar, kaip nebuvo 
trys metai atgal — dėlto, kad 
iš Versalės, taip iš Genuos 
išvarytas Kristus.

Kristus ir Jo Bažnyčia 
liūdėjo, kai milijonai gyvy
bių žuvo baisiose žudynėse 
keli metai atgal, kai Euro
pa žengė į skurdą į prapul
tį. Liūdi Kristus ir Bažny
čia ir dabar, kada po kelių 
metų pokarinių kančių ir 
vargų — Europa vis dar ne
atsipeikėją ir nebesuranda 
savo tikrojo kelio.

■' Susirinko tarties apie ra
mybę, bet nenori padėti gin
klų. Nori kalbėties apie 

X bendradarbiavimą, o širdys 
pilnos nuodų, neapykantos. 
Liejasi gražios, nieko ne
reiškiančios kalbos, o širdy
se velnias sėdi.

Indomus dalykas: Katali
kų Bažnyčia ir rusų bolševi
kai, parodė gražią sutartinę 
savo pažiūrose į Genoos Kon
ferencijų.

Kristaus vietininkas Pius 
XI savo laiške į Genoos ar
kivyskupų prieš konferenci
jai susirinksiant rašė, kad 
vienatinis ir tikriausias ke
lias, vedantis prie ramybės 
ir gerbūvio, tai visų-pirma 
pašalinimas karo pavojaus, 
ir būtent nusiginklavifhas, 
visiškas «sumažinimas ka
riuomenių. §v. Tėvo žo
džiai buvo prilipinti prie 
visų Genoos bažnyčių durų.

Konferencijos atidarymo 
dienų Bolševikijos Užsienių 
Reikalų ministeris čičeri- 
nas išreiškė mintį, kad Rusi
ja mielai prisidedanti prie

kad 
savo ka- 

nesąmonės 
seks viena

ginklavimo.
Indomu taip-pat, kad ir 

pats Lloyd George’as tam 
visų-pirma buvo sumanęs 
šaukti konferenciją. Bet ji
sai nuslido nuo savo pama
to dar prieš konferencijai 
susirenkant, nes Francija 
sutiko konferencijoje daly
vauti tik su sąlygomis, jeigu 
ne bus kalbama apie kariuo
menių mažinimą ir Versalės 
sutarties keitimą.

Taip ir išėjo, kad, ne
esant konferencijoje Kris
taus vietininko atstovams. 
Jojo mintį iškėlė Rusijos 
bolševikų valdžia.

Kaip Perkūno spirtas pa
šoko Franci jos atstovas 
Bartou ir griežčiausiu būdu, 
pakeltu tonu ėmė protestuo
ti prieš čičerino mintį apie 
kariuomenių mažinimą.

Pamatysime gal po kelių 
dienų, kaip toji pati Fran
cija ims prfrodinčti, kad 
bolševikai, jeigu jie nori 
bristi iš skolų, turi mažin
ti savo kariuomenę. kaip ji 
vėliau priešinsis tam, 
Lenkija mažintų 
riuomenę, kaip 
ir nenuoseklumai 
paskui kitų. *

Ar galima laukti ramybės, 
kol Europoje keli milijonai 
kareivių stovi po ginklu?

Ar galima laukti gerbū
vio, kol beveik visas Euro
pos tautų pagaminamas tur
tas eina tų kariuomenių iš
laikymui, nuolatiniam prie 
karo ruošimuisi. Visos Euro- ’ 
pos valstybės (gal gudriąją 
Angliją išskyras) didina sa
vo deficitus. Kal-kurios jų 
baigia prieiti prie visiško 
bankroto. O tečiau prie 
proto dar nepriėjo. Dar ne
suprato, kad pakol žmonės 
vienas prie kito turės vilkų 
jausmus, kad veltui jiems 
laukti ramybės ir gerbūvio.

Sunku permatyti, prie ko 
visa tai prives. Gal Dievas 
ruošia žmonijai gerų pamo
kų, gal nori aiškiai parodyti 
kur nuveda žmogaus protas, 
Dievo atsižadėjęs, sukūnė- 
jęs,, sumaterijalizėjęs. Tik 
smaugti, tik bijoti, tik ne
kęsti — ir meluoti, veidmai
niauti į visas puses, išsijuo
sus. Tai karakteristika šių 
dienų bedieviškos masonaci- 
jos, diplomatų ir valdonų. 
Kai , numarmės į bedugnę 
tautos viena po kitos, kai 
raudonas gaidys ant jų griu
vėsių užgiedos savo neapy
kantos, keršto, j pergalės 
gimna, gal ta^a Dievaš pa- 

&avo ir
Genoos konferencijos darbų, duos Vadę, kurs žmonija

grąžins prie paniekintojo 
Kristaus. .

• \

Bolševikai labai gudriai 
pasielgė iškeldami nusigin
klavimo obalsį pačioje pra
džioje. Tiek apie juos buvo 
rašyta, kad didžiausia kliū
tis Europos taikai — tai 2,- 
000,000 bolševikų kariuome
nės, kad bolševikai jokiu 
būdu nesutiks jos mažinti. 
O štai jie patys pirmi tų 
klausimą iškelia. Suniekino 
juos visi. Pats Lloyd Geor
ge’as Francijos pusę palai
kė: apie viską girdi kalbė
sime, tik ne apie tą, apie kų 
reikėtų kalbėti. Bolševikai 
pasirodė imperijalistų egza
minatoriais. Ir imperijalis- 
tai suklupo iš pirmos die
nos.

Prasidės kvailas, betikslis 
žaidimas žodžiais, apsigau- 
dinėjimas vienas-kito, ir vi
sų kartu, negudri komedija, 
kurios galas — greičiausia 
tragiškas.

Bolševikai tur-būt perma
to, kad iš Genoos Konferen
cijos naudos nebus. Jie ją 
naudos tik savo prestižo iš
kėlimui, savo agitacijai. Ir 
jiems tai pasiseks.

Bet nei iš jų pasaulis ne
susilauks gerbūvio. Imperi- 
jalistai — tai veidmainingi 
Jūdos, išduodantieji ir par
dundantieji Kristų. Bolše
vikai — tai atviri maištinin
kai prieš Kristų — Dievą, 
paties Liucipieriaus veda
mi. ■

Jeigu Dievas dar laikys šį 
pasaulį, tai jį išvaduos tik
ri krikščionys, žmonės tei
sybės ir tiesos, visų-pirma 
gi — krikščionys darbinin
kai — tie vargo pelės, kurių 
širdvse daugiausiai vra mei- 
lės prie Kristaus ir Jo moks
lo.

Tik turi jie suprasti savo 
uždavinį.
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SANTIKIAI IN TEMPTI.

Paryžius. — Vokietija at
sisakė pildyti kontribuciją. 
Alijantai pareiškė, kad jie 
paimsią Į savo rankas Vo
kietijos finansus. Vokietija 
ant to nesutiko. Francija 
pagatava briautis į Vokieti
ją. Tereikia kibirkštėlės, 
kad už pliek t i gaisrą.

LĖNI N VYKS GENOON. 

: Genoa. — Rusijos Sovietų 
i premieras vyks i Genoa, 
■ kuomet ten reikalai ineis į 
įtinkamas vėžes. Lenin iš 
i pat pradžios nevyko Genoon 
‘dėlto, kad bijojo pasikėsini
mų ant jo gyvasties.

i

IŠPLAUKĖ RUSIJON.
Neapolis, Italija. — Itali

jos Raudonojo Kryžiaus mi
sija laivu Šeri via išplaukė 
Rusijon teikti pašelpą ba
daujantiems. Išsivežė mais
to, drabužiu-ir vaistų.

. PINIGįĮ KURSAS.
Žemiau paduodame kiek 

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

Trečiadieny, baland. 5 — $3.80 
Ketvirtadieny, bal. 6 — $3.90 
Penktadieny, baland. 7 — $4.00 
šeštadieny, baland. 8 — $4.10 
Pirmadieny, baland. 10 — $4.00 
Antradieny, baland. 11 — $4.30 
Trečiadieny, baland. 12 — $4.30 
Ketvirtadieny, bal 18 — 14.10 
Penktadieny, bal. 14 — $4.10 
lithuanian sales 
CORPORATION,

/. NAUJALIS, LIETUVIŠKOS MUZIKOS PATRIARKASJ. NAUJALIS, LIETUVIŠKOS MUZIKOS PATRIARKAS

Genoa. — Francijos dele
gacija, kuri šiurkščiai atsi
liepė į Rusijos užsiminimų 
apie nusiginklavimą ir kuri 
priešinosi įleidimui Rusijos 
ir Vokietijos atstovei į komi
sijas, dabar pradėjo nuolai
džiau kalbėti. Francija su
tinka derėtis su Rusija.

Rusijos delegacija pareiš
kė, kad Rusija priešinsis, 
jei Europos valstybės norės 
su Rusija taip daryti, kaip 
su Chinija. Pareiškė, kad 
Rusija tarsis su kiekviena 
valstybe atskirai, o ne su vi
sa Europa bendrai.

Vokietijos 
patenkinta konferencija ir 
delegacijos pirm. Wirth ke
tina netrukus vykti namo. 
Rusijos ir Vokietijos dele
gacijos yra lygiai nepaten
kintos konferencija.

“IŠ NUMIRUSIŲ 
PRISIKĖLĖ.”

Kenosha, Wis. — Anton

kai lavonas atgijo, pravėrė 
akis ir šoko mušti visus ap
linkui esančius. Tada dak-

Gloss, 46 k amžiaus, tiek taras, Pasakė: “Čia man^ 
prigėrė moonsMne’o, kadVeIykla’ aukite Policiją.” 

Policija pripažino, __ t pripažino, kad 
I moonshine paveikė ant jo irper dvi dieni nebuvo galima

atgaivinti. Namiškiai pa- _ v. _ _ ,
laikė ii mirusiu ir pašaukė uzmigde- »
graborią. Atvyko graboriu9 P<>h,yos nuovado.) baigia 
su miesto daktaru (korone- ■ P116?0*1 ir pagirio g
riu). Daktaras pripažino, 
kad žmogus negyvas, trra- 
borius jau buvo besirengiąs 

BOSTON 27, MASS. lavonų dėti į savo krepšį,

RUSAI IR JAPONAI 
NAUJAS I.

Tokio. — Sibire įvyko ru-

sų ir japonų mūšis. Japo
nai išblaškė rusų kariuome
nę susidedančių iš 3.000 ka
reivių. Daug rusų užmuš
tų ir sužeistų. Septyni ja
ponai žuvo.

Genoa. — Amerikos am
basadorius Chikl nesilanko į 
tautų konferenciją. Tas i- 
mama už ženklą, kad konfe
rencija eina ant šono. Be to 
Vengrija ir Austrija paga- 
tavos pasitraukti. Ispanija 
nepatenkinta, kad mažytė 
Šveicarija pateko į svarbes
nes komisijas, o ji niekur 
nepateko. Todėl pramato- 
ma, kad didžiosios valsty
bės nori savaip elgtis neatsi
žvelgiant į mažasias tautas. 
O bendra nuomonė yra ta, 
kad be Amerikos Europai 
visai blogai. *

Taigi konferencija kabo, 
kaip ant siūlo.

Tuo pat tarpu Vokietija 
pareiškė negalėsianti išmo
kėti gegužio mėnesį pripuo- 
lančios kontribucijos. Fran
cija ir Belgija pagatavos 
briautis Vokietijon.

PAS POPIEŽIŲ.

Genoa. — Lloyd George, 
Anglijos premieras, išvažia
vo į Rymų pasimatyti sv 
Šventuoju Tėvu.

VEJA RUSUS TOLIAU.

Tokio. — Japonijos ka
riuomenė supliekusi rusus, 
veja juos toliau. ' Mūšiai į- 
vyko apie 150 mailių nuo 
Vladivostoko.

PRITARIA ŽYDAMS.
Washington. — Sena 

rius Lodge inešė rezoliucij 
kurioj reiškiama Ame 
pritarimas įsteigti Palesti
noj žydų tėvynę.
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taus Kristus-Dievas.
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žmones iš piktos dvasios žabangų', patsai duo-,lės iš Najim sūnų: “Jaunikaiti, tau sakau, kel- patvirtina jį šventame Išganytojaus moksle, 
dasi pagauti žydams įr stoja prii teismų nea- kįs.” V. Jėzaus žodžiai: “tau sakau,” reiškia •*m~**5 — T&<»>nxrtzvia«
pykanta degančių žydų. Po melagingų liudiji-[galybę, nes teip gali pasakyti turintis ąnt ko-' j 
mų Kajipas, vyriausias kunigas, užduoda Jam i nors viršenybę. ■ j
klausimų: “Prisieksiu tave per gyvąjį Dievų, 
ydant mums pasakytumei,

r Čionai V. Jėzus išpažino savo Dievybę, tik
rai kitokiais žodžiais, kaip kitusyk prieš 72 mo
kiniu: “Ir niekas nepažįsta Sūnaus, kaip tiktai 
■rus, nė Tėvų kas pažįstą tiktai Sūnus.” 
L Iš viršminėtų V. Jėzaus žodžių matyti, kad 
|<yi pati galybė yra taip Tėvo, kaip Sūnaus, nes 
beeina iš vieno šaltinio: iš gyvasties savyje, tai 
yra amžinos gyvasties, arba tos pačios Dieviš- 
jkos prigimties. 
L Neprieteliai gana gerai suprato, jog V. Jė- 
sns save vadino Dievo Sūnumi ir “todėl tod žy
bsi labiau ieškojo Jį užmušti, nes ne tiktai ne- 
gBaikė subatos, bet ir sake Dievo esant sayo 
Tėvu, darydamas save Dievui lygiu.”

Po ilgų kalbų pariziejai klausia Jo: “Kas 
!Tu esi?” V. Jėzus duoda jiems gilų atsakymų: 
*lPradžia, kursai ir kalbu jums.” Kų tik Išga
nytojas buvo paaiškinęs šį pasakymų, sekan
čiais žodžiais: “Jus esate iš žemo, aš esmi iš au- 
:gšto. Jus esate iš to pasaulio, aš esmi iš to 
^pasaulio.” Kaip matyt iš V. Jėzaus kalbos, Jis 
iyra ne šio pasaulio, bet ne tiktai stovinti virš 
žmonių iš atžvilgio į Jo pasiuntinybę (tai yra 
ne tiktai kaipo Mesijas) bet ir kaipo turintis 
nesutvertų Dieviškų prigimtį. Pakakinimui ly
dą klausimo, V. Jėzus parodo, jog Jis yra esimo 
pradžia ir visko pradžia, kitaip sakant, yra 
^Dievas. Evangelistai aiškiai sako, jog Jėzus 
kalbėjo apie savo Dievybę, tečiau šį kartą ne
įprato Jo žydai.

V. Jėzus sako:
'Žemės — pabaigiau darbą, kurį man davei pa- 
^laryti. Ir dabai- pašlovink tu mane, Tėve, pas 
|save patį, šlove, kurią turėjau pus Tave pirm, 
negu buvo pasaulis.” Iš šios V. Jėzaus kalbos 

Raišku, kad Jisai yra prieš pasaulio sutvėrimą. 
iDabar pažiūrėkim toliau: “Abraomas, jūsų tė- 
įvas, linksmai laukė, ydant matyti mano dieną. 
Jiegėjo ir džiaugėsi,” — tai sakė V. Jėzus žy
dams, kurie tyčiodamiesi, atsakė: “dar neturi 
Įpenkiųdešimtų metų, ir regėjai Abraomų?” Jė- 
|zuš gi jiems atsakė: “Ištiesi}, ištiesi} sakau 
i jums: pirma, negu buvo Abraomas, aš esmi.” 
[ Jeigu tad tas, kuris neturėdamas 50 metų, Abra- 
Eomą matė, kuris jau du tūkstančiu metų buvo 
[numiręs, tad turi būtinai turėti kitų prigimtį, 
[negu tiktai tų, kurią gemant apturėjo, apie tą 
[■prigimti V. Jėzus sako: “Aš esmi,” tai yra ne 
|aš buvau, arba ne aš gimiau, kaip Abraomas, 
bet “Aš esmi nuo amžių.” Pasakymas: “Aš 

resmi ” reiškia tą patį, kad pasakyti “Aš esmi 
^Dievas”, nes tiktai vienas Dievas gali apie ša- 
■ve pasakyti: “Aš esmi, kursai esmi.” Taip su
prato ir žydai, nes užtai, kad Jėzus save vadi
no Dievu, kaipo piktažodžiautoji], norėjo ak- 
TildliIirilT ^ftRlišti. Jėzus tečiau nnpataiso savo 

Jkalbos, nes taip Jį suprato, kaip Jis apie save 
| sakė, tai yra, jog J is yra Dievas.

Ydant patvirtinti, kad Jėzų yra viršpri 
įgimtoji gyvenimo Pradžia viso sutvėrimo, Jisai 
t prikelia iš numirusių Lozorių ir sako Mortai: 
| “Aš esmi prisikėlimas ir gyvenimas; kas tiki į 
EDaane, nors ir būtų numiręs — g>">’ęs. Ir kiek- 
H&enas, kurs gyvenu ir Į mane tiki, nenumirs ant 
^tožių. Ar tai tiki? Tarė jam (Morta): Taip 
^Viešpatie, aš intikėjau, jog Tu esi Kristus, Sū- 
Kas, gy^vojo Dievo, kurs atėjai į tą pasaulį.” 
B- Tas, kuris pasivadino save pradžia, šviesa 
|ir gyvenimu, sako taipogi, kad J is yra tos pa
ikios Esybės, kaip Tėvas: “Aš ir Tėvas vienu 
rfesava.” V. Jėzus norėjo pasakyti, jog Jis yra 
įtos pačios prigimties, kaip Tėvas, kų patvirti- 
tna kitokiais žodžiais: “Tėvas yra manyje ir aš 
|TSvuje.” Taip aiškiai Išganytojas išreiškė savo 
Iprigimties vienodumų su Dievu Tėvu, kad 'žydai 
įųširdę, suriko: “Ne dėl gero darbo mušame ta- 
įve akmenimis, bet dėl piktažodžiavimo, ir jogei 
į tu, būdamas žmogumi, darai pats save Dievu.” 
| Jėzus, išmėtinėdamas žydams jų aklumą patvir- 
ttina savo kalbų, sakydamas, jog nėra piktažo- 
tdžiavimo save Dievo Sūnumi vadintis, nes ti- Dievas darvti, arba kas nors i? sutvėrimų, km 
ferai taip yra.” 
k. 5) V. Jėzaus meilė neturi galo: nežiūrint į 
■tai, kad jatf ne karta rodė kelių žmonėms prie 
Eunžinosios tiesos, kuria yra patsai Išganytojas, 
■nesiliovė tečiau iki paskutinės valandos savo 
•gyvenimo su žmonėmis, juos mokinti. V. Jėzus 
■atsisveikinant su mokiniais, sako turįs dar kų 
Į^arbaus pasakyti . Svarbiausia mintis tečiau 
■išganytojaus ir vėl yra noras, ydant kuogeriau- 
■nai suprastų Jo mokiniai, kad Jis (Jėzus) yra 
Hiievu. V. Jėzus sako: “Jei būtumėt pažinę ma- 
Ke, tikrai būtumėt pažinę ir mano Tėvų: ir nuo 
/®abar pažįsite jį, ir regėjote jį”. Mokiniai šios 
Kalbos V. Jėzaus nesuprato; Py lipui prašant 
Karodyti Tėvą V. Jėzus atsako: “Tiek laiko es- 
I , su jumis, ir nepažinote manęs.” Pilipe, kas 
■fone regi, regi ir Tėvą”. Išganytojas sako, kad

W Pat’ Esybe, kaip ir Tėvas, pežymė- 
ĮKmas tečiau, kad ne tas pats a ;muo, bet du 
Įįaneniu! “Aš Tėvuje ir Tėvas yra manyje.” 
J® V. Jėzus turi tą pačią Dievišką prigimtį, 
Kteaį šiuos jojo žodžius: “Vis kų nors turi Tė- 
K mano, yra.. ir vis, kas yra mano, yra ir 
Ko.” Kuoįtairiau V. Jėzus išaiikino moki- 
Kns savo Dievybę, taip kad žmogiškai kal- 
Kt, negalima aiškiau išmokinti tos šventos 
I ties. ’
K Artinosi" V. Jėzaus mirtis. Seniai jos lau- 
■M© Mflprietėliai ir žiūrėjo tiktai progos, ydant 

kuosunkiausiai n ii teisti Išganytoją Kuo-
Įj atėjo . Jėzui laikais, ydant išpildyti savo itt?, auviuvv h

Kinuosius norus. yd$nt galutinai ištraukti kad Jėzus atgaivino savo galybe^numirusį naš-

Didžiausiu Išganytojaus stebuklu, aiškiau- 
jei tu esi Kristus 'šia prirodančiu Jo Dievybę, yra Jo iš numirusių 

(Mesijas) Dievo Sūnus?.” Aiškus Užklausimas prisikėlimas. V. Jėzus prieš nukankinimu j—
i žydų vado, aiškus taipogi V. Jėzaus atsakymas: 
“Tu pasakei} vienok gi sakau jums: nuo šio 
laiko regėsite Sūnų žmogaus po dešinės Dievo 
galybės ir ateinantį ant dangaus debesų.” Iš
girdęs kunigas V. Jėzaus atsakymų, perplėšė sa
vo rūbus ir tarė: “Piktažodžiavo prieš Dievą 
Kam dar reikalaujame liuditojų? Štai dabar 
girdėjote pikžodžiavimų prieš Dievą Kas jums 
regisi? Bet jie atsakydami, tarė: 'kaltas yra 
mirties.” V. Jėzus, dėlto kad save Dievu vadi
no, nuteisia mirtin: “Mes turim įstatymų ir 
pagal įstatymų jis turi numirti, nes padarė Die
vo Sūnumi.,” taip kalba žydai Pilotui.

, 6) V. Jėzaus mirtis sumažino taipogi ir mo
kinių tikėjimą ypatingai gi šv. Tomas, kuris 
nebuvo sykiu su visais Apaštalais, kuomet pasi
rodė jieųis V. Jėzus. Linksminosi Apaštalai iš
vydę Mokytoją norėdami taipogi nuraminti šv. 
Tomų, pasakė ir jam linksmų naujienų, jogei 
atsikėlė Kristus. Šv..Tomas atsakė savo ramin
tojams: “Jei neišvysiu jo rankose vinių perdū- 
rimo ir neindėsiu savo piršto į vinių vietą, ir 
neindėsiu savo rankos į jo šoną neintikėsiu.” 

Po astuonių dieni} ir vėl buvo susirinkę A- 
paštalai, sykiu su jais ir Tomas. Atėjęs tuomet 
Jėzus, esant užrakintoms durims, stojęs viduj jų, jos išsipildė V. Jėzuje, 
tarė: “Ramybė jums. Paskui tarė Tomui:

t

-

r

Kas' gali atiduoti net savė patį? — Išganytojas 
gi duoda savo švenčiausių Kūnų ir Kraujų žmo
gui į save priimti. Žmogau, ar nesudrėbėtum 
pamatęs baisų žemės galiūnų, priimdamas jį į 
sayo gyvenimų? Ar sudrebi priimdamas ne į 
savo kambarį, bot į save V. Dievų, Žmogų Jėzų 
Kristų? Juk tai Viešpats dangaus ir žemės.— 
Ne, nereik drebėti, jeigu yra gryna sąžinė, nes 
V. Jėzus yra lėčiausias Avinėlis. Jisai ne tik ką 
nebaudžia prie Jo artinančiusius, bet ir šaukia: 
“Eikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate 
apsunkinti, o aš jus atgaivinsiu.” Liepia taipo
gi Išganytojas valgyti Švenčiausių Jo Kūnų: 
“Imkite ir valgykite, tai yra mano Kūnas.” Ar 
girdėjot kuomet kad nesulyginant panašiai bro
lis savo brolį numylėtų, kaip numylėjo musu Iš
ganytojas, Jėzus Kristus. Bet ar Dievas numy
lėjo savo paklusnius sutvėrimus* — Ne, V. Die
vas numylėjo savo neprietelius, kurie nenorėjo' 
klausyti savo Sutvertojaus.

Inkritus it vėl į nusidėjimų, žmogui Išga
nytojas vėl paduoda rankų ir ištraukia iš tos 
nelaimės, įstatydamas atgailos Sakramentų ar
ba šv Išpažintį ’ Man rodos, kiekvienas kata
likas galėjo patirti to Sakramento galybę. Te
nai ateina tankiausia pavargėliai žmonės su ap-

PRANEŠIMAS.

“Aš Tave pašlovinau ant indėk čia savo pirštų, ir matyk mano rankas, 
ir ištiesk savo rankų ir indėk į mano šonų; ir ne
būk netikinčiu, bet tikinčiu. Tomas atsakė ir C 7 X • V •tarė joių: Mano Viešpats ir mano Dievas.” Da
bar paklausykim, ką Jėzus atsakė: jog mane 
pamatei, Tomai, intikėjai: palaiminti, kurie ne
matė ir intikėjo.”

Delko V. Jėzus sako: “palaiminti, kurie ne
matė, bet intikėjo? — V. Jėzus numirusioms su
grąžino gyvastį ir darė kitus stebuklus^ ydant' 
patvirtinti savo kalbos teisingumų; Jame išsi
pildė smulkiausi pranašų aprašymai, buvo tad 
aišku, kad Jis yra Mesijas. Mesijas gi atėjo ne 
klaidinti žmonių, l>et iš klaidų ištraukti. Ka
dangi Jo kalba buvo teisinga, tad reikėjo Jam 
tikėti, kad Jis atsikels iš numirusią, nes tai bu
vo taip prižadėjęs padaryti, dėlto ir sako Išga
nytojas: “palaiminti, kurie nematė, bet intikė
jo,” nes jau Užtektinai buvo priparodęs savo 
Dieviškų galybę.

Šv. Tomas vadino V. .Jėzų DiAu, V. Jėzus 
gi nepataiso jo kalbos, kų būtų turėjęs padary
ti, jeigu būtu suklydęs Apaštalas, nes V. Jėzus 
atėjo mokinti teisybės. y

Prieš įžengimą dangun V. Jėzus, kaipo Vi
sagalis, prižada atsiųsti Šv. Dvasių, prižadėtų 
savo Tėvo1 £>er pranašus: “Ir aš siunčiu priža
dėjimų mano Tėvo.” Mokytojas duoda taipogi 
galybę Apaštalams Jo vardu daryti stebūklus. 
Vardu tad V. Jėzaus Apaštalai gali būti valdo
nais visokio sutvėrimo, nes leido tasai, kursai 
turi galybę, tai yra Jėzus Kristus — Dievas.

Žengdamas dangun Išganytojas, duoda su
prasti, kad Jis yra lygus dviem kitiem Asme
nim Švenčiausios Trejybės, nes liepia krikštyti 
vardan Tėvo ir Sūnaus ir šventosios Dvasios 
sakydamas: “Eidami tad mokinkite visas gi
mines, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus 
ir šventosios Dvasios; mokindami juos užlaiky
ti vis, kų nors jums įsakiau; ir štai aš esmi su 
jumis visose dienose iki amžių pabaigai.” 

žinom užbaigsim V. Jėzaus Dievybės priro- 
dinėjimų iš Jo paties žodžių. Žinodami, jog V. 
Jėzus, kaipo Mesijas, negali mūs suklaidinti, 
persvarsčius tad Jo paties apie save kalbas, tu
rime pripažinti, jog Jis yra Dievas, ir savo Die
viškų prigimčia yra lygus kitiem dviem Šven
čiausios Trejybės Asmenim.

Viešpaties Jtaaus Dievybė iš Jo stebuklų.
Turiu priminti, kad stebūklus gali vien tik

pri- 
žada patsai atsikelti: “reikia Jam eiti į Jerozo- 
limą.. ir būti užmuštu ir trečiojee dienoje kel
tis iš numirusių.” V. Jėzus kitusyk sako: “Nie
kam nesakykite regėjimo, iki Sūnus žmogaus 
kelsis iš numirusių.” “Sugriaukite tų Bažny
čią o į tris dienas jų pastatysiu... Jis gi kal
bėjo apie Bažnyčių savo kūno.” Tyčia primi
niau kelias Išganytojams pranašystes, ydant ge
riau įsitikrintume, jog V. Jėzus prisikėlė patsai 
iš 'numirusių savo Dieviška galybe. Kuomet 
tiktai pranašavo apie savo įpirti ir prisikėlimų, 
niekur nesakė Išganytojas, kad Jį prikels Die- 
vasTėvas, visur tečiau matyti, kad “kelsis” pat
sai. Ypač aiškiai matyti iš paskiausių Jo žo
džių, jog atsikels iš karsto savo galybe: “su
griaukite tų Bažnyčių, o įtris dienas jų pasta
tysiu,” tai yra ne kas kits pastatys, bet patsai 
Visagalis Dievas, Jėzus Kristus.

Baigiant >aVo užduotį, pažvelgkim dar sy
kį į tuos dalykus, kuriuos čion svarstom. Kaip 
matom, tas mažas darbelis susideda iš dviejų sunkinta nusidėjimais sąžine, su įvairiais nes- 
dalių. Pirmoj dalyj turėjom užduotį įsitikrin- 
ti, kad V. Jėzus yra Mesijas, žydų laukiamas Iš
ganytojas, tiksli} savo pasiekėm, nes svarstyda
mi apie Mesi jos pranašystes, priparodėm, kadį

Paskui toj pačioj dalyj i 
dar svarstėm jog Jėzus Kristus yra Mesijas iš 
Jo kalbų ir darbų.

" Delko mes svarstome pirmiau, jog Jėzus! 
yra Mesijas? (Jai būtų užtekę stačiai svarstyti: 
Jo Dievybę? Šiam klausimui dabar galime len
gviau atsakyti, kuomet darbas yra pabaigtas. 
Pranašysčių, kai matėm, apie V. Jėzaus Dievy
bę turim, tečiau atskyrium nuo mesijinių pra
našysčių, mums jos neaprašytų visiškai,V. Jė
zaus (jo kilimo, atėjimo laiko ir tt..) taip kad. 
kalbant žmogiškai, negalėtume Jo tikrai pažin
ti. Kita vęl pirmoji dalis mus prirengia prie 
užsitikėjimo V. .Jėzaus (priparodyto Mesijaus) 
kalboms.

Antroj dalyvį svarstėm, jog V. Jėzus yra 
Dievas: a) iš pranašysčių, b) Jo paties apie sa
ve liudijimų ir c) iš stebuklų; iš šių dalykų pa- 
žinom, kad Jėzus Kristus, 
mas Mesijas vra Dievas.

U ž B A I
Iki šiol kalbėjom apie

Dievybę, dabar pasvarstykim kaip mus V. Die
vas numylėjo. Aniolai tik sykį nusidėjo, su
syk buvo pasmerkti amžiniems kentėjimams. 
Nusidėjęs žmogus taipgi inkrito į bedugnę var
gų, taipogi ir jam gresėjo amžina prapultis, te
čiau žmogus visiškai nepražuvo, nes patsai V. 
Dievas atėjo jį iš tos nelaimės ištraukti.

Kų išsirinktų aklas, jeigu jam V. Dievas 
sakytų, rinkis kų nori: arba-imk kiek nori turtų 
arba sugražįsiu tau regėjimą? Man rodos, kiek
vienas išsirinktų antrą Bet ar galima sulygin
ti dvasios aklumų su vargais nelaimingo nere
gio? Neapsakomai yra didesnis vargas nieko 
nežinoti apie Dievą kaip būti aklu. Būti dva
sioje aklu ne yra tai pavojus, kur nors į vande
nį inkristi ir taip galų gauti, bet yra pavojus 
amžinai pražūti. V. Jėzus gi ateidamas šin pa
saulin suteikė mums regėjimų pažinti V. Die
vą garsindamas savo šventą Evangeliją

Sėdi kalinyje prasikaltėlis ir laukia diena 
po dienos baisaus teismo ir galutinai gyvasties 
atėmimo. Kaip didelė būtų meilė valdono, jei
gu jis patsai ateitų kalėjiman ir kalinį paliuo- 
suotų, dovanodamas jam visas kaltes. Taip bu
vo su mumis. Mes buvom už mūsų nusidėji
mus velnio kilpose, mes laukėm diena nuo die
nos sunkaus mirties nusprendimo amžinon pra
pultim tečiau patsai V. Dievas Žmogus atėjo 
išliuosuoti iš baisios prapulties.

Vienas Graikijos kunigaikštis (Neulippus) 
padarė įstatymą kad tas, kuris sulaužys mote
rystės ryšius, turi būti baudžiamas akių išdū
rintu. Pirmutinis šio įstatymo prasikaltėlis bu
vo jo paties sūnus. Kų daro kunigaikštis? 
Kad jis nieko nedarytų, jo įstatymas vėjais nu
eitų, tad išduria sūnui vienų akį, kitų-gi sau: 
taip daryti privertė jį tėviška meilė. Bet da
bar pažiūrėkim į save: mes sulaužėm taipogi V. 
Dievo įstatymą ir dabar nesiliaujant jo laužę. 
Kų daro su mumis V. Dievas? Dievas Sūnus, 
Viešpats-Jėzus, priėmęs žmogaus dūšių ir kūnų,

I

tasai žydų laukia-

G A.
Viešpaties Jėzaus

Lietuvių R. K. Federacijos Nau
jos Anglijos apskričio skyriams, 
kad įvyks apskričio suvažiavimas 
balandžio 30 dienų, 1922, 1-mą v. 
po pietų lietuvių šv. Roko para
pijos svetainėje, Webster St., 
Montello, Mass. Tai-gi gerbiami 
L. R. K. Fed. N. A. apskričio sky
riai malonėkite atsiųsti savo ats
tovus į šį suvažiavimą, nes yra 
daug svarbių reikalų.

Lietuvių R. K. Fed. N. A. Apsk. 
Valdyba:

Pirm. V. J. Kudirka,
Rašt. M. M. Kamandulis.

LAIMĖJO DOVANĄ.

magumais, atsitraukia gi ramus, linksmas, už
miršęs net visus gyvenimo vargus.

Artinasi mirties valanda; nekartų tuomet 
reikia daugiausia kariauti su pikta dvasia, kuri 
kankina ligonio sąžinę įvairiais praėjusios gy
venimo prasikaltimais. V. Jėzus ir čionai nepa
lieka žmogaus be pagalbos. Prieš mirsiant ne 
tik ligonis gali nuplauti savo nusidėjimus at
gailos Sakramente, priimti Švenčiausių Sakra
mentą, bet taipogi paskutinio šv/ Aliejumi pa
tepimo Sakramentų . Laike mirties daugiausia 
žmogus turi priešų, daugiausia taipogi ginklą. 
Šv, Aliejumi patepimo Sakramentas suteikia 
drąsų su velniu kariauti, taipogi dildo nusidė
jimus, kuriuos ligonis užmiršo arba negalėjo 
išpažinti...

Išganytojas Įsteigė taipogi kunigystės Sa
kramentą ydant tuos visus Sakramentus Jojo 
galybe suteiktų kitiems...

V. Jėzus taipogi pagerbė moterystės ryši, 
padalydamas jį Sakramentu ir suteikdamas jam 
Sakremento malones...

Ir kas gali suprasti V. Jėzaus, Dievo-Žmo- 
gaus, meilę į mus? Supraskim. Jeigu išliuo- 
suos valdonas kalinį iš laukiamos jį bausmės, 
jeigu suteiks dar jam pašalpą ydant jis galėtų 
pradėti gyventi, tai bus labai gera; bet kas gali 
tikėtis, kad tasai valdonas prisisavįs sau už vai
ką ir viską taip darys, kaip su tikru sūnum. 
Tai padarė mums V. Dievas: ne tik mus paHuo- 
savo iš nuodėmės ryšių, ne tik prisisavino už 
savo vaikus, bet atidavė save pati sykį ant kry
žiaus ir visados Švenčiausiame Sakramente.

Bet kur yra dar kitos V. Dievo malonės? 
Kur Jo mokslas? Kur Jo pavyzdis visokių do
rų? — Juo ilgia svarstytume juo labiau maty
tume Sutvertojaus ir Išganytojaus gailestingu
mą ir meilę Į priešginą — sutvėrimą —žmogų. 
Teeste garbė visados Dievui Tėvui ir Sūnui 
ir Šventajai Dvasiai.

Pabaiga.
i

LDS. N. Y. ir N. J. Apskričio 
pirmininkas A. Kazlas aukojo 
knygų vertės $5.00 tai kuopai, 
kuri daugiausia prirašys naujų 
narių prie LDS. nuo 4 d. gruo
džio 1921 iki 12 d. kovo š. m. Per
žiūrėję naujų narių blankas ran
dame, kad LDS. 9 kp. prirašė 
daugiausia naujų narių tame ap
skrityje.

Prirašė šiaip:

L. D. S. kuopa, 
Nevv York City..

L. D. S. 12 kuopa, 
Brooklyn, N. Y..

L. D. S. 14 kuopa, 
Neivark, N. J....

L. D. S. 15 kuopa, 
Harrison, N. J...

L. D. S. 15 kuopa, 
Harrison, N. J...

L. D. S. 16 kuopa, 
Elizabeth, N. J...

L. D. S. 18 kuopa,
Paterson, N. J..............10

L. I). S.- 40 kuopa,
Easton, Pa........................4

L. D. S. 71 kuopa,
Rochester, N. Y........... 1

L. D. S. 73 kuopa,
Linden, N. J................. 1

L. D. S. 76 kuopa,
Jersey City, N. J......... 2

L. D. S. 81 kuopa,
Amsterdam, N. Y....... 6

L. D. S. 82 kuopa,
Trenton, N. Ji.............. 2
Tas pats apskritys, kaip

praneša skiria vėl dovaną knygo
mis vertės $5.00 tai kuopai, kuri 
prirašys daugiausia naujų narių 
iki sekančio apskričio suvažiavi
mo.

Taigi kuopos turėtų sujusti ir 
stoti į lenktynes, kad laimėjus do
vaną.

LDS. Centro Raštinė.
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Žemės Dulkė.

SENAS MIŠKAS.
t /

Oi, giruže, tu regėjai,
Kai}) ant mūs4 blaivios šalies 
Tamsus debesys užėjo
Pilnos nuoskaudų nakties;

ĮSIGYK L. D. S. 1922 M.

KALENDORIŲ.
Baisios žinomos tau dienos, 
Kada Lietuvos vaikų 
Ašarojo vien blakstienos 
Po našta sunkių vargų;

riam yra duota nuo Dievo galybė. V. Jėzus gi 
darė stebūklus savo galybe. Dėlto Kristus yra 
Dievas. Pažiūrėkim dabar, kur Kifstus darė 
stebūklus savo galybe, štai vienų kartų rau
puotas kalba V. Jėzui: “Viešpatie, jei nori, ga
li mane apčystyti”. Didelis gi yra skirtumas 
gydyme ligų šventaisiais. Moizė išsvedamas iš 
Aigipto žydus sako, jog jis darus ne savo galy
be stebuklus, bet patsai Dievas daro: “Tu kal
bėsi viską, kų tau liepiu...” Sako V. Dievas, 
“ir padaugįsiu ženklus ir stebūklus Aigipto že 
mėje.” _ J ■_ 
šių Sareptoje našlės sūnų ne savo jiogą bet V. bet patsai duoda savo visa kraujų ir gyvastį, 
Dievo galybe. Apaštalai taipogi niekuomet sa- ydant atlyginti Dievtii už sulaužymų žmonėmis 
vo vardu nedarydavo stebuklų, pavyzdžiu gali- Jo įstatymo. Kas gali apsakyti Išganytojau 
me paimti šv. Petrų, kuris išgydė raišų, nuo už- meilę?
gimimo nepaeinantį: “sidabro ir aukso neturiu, 
bet kų turiu, tai tau duodu. Vardan Jėzaus 
Kristaus Nazarėno kelkis ir vaikščiok.”

V. Jėzus savo' galybe žada išgydyti virši
ninko sūnų, sakydamas: “Aš ateisiu ir išgydy
siu jį.” Išganytojas išgydo savo galybe du aklu. 
Pirmiausia jų užklausia: “Ar tikite, 
galiu jums tai padaryti?.. ” avęs V. Jėzus atsa
kymų: “ir labai, Viešpatie! Tada prisilytėjo jų 
akių, sakydamas: Tebūna jums pafcal jūsų ti
kėjimų.”

Nors nevisados pasakodavo Išg/nvtojas, 
jog tai daro savo vardu, savo galybe, tečiau be
veik visur matyti, kad Jis tai daro savo galy
be, kuomet nor ir kaip nor. Iš viso ko matyti.

laugįsiu ženklus ir stebuklus Aigipto že- rpatsai mus nuo bausmės išgelbėti. ’ Išganytojas 
Taipogi Elijas pranašas prikėlė is mirų- nesielgia panašiai, kaip minėtas kunigaikštis,

Pamąstykim, kas ateina mūs išgelbėti? »— 
Patsai Dievas, antrasis šv. Trejybės Asmuo! 
Kaip ateina? — priėmęs dūšių ir kūnų žmogaus. 
Kokiu būdu gelbst? — Mokydamas mus pildyti 
V. Dievo valiąjr mirdamas ant kryžiaus.

Bet- kas bus, jeigu ir vėl žmonės sulaužįs 
jog aš V. Dievo įsakymų? Galjau nebegalės daugjrfd 

susivienyti Su savo Sutvertojum? — Ne V. 
Dievas Žmogaus ir čionai meilės negalima su
prasti. Ne vienas žiemės galiūnas neatleis už 
tokių prasikaltimų, už teisių laužymų, V; Dievas 
gi, Jėzus Kristus, įsteigia įrankius susitųikinti 
su Dievu. Tais įrankiais tai yra Šventi Sakra- 
ipentai. Pirmiausia nedėkingų žmogų priima 
už savo prisavintųjį Sūnų, įsteigdamas krikštų; 
paskui atsiųsdamas Šventosios Dvasios dovanas Į

i

Nelaiminga mūs tėvynė... 
' Kiek turėjo ji kentėt!..

Argi mes, tai atsiminę, 
Nenoresim jai padėt?!

Slenka dienos, slenka amžiai, 
Mainos išvaizda gamtos.
Juk ir mus vargeliai glamžę, 
Laikui bėgant vis nustos.

Miškas regi, kaip aušrelė 
Iš už jojo taip graži, 
Skaisti, meili, it mergelė, 
Ttka. kyla pamaži.

Teka aušra, nes praslinko 
Naktys tamsios, ilgos jau. 
Ir lietuviai bunda, trinka, 
Praded’ būti44žmonės sau!.. ”

Liudas Gira. REIKALINGAS

Geriausias laikraštis

Kas nusipirko šių metų L. 
D. S. Kalendorių, tas turi iš 
£o pasigerėti beskaitydamas 
garsiausių Lietuvių Tautės 
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 dovanų 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”
866 Broadvay, So. Boftan, Ma*.

I
..... T

* J?

VARGONININKAS
MOKANTIS savo amatą, tegu 

atsišaukia šiko adresu:
a

KUN. L KBLMBLIS,
207 Adams St., Nevrark, N. J.
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DU KELIU.
Z .

t
X

Eina žmogus ir sustoja, 
Nežinodamas kur žengt. 
Mąsto, svarsto ir galvoja 
Kurį kelią išsirinkt.

i

Viens platus ir iškreivuotas, 
Patogus, tik eik ir žengk, 
Jis- žibučiais apsegiotas 
Ir kairiosios veda link. l

Kits siaurutis, erškėčiuotas, 
Bet tiesus, be pažibų.
Link tiesiosios nuvingiuotas, 
Pilnas kryžių, akmenų.

Ir vienu ir kitu žengia 
Žmonių būriai paprastai. 
Bet nei viens jų neišvengia 
Kelio galo kaip matai.

Ir vienų ir kitų kelias 
Pr’eis prie liepto pabaigos. 
Vieniems linksmas ateis galas, 
Kiti verks ir bėdavos.

Po tiesia, kurie keliauja 
Siauro kelio vedami,
Tie jausmams nepataikauja, 
Eina nesuklupdami.

Nepatogus jiems tas kelias 
Pilnas dvgiu erškiečiu, 
Ir žvirgždą po kojom velias 
Kryžius gula ant pečių.

Bet jie eina, neatboja, 
Maloni jiems ta našta, 
Nes jie vilties nenustoja, 
Kad bus laimė surasta.

Čia neieško tikros laimės, 
Nes pasaulyj nėra jos. 
Perimti tik Dievo baimės 
Trokšta, geidžia amžinos.

Šiuo keliu maži vaikeliai, 
Eina angelai balti.
Šiuo keliu žili seneliai, 
Kurie sieloj nekalti.

Jaunikaičiai ir mergelės, 
Vainikuoti ir dori.
Tėvai blaivūs ir mamelės 
Ir vaikeliai jų geri.

O pirmiausia ein vienuoliai, 
Vyskupai ir kunigai. 
Jie tikyboje drūtuoliai, 
Mūsų dvasiški vadai.

Šiuo keliu šventieji ėjo, 
Buvo žmonės paprasti.
Kaip jie dirbo ir kentėjo 

• Matom darbus jų rašte.

Šiuo keliu Marija žengė, 
Kūdikėlį nešdama. 
Karaliją ji mums rengė, 
Pasekėjus kviesdama.

Šiuo' keliu ir Kristus ėjo 
Su vainiku erškiečiu,
Kurs už mus numirt norėjo 
Nešdams kryžių ant pečių.

Ir kas gal dar nežinoti 
Kur šis kelias veda mus.
Kas išdrįs dar čion dvejoti, 
Kad atvertas jau dangus.

Ir vieta jau padaryta 
Senai laukia prirengta. 
Kristaus rankoms pataisyta 
Ir krauju jo atpirkta .

i
I

i

Na ir bėga, kaip nebėgti. 
Juos tenuveda jų vadai, 
Kurie žino vien tik rėkti 
Tie tamsybės vanagai.

Nes jau katilas garuoja 
Dvokia pragaro raugai. PAKVIETIMAS.

Paskum Kristų mes prieš kalną, 
Nes jo kelias ved aukštyn. 
Matom šviesą kaip ant delno, 
Tad neslinkime žemyn.

Ir platusis kairys kelias 
Keliauninkų tur apščiai. 
Į pakalnę kulia, velias 
Ir į duobę krinti stačiai.

Ein girtuoklis, paleistuvis, 
Ein vagis ir žmogžudis, 
Ein šmeižiks ilgaliežuvis 
Ir godišius tinginis.

Ein bevaikė moteriškė 
Žmogžudė tikrų vaikų.
Kūns auksuotas, siela driskė 
Jos širdis jau be jausimi.

Ten tėvai vėl atskalūnai 
Ir bekrikščiai jų vaikai. 
Ein ištvirkėliai, puikūnai, 
Ein bedieviški vergai.

Šitas kelias apgavingas, 
Nes žibučiai prieš akis.
Nėra niekas čia laimingas 
Vien vaidenasi naktis.

Jie keliauja jau apakę, 
Nes nelabas šaukia juos. 
Ir iškėlęs smailą šakę 
Prie raudonos vėliavos.

Raudon i ūkė pi evėsuo j a,
Eikšit draugės ir draugai,

Kurie Dievą nubalsavo, 
Kad Jo nesama visai 
Ir marina sielą savo, 
Bet ji gyva amžinai.

Ji ir bus jau, te nemano, 
Ir jos nieks nepanaikys . 
Kas gvvendams čia negano 
Po mirties tas atsakvs.

* v

Nusigąskit, sudrebėkit, 
Kas keliaujat šiuo keliu. 
A psi grįžkit, atgal bėgkit 
Pakol laiks, dar nevėlu.

Mirtis, viešnia neprašyta, 
Neaplankius nepaliks. 
Diena vakara ar rvta4- 4. V 4.

Su kiekvienu susitiks.

Ką patiks ant siauro kelio 
Tam viešnia bus mylima, 
Nepabugs nei jos šešėlio, 
Nes ji buvo laukiama.

Bet gink, Dieve, kas plačiuoju 
Keliu eidams ją patiks.
Tas jau vergu amžinuoju 
Prakeiktųjų pasiliks.

Ir per amžius amžinuosius 
Keps liepsnose pragare. 
Suras draugus ten savuosius 
Po raudona vėliava.

Dangus žemė sutratėjo, 
Karsto uola nuversta.
Kristus mirtį pergalėjo 
Jos galybė sutrinta.

Tikintieji visi bėgkim, 
Kieno siela dar gyva. 
Savo širdis mes sudūkini 
Po kryžiauna vėliava.

U. Gudienė*

L. D. S. Conn. Apskritys 
rengdamas GEGUŽINĘ 30 - 
d. gegužės š. m. Owartette 
kliubo darže, New Britain, 
Conn. nuoširdžiai kviečia vi
sas LDS. Conn. apskričio ■ 
kuopas dalyvauti su progra- J 
mu pagražinimui šio milži- . 
niško išvažiavimo.

i Taip-gi kviečiame gerb. ’’ 
chorų vedėjus ir chorus pa-’* 
gelbon su gražiomis tautiš
komis dainelėmis. Prigelbė- 
kite mums iškelti darbinin
kų vardą, o mes jus neuž
miršime.

Jūsų dalyvavimas progra
moje padės sutraukti minias 
darbininkų gegužinėm

Vieta puiki ant augšto / 
kalno tarp žalių ir ošiančių 
medžių, kur galės toli, toli 
nusitęst jūsų išlavinti bal
sai.

New Britainiečiai darbi
ninkai (ės) smarkiai rengia
si patikti svečius, nes dar 
čia bus pirmu kartu toki 
didelė iškilmė — gegužinė.

Geistina, kad ir kitos ka
talikiški} organizacijų kuo
pos ir draugijos imti} daly- 
vumą šioje rengiamoje iš- 
kilmėėje. Ypatingai kreipia
me domę mūsų jaunimo ir 
moterį}. Be jūsų išvažiavi
mas nebus pilnas.

Esame pilnai įsitikinę, 
kad pritarimą ir pagelba ra
sime pas visus.

Prašome gprb. chorų, kuo
pų ir draugijų tuojau pra
nešti su kuo prisidėsite prie 
paįvairinimo GEGUŽINES 
programo. i Į 

Visais reikalis kreipkitės ■ 
šiuo adresu: -•■■r-—r < •

B

>

JI. ’Mičiūnienė,

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DARBININKĄ.” 251 Fairvietv St.,
New Britain, Conn.

L. D. S. Conn. Apskričio 
raštininkė.

Už $1.00 gausi puikiausių argumentų prieš bedievius.
1) LEONO XIII ENCIKLIKA RERUMNOVARUM 

APIE DARBININKŲ KLAUSIMA

PIRMOJE DALYJE RASI:
1. Darbininkų klausimas: jų padėtis ir jos atsi

radimo priežastis.

ANTROJE DALYJE RASI:
Socijalizmas ir jo kritika.

2. Soeijalistų tai blogybei prašalinti siūlomos 
priemonės.

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

kams;
b) soeijalistų mokslas eina prieš teisybę;
e) nuosavybė yra darbo vaisius; .
d) savastis yra reikalinga šeimai;
e) kada vyriausybė tegali kištis i šeimos reikalus, r

TREČIOJE DALYJE RASI:
Tikras Darbininką Klausinio Išsprendimas.

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

neišrišamas;

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 darbai.

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; ’
e) atlyginimo tvarkymas.

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

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

KAUTA...........................10 centą

—————

2) MŪSŲ TIKĖJIMAS.
" / Vertė j. m. Širvintas.
Knyga, kurioje kiekvienas katalikas ras 

ginklą apgynimui katalikų tikėjimo. Reikalin
ga kiekvienam įsigyti

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- 
I lė bus didelė pagelba tiems, kurie norės pažinti Ka

talikų Bažnyčios mokslų. 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 ir branginimą ir dėkuos autoriui už jos pagami
nimą.”

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

' KAINA.................»......................50 centą

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

Pamokinanti apysaka. Su stipriais drobės ap
darais.

KAINA...............................40 centą
• • •

4) SOCIALIZMAS IR KRIKŠČIONYBĖ.
Parašė PROF. V. JURGUTIS. Joje gra

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

KAINA..................................10 centą

5) EILĖS IR DAINOS.
Parašė ir išleido JOANNA TAMOSAUS- 

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

KAINA................................. 25 centai

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

l^Tik už f 1.00--- QQ-------Ttfc už fl.OO^&H

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

Įdek dolarinę į voką ir siųsk mums žemiau 
padėtu adresu, o knygas gausi po dviejų, trijų 
dienų.

' Jeigu nepatiks į 5 dienas po aplaikymo grą
žink mums, o mes sugrąžinsime pinigus pasilik
dami už persiuntimą. Su užsakymu siųsk ir pi
nigus.-



PASTABĖLĖS.
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Eina 15 South Boston’o utarninkais, 
cetvergaia Ir suba tomis. Leidžia Am. 
Lnrunę Rimo Kataumų Sv. Juozapo 
"lASBIinnV S-įJVKGA.

‘DARBININKAS” 
(The Wobkeb)

CHB L0BUA2TIAK TBI-WKKKXT PaHB. 
PttollsheO every Thnraday.

ind Saturday by St. Joseph’s Lith- 
•amian B. C. Asbociattok o» Labos.

Tūkstančiai lietuvių gyve
na mažose kolonijose, kur 
nėra lietuvio kunigo ir tik 
kartą metuose teatsilanko 
lietuvis kunigas. Yra vietų, 
kur niekuomet lietuvis kuni
gas neatsilanko. Tokiems.' 
reikia išsirašyti £van5ieWj(isi“suv^avimį”atidarėf gerb. 
arba Pamokslai le Kunigo, 'pirm. A. Kazlas su malda 2 vai. 
Abejų yra “Darbininke.” 
Evangelijų kaina $1.50, Pa-

ai-M AR PROTOKOLAS.

L.D.S. N. Y. ir N J. valsti
jų Apskričio suvažiavimas įvy
ko kovo 12 d. 1922 m. Kantma- 
no svetainėje 756 Harrison St.

po pietą.
T Sekė rinkimas komisijų:

-—•■«■.—*■.. ........ .......................... ....... ' ......- • »'■ ■■■

AUKOS PASIUNTIMUI KNY- susitvėrimo jau buvo svarsto-
GŲ LIETUVON PLAUKIA Ima kaip prisidėjus prie šelpime 

t------— . e nukentėjusių nuo karės save

“Entered u second-class naatter Sept. 
12. 1915 at the post office at Boston, 
Mass.. nnder the Act of March 8, 1879.”

“Acceptance ior mailtag at spedal rate 
of oostaae provided for in Section 1103, 
Act of Oct 8. 1917. authorized on July 
12. 1918.”

Suftaeription Rotea.*
Yearly .................................................$4.50
Boston and suburbs .......................$5.50
Forelgn countries yearly...............$5.50

mokslų be'Kunigo k. $1*25.!““***’
° 'rnc it rpnnrfprirt Išrinkta sp-

Abejos knygos geruose ap
daruose.

VELYKOS.

/
Retas, kurs pamislija, 

kaip pigiai laikraštis teatsei- 
na. “ Darbininkas, ’ ’ trys 
syk savaitėje einantis 'atsei- 
na tik truputį daugiau, negu 
lc. dienoj. Kas gali sakti, 
kad tai brangiai atseina.

Prieš nepilnai du tūks
tančiu metų įvyko tas, ką 
kasmet minime Velykų šven
tėje. Tada žydų vyresnybei 
ir Jeruzolimo govedai rei- 1 
kalaujant, tapo nuteistas 
miriop Išganytojas, prikal
tas prie kryžiaus.
- “Einantieji pro šalį pikt
žodžiavo Jam, kraipydami- 
savo galvas ir sakydami: Šia 
tau, kursai sugriauni Dievo 
bažnyčią ir per trejetą die
nų vėl ją pastatai. Gelbėk 
pats save, nužengdamas 
nuo kryžiaus. Teippat ty
čiojosi ir vyriausieji kunigai 
draug su Rašto žinovais ir 
vieni kitiems sakė: Kitus iš
gelbėjo, pats savęs negali iš
gelbėti, 
ralius, 
nuo kryžiaus, kad matytū- " socij’ahstai~
mėm ir tikėtumėm.” (Mark. įneš kovojame.

į Per ilga čia butą aiškinti vi- 
Tie, kurie anuomet eida-’^ musų ir jų programą. Mes

Lietuviu laisvamaniai taip 
atsižada viengenčio šv. Ka
zimiero, kaip anuomet žy
dai atsižadėjo savo viengen
čio Kristaus.

Nei vienai tautai niekuo
met nebuvo ir negali būti di
desnio priešo už savąjį išti
žimą. Prof. Kun. Bučys.

Linksmu Velykų visiems.

IŠ Mūšy CENTRO.
PRIE KO MES EINAME.

kų, tai prie airių ir taip vis 
praeidavo.
Dabar pasirodė, kad apie pusę 

narių yra bolševikuojanti.
Praeitame susirinkime kilo 

klausimas Velykinės išpažin
ties ir tuojau pasipylė užsipul
dinėjimų, bet atsirado karštų 
pildyti konstituciją ir tam rei
kalui išrinkta komisija, kad pa
sirūpintų gauti lietuvį kunigą 
ir padarytų tam tikras korte
les prie velykinės išpažinties. 
Tie kurie neotliks velykinės iš
pažinties bus išbraukti iš drau
gijos.

Taigi pagirtini tie nariai, ku
rie stoja (apginti savo draugi
jos konstitucija ir jos vardą .

Tikiuosiu jog šis nutarimas 
bus išpildytas. \

Šiai draugijai linkiu sulauk
ti kelių šimtų narių ir išauginti 
iždą, kad ateityje Bažnyčia ir 
Tėvynė Lietuva susilauktų dar 
didesnės paramos.

Valio! Lai gyvuoja šv Jur
gio draugija!

šv. Jurgio dr-jos narys

Štai šiomis dienomis gavo- brolių Tėvynęje. . ' 
me blanką su vardais nuo L. D. • .^Tuomet draugijos iždas buvę
S. 40 kp. Saston, Pa. ir čekįIždininkas ant suvažiavimo 

ųepribuvo. į ant $17.27 iš kurių $8.67 skiria-
Organizatoriaus P. J. Kyrius ma pasiuntimui knygų Lietu- 

pranešė, kad prakalbų maršru
tą surengė 9-sė kuopose ir kal
bėtojui už mokėjęs $38.00 sa- M. Songaila, A. Gembutaitė, J. 
vais pinigais. Prirašęs du na- *’ m ’
riu ir bandęs sutverti naują 
kuopą-L.D.S., bet tuo tarpu ne
pavyko* Raportas vienbalsiai 
■priimtas.

Kuopų raportai.
14 kp. turi 50 narių ir vieną 

prirašė. Surengė prakalbas. 
Po Velykų žada surengti tea
trą; vasara išvažiavimą. Kuo
pa gerai gyvuoja.

12 kp. išdavė raportą žodžiu. 
Pasirodė kad gerai gyvuoja. 
Narių turi pusėtinai. Naujų 
prirašė du ir surengė prakal
bas.

15 kp. Nors maža kolionija, 
bet kuopa gerai gyvuoja . Turi 
12 narių. Viena naują prirašė. Vaisiausias, 
Surengė prakalbas.

16 kp. Gerai gyvuoja, narių Al. Vinciunas 50c. 
turi pusėtinai, prirašė du nauju, Zaveckas, V. Petkauskas, O. 
surengė prakalbas per kurias 
surinko aukų Lietuvos Darbo 
Federacijai $13.60. Surengė 
koncertą.

18 kp. išdavė raportą žodžiu. 
Narių ir turto turi pusėtinai, 
surengė prakalbas. Lš raporto 

!pasirodė, kad geriausia gyvuo- 
•jja. Prirašė 10 narių.

. 9 kp. org. D. Kašėta pareiškė,
♦kad gerai gyvuoja. Narių turi!

von. Aukuotojuų vardai: 
Po $1.00.

neturtingas, tai nariai sumanė, 
kad draugija nupirktų laikro 
dėlį ir leistų išlaimėjimui ir pel 
ną skirtų nukentėjusiems nuo 
karės. Sumanymas išpildyta.' 
ir gryno pelno liko $40., kurie 
buvo pasiųsti Tautos Fond'an 

1916 metais pasirodžius laik 
račiuose atsišaukimams, ka ’ 
visoje Amerikoje lapkričio ld. 
rengiama lietuvių “Tag day” 
musų draugija pirmutinė stoj* 
darban ir sudarė tam darbu 
komitetą ir surinkta kelį šim-' 
tai dolerių aukų.

Pradžioje 1917 metų gauta- 
laiškas nuo Tautos Fondo, ka<’ 
sutverus musų kolionijoje sky
rių. Laiškas perskaitytas drau 
įgijos susirinkime ir tuojau an- 
•vietos suorganizuotas Tauto' 
Fondo 55 skyrius.

Tais pačiais metais kovo mė 
nesvje buvo pasiųstas atstovą 
Amerikos Lietuvių Visuotinai 
Seiman kas draugijai liešavi 
$25.00.

Taipgi tais pačiais metai; 
Šv. Tėvo paskirtoje lietuviam. 

, dienoje draugija aukavo iš iž 
do $25.00 ir Tautos Fondui $25.

1918 m. laike Dr. J. J. Biels
kio prakalbų draugija aukavo 

! $50.00.
Į 1919 metais draugija siuntė 
atstovą New Yorkan trijų aps
kričių suvažiaviman Lietuvos 
reikalais.

Tais pačiais metais musų 
draugija laike gerb. kun. J. 
Petraičio prakalbų L.R.K.R. 

■Draugijos reikalais aukavo $25. 
" garsi kolio-Į 1920 metais draugija pirkę

Adomaitis, A. Tamošauskas, 
po 50c. G. Gedvilienė, P. Slepe- 
tis, M. Buskaitė, A Ūsas. Po 
25c. J. kardelis, V. Andruskai- 
jiutė, A. Sukauskienė, O. Dubu- 
dskaitė, ‘J. Gabalis, J. -Zansitis, 
ir M. Ubavičienė 20c.

Smulkių 37 centai.
L.D.S. 74 kp. Manchester, N. 

H. veiklus narys prisiuntė čie- 
lą dorerinę.

Gražiausiai iki šiol pasirodė 
labai artima Centrui L.D.S. 8 
kp. Cambridge, Mass. Iš savo 
nors ir neturtingo išdo aukavo 
$15.00.

Nariai aukavo šie: kun. Pr. 
Juškaite $2.00. Po $1.00 A. 

P. Kisielius, V. 
Jakas, V. Širka, M. Norbutas 

Po 25c. A.

;kos ir reporterio. Išrinkta se
kanti nariai: mandatų peržiū
rėjimo A. Zuikiutė, C. Bubenas; 
maršalka, V. Mikionis; repor
teris D. Rupainis.

Skaitoma dienotvarkė,
tapo vienbalsiai priimta.

Seka vardų šaukimas kuopų
ir delegatų:

■ 12 kp. Brooklyn, N. Y. J. Ky
rius ir V. Pūkas.

14 kp. Newark, N. J. Ą. Kaz
las, D. Rupainis, J>Alseika, J. 
Daukšis.

15 kp. Harrison, N. J. V.Mi
kionis, M. Kauklys, J. Bardžiu- 
liauskas.

Vėlau pribuvo delegatai se
kančių kuopų:

16 kp. Elizabeth, N. J. M. 
Slapinskas, P. Bakanauskas, P. 
Tamošauskas, A Karaneckas.

18 kp. Paterson, N. J. V. Gu
dukas, J. Spranaitis.

Svečias A. P. Daunora 15 kp. j j 
pirm, kuriam vienbalsiai šutei- į” 
ktas sprendžiamas balsas. j

Tapo skaitytas protokolas. 50 Priražė 12 naujų už ką gavo į boną $25.00 ir Šv. Jurgio drau- 
praerto . suvažiavimo, kuris ;k vert§g <$5 (X} už prirašv t 
vienbalsiai priimtas. a !

Sekė Apskričio Valdybos ra
portas.

Pirm. A. Kazlas Išdavė rapo-jpraj^į veikti ir tas sumany- 
rtą, kuris vienbalsiai priimta^ mas buvo vienbalsiai atmestas.

Išrinktas naujas organizato
rius V. Pūkas, kuris pasižadėjo

kuri

NASHUA, N. H.

i

f

Šimbolaitė.
L. Vyčių 18 kp. $5.00.
Dr-ja N. P. P. Marijos $5.00 
Smulkių 75c.
Tai matote ką Cambridge ga

li! Jie dar sako, kad negalus j 
Pasižadėjo dabaigti mažiausiai 
iki šimtinės.

Trentonas, N. J. maža kolio- 
nija subytino didesnes.

• L.D.S. 82 kp. aukavo namo

jmą narių nuo pinu. A. Kazio. 
Dramatiško ratelio komisija 

pranešė kad, nieko negalima 
i ir tas sumany-

ca.,.0 oc*. . - Iššaukti į atvirą kovą su be-
KristuC"ž7di7Ka-hiieviškuo« ,mes

„ . ’ , . turime visu-pirma aiškiai su-tenužengia dabar prastij kodel‘kova iškilo> už klJ 
, ir už ką

su pagyrimu.
Vice-pirm. A. Zuikiutės ra

portai buvo geras ir pasirodė darbuotis pagal išgalės dėl L.

15 p.).

"inr7ro1iii ’klbančilm'1ant |Pa.stenkin5ime‘ tiy nurodymu

kad ji energingai darbavosi 
L.D.S. labui už ką visi delega
tai tarė širdingą ačių gausiu 
delnu plojimu.

Raštininko raportas priim
tas.

ir. šiais laikais turi

kraipydami sakė 
“Gelbėk pats save, 

nuo Kry- 
džiaugėsi, manyda-

kryžiaus Kristui piktažo
džiavo,

.sekėjų. Tie, kurie anuomet 
galvas 
Kristui:
nužengdamas 
žiaus,” 
mi apsidirbs su nepageidau
jamu mokytoju. Ir šiandie, 
kaip ir anuomet ant Golgo
tos, kaikurių sakoma, kad 
tikėjimas atgyveno savo* 
dienas, kad Bažnyčia neat
silaiko šių laiko mokslo kri
tikoje. Bet jie taip klysta, 

1 kaip klydo anie jų vienmin
čiai, kurie kabančiam ant 
Kryžiaus Kristui piktažo
džiavo.
' Kristus negelbėjo savęs 

įžengdamas nuo kryžiaus, 
ėdai stebuklo, nes 

vji buvo netikinti. Kristus 
nedari stebuklus, kad kokį 
“show” miniai surengus.

Bet trečioje dienoje, “pir
moje savaitės dienoje,” Ma
rija l^agdalena, Marija, Jo
kūbo motina ir Salome nu- 
sipirkusios kvepalų, “užte
kėjus jau saulei,” “įėjusios 
į kapą, jos matė jaunikaitį, 
sėdintį dešinėje pusėje, ap
vilktą baltu drabužiu, ir nu
sigando. Tasai joms tarė: 
Neišsigąskite; jūs ieškote 
Jėzaus Nazareno, kurs bu
vo prikaltas ant kryžiaus, 
Jis atsikėlė; Jo čia nėra; 

. štei vieta, kame buvox Jį pa- 
gllldę." , t

Kristus atsikėlė! Jei Kris- 
• t u s nebūtų atsikėlęs, tuomet,

------------ 1
da, kontroliuojamoji laisvama- ; 

/ 'nių.
Beždžifininio “mokslo” pasi-

svarbesniųjų punktų, dėl kurių 
kova eina.

1 Mokslo ir auklėjimo 
Kl amsimas

Pereitame šimtmetyje tūlas griebė didžiuma kapitalistų 
gamtininkas ėmė spėlioti, bene 
tik žmogus bus išsivystęs iš 
beždžionės, nes, girdi, abiejų 
kūnai turi nemaža panašumo. 
Jisai netuųtino, kad beždžione 
yra žmonių motina, nes nebuvo 
tam jokių mokslo įrodymų. Ji
sai tik spėliojo. To spėliojimo

4 nusitvėrė visoms keturioms tie 
kuriems geriau butų, kad Die
vo nebūtų, ir kad žmogus netu
rėtų dūšios. Imta inirtusiai 
ješkoti gamtos moksluose įro
dymų, imta net jau tvirtinti, 
kad jau pabaigta, ir viskas įro
dyta kuoaiškiausiai, kad žmo
gus paeina iš beždžionės.

Rimti mokslininkai — bijo- 
logai tik raukėsi ir galvas krai
pė, sakydami, kad čia varomas 
baisus žmonijos klaidinimas, 
kad jokiu tokiu įrodymu moks
las neduoda.

Dar'šį pavasarį vienas žy
mus mokslininkas New Yorke 
jėzuitas kun. F. B. Le &uffe su
ėmęs į krūvą viską, ką išpra
kaitavo ir sugalvojo bezdžion- 
vaikiai, per keliadešimtis me
tų, surinkęs ir perkratęs visus 
jų “moksliškus” argumentus, 
paskelbė, kad jie nei šnypšt ne
verti. Jokių prirodymų nesą.

Bet tuo tarpu žiūrėkim, kas 
pasidarė dėl to spėliojimo visa
me pasaulyje per keletą dešim- 

’lčių metų. — ' ' *

D. S. organizacijos labo.
Delei nekuriu kunigų polemi

kos “Darbininkė” šis klausi
mas atidėtas sekančiam suva
žiavimui.

Išnešta pageidavimas, kad 
■kuopos rūpintųsi suorganizuo
ji A. L. R. K. Federacijos sky
rius kur dar jų nėra.

Nutarimai.
Nutarta Maršruto rengėjui 

atmokėti $38 dolerius kuriuos 
užmokėjo kalbėtojui.

Nutarta kreiptis į kuopas 
kuriose įvyko maršruto pra- L.D.S. 
kalbos, kad kp. prisidėtų pa
dengti lėšas apmokėti po kiek 
išgali. Laiškus parašys rašti
ninkas.

Nutarta rengti išvažiavimas 
abiejose Valstijos: viena N. Y. 
o kitą N. J. ir pageidaujama, 
kad butų su programų. Išrink
ta rengėjai iš šių narių: V. Pu- 
kas, P. J. Kyrius, A. Zuikiuto. 
V. Mikionis, A. Karaneckas. Vui 
sa tvarka palikta komisijai.

Nutarta kviesti Lietuvos At
stovą ant išva!žaavimo su pra
kalba.

* Nutarta išvažiavimo rengė
jams apmokėti lėšas kurie rei
kalaus.

• Nutarta, kad kuopos prisidė
tų knygų siuntimui Lietuvon 
pagal išgalės.

Apskričio pirm. A. Kazlas 
pareiškę, kad ta kuopa turi pri
rašys daugiausia naujų narių 
iki sekančio suvažiavimo gaus 
knygų vertės $5.00.

Suvažiavimas uždarytas 'su 
malda per pirm. A. Kazlą 7 vai. 
mas įvyks Pattersone N. J. 
vakare. Sekantis suvažiavi-

A. Karaneckas
L.D.S. N.Y. ir N. J. Valst. 
Apskričio Raštininkas.

gija $7.00. Viso iš Trentono 
gauta $32.00. Cambridgiaus 
visgi dar nesubytino.

Montello, Mass.
nija pasižymėjo puikiai. 

L.D.S. 2 kp. aukuoja $5.00 
Šv. Kamimiero dr-ja $5.00 
Musų Savišalpa, (šv. Moni

kos) $5.10
Nuolatinės Pagelbos P. Švč. 

$12.91
Viso Montelliečiai sudėjo 

$28.11
L.D.S. 52 kp. iš Middleboro, 

Mass. jau buvo paskelbta, kad

S I

L. L. P. Boną už 150.00.
1921 metais užpuolus bedar- 

ibei ir draugijos darbuotė pa 
sunkėjo, bet 1922 metai sujudo. 
Štai kovo 12 š. m. buvo priduo
tas laiškas nuo L. D. S. Cen 
tro knygų siuntimo Lietuvon 
reikale.

Draugija turėdama du ser
gančiu nariu ir neperdaugiav.- 
sia pinigų ižde negalėjo skirti

pirmieji sudėjo ir prisiuntė aukos, bet ūž! tai nariai tuojau 
$25.00.

Sutrauka.
sumetė $7.00, kurie buvo Įduo
ti L.D.S. 82 kp rašt. J. Poškai

L.D.S. 40 kp. Easton, Pa $.67 .pasiuntimui Centrui. T TA Q 7 1 V U > m • • t- -iL.D.S. 74 kp. Manchester, N. H. J Taigi sudėjus viską krūvon 
1.00 , per septvnius gyvavimo metus 

Mass draugija įvairiems naudingie- 
35.00 ms reikalams sudėjo $239.00 
N. J. aukų ir pirko boną už $150. 
32.00 Gal nesuklysiu pasakęs, kad 

Mass. šv. .Jurgio draugija savo pra- 
28.11!] - • ..............................- '

Klaidingasai spėliojimas, pri
sidengęs ploščiumi evoliucijos 
teorijos, įsiskverbė į daugumą 

, mokyklų, net universitetų už- 
. nuodydamas politinės ekonomi

jos rankvedžius; prirašyta 
spintos knygų — vis toje tė- 
moje, kad gal žmogus paeina 
iš beždžiones; — to spėliojimo

pasak šv. Paulių, veltui bū- 1”kosi daugelis soeijalistų; vi- 
tų Evangelijos skelbimas, P««sa'ąno
per nieką nueitų mūsų tikė- ■

b jimas ir iširtų yisa krikscie- mokyklas. To spėliojimo nuo valstybės atskyrimą.
| nyste. pilna periodinė pasaulio spau- Fed. Sekr.

jį pasaulinis socijalizmas, Skie
pijama toji mintis nei vaikams

(juk “močiutė” negi bars už iš
naudojimus darbininkų;) re
mia jį nuoširdžiai pasauline 
masone rija, remia ir tarptauti-. 
ne žydija.

Priešais tos visas pakilusjas 
šiandien pajėgas, beždžiones 
įkvėptas, šiandien stoja tik rim- 
tasai mokslas ir krikščioniškas 
tikėjimas kuris niekuomet ne-' 
paliaus gynęs dieviškąjį žmo
gaus paėjimą.

Štai kur mes ir susiduria
me pirmiausia su Lietuvąs be- 
dievija. Jiems kvepėti-kvepia 
tas bezdžlioninis mokslas. Jie 
norėti} jį įskiepinti visai Lietu
vos jaunajai kartai, nes tik 
tuomet, anot jų, ateisiant visiš
kos laisvės laikai. Jie nenorė
tų jokiu budu prileisti Katali
kų Bažnyčios prie jaunųjų kar
tų auklėjimo, prie mokyklos.

Bažnyčia fei, gavusi iš Kris
taus aiškų įsakymą: “Eidami 
Itat mokinkite visas gimines.. ” 
jokiu budu -negali atsisakyti 
nuo tos slvo ir teises ir prieder
mės. Ji visais laikais už tą ša
šo teisę kovojo ir kovos. Visų 
katalikų dabar yra šventa pa
reiga paremti savo Bažnyčia 
toje kovoje.

Visi mes turime kovoti uz 
laisvę savo mokyklų ir krikš
čioniško auklėjimo.

Jeigu tik socijalistai ir be
dieviai paimtų viršų busimame 
Lietuvos Seime, tai prasidėtų 
sistematinis bedievinimas Lie
tuvos per mokyklas.

Prasidėtų dar baisesnis per- A’ 
sekiojimas tikėjimo ir tikinčių- tuojaus po sumai, šv. Andrie-1 J . . . .
jų negu buvo Franci joje, Mek-j^s-pavapi jos salėj. Iš priešas- rinkime buvo nutarta, įdėti | 
sikoje, Čeko-Slovakijoje irki-ties Velykų st. susirinkimas at- konstitucija, kad sios draugj- 
tur. Musų bedieviai yra daug keltas. Todelei visi nariai malo- jos nariais gali būti tik tie, ku- 
žiauresni. negu kitų tautų be-uėsite susirinkt ant šio susirinki- Tie yra praktikuojanti 
dievini — jau vien dėlto, kadmo, nes turime daug svarbių nu-.katalikai ir taip pat, kad šį 

■■ jie mažiau kultūringi. >’ tarimų. Taip-gi turime daug pra-, draugija neužmirš Tėvynė^ ( 
Kitą svk _ apie bažnyčios dėtų darbų užbaigti. Malonėsit ^Lietuvos ir jos labui darbuosis.

■ ■ ~ ' naujų narių atsivesti. Vos tik pradėjus gyvuoti su-
Raštininke. kakus metams nuo draugijos

L.D.S.

L.D.S.

8

82

2

L.D.S. 52

” Cambridge,

“ Trenton,

” Montello,

” Middleboro, Mass. 
25.00

Viso’ $129.78
Taigi dar tik pradžia ir tik 

iš šešių kuopų. O kur dar 92 
kuopos, kurios jeigu negeriau 
tai nė neblogiau turėtu pasiro
dyti ir prisidėti prie šio nau
dingo sumanymo.

Laukiame.
Tikimės jog šiame mėnesyje 

suplauks aukos iš visų kuopų 
ir draugijų.

Kiekviena auka užrašoma 
tam tikron knygon ir blankos 
laikomos pasiuntimui su kny
gomis Lietuvon.

L.D.S. Centro Raštinė

t

TRENTON, N, J.

švento Jurgio draugijos 
istorija.

kilniais darbais pralenkė visas 
kitas draugijas šioje apielinkė- 
je, o gal ir visoje Amerikoje.

Žinoma yra draugi jų kurio* 
aukavo daugiau ir pirko bonų 
už daugiau, bet pailginus senu 
mu ir narni skaičiumi pamaty
sime ką kita.

Ši draugija turi nariu 56 ir 
pinigų $900.

Nors viršuje paminėjau, kad 
•draugija yra grynai katalikiš
ka ir kad įstatuose pažymėta 
jog kožnas narys turi pildyti 
katalikiškas priedermes, bet 
nesant parapijos ir lietuvio ku
nigo, tad sunku yra narius pri
versti, kad savo priedermes 
pildytų.

Yra kitataučių bažnyčių, bet 
priešingieji visuomet įsikalbė
davo, tai nenorim eiti prie len-

Jau astuonios savaitės sukanka 
kai tęsiasi audėjų streikas ir vis 
dar galo nesimato. Bet streiki
ninkai ūpas pakilus ir tikisi strei
ką laimėt. Dar dirbtuvės vartų 
neatidarė nuo pradžios streiko. 
Keletas streiklaužių yra, bet iš lie
tuvių nesiranda nei vieno ir ne
mano eiti i darbą tol, kol ir kitų 
tautų darbininkai stovės. Yra į- 
steigta valgykla dėl streikierių, 
kurią nemažai remia dirbantys 
darbininkai kitų dirbtuvių ir iš 
kitų miestų.

Kovo 3 d. išėjo streikan ir po- 
perinių darbininkai. Visi išėjo ir 
dirbtuvę uždarė. Komunistų par
tijos raštininkas pasiliko skebaut 
ir kiti jų užtarėjai. Tai nors sykį 
gal pamatys Našliuos lietuviai 
komunistų veikimą ir kokis jų ko
vojimas prieš kapitalistus. Dar 
nesenai jų vadas šaukė ant“kot- 
milo” streikuojančių darbininkų 
susirinkimo, rėkė visa gerkle — 
“Tegu ateina iš bažnytinių klu
bų, iš klebonijų patrijotai, paro
do kaip mums streikuot ir orga
nizuotis.” Tai iš teisybė tie pat
rijotai iš bažnytinių klubu ir ro
do kaip reikia streikuot, kad lai
mėjus. O komunistai rodo, kaip 
skebaut ir skandinti darbininkus. 
Jų raštininkas ir jo padėjėjai čia 
popierinėj streiklaužiauja ir ne
gana to, dar ir savo draugus po
licijai skundžia, nes užtad kad 
prašė neit į darbą. Girdi mūsų 
kuopai bus didelė gėda, kad rašt. 
skebauja, tai likos užtad išduotas 
policijai. 1921 m. kada kilo strei
kas čeverykų dirbtuvėje, tai iš A. 
L. D. L. D. vietinės kp. radosi net 
2 skebai. O jie dar vis šaukia: 
darbininkai vienykimės prieš ka
pitalistus.

Genelis

APVO'GL GARSIĄ 
KOPLYČIĄ.

Ma.ykva. — Garsi Mas
kvos Krempliaus koplyčia, 
kur yra garsi rusų gerbiama 
Iberijos Panelės Švč. pa
veikslas tapo apiplėšta. 
Brangenybių išnešta už 5.- 
000.000 auksinių rublių ($2.- 
575.000). Vagy-s į koplyčią 
įsigavo per stogą. 

ld. vasario 1915 metais tapo 
sutverta sv. Jurgio draugija iš 
šių narių: Petro Svecinskio, 
Domininko J u neoš, Jono Jake- 
levičiaus, Vinco Palevičiaus, 
Aleksandro Kero, Motiejaus 
Kero, Stanislavo Židelio, Do- ' 
mininko Mikšeno, Jono Pos-( 

imas įvyks 23 d .balandžio, 1922 kaus ir Antano Junčo.
.................... j Pirmame šios draugijos susi- Į

NEW BRITAIN, CONN. -

LDS.- 36 kp. mėnesini* suisrin-

UŽTIKRINTAS SIUNTIMAS PINIGŲ LIETUVON 

g KEŲAUJANČIUS LIETUVON . 
M Mes tinkamiauisa api*fipiname visais jų kelionės reikalais, 
<būtentišgavime pasportų, uždarbio tax’ų paliuoeavi- 
gmas, vežimosi bagažians ir visais kitais kelionės reika- 
giais. - \

'Turime užėmę ant didžiausių ir greičiausių laivų ge- o 
Iriausias vietas. - ®
g KELYION £BUS MALONI IR LINKSMA, nes ren- w 
Ogiame LIETUVIŲ KELIAUNINKŲ*BŪRIUS.

Kurie manote kelianti Lietuvon ir pageidaujate tin- H ' g kamo patarnavimo,, kad kelionėje išvengtūte įvairių na-; 
“raalonumų ir kliūčių, tai nelaukę kreipkitės prie mūs: 

gLIETUViy PREKYBOS BENDROVĖS SKYRIUS! 
q- ♦ “K. A Venčius, Vedėjas ir Notary Public 
g LAIVAKORČIŲ IR PINIGŲ SIUNTIMO AGENTŪRA g j 

70 Lavuance Street, Lawrence, Mass. • S i
•“ * Tel. 1543.

■' TINKAMAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS. • z
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PRIMINIMAS.
Dar kartų prašome gerb. 

L. D. S. kuopti raštininkų 
pranešti Centro raštinei pa
sidarbavusių narių vardus, 
laike naujų narių vajaus, 
kad galėtume užrekorduoti 
Centro knygose ir jiems pa
siųsti užsitarnautų dovaną.

VELYKŲ SKAITYMUI Al.
:— \
KANKINIS

'___ ' - ■ - ■ ■ - ■ , - - -- ■ -

Kazys Vidikauskas.vo tarnaičių drabužius ateidavo sūnų atlan-

NELIETUVIS
UŽ LIETUVYSTĘ.

%

Apie 30 metų atgal, kada dar gyvenau 
savo gimtame lizde — Kaune, turėjau drau
gų; arba teisingiau pasakius, gerą pažįsta
mą. Su šiuo tad pažįstamu, kurio dėlei il
go jo nebematymo, pamiršau net, jo pavar
dę, tankiai susiėję apie šį-bei tų mėgau pa
filosofuoti, nes tai buvo gan apsišvietęs jau
nikaitis ; prie to gi: nors ir nelietuvis, buvo 
jis prielankus ir lietuvystės atgimimo judė
jimui. Bet štai jis kartą kur tai pradingo 
— nebesutikdavau jo nei prie bažnyčios, nei 
ant bulvaro, kur rinkosi visi pasivaikštinė
ti. Praslinko su viršum du mėnesiu nuo pa
skutinio kart su juom matymosi. Einu vie
ną nedėldienį į Kauno garsiųjų katedrų, ir 
jau arti jos, žiūriu, eina lipk jos augalo
tas vyras su dideliais, it liūto Afrikos kar
čiais. .. kudliais. Tuoj pažinojau jį sulig 
to jo papročio nešioti gan ilgus, gražius, gar
biniuotus plaukus. Tad nieko nemąstęs, 
greit jį davyjau ir trenkęs su delnu per pe
tį, šūktelėjau: “Na, kur tu po šimts pyp
kių. . . buvai pradingęs ?! Ar kartais tik pri- 
žvejojęs pilną bučį merginų, su jomis nebu
vai atsidūręs į Konstantinopolį, kad ten jas 
patalpinus sultano hareme ?! Na, už jas ir 
skambučių.. . turbūt turi pilnus kišenius ?!” 
Taip juokavau gerai žinodamas, kad jis 
kiekvienos merginos širdį gal užkariauti net 
tik vienu savo pažvelgimu'; užpakaly jo, taip 
sakant, kiekviena mergina eitų ir į .dangų... 
ir į pragarą... O jis gi ant tij mano juokų, 
spauzdamas dešinę, tarė: “Tu turbūt ir a- 
kyvaizdoję mirties juokus 'krėsi kaip iš ra
go gausybės. Dabar;nėra laiko — einu pa- 
dėkuoti Dievui, Motinai Švenčiausiai, kad

Centro Valdyba neišgalės' pasisekė išsprukti iš nagų giltinės... Po 
savo lėšomis pasiųsti. Už- pamaldų, einant namon viską papasako- 
tad atsišaukė į savo kuopas siu. 
ir į narius prašydama para
mos. Jau keletą kuopų pri
siuntė dalį, o kitos dar tebe- 
renka. Tikimės jog apie pir
mą gegužės galėsime išsiųs
tu

Beto, LDS. Centro Val
dyba rengiasi prie milžiniš
kos spaudos savaitės ant ru
dens.

Nauju narių vajus pratę
siamas iki birželio 1 d. š. m. 
Tad dar kartų raginame 
gerb. LDS. narius stoti dar
ban, kad iki birželio 1 d. š. 
mūsų organizacija turėtų 
bent 10,000 narių.

LDS. stovi pirmoje vieto
je spaudos platinime. Štai 
1917 metais Spaudos Savai
tėje LDS. kuopos išplatino 
literatūros už apie $2,000.00. 
Beto, LDS. kuopos nuola
tos užsiima platinimu kata- 
likiškos spaudos. Dar 1919 
metais LDS. pasiuntė Lietu- 

i von 3 dideles skrynias su 
knygomis 'Šv.- Kazimiero 
Draugijai ir vėliau pasiuntė 
porų skrynių Lietuvos Dar
bo Federacijai. Lietuvoje, 
tomis knygomis labai džiau
gėsi ir puošė knygynėlius ir 
skaityklas. Tai buvo pirmu
tinė dovana knygomis iš A- 
merikos.

Dabar štai vėl LDS. Cen
tro Valdyba sumanė pasiųs
ti ben 20 didžiulhj skrynių 
su knvęomis Lietuvon. Be 

' visuomenės paramos LDS.

i?

LDS.. ne tik ką užsima 
spaudos platinimu, bet taip
gi r kitais naudingais dar
bais.

LDS. šelpia moksleivius. 
Organui “Darb.” daugiau
sia bendradarbiauja moks
leiviai, einanti aukštus mok
slus Eiropoje. Jiems “Dar
bininko” redakcija atlygina 
sulig išgalės iš bendradarbių 
fondo. Atlyginimą gauna tik 
moksleiviai. LDS. nariai ir 
prieteliai aukuodami ben
dradarbių fondan šelpia 
moksleivius. ■

LDS. šelpia streikuojan
čius darbininkus.

■ Per šešius su virš gyvavi
mo metus iš LDS. Centro iš
mokėta streikuojantiems ir 
vargo prispaustiems darbi
ninkams iš streikierių fondo 
apie $700.00. Nemaža suma.

ATITAISYMAS.

? y

Tėjo va bažnyčion. Jis meldės karštai, 
dievotai, kaip niekados pirmiau. Bet man 
ūpas kur tai dingo — žingeidumas manę pa
vergė — norėjau, kad pamaldos kuogrei- 
čiau užsibaigtų — kad kuogreičiaus išgir
dus, kaip tai jam pasisekė išsprukti iš na
gų giltinės ir koks paibelis jį stūmė į jos 
nagus.. .

Pamaldoms užsibaigus ir išėjus iš baž
nyčios, jis rimtai prabylo šiais žodžiais:

“Žinai, buvau gavęs tuberkuliozų — 
plaučių ligą; ir kad tik dar truputį, ji per
sikeistų į tikrąją džiovų — ir su manim bū
tų kaput — reikėtų keliaut, kaip lietuviai 
juokauja (ir tą taręs nusijuokė), pas Ab
raomą šyvokus ganyt... Visą tą laiką bu
vau ligonbutyje; skyriuje džiovininkų. Bet 
ačiū Viešpačiui! — gydytojai sako, kad 
plaučiai mano dabar yra visiškai sveiki ir 
liga nebesugrįš; jei tik nepradėsiu rūkyti ta
baką ir gerti svaigalus- — arielką, alų ir 
jiems panašius nuodus. Bet ar žinai, tęsė 
jis toliau savo kalbą, ką aš mačiau ligonbu
tyje ? — Mačiau didvyrį ir kankinį, kokių 
labai labai mažai tebuvo ir tebus pasaulyje 
— tas mat kankinis noriai kentėjo ne už sa
vo, bet už kitų persitikrinimus — jų idea
lus, tautystę, tikėjimą. Tas tai didvyris 
tai buvo jaunas rusas džiova perblokštas; jo 
tėvas yra Kaune augštas valdininkas-činov- 
ninkas ir kartu uolus abrusitelius lietuvių; 
o jis gi — jis priešingai — septyniolikos me
tų būdamas metė mokslų gimnazijoj ir pra
dėjo kaipo kontrobandininkas iš Prūsų ne
šioti lietuviškas knygas; ypač maldaknyges. 
Girdi, šąprotavo jis, kaip tai galimu yra 
nuo žmogaus plėšti tą, kas jam yra kuo- 
brangiausiu
metus besidarbuodamas lietuviams, .vienų 
kartų prisiėjo jam gale lapkričio mėnesio 
keturi as dienas ir naktis su pundu lietuviš
kų maldaknygių ištupėti krūmuose arti ru- v v • m • m • t» • gavo

kyti. Galas jo artinos... Vieną vakarų 
prieš gulsiant, jis truputį pakėlęs galvų gi
liai atsiduso ir tarė: ‘Ak! kaip malonu mir
ti, jei nieks šalę neverkia. Ir atsigulė; už
migo. Užmigom ir mes. Ir ant rytojaus at
sikėlę, jį radom bemiegant amžinai. Ir ta
po jis palaidotas ant kapinių toj vietoj kur 
laidoja ubagus-vargšus ir... ir kalinius; ir 
motina jo, bijodama keršto savo vyTo-tiro- 
no, nebegalėjo būti .prie jo pakasinų. Taip 
tai užbaigė savo karjerų tas, kuris pamy
lėjęs tiesų, pamylėjo lietuvius ir noriai mi
rė už juos, bei mirdamas nekaipo. suteikė 
dėmę išgamom kiekvienam tam, kurs būda
mas lietuviu, sarmatinas savo tautystės.”

Tuo jo pasakojimu buvau sugraudin
tas. Laiks buvo persiskirti. Pratiesus de
šinę, žvilgterėjau jam į akis — jos taipo
gi buvo ašarotos...

*

* *

Gi praslinkus savaitei laiko, ir vėl bu
vau katedroj, kuri dabar išaugštinta — pa
kelta į laipsnį bazilikos. Ir po pamaldų vėl 
suėjau su minėtu ilgaplaukiu. Ir grįžtant 
namon, tarp ko-kito užklausiau, ar tas jau
nas rusas gabentojas iš Prūsų lietuviškas 
knygas kartais nepapasakojo apie tą spren
džiamąjį momentą, kad jis metęs savuosius, 
šoko į desperatišką kovą kautis už skriau
džiamus — už lietuvius.

“O taip,” atsakė jis, ir tęsė toliau šiais 
žodžiais:

“Vieną didelios. subatos naktį, kada 
stačiatikių cerkvėse, o iš dalies ir katalikii 
bažnyčiose dvylikta valanda būna rezurek- 
cija — prisikėlimas Kristaus iš numirusių, 
jis su savo tėvu grįžo namon iš cerkvės po 
rezurekcijos. Priešais juos ėjo žandaras 
ir-gi iš tos pačios cerkvės. Ir... ir kipšas 
ten jį prarytų — štai staiga capt ir stvėrė 
už peties vienam pro šalį einaųčiam lietu- 
viui-kaimlečiui, kuris, matyt iš džiaugsmo, 
kad sulaukė sveikas šventų Velykų, ir ga
lėjo, taip sakant visa gerkle giedoti: ‘Kris
tus kėlės iš nemirusių — Aleliuja!!!’ pamir
šo paslėpti kišeniuj savo gražią naujutėlę 
lietuvišką maldaknygę. Ir neradęs knygoj 
cenzūros, knygą įkišo sau į kišenį ir kai
mietį suareštavo. Tas tai nuotikis labai su
judino prakilnią dvasią jaunikaičio; jis šo
ko prašyt žandarą, kad kaimietį paleistų, ir 
tėvo maldavo, kad jis už jį užtartų. Bet 
veltui jo prašymas... Veltui jo aiškinimas, 
kad girdi, šiandien visi lygūs, visi broliai
— juk girdi, nedykai sulig stačiatikių pa
pročio, popas su visais po prisikėlimui cerk
vėj bučiavosi; nedykai jis skaitė evangeli
ją ne tik rusų ir graikų kalbose, bet ir len
kų ir lietuvių kalboj. Tas juos nesugrau
dino — jie buvo kieti it granitas. Tada tai, 
tą matant, mūs dabar su vargšais ii* kali
niais gulintis kovotojas už lietuvystę — už 
tiesą nusprendė veikti. Ir, kaip neva delei 
prigimties “reikalų... atsitolino nuo tėvo į 
šoninę tamsiąją gatvelę. Ir ten, įbėgęs į 
žydo krautuvėlę, nupirko pakelį uostomos 
tabokos. Ir greit užbėgęs už akių žandarui, 
iš pasalų ūžtelėjo jam visą pakelį tu ‘milte
lių’ į akis. Ir šūktelėjęs kaimiečiui: ‘Bėgk!’
— pats šoko ir užsislėpė už kampo gatvės, 
kad pamačius kas bus toliau. Kaimiečio bū
ta drąsaus vyro, nes pirmiau bėgus, šoko 
atsiimti savo knygą. Bet kad dar žandaras, 
nors ir apjakintas, priešinos, tai jį trenkęs 
į-žemę, išplėšė savo knygą ir šūktelėjęs sa
vo išgelbėtojui: ‘Ačiū už pagelbą!’ — spru
ko įtamsiąją gatvelę. O jaunikaitis gi tą 
matant, tuomi tapo labai užžavėtas ir jam 
ne kaipo atsakydamas ant jo ačiū, suriko: 
‘Ura!
tuva prisikels, kaip kad prisikėlė Jėzus 
iš numirusių!’ ”

Ir tiesa — jo pranašystė-išsipildė, Lie
tuva tėvynė mūsų brangiausia prisikėlė, 
kaip kad prisikėlė Jėzus iš nuinirusių. 
Aleliuja! Aleliuja!!

, Philadelphia, Pa.
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- LAZDYNŲ PELĖDA.

VAIZDĖLIS IŠ GYVENIMO.
I _________________________

Ponas Feliksas ilsėjosi po pietų ir išsi
tiesęs šerliongėj dūmojo, dūmojo.

Klausymas kurį stengėsi išrišti nebuvo 
įvairus vienok ponas Feliksas jau trejetas 
valandų galvojo ir neišgalvojo nieko, klau-

r

siautale, susitraukęs, tripdamas, nesla 
raščių paviniuotos kojos, kiauruose ba 
se šala velniškai, už tai širdis, širdis o ti 
čiupsele vituriais dabinanti kaklų tai ne ma 
noplikė! o tie ūsai! nėr kų lyginti su mažu 
šiurkščiais šeriais panosėj 1 Lai šala biesas 
lai laukia! užtai tu nepaliksi po puskap 
šimtrublinių asignatkų, dykai viskas an 
mano ir man panašių senių skaitlinės! A

symas paliko klausymu: “kur nusidaužti šį tarpu noriu pasilinksminti, savo nuo 
vakarų, kų veikti ? ” \ , j ■ ' bodį prablaškyti!.. rasit pasiseks! yj.

jo tikėjimų. Ir. taip keturis

tu vyras... Alleliuja! —-tikiu Lie

Brėško, kas valanda tamsiau darėsi ka
binete, Lapkričio vakaras visu savo nuobo
dumu veikė ant nervų, lauke vėjas niužai 
ūžė, stambūs lietaus lašai barškino, į langus, 
laikrodis kartojo vienodai tik, tak, nenu- 
maldortlas nuobodis pavergė visų p. Felikso 
esybę.

Nuo nekurio laiko jis tų savo nuobodį 
įsivaizdino kaipo baisių šmėklų, prakaulį, 
geltonu veidu ir įdubusiomis akimis, kurios 
žalsvai raibėdami, varstė jo suvargusių sie
lą, širdį, jo visų asmenį.

Merkė akis, bet tas negelbėjo, žalių 
akių žvilgsnis persekiojo jį be poilsio.

— Argi aš tavęs nenusibodėsiu! — su
šukdavo p. Feliksas ir pasipurtinęs mėgino ■ 
užsnūsti, bet veltui, šmėkla da arčiau pri- , 
spartindavo ir žiūrėdama į jį šaipėsi, su pa
tyčia kartodama: — ne, ne, tu mano vergas 
iki mirimo, pavergiau tavę, vienų sykį man 
pasidavęs nesvajok nusibodėti! eisiu paskui 
tavęs, slinksiu lygu šešėlis visada su tavimi,

— Kad taip elektrą adarius ? rasit švie
sa prablaškytų tą nuobodį ? — Šviesą norint 1 
padaryti reikia atsikelti paspausti guziką, 
e-e tegul ją! Čia išgirdo antrame kambary 
liokajaus žingsnius ir sušuko:

— Bonifacai, šen! adaryk elektrų!
Balsas'p. Felikso turbūt buvo keistas, ! 

nes liokajas apšvietęs kabinetą praplėtęs 
akis žiūrėjo į poną. ’

— Ko spitrini nevidone ? — sušuko rū
sčiai.

— Maniau — rasit ponui blogai — van
dens —

— Eik po biesų! dvėsti nemanau gali 
nelaukti!..

Liokajus pečius pakilnojęs išėjo, p. Fe
liksas ėmė dairytis po kambarį. Visi bal
dai tokie matyti, paprasti, nusibodę, stačiai 
neapkentami! Iš eilės klajodamas akimis 
po kambarį susilaikė ant grupos fotografi
jų pas rašomąjį stalą, buvo tai veideliai jau
ni, linksmus, visos šaipėsi tartum mirgčio- 
ti mirgčiojo į seną pažįstamą.

Beveizint į jas P. Felikso veidas susi
raukė ir ištarė su žymiu pasibiaurėjimū: 
beždžionės! Paskui nusispiovė ir vėl mąs
tė: Kur nueiti ? kaip sutrumpinti tų ilgą 
rudens vakarą ? O kad taip šį vakarą kur 
nuėjus, o kas bus’ rytoj,- poryt ir taip to
liau ?

Kad taip apsivedus ? — ka, ka, ka! nė
ra kvailių, su žmona įeis į namus jos kapri
zai, ačiū! žinau ko galima nuo žmonos ti
kėtis ne vieną turėjau garbės pažinti! lai 
jas!

- Aš tur būt nemoku gyventi,"— nutarė p. 
Feliksas, žmonės sako, kad už pinigus vis
kas yra nuperkamas, aš gi juos turiu, jeigu 
norėčiau parašyčiau kortelę — kų sakau! — 
pasiųsčiau liokajų pakviesti ir minia meilių 
draugių suvirstų prie manęs, bet a neno
riu, nenoriu!

Liuise, Nina, Leta, Lole, Viole, Ka
sa, Masa, visos tos poniutės meiliai priim
tų manę savo būdose, kad pabelsčiau, už
mestų klausymais: ar ne sirgau, kad taip se
niai jų nelankiau, tikrintų kad ilgėjosi, ne- 
riniastavo, nes meilė jų nepaprasta valan
dos simpatija, nes pasemta ant garbės, guo- 
donės dėl mano asmens, ka, ka, ka! asmens 
—oi ne kvailas aš!.. seno žvirblio neprima- 
sinsi su pelais! jos visos, viena į kitų pa
našios, kaip ir ta mano Kačiute Lidija pas 
kurių buvau vakar, nuobodį blaškydamas...

Ir štai p. Felikso akyse atsikartoją va
karykštė vizitą: Atabalsis skambučio, — iš-
— savas! — a, a,a! — duris atsidaro, — iš
siilgėjusių turtuolių širdžių pavergėja tie
sia rankytes... .buduaras, minkštas fotelis
— vandens spalvos abažūras, sulaiko stip
rią elektros šviesų, " meili pusbreksma ir — 
mudu... x •

i Matau kokių tai nerimastį “mano Ka
čiutės” žiūri į laikrodį — a, a, a! žinau kų 
tas reiškia tenai kieme tarpvartyj laukia 
koks nors jaunas, meilės trokštantis kari
ninkas ar. studentas, laukia sportiškame

— Brangioji, į vakarų nutariau tau pa 
aukauti, malonu būtų kavos su likeriu iš 
gerti bendrai!

Ji šypsosi, stengiasi nesusiraukti, —
— Taip, tai geras užmanymas, kaip ai 

tau dėkinga, turiu išeiti tarnaitei duoti at 
sakantį paliepimą! — sako mano dievaitė i] 
ieško akimis kasžin ko ant stalo... Balti 
rankutė meiliai paima notes knygutę ku
rioje įsmeigtas tenvutis pieštukas ir išeina.

Gerklę drasko juokas, norėčiau balsi 
sukvatoti, nes suprantu, tartum matai kai] 
mano Kačiutė su ašaromis akyse išplėšia ii 
noteso lakštelį i • ant virtuvės stalo pasidė 
jus rašo. Turiu s žinomas! oi!.. pradžioj! 
mano karjeros i. sykį, taip laukiau eilės ii 
gaudavau tokius lapelius!

— Braiglausis, širdis sprogstt 
vienok priimti negaliu, tas senas niek 
šis įvirto, rytoj už tai už jo sveikatą iš 
sigersime šampano!

Tavo Kačiutė
Tarnaitė paduoda susitraukusiam varg 

šui lapelį, jis žibančioje šviesoje skaito, su 
keikia sugniaužia kumštį ir stirena nieko ne 
pešęs, už tai aš sč džiu f oteliu j e, ir laukiu ka 
vos su likeriais, sėdėsiu pakol norėsiu!

Sėdėjau, pakol norėjau, aušo kada at 
sisveikinau su “Kačiute” ir su da didesnii 
nuobodžiu- sugrįžau namon. Kad bent už 
migti ir miegas neima, ta prakeikta šviesi 
akis raižo!..

Ponas Feliksas pasikėlė nuo foteliaus 
užsuko elektros knopką ir abgraibtais sugrį 
žo į savo šerliangą.

Tamsoje prie pat jo veido prisiartini 
prakaulis nuobodžio veidas žalios degančio) 
akys varstė jo sielą, širdį, šmėklos Iūpoi 
šaipėsi su patyčių...

Veltui, vėlini! ne iii begali Jin osai rfflį 
širdies prasijuokti, linksmu, meiliu juoku 
ne apsiverkti, tu ledinė, tu panašus į stik 
lą prirengta fotografijai kurį pagadini 
šviesa ir atėmė galę atmušti savyje bent kų 
tavo siela užmirusi, širdis nejautri, kūniš 
kas asmuo taipogi nudėvėtas ir tau nieko ne 
beliko tik mano draugystė.

— O kad taip nuvažiuočiau prie seser 
sodžiun, rasit atsigaučiau, iširę dirgsniai su 
sistiprintų ?

— Kodėl ne, — sako šmėkla — broli 
nevedęs kapitalistas visada bus meiliai pri 
imtas, važiuok kad da vieną kastumynų ūži 
nodyti, da vieną malonumų pritirti!

Nuduosiu, kad visi mano kapitalai žiu 
go, ot tas bus geriausiai suvargęs brolis, gy 
venimo pajuoktas vargšas!.. .

Ponas Feliksas stipriai paspaudė skara 
bučio knopkų ir netrukus liokajus Bonifa 
cas atsistojo tarpdury.

— Klausyk, sužinok kelintoj išein 
traukinys į N. paskui sudėsi man daiktus 
porų gamiturų baltinių ir palydėsi manę 
stotį, pirmuoju traukiniu išvažiuoju!

—-Visai jau subludo! — mąsto savy; 
tarnas ir išeina.

Neilgai trukus pareina ir praneša: an' 
roj po pusnakčio — tuoj sudėsiu daiktus.

— Pasiskubink, kad nepasivėlinti ii 
važiuosiu ankščiau, pirmoj, priruošk ma 
dėl nusiskutimo įrankius! — pridėjo p.* F< 
liksas.

Išdavęs paliepimus, ėmė vaikščioti t 
kambarį jausdamas savyje neramybę, yp 
tingąi tiems kurie retai kur išvažiuoja.

— Važiuosiu sykiu! — kartoja šmėk 
sekdama jo žingsnius, važiuosiu ir ti?n 
dysiu tavo ūpų!

Pereitos subatos “Darbi
ninko” numeryje straips
niuose Moralės Kartuvės ir 
Ką lenkai rašė apie Monsin
jorą Raiti įvyko klaida. Pa
baiga vtęno straipsnio pate
ko pabaigon antrojo. Straip
snio Moralės Kartuvės pa
ragrafas prasidedąs: Mūsų 
bajorija.. .
kūnas atkrito” turf tęstis 
antrojo straipsnio paragra^ abrusitehs ’prisi ^ ,__ ________,
f o, prasidedančio: “Įrodžiu- gaus belankant sūnų ligonbutyje. Tad varg
si kenksmingų... ” dalimi, §ė tik nakties laiku, papirkus kyšiais ligon- 
prasidedančią: nuo mūsų -bučio sargų ir kitus, kaip liaudis kalba, šu
tintos kūno. I neitus, ant keletą minučių persirėdžius į sa-

. Ji kaip negyvas kų šventų tikėjimų. 6 ir motina jo, jam

- .

beziaus. Tas jam neapsėjo veltui 
galop — džiovų — greitųjų, smarkiųjų džioj 
vą; ir ta jį paguldė vienam kambaryje su 
mumis vargšais. Tėvas jo išsižadėjo ir pra
keikė, kad jis priešindamasis jo nuomo
nėms, kovojo už lietuvystę, ir kartu katali-

I « W t • . • a a

t

mažai kų galėjo pagelbėti — mat, žiaurus 
šitetis prisiekė, kad jų užmuš, jči su-

• •
Ot svečias I ot netikėtas! lyg iš 

iškritęs! — kalbėjo sesuo sveiki 
niai matytų brolį. — Kodėl nerašai r■ —. 
mudu su vyru tankiai tavę minėjome, n s 
vidų, į vidų, sušalęs tei, ir suvalgęs, ko 
kiaus reikia karštymo! T

— Dailinasi prie tavo kišenės —-'kalt
jo šmėkla ir tų padarė kad Feliksas re 
priežasties atsakydavo seserei ant jos ši
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1 dingų pabučiavimų ir žodžių.
— Ilgėjau ir aš, bet — bet 

|y— žmogus nuvai
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reikalai, 
s — ot užsidėjau sau ap- 

- noriu biskį pasigydyti...
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? sergi l neišrodai blo-

SgkUS, Žili g- . 
■kirodaY.<>i, 
girną, praū: 
Enereikia a p

kiek... žinai ką, bis- 
.irėjau viskas žlugo...

iii i ai žiūrėjo į sesers vei- 
-; >ėti kolų Įspūdį pada- 
>džiai.
-tirtai ne amžinas daly- 

us! < t su mano vyru pa- 
i< y.is apsukrus, išras išė- 

galės tau šiek tiek paremti, 
ą mąstyti, nuodyti sveikatą, 
tikras turtas! — kalbėjo p.

si
> f

zi;'.l 
pie t 

Tgeras ūpas tai 
fMorta dengdama stalą su škoterčia ir pri- 
Tuošdama svečiui užkandą.

Feliksas žiūrėjo į ją nustebęs, koki ji 
buvo kitoki už tas miesto ponias kuriose 
pradėjus nuo jų Veido spalvos visur buvo 
melas ir veidmainystė, p. Morta buvo lyg į- 
kūnyta teisybė, rimtumas, dora ir išmin
tis.

— Na,
| užklausė p. Feliksas.

— Gerai, galas su galu susieina, da po 
biskį kas metas atskalai padedame senatvei, 
na ir vaikai priaugs, reikės katram dali pa
rūpinti, mano Mariutė sužiedotinį turi, bet 

■'nesutinka tekėti, savistovingo būvio sau ne
užkariavus, dabar universitete. J uozas bai- 

jįgia gimnaziją, apie agronomiją mąsto...
— Bet jūs patįs, ar neišvažiuojate nors 

ant žiemos į svietą, žiemą jog sodžiuj aš ma
nau nuobodu, darbo nėra!

— Nuobodu! o čia nėra laiko nuobodau- 
į ti! Kaip tai darbo nėra ? vyrui apie mišką, 
/■man ruoša, verpalai, ilgesnius d ienos kiek 
£ . atsiranda audeklai, žemė atšilo—daržai sė- 
| ti, daigstyti, ravėti! Čia vieno? dienos nė- 
į. ra liuosos, nuobodis tai niekšu draugas ir 
: tinginių, arba didelių ponų, me? jo nepažis- 
| tame!

P. Feliksas šyptelėjo, užėmė jį ta kalba
- sesers, lyg kitos pasaulės žmog; us, stebino 
jį jos gyvumas, jos pati eisena, jos atsidė- 

g girnas, net ruošiant stalą, visur matosi tvar- 
? ka, kiekvienas smulkmenas buvo pas ją ap
rūpintas. turėjo savo tikslą.

< Feli arbatą, — tarė statvdama 
■*, ir žinai ką, nesupyk aš tavę 
palikti vieną, manau kad gulsi 

ūia svečio kambarys, — paro- 
k. o aš turiu reikalą, rei- 

. isivaizdink sau avantu- 
sergas, cypiąs, oi, oi! y- 

• i ’• -oriai rodo pasiseks jį 
u kiek bile misibodėti to 
ir laiko neturiu nuvar- 
Hūra. Taigi prie tos bo-

o jums kaip čia gyvenasi? —

’nanimi sesute, aš gi sa-
' 1 iksas, o savyje mąstė: 

;■ ; > ramybei, jeigu nepaims 
.' y \ * >,i ey j ivma s i r smarvė 

š tuoj nešinsiuos! — balsu gi 
gu nepaims? prisieis auginti;

•>< t

jei
uiins, pa, kelius rublius duosiu, ne-

Sukata, Balandžio 15, 1922

NAUJAS BALANDŽIO MĖ- 
NESIO “PERKŪNAS” |

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

Kasnorite 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 sostą ir Kapsuko su 
Trockiu. Aukščiau minėtus 
lykus,' būtinai kiekvienas 
ras lietuvys turi pamatyti 
perskaityti.

Be to yra daug eilių, monolJH 
gų, dialogų ir šiaip jau gardžių^ 
juokų. Tad visi kuogreičiau- 
siai stengkitės įsigyti balan
džio mėnesio “Perkūną”.

Norėdami gauti “Perkūną” 
siųskite kartu su užsakymu ir 
už 15c. štampų, dėl kelionės lie
sų padengimui.

“PERKŪNAS”
366 Broadway

Boston 27, Mass.

________- ___________

sė p. Feliksas rimtai žiūrėdamas į seserį, ramybė. Keistas sapnks sapnavosi p. Felik- 
Ji kiek patylėjus tarė: kad galėčiau ra

sit neatiduočiau, aš stačiai negaliu imti ant 
savęs pareigii nepakeliamų, kiek galėsiu, 
pridursiu bet...
' ---- Na kur gi ponuliai tas benkartas?
— pertraukė judviejų kalbą, užkimęs ne
smagus bobos balsas, duokit, įsidedu ir be
einu, ot kas paleistuvauja o kas metavoja, 
ki, ki, ki, ki! — susijuokė.

- ąt čia, ponas neapsikentė klausytis 
jo rėkimo, paėmė nutildyti — tarė p. Morta 
eidama į kambarėlį o paskui jos dūmė boba 
su krepšiu.

— Nereikia, — atsiliepia p. Feliksas, aš 
vaiko neduosiu, pats auginsiu? Sesuo ir bo
ba sustojo lyg į žemę susmegusios. — Tu, 
tu ? — užklausė nustebusi sesuo.

— Aš sesutė, man tik pažiūrėkit gerą 
auklę, išsivešiu vaiką ir ten nusamdysiu 
momkų, matysi kokią dukrelę sau paaugin
siu!

— Ištikrųjų?
— Nagi ištikrųjų! — pritarė p. Felik

sas.
— Tai nėra ko, vaiko nebeduos ponas, 

pats augins, eik namon tuščia Raibinėlė! — 
tarė p. Morta.

— Neilgui, ne, kad jau taip klykia, 
tai veikiai nusiraitys,- ir gerai brudas ir ga
na — bambėjo boba.

— Nesirūpink — tarė rūsčiai p. Fe
liksas. Te tau už kelionę ir gerus norus, 
kalbėjo kišdamas bobai į ranką dešimtrub
linę. Sesuo žiūrėjo į brolį šypsodama, bo
bai išėjus tarė: — geras tu žmogus Feli, bet 
nepagal jėgų paėmei sau naštą! labiau da
bartiniame tavo padėjime.

P. Feliksas šyptelėjo.
— Žinai ką — laikinai lai tas vaikas pa

lieka pas manę, kaip tavo reikalai pagerės, 
atsiimsi, antra mes tavės dabar neleisime 
greitai, ne svajoti ne svajok!

— Vienu žodžiu laikysite pas save dy
kaduonį, seną niekšį, oj sesute!

— Ne vien niekšams kaliais atsitinka 
suklupti, nevyko, nevyko vėl pavyks prisi
kelti. o vis tarp saviškių visus gyvenimo 
smūgius lengviau pakelti.

— Ar ir tavo vyras taip mano ? — už
klausė p. Feliksas. , •

— Mes lyg vienas, kelsime visi iš vien 
lengviau keltis, jis galvą turi, tuoj ką nors 
išgalvos,.

____________

bet pasirodė trošku, nudengė ir stengėsi ne
atkreipti domės ant to cypimo, bet veltui, 
vaikas kas kartą balsiau- rėkė. . - . j

— Bieso apsėstas ar ką! — piktai su- i 
murmėjo p. Feliksas besirioglindamas iš lo
vos.

Įsispyręs į panta^les ir susiraukęs, ati
darė duris, išėjo į kambarį, paskui per prie- ; 
menę į virtuvę ir neužtėmytas atsistojo ant 
slenksčio kamaros. \

Ten prie lovos stovėjo senukė boba ir 
oo savam tildė verkiantį vaiką. Draskė ji 
viena ranka visą pagalvę bambėdama :ar ne 
nutilsi. Na čiučiu! liuliu! čiučiu! ot ne- 
viekšla. Na, na pabliausi tu taip pas Rai
lienę!

P. Feliksas stovėjo tarpdury j. poteris 
išvesta iš kantrybės ėmė draskyti skurlius. 
Lšdraskius viena ranka sugriebė vaiką ir 
permetė į kitą, storą kietą. P. Feliksas pa- 
:ėmijo, kad vaikas buvo be marškinėlių.

Smarkiai permestas vaikas ėmė da di
džiau šaukti, boba šalim rastą ant lovos 
kamštį įgrūdo jam į lūpas ir baigė vysty
ti.

P. Feliksas pritirė kokio tai nepažįsta
mo jam iki šiol jausmo, kurio pavergtas pri
siartino prie lovos.

— Ka jūs taip žiauriai — vaikas rasit 
serga, ką jis kaltas vargšas!

— O je tu gvaltas! tai turbūt tas ben
kartas neleido ponui užmigti, kada tildau 
jis savo ir savo! Tylėk utėle! kaip duosiu 
į sieną paėmus, tai žinosi rūkti.

— Duokit man tą vaiką! — tarė rimtai 
p. Feliksas. Kambarėlyj ant mano pataisy
tos lovos aš jį apžiūrėsiu kas jam yra.

— Į pono lovą tą brudą! Dieve bran
gus. bene karalaitė, kas jį pas Raibięnę lo
voj laikys?

— Neškit, neškit! — pertraukė p. Fe- 
1 iksas.

Moteris paėmė vaiką ir ko tai nusimi
nus nešė į paskirtą svečiui kambarėlį, — čia 
įnešus padėjo ant lovos.

Tuo tarpu p. Feliksas išėmęs iš savo va
lizos baltą drobulę, perplėšė išilgai, paskui 
skersai ir padaręs keturias siaustuves, pada
vė žmonai: — pervistykie į tą, tie skurliai 
stori, braižo vaiko kūnelį, dyvai kad rėkia!

— Na ką čia ponas dirbi ? toki brangi 
drobulė! ar jūs manote, kad Raibienė į tuos 
vystys tą nevėlėlę? ji pasidarys raištelius, 
gaila tamstos dovanos, vaikas jų nematys, 
ir niekam jam pratintis vargo vaikas, bru
das ir tiek, sergąs matomai, kuo greičiau 
nusispakanos tuo geriau, naujiena vaikas.

— Duokit man aš pats suvystysiu — 
pert niūkė p. Feliksas neapkęsdamas bobos 
pleĮM-sio.

Boba matomai užpykusi pametė siaustu
ves ir išėjo iš kambario bumbėdama: Gali, 
gali! vystyk! kad toks gudrus, tatai aš ne
moku, matysiu kur dingsi kaip paleis ger
klę, jau vaikas iš pat pragaro!. .

Moteriškei išėjus, p. Feliksas paliuosa- 
vo vaiką iš skarmalų ir tuoj suprato priežas
tį rėksmo: ant vaiko kūno raudonos driužės 
nuo suveržimo linksminęs užraudonavusios, 
vietomis oda atšokusi.

Vaikas nustojo verkti, ištiesė rankytes 
su matomu pasigerėjimu.

P. Feliksas atplėšė šmotelį švarios dro
bės, išėjo į kambarį, kur da jam įneštas 
virdulis ūžė, užplikė šmotelį pyrago, su- 
minkė su grietine, užbarstė cukraus, surišo 
ir įdavė mažam kankintiniui.

Šypsojo meiliai žiūrėdamas kaip vai
kas godžiai čiulpė, paskui išėmė iš valizos 
savo keleivišką vaistinę ir ėmė tepti mosti- 
mis užraudonavusias vietas, apdėjo su dro- 

, bės dirželiais, tepė, varstė galų gale suvys
tė į plonus baltus siaustuvus.

Vaikas ėmė migti meiliai šypsodamas, 
gal jam sapnavosi motina, gal jautėsi ko
kio karaliaus vaiku. Kas pasakys!

P. Feliksas sėdėjo šalip ant lovos ir ne
atsigerėjo, nuobodis kasžin kur dingo, už
miršo apie savo sopulius, jautėsi nepapras- 
tai«gerai.

Tuo tarpu pasigirdo ratų bildesys ir ne
trukus įėjo sesuo.

— Nemiegojai, kaip man sakė žmonės 
tarė juokdamosi, oi Feli, kam vargsti ? da 
iš kelionės, na atvažiavo mūsų gelbėtoja, nu- 
sibodėsim to neaprašyto svečio.

Čia parodė į nelemtos išvaizdos bobą, 
mėlynai raudona nosia, kas reiškė, kad 
mėgsta “pašlapyti burną.” Laikė ji ran-
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F vaikas, išblyškęs, vargo ir nuodėmės vai- 
| sius!.. Na tai aš važiuoju, nesirūpink bro- 
| leli, užmiršk savo nuostolius, bus viskas ge- 
I rai.

— Stengsiuos tavęs paklausyti! — atsa
kė p. Feliksas, dabar tuoj gulsiu, naktis ne
miegota ima veikti, akys merkiasi.

Jau apsivilkus geltonais kailinėlais, di- 
l|' dele skepeta apsisiautusi įbėgo.

— Neužmiršk, broleli, tų durių užda- 
| Tyji. Ta nevelelė baisiai rėkia, kaip kada 

igsi.
— Gerai, gerai sesute, ačiū!
Už valandėlės pasigirdo ratų bildėji- 

l^mas, p. Feliksas užsimąstęs, sėdėjo už stalo.
— Kaip jie tuos pinigus už nieką lai- 

ko! — Mąstė — laimingi jaučiasi, nors ne
simatė pas juos, kad per viršų plūstų. Vi
sai ne, vienok ketina da nupuolusį brolį rem
ti — susijuokė — ji ne veidmainiauja, ne, 
o rasit!,. e-e-e! koks aš! ne, Čia nesą melo, 
nri veidmainystės! porą sykių perėjo per 
kambarį, ir dabaigęs arbatą įėjo į nurodytą 
sau kambarėlį.

Langinyčios buvo uždarytos, išpušenta 
lova laukė pataisyta, p. Feliksas atsisėdo ir 
Žmė auti kojas, nusiavė ir atgulė.

T 1 urnoje pasigirdo vaiko verksmas.
— Matomai ir čia su poilsiu reikės at- koje krepšį vyčių išpintą ir laukė.

sui: matė nežemiškos grožės esybę, stovėjo 
žiūrėdama į jį, paskui užklausė: — Ar pa
žįsti manę ?

— Ne! atsakė p- Feliksas, kas esi ?
— Esmi — meilė, pagaliau, ir štai atė

jau išgelbėti tavę, atgaivinau tavo širdyj ki
birkštėlę užslopusią nuo žemės dulkių, ji jau 
apšvies naujo gyvenimo taką, duos tikrą*lai
mę.

Reginys pranykę, p. Feliksas pabudo, 
buvo balta diena, jautėsi pailsėjęs, sveikas, 
lengvas, pažvelgė į laikrodį, buvo devinta. 
Ėmė rėdytis.

— Galima ? — pasigirdo už durių švo- 
gerio balsas.

— Prašau — atsakė Feliksas.
— Labas rytas! na, gerą tau žinią atne

šu, yra geras dalykas, tik reikia pasidar
buoti *per kokį mėnesį galima uždirbti tūks
tantį rublių.

P. Feliksas nubučiavo švogerį ir tarė: 
— žinai ką, šią naktį naujai užgimiau ir vi
są tiesą jums pasakysiu, kapitalas mano ne- 
žlugo, yra to labo ir nežinau ką su juo da
ryti, kodėl melavau viską jums papasako
siu.

— Tuo geriau, gailu mums tavęs buvo. 
Žinojome, kad tai buvo tavo gyvenimo tiks
las tapti turtingu, staiga viskas sugriuvo, 
tai baisu!..

-Oj 
kaip klydau manydamas, kad viskas įgyja
ma už pinigus, dabar supratau, kad tai mo
liai. Tas mažytis vargšas prikėlė manę, į- 
gavau gy venimui tikslą, matysite, paau
ginsiu už vyro išleisiu ot ir nutūpsiu prie jų 
karšti...

— Palauk Feli, da pats savo šeimyną 
gali turėti, — patėmijo p. Morta.

— O jau tas dėl manęs prarastas — at
sakė p. Feliksas.

— Pamatysime — juokdamosi kalbėjo 
sesuo aš kaip tik žinau tau atsakančią drau
gę, da kitąsyk simpatizavote jaunose die
nose, bet tu da buvai bepradedąs savo kar
jerą kuri tavę monijo pavidale kapitalo, ku
riame matei laimę ir neturėdamas vilties iš
važiavai !..

P. Felikso veidas paraudo, akys pra- 
Švyto: — argi Janka tikrai...

— Tikrai, tikrai, — pertraukė sesuo, 
netrūko jai ir gerų partijų, atsakė visiem.

_ I —Kurgi ji, ką veikia ? įdomavo p. Fe-
— Sveiki linksmi! — sušuko įeidamas 1 iksas.

švogeris. į — Ūkininkauja, dėdė Onufras mirda-
— Kaip tu taip, nieko nejutome — kai- mas paliko- jai savo dvariuką tai ir gyve- 

bėjo p. Morta sveikndamosi su vyru.
— Ot išgirdau, kad kas svetimas, pa

ėjau į alkerį ir klausaus, o tai tu Feliksas 
sveikas. Girdėjau kad kas ten tau nevyko, 
nebijok turiu kaip tik aukso gešeftą bus ge
rai sukimos, brolau.

Iki vakaro viskas susitvarkė, atsirado 
auklė, viežliba žmonikė našlė kuri savo aš
tuonetą vaikų paaugino, tai sutiko p. Felik
sas pavesti globai savo augintinį.

Kur dingo diena nepatėmijo p. Felik
sas, pagąj. sodžiaus gan vėlai nuėjo gulti, 
nes jau dešimtis ant seno laikrodžio išku
kavo gegužė p. Feliksas atgulė ir tuoj užmi
go, užmigo kaip seniai nemiegojo, nesivai- 
dijo nuobodžio baisi šmėkla, sieloje ir šir
dyje užviešpatavo seniai jau pageidaujama

BOSTONIAN MUZIKOS 
MOKYKLA.

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

395 Broadway,
Room 4, 

So. Boston, Mass.

TIK KĄ IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
GRAŽUS TIKYBINIS 

VEIKALAS

“PILOTO DUKTĖ”
Drama penkių veiksmų.

KATNA ; 35c. $4.00 už tuziną. 
$2.00 už pusę tuzino.

Užsakymus ir pinigus siųskite:
ALENA KIBURIUTĖ,

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

Knygynams duodama didis nuoį.

na.
— Nuvažiuosime ką ? ot seną pažintį at

naujinti tarė p, Feliksas triniodamas ran
kas.

— Ir seną simpatiją atgaivinti! —už
baigė sesuo, duok Dieve, dora ji, protinga 
ir šeimininkė gera.

— P. Feliksas tylėjo kokią valandą, 
paskui staiga pliaukštelėjo sau per kaktą ir 
sušuko:

— Koks aš asilas buvau, o dabar jau 
pervėlu, pervėl u!..

— Geriau pervėlu kaip niekada — pa
tėmijo sesuo, šiandien važiuosime broleli, 
našlaičiui motiuos reikia, tau draugės, o jos 
gyvenimas tuščias, tą man pati sakė.

— Važiuojame! oj, gera tu sesutė!
f

DOVANOMS

FONTANINĘ 
PLUNKSNĄ

Kuri bus atminčiai ilgam 
laikui.

Kainos Prieinamos. 
Reikalauk Katalogo. 

‘‘DARBININKAS, 
366 Broadway

Boston 27, Mass.

sveikinti, lyg tyčia... . Apsiklojo galvą,

I

— Ir tu jai atiduotūmei vaiką? užklau

*1 LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų 

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.

PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems į 
LIETUVĄ.

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties. ' 
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą. 
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai

nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas
»179 E. 3-rd Street, New York, N. Y.

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje

yra GYVAM DŽIAUGSMAS! SERGANČIAM VILTIS! 
MIRŠTANČIAM RAMYBE!

Tai musų, lietuviu katalikų nesugriaunama tvir
tovė. Lietuvy katalike! Jei dar prie šios organi- 
cijos nepriklausai, nieko nelaukdamas tuoj prisi
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 apšvietę, leidžia gerus raštus ir daįina na

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

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

metų amžiaus.
Įstojimu } 8. L. R. K. A. pigus, mėnesiai mokestis lengva. Kuo

pos yra visose didesnėse lietuvių kolionijose Amerikoje, todėl, noria- 
tieji informacijų, kreipkitės prie kuopų Sekretorių arba tiesiai į Cen
tro Kaitinę:

S. L. R. K. AMERIKOJE
222 So. 9th atrM Brooklyn, N. Y
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ŽINIOS Iš CLEVELAND, OMO
Prie darbo narsusis jaunime!
Rodosi nė nepajutome kaip il- 

- gi, šalti žiemos vakarai žaibo grei
tumu prabėgo. Tik pažiūrėjus į 
nuveiktus darbus galima aiškiai 
pamatyti, kad buvo darbuojama
si visokiais žvilgsniais, kaip dėl 
Bažnyčios, taip ir dėl Tėvynės, o 
labiausia dailės srityje. Katali
kų jaunimas yra susispietęs į tris 
grupes: į Lietuvos Vyčių 25 kuo 
pą, Teatrališką chorą ir Šv. Jur 
gio parapijos bažnytinį chorą.

Teatrališkas choras veikia kiek 
galėdamas su dainomis ir persta 
tymais.

Šv. Jurgio parapijos bažnytinis 
choras labai veikliai darbuojas 
dėl pievo garbės-kas nedėldienis 
gražiai giedodami.

L. Vyčių 25 kuopa kaipo or 
ganizacijos šaka veikia plačiau 
nes dažnai prisieina susidurti si 
kitų kolionijų vyčiais ir abelna 
su visais įžymesniais veikėjais. L 
Vyčių 25 kp. kasmet įgauna dau 
giaus energijos veikime, nes gau 
na progą susidurti su kitomis vei 
klešnėmis vyčių kuopomis kas ii 
paskatina labjaus darbuotis; c 
kur tik susispiečia šaunesnis jau 
nimas, ten randasi ir ta begalini 
veikimo jėga.

Jau pavasaris išaušo, greit 
ateis šiltas vasaros oras, jaunimą: 

! turės rengti skaitlingus išvažiavi 
mus, gražius pasilinksminimus 
kad gavus progą pasigerėti t: 
gamtos grožybe. L. Vyčių 25 kp 
ate/Įiančią vasarą priseis daug i: 
laba] daug veikti, o tas viskas at 
seis i«mažai. ,

L. Vyčių organizacijai sukanki 
10 metą jos gyvavimo. Visos Vy 
čių kuopos rengsis puikiai pasiro 
dyti paminėjimui 10 metų jubilie 
jų. Clevelandiečiai vyčiai kaip vi 
sada taip ir šioje progoje nenore: 
atsilikti užpakalyje kitų, bet sto* 
į priešakines eiles. Todel-gi yr;

> nutarus rengti didelį vyčių išva 
, žiavimą ir pasilavinti įvairių žai 

dimų, sukvies apylinkės vyčii 
kuopas, bus visi nutraukti juda 
muose paveiksluose, taip kad pa 
siliktų atminčiai paminėjimo 1( 
nietųųęyvavimo. Turime.žinių J<ac 

| daugelis Vvčnj kuopų rengiasi 
' Clevelandą atvykti ir iškilminga 

sykiu dalyvauti.
Taip-gi Detroit, 

L. Vyčių seimas. 
Jetroitiečiai begalo
giasi prie Vyčių 10 metų jubelėji 
nio seimo. L. Vyčių 25 kp. ne pc 
rą. ne 10 delegatų siųs, bet vis? 
kuopa žada vakacijas laikydami 
vykti Į Detroitą ir ten puikioje iš 
kilmėje sykiu dalyvauti.

Ateinančią vasarą Cleveland' 
laikys * Giedrinirikai (mokslei 
viai) seimą. L. Vyčių 25 kp. jai 
užprašyta su išpildymu progra 

Į mo ir jau rengiasi finkamai gar 
r-biųgiems katalikų Giedrininkam 

programą išpildyti. Darbo, bu: 
: užtektinai. Todėl būtų labai pa 

geidaujama, kad kas nors dar- 
bsotūsi jaunimo tarpe. Norintie 
ji plačiau susipažinti su kitų ko
lionijų veikėjais-joms, pažinti mu 
ziką ir abelnai dalyvauti visame 
veikime, aukščiaus pakilti, esate 
kviečiami stoti prie šauniosios L 
Vyčių 25 kuopos ir sykiu bend
rai darbuotis pagal užbriežtų Vy- 
čių nusistatymų. Katalikiškam 
jaunimui tik ir vieta prie prakil 
nios Vyčių organizacijos prigulė 
ti.

L. Vyčių 25 kp. susirinkimas at 
sibus balandžio 10-d. (?) 7 :30 v. 
v. Lietuvių Salėje, 6835 Supfrior 
Avė. Jaunime prie darbo.

Matai.

Geras sumanymas. _

Nno seniai čia tarpe lietuvių y- 
ra įprotis trumpinti pavardes bei 
iškraipyti. Tą darydavo ne tik 
pavieniai, bet ir draugijų nariai 
ir šiaip skaitlingųjų organizacijų. 
Kat. Draugijų Sąryšio susirinki 
me p. Baranauskas padaVė suma
nymą, kad toji seniai daroma

Mich. atsibus 
Žinome, 
šauniai

kac
ren

,, T-; V

DA'RBi'NINR’SS

• J. K.

puošimo- 
kaip tąi; “ski,” 
” “itti” ir daugy - 

Geriau vartokim.
savus vardus-pavardes: 
“kui,” “kė,” “tė,”

Arba dar nėra tiek daug 
” “čius,” “čiųtė.” Dė-

savo laikus tie visokių “ 
si ’ ’ būdai, 
“ vicz,” “koff, 
bė dar kitų.i.
gražius 
“liūs,” 
“nė.” 
bloga “as,” “čius,” “čiųtė. 
dė Šamas ir-gi nemeiliai žiūri į 
tuosv kurie iškraipo pavardes.

Pilnai pritariu tam sumanymui, 
kad vartotum taisyklingai pavar
des, tuomet mus svetimtaučiai 
daugiau gerbtų, ^uaugę rūpin
kimės apie savę, o tėvai apie savo 
vaikus... Teisingai rašykim pa
vardes.

Naujas vargonininkas.

Jau nuo seniai gerb. kun. Vil- 
kutaitis ieškojo vargonininko, 
nes Clevelande yra užtektinai 
gražaus darbo. Jaunimo yra, dir
va plati, galima daug kas nuveik
ti geram vargonininkui.

Pradedant balandžio mėnesį 
pradėjo vargonininkauti šv. Jur
gio parapijoje naujas vargoninin
kas gerb. Reimondas Adomaitis, 
kuris iki šiol buvo Detroite, Mich. 
prie gerb. kun. Ig. Bereišio Šv. 
Antano parapijoje. Gerb. R. A- 
domaitis gyvendamas Detroite ve
dė net du choru: savo parapijos 
ir L. Vyčių 102 kuopos chorą. Ma
nomai gerb. muzikas Adomaitis v- 
a gabus vargonininkas, kokio 
•levelandiečiams ir reikėjo. Lin
kime naujam muzikos darbuoto-, 
•ui turėti geras pasekmes mūsų 
■skaitlingoj lietuvių kolonijoj. 
Vteitis permatoma kad bus šviesi 
•• garbinga.

Susirinkimas. •
Kovo 26 d. š. m. buvo laikytas 

susirinkimas D. L. K. Vytauto dr
oš. Narių gana skaitlingai susi- 
inko, kurie draugijos reikalus 

svarstė rimtai. Komisija išdavė 
aportą apie buvusį su Vincu Bu- 
ausku .teismą. Pasirodė, kad 

Iraugija laimėjo ir davė gerą pa- 
yzdį kitom draugijoms, kad to
lių “veikėjų” ateityje apsisau
gotų ir nesiduotų savę skriausti, 
dalykas štai kame: dar 1920 me- 
ais kai lietuviai su lenkais karia- 
o tada buvo gautas iš Tautos 
’ondo laiškas prašantis pagelbos 
’el Lietuvos Šaulių ir kaip žino- 
na minėta draugija visada nebu- 
o pasilikus ankavime tautos rei

kalams užpakalyje kitų. Taip ir^ 
ąsyk noriai sumetė pagal savo 
šsalės apie $15.00 ir tuos pinigus 
oaėmė Vincas Bukauskas kaipo 

usis atstovas. į Tautos Fondo 
?2 sk. su tikslu kad tuos pinigus 
jasiųstjj per Tautos Fondą Lie- 
uvos Gynimo Komitetui dėl Lie- 
uvos Šaulių. Viskas būtų buvę 
erai, jeŲ minėtas atstovas būtų 
nt ateinančio susirinkimo paro
tos kokį ženklą kad jis pasiuntė 
dmgus. Bet jis nė ženklo nė ant 
usirinkimų lankėsi ir laikui bė- 
ant išsibraukė net iš draugijos. 

Zėliauk draugija būtinai pareika- 
avo, kad jis arba sugrąžintų pi
li gus arba parodyti} kokį ženklą, 
>et nesulaukę net ligi 1922 m. 
įerdavė tą visą dalyką advokatui 
Vincui Pugerui su išlyga, kad 
iei jis išlaimės, tai tuos pinigus 
oasiliks kaipo atlyginimą už savb 
larbą ir iš draugijos jau daugiau 
tereikalaus. Vis-gi pasirodė kad 
•ukos nepasieks kam jos buvo 
kirtos jr sutarta padaryti kolek- 
ą. Sukolektuota $17.00, ką nu

tarta pasiųsti per Lietuvos atsto
vybę Geležiniam Vilkui. Garbė 
D. L. K. Vytauto Draugijai, kad 
ji nesiduoda savę skriausti ir žiū
ri kad draugijos reikalai būtų tei
singai vedanti.

Šiame susirinkime prisirašė net 
šeši nauji nariai, kuomet perma
tė, kad draugija stovi ant grynai 
katalikiški} pagrindų, kuri bene 
bus tiktai viena iš CU^Iando ką 
priguli prie L. R. K. federacijos. 
Clevelandiečiams vertėtų atkreip-
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si ant tautiškai-katalikiškųs 

dirvos, tai yra apie St. Stepulionį. 
Būk viršminėtas asmuo gyven
damas Bostone buvo karštu san- 
dariečiu ir dabar atvykęs čia da
ro tik suirutes draugijose.
' Tam rašėjųi turi būti nevisi na
mie a?ba jis visai to asmens nepa
žįsta. ' ' .

St. Stepulionis yra vienas iš 
rimtesniųjų darbuotojų mūsų 
brangios Tėvynės labui.

Jis nedaro taip, kaip vienas ki
tas iš/‘Dirvos,” kuomet jų nepa
klauso — bėga užsikarščiavę iš su
sirinkimų.

St. Stepulionį “dirviečiai” vi
saip juodina dėlto, nes jis veikia 
su katalikais.

Laisvamaniai tikisi nubaidyti 
St. Stepulionį sandarietišku bau
bu, bet vargu pasiseks.

Šiandiena jau katalikai ant tiek 
sustiprėjo, kad laisvamanių šmei
žtai juos tik dar labiau sustipri
na dvasioje.

“Dirviečiai” primeta St. Ste- 
pulioniui būk jis gyvendamas 
Bostone prigulėjo prie “Sanda
ros.” Netiesa. Aš pats kalbėjau 
su St. Stepulioniu ir jis man at
sakė, kad tai yra grynas melas.

Tai dar vienas medalis diplo
muotiems “dirviečiams.”

M. V. A.

Skiedrukės.
Dr. Vitkui gerai sekasi ligo

niams operacijas daryti, nes grei
tai išgyja. Dabar Vitkus pradė
jo didelę operaciją per “Dirvą” 
okulistui Šimoliūuųi, nors ir la
bai akulistas nekantrus, spardo
si kiek galėdamas, bet r> -
Vitkaus medicina jam reikalinga. 
Yra viltis, kad greit pagis.

“Gazieta” su Karpuku prieša
kyj, dar neseniai šmeižė Tautos 
Fondą įrodydamas fondų ne
reikalingumą, bet štai pats suor
ganizavo liberalų fondą ir “žab- 
ravoja” jam aukų.

“Dirvos”'
pie salės bankrutą, 
to kaip jo galvelė 
krute, tą rodo jo 
salę. Pirmiau Solo 
krūtis negu salė.

Lawrence’o daktaras labai sėk
mingai padarė operaciją p. Jan
kauskui. Dabar vyras sveikas 
kaip “ridzikas,” pagal džiūkų 
patarlės.

Nusmukęs Akrono “Vanagas” 
dažnai atsilanko į Clevelandą, pas 
Genelį ant 31 gatvės, tariasi kaip 
išnešti rezoliucijas prieš gerb. 
,kun. V. Vilkutaitį. Bet tokių 
paukščių rezoliucijos tinka gur
bui.

Solo berašydamas a- 
nei nepasiju- 
atsidūrė ban- 
rašymas apie 
pro... suban-

■■ ------------------- . . - -r .

viai remti, turėtą labiau mumis bėjo beveik visi ir ATrprik0^1 
užsiinteresuoti, arčiau pažinti, Iš jų daugiausia ir* iškalbin- 
ir gauti daugiau užuojautos,' ginusia — kongresmonas Clian- 
pamatyti ir sau’ šiek tiek nau-!dleris. Gyvai diskusuota klau
sos iš artimesnio su lietuviais 
susidraugavimo. Mūsų tautos 
graži, turtinga dvasia su jos 
apraiškomis — kalba, daino
mis, literatūra, daile, sif mūsų 
praeitimi papročiais, būdu, yi- 
sa tai Amtrikonams, norintie
ms tyrinėti ir mokintiems — o 
tokių daug yra — gali suteikti 
daug naudingos medžiagos. 
Mūsų šalies dideli turtai, gy
ventojų darbštumas ir rimtu
mas, gi iš antros pusės labai 
dar neišvystyta niaterijalė kul
tūra, taigi labai patogi dirva 
įvesdinimui kapitalų į saugius 
ir pelningus biznius — gali su
dominti ne vieną Amerikos pi
niguočių ieškantį patogios vie
tos savo kapitalui.

Iš antros pusės mums, Ame
rikos lietuviams, kurių didžiu
mai turbūt prisieis čia Ameri
koje daryti savo ateiti, irgi pra
vartu bus prieiti arčiau prie 
'Amerikos rinktinių protų, prie 
šio šalies. idėjinių vadų ir pa
žinti tą pačią Ameriką arčiau, 
tikriau ir inteligentingiau. Štai 
panašiomis mintimis, tur-būt 
vadovavosi Lietuvos Atstovas 
V. Čarneckis, kuris ir buvo pir- 
rnasai incijatorius Amerikos 
Baltijos Draugijos. Susipaži
nęs su tūlais Amerikonų žy
miausiais idėjininkais, veikė
jais, mokslavyriais ir biznie
riais, jisai užinteresavo juos 
Įminėtos draugijos idėja ir pri
vedė laimingai prie jos užmez
gimo. Susirinkime dalyvavo 
nuo Amerikonų:

1. p. Caldvvell, politikas, eko
nomistas, visuomenininkas ir 
biznierius, tarpininkas tarp A- 
merikos kapitalo ir naujų jam 
rinkų: prezidentas vidaus Eu
ropos Associjaci.įos.

‘ 2. Hamilton Holt. — Vienas
iš žymiausių demokratų parti
jos vadų. Tarptautinės taikos 
žymus veikėjas.

3. Congresmonas Chandler.
— Nuo New Yorko Valst. res
publikonas, žinomas Lietuvos 
prietelius ir gynėjas, buvęs Lie
tuvoje.

! 4. Profesorius Dugan — Di
rektorius Tarptautinios Įstitu- 
to, (Rockfellerio Fud.)

5. p.McDonald — žymus po
litikėms, pirm. “Amreicon As- 
sociation for Intenational Poli- 

’cy.”
6. p Grace — Žinomas veikė

jas Vidaus Europos Associja- 
cijos.

7. Prof. Benderis — Prince- 
town*o Univesito Indo-Germa- 
no filologijos profesorius, žino
mas lietuvių prietelis.

Susirinkimą organizavo p. 
Čarneckis-gerai pažįstamas p. 
Candwell, kurs ir vedė tą susi
rinkimą. Pd pirmininko Cald- 
well’o kalbos, pirmiausiai buvo 
pakviestas kalbėti Lietuvos 
Atstovas V. Čarneckis, kurs tai
syklinga anglų kalba pasveiki
no susirinkusius lietuvių tau
tos vardu, pažymėdamas tokios 
draugijos svarbą tautų susiar
tinimui įvykinant skaistų ide
alą ramaus, taikingo tautų su
gyvenimo ir bendradarbiavi-«Kr asų „___
mo. ' •Katalikę Mokslei~ę_Organa.
* Taip-pat sveikino susirinki-' ----
mą latvių ir estų atstovai. Kai- 55 W. Market Str

simas į ką labiau reikėtų kreip
ti domę steigiamajai draugijai 
į ekonominį, kultūrinį; ar poli
tinį veikimą.

n.ongr. Chandleris karštai 
nurodinėjo, kad nei kultūrinis, 
nei ekonominis vaisingas veiki
mas nebus galimas, kol Ameri
kos Valdžia nepripažins Lietu
vos valdžios nepriklausomybės. 
Kaipo Amerikos sūnus, jisai la
bai skaudžiai atjaučiąs tą fak
tą, kad Lietuva ligšiol dar šios 
šalies valdžios nepripažinta. 
Ragino visus ten esančius Ame
rikonus uoliai tam reikalui pa
sidarbuoti. Biskusijose paaiš
kėjo, kad ir kultūrinis, ir eko- 
nomis ir politinis veikimas 
bus draugijai lygiai ir gyvai 
reikalingas.

Nutarta pradėti energinga: 
ir plačiai erganizuoties. Nevv 
Yorke bus Centro Komitetas, 
po kolonijas bus skyriai. Nario 
metinė mokesnis pramatoma 
apie $10.00. Tikimasi, kad viso
se mūsų kolionijose įsisteigs a- 
teityje tos draugijos skyrių ir 
kad visi žymesnieji kolonijų 
lietuviai prie tos draugijos ir 
patys dėsis ir pritrauks prie jos 
savo pažįstamus intakingus A- 
merikonus.
į Išrinkta laikinoji valdyba su 
p. Cakhvell’iu pirmininku New 
(Yorke — sudaryti konstitucijos 
projektui ir sušaukti sekantį 
susirinkimą. Lietuviams, indo- 
■maujantiems tos draugijos rei
kalais dėl informacijų reikia 
kol kas kreipties.

1. Dr J. J. Bielskis, 501. E. 
26th St., Brooklyn, N. Y.

2. p. Vilmontas, 100 5tli Avė. 
New York, N. Y.

“MINDAUGIS”
LIETUVOS KARALIUS

SCENOJE.

LIETUVOS VYČIŲ 26 KUOPA

WORCESTER, MASS.
Vaidins Kudirkos veikalą 

“JHYZMUOLS.”

Prie LD. S.{ Naujus Narius
I Vieninteles

j LIETUVIŲ DARBO ŽMONIŲ ORGANIZACIJOS 
Į AMERIKOJ
Įstojimas 50c.-----—Menesine 35c

GAUSI

Puikią dovaną KALENDORIŲ ir brošiūrą 
“KURIŲ BUS VIRŠUS?” parašyta Uosio visiš
kai dykai; gausi organą “Darbininką” 3 sykius į 
savaitę ir naudosies visomis kitomis privilegijomis.

Dėlei platesnių informacijų kreipkis pas vie
tos L.D.S. kuopos valdybą arba tiesiog pas

L.D.S. CENTRĄ

366 Broadtcay, Boston 27’ Mass.

-+

/

Kirvukas.

KURIASI SVARBI DR-JA.

AMERIKOS BALTIJOS 
DRAUGIJOS UŽUOMAZGA.

Šių metų kovo 31 d. viename 
iš žymiausiij New Yorko klubų
— Metropolitan Club, 5th 
Avė., ir 60 gatvė, įvyko neskai
tlingas, bet didelės svarbos su
sirinkimas. Jame buvo tik 16 
žmonių: 7 Amerikonai ir 9 Pa. 
baltijos tautų atstovai: Lietu
vių, Latvių i? Estų — po du at
stovus nuo kiekvienos tautos, 
ir be to dar tų valstybių ofici- 
jaliai atstovai Amerikon.

Mums, lietuviams, tasai susi
rinkimas, rodos, pirmas tos rū
šies Amerikoje svarbus yra 
dėlto, kad jame padėta pama
tai, ir padaryta graži pradžia
— visokeriopam susiartinimui 
lietuvių, tautos su Amerikos 

,tauta.
Mėginjmų prieiti ir „susiar

tinti buvo i n seniau, tečiau vis 
vienos tik pusės reikalais. Lai
ke karo Dėdė Šamas ieškojo 
lietuvių išeivių ( kaip ir kitų) 
nuoširdės paramos. Tada A-
męrika gavo progos pažinti 
šiek tiek arčiau lietuvius. Mes' 
žinoma, ėjome, ir teigėme pa-’ 
geibų. Laike to pat karo ir vė
liau po karo jau mes ėjome pas 
Amerikos tautų, prašydami sau 
paramos, visų-pirma pripažini
mo savo valstybės. Tik čia su-; 
sidurėme su indomiu aprireiš- i 
'kimu, kad tie dvi tauti ligšiol 
dar visai mažai tesįpažįsta. A-1 
merika, .kad pradėt^ mus akty-

klaida būtų kiek galima mažina-]11 daugiau domės ir prisirašyti 
ma. Tam sumanymui atstovai pri
tarė, bet tik ' nenutarė bendrai 
kokiu būdu tam blogumui užbėgt 
kelią. Beabejo gal turės vartot 
tokias priemones, kurios būtų sek-

i sr - ir nedarytų niekam blė-
jp'-

prie jos.

NEPAPRASTAI SVARBUS PRANEŠIMAS

V L išrodo, kad jau af gyveno

Į
/

Vargo Vaikas.
Pletkininkė “Dirva^ir jos

’ ' pakalikai.
Tūlas tamsūnėlis “Dirvoje” ra

šo nebūtus daiktus apie vieną as' 
menį, kuris čia smarkiai darbųo-merika, Jmd pradėti

~ r ' >

...r -

Tai yra istoriškas paveikslas 
penkiuose aktuose.

_____ ATSIBUS---------

SUBATOJ,

BALANDŽIO 22 D., 1922
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

SVETAINĖJE
Prasidės 7 vai. vakare.

*

Kviečiame visus AV/rcesteric- 
čius. ir iš apielinkės nepraleisti 
progos ir skaitlingai atsilankyti į 
minėtą perstatymą. Veikalas yra 
vienas iš žingeidžiausių ir gra
žiausių mūsų istorijoje. 5 aidins 
gabiausi Vyčių artistai.

' L. V. KOMITETAS.

DRAUGAI IR DRAUGES! 
"G I E D R A’’.

Skaitykite ir platinkite lai 
kraštį Lietuvn?

Kaina*metams Amerikoj $2.-

Boston 27. Mass.

IVORCESTERIO IR APIELINKĖS 
PANELĖMS.

Prisiartinus linksmam PAVASARIUI, visi rūpinasi, 
kad pasipuošus ir išrodžius kuogražiausia, ypatingai mer
ginos mėgsta lenktyniuoti pasipuošime, kad atrojlžius pui
kiau už kitas savo drauges. Mūsų krautuvėj yra puikiausių 
ir naujausių madų kepurių-skrybėlių, kurių kitoj krautuvėj 
nerasite. Šį sezoną turime “navatniausių madų.” Nusi
pirkus mergina mūši] krautuvėj kepurę, galima drąsiai tvir
tinti, kad jau kita mergina tokios neturės.

Taip-gi turime visokių šilkų naujausios išdirbystės ir 
kitokių visokių audeklų. z

Kurios tik užeina į mūsų krautuvę, tos visuomet džiau
giasi mūsų patarnavimu, o ypatingai naujamadišku tavo- 
ru.

Visas maloniai kviečiame aplankyti mūsų krautuvę.

J. STOŠKIENĖ III M. MILIENĖ,

1 MILLBURY STREET, WORCESTER, MASS.

AmericanSEAmerican 
Lines Inc.!£=* Line *

4

TARP NEW YORKO IR HAMBURGO
Tnunpiansias susisiekimas su visais portąis 

> Centrai Europos.
SAVAITINIAI IŠPLAUKIMAI KAS KETVERGAS 

nuo Ptero 86. North Itiver, 46-to Street, New York. 
Kambariai su 2, 4 ir G lovom ant visų laivą. Puikus val
gomieji kambariai, salirtimi ir ęnlvus dėkai trečios kle- 
8o« paša ii ortams. Ant laivą “HANSA,” “BAYKRN” ir 
1VUER1TEMEEKG yra ten specialiai puikus kambariai. 

' Du nauji 20.0000 toną laivai,

i RESOLUTE ir ' RELIANCE 
ims 1, 2, ir 3-ėioš klesos pasažierius pradedant nuo Gegn- 
iio 2. 1022. Paskiau bus *malnoma Utaruinkais. Klaus
kite- agento:

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



Suba'i, Balandžio 15, 192,

258 Broadway,

705 Main St., Montello, Mass

TeL Brockton 5112-W

Balandžio 29

ATSAKOMYBE:
Depozitoriams
Kapitalas ....
Surplusas ... .
Pelnas ............

Reikalavimų kainos 2c. už žodĮ už 
kiekvienų sykį

Paieškome VINCĖS ALEKSIU 
NĖS. Girdėjau jog gyvena Dor 
chesteryje. Ji pati ar kas apie j; 
žinote atsišaukite į “Darbininko’ 
Administraciją.

Ieškau JERONIMO JOVAIŠOJ 
^Jovaišo) ir VINCO GAILIAUS 
Turiu jiems svarbių pranešimų i.; 
Lietuvos. Jie patįs ar apie juo: 
žinantieji kreipkitės j

A. Palecki,
130 "VVooster Avė., Akron, Ohio

• KAIP ŠVENTĘ PRALEIDO.
City Point Ct. dažnai pasigarsi

na negražiais darbeliais. Taij 
palminėje nedėlioję pas lietuvį A 
G. buvo didelis girtavimas per vi
są dieną. Žinoma apie ėjimą baž 
nyeion- nebuvo nei kalbos. Paga
lios gasapadorius nuėjo gulti, < 
kiti “linksimnosi.” Pamiegojęs 
gaspadorius ateina į virtuvę, žiū 
ri jo pačios nėra. Eina į kitą kam
barį, žiūri ji su vyru. Kilo muš
tynės. Atėjo policija ir visus vy
tus suareštavo. Paskui norėjo ir 
gaspadorių areštuoti. Bet tas ėmė 
nesavu balsu rėkti, tai jį ir pali
ko. Sakė kitu laiku atsėdėsiąs.

Balandžio ld. 1922 m, BALTIC STATĖS BANKO atskaita pa 
rodo šitokias pozicijas:

TURTAS:
Pinigais voltose ir Rezerve.......................$115.406.12
Su Užsienių Korespondentais ... C........  94.495.86
Paskolos ................................ -.................. 72.534.50
Bolidai, Sąskaitos ir visokie investmentai 709.608.02

Didelis Vodevilius-------------------- ^Savaitinis Žinynas
KETVERGE, PĖTNYČIOJ IR SU B AT O J 

Balandžio (April) 20-21-23 
DOUGLAS FA1RBANKS 

THE THREE MUSKATEERS
-----------------Taip-gi------------------

ROUN0 THREE OF THE LEATHER PUSHERS.
Savaitinis žinynas—DIDELIS VODEVILIU S 
BALANDŽIO 24-25-26---------- ------------- Foolish Wives
GEGUŽIO 1-2-3---------- i----------------Turo to the Right
GE( i'UŽIO 3-4-5-------------------------------- ———Penrod
GEGUŽIO 8-9-10—The four horsemen of the Apocalypse

Rengia šv. Jurgio Draugys
tė nedėlioj, 23 d., Balandžio 
1922 Lietuvių Liaudės salėj 26 
Lincolri Str., Brig,hton, Mass. 
Pradžia 2:30 vai po jai etų. Tai
gi Brigthonieeiai i/ apielinkės 
lietuviai nuoširdžiai prašome 
atsilankyti ant šių prakalbų, 
yra užkviesti garsus kalbėtojai. 
Bus deklemaeijų iy kitų pa- 
marginimų. Tų dienų bus pri
imami nauji nariai už pusė įs
tojimo.

Pastaba: Tų pačių dienų bus 
draugystės Šv. Mišios Cambri
dge, Mass. lietuvių bažnyčioj.

Meldžiame visų narių susirin
kti bažnytinėn svetainėj 8-ta v. 
ryte. Taip-gi bus traukiami 
Dr-jos paveikslai. Valdyba.

Esu puskarininkas, Lietuvos ar 
mijos kariuomenėje tarnauju nu< 
1919 metų. Beveik nieko iš gimi 
nių neturiu Lietuvoje, kaip ti) 
vieną brolį, kursai taip-gi tarnau
ja kariuomenėj. Tėvų jau sena 
nebeturiu. Amerikoje yra daug 
mano giminių, todėl ir prašau ju:- 
nors susirašinėti su manim ir at 
siųsti knygų ir laikraščių. Jeigr 
jie apie mane jau užmiršo, tai at 
siliepkite nors jūs sesutes lietu 
vaitos, už ką būsiu jums labai dė 
kingas. Laiškuose galėsiu atsiųs
ti daug apvaizdų iš gyvenimų Lie 
tuvos kariuomenės, taip-gi gale 
siu siuntinėti žinučių iš fronto gy
venimo Lietuvos gynėjų. Tai-gi 
rasinėkite sesutės, lauksiu, šiuo 
antrašu: 5-jo pėt D. L. K. Keistu
čio pulko 3-čio batalijono 7-ta kp.. 
Kuštapaitis Jonas. LITHUANIA.

NEDALIOMIS paveikslai bus rodomi tik vieną sykį. Durys 
įg atsidarys nuo 6:15 ir prasidės nuo 7, o baigsis 11 vai. vak. 
3 Br6aDWAY""(Šalę Pašto) SOUTH BOSTON

1

rinta linksma kelionė ir tinkama priežiūra bagažiams. 
Delei informacijų arba užsakymo kreipkitės Į

| LIETUVIS GRABORIUS.
® Šiuomi pranešu visiems, kad nupiginau kainas ant grabų 
| ir už visą palaidojimą. Palaidoju numirusį nuo $100.00 ir 
| aukščiau. Taigi Boston’o ir apielinkės lietuviai, pasitaikius 
® virš minėtam reikalui, visuomet kreipkitės pas mane. Už 
f nuvažiavimą į kitus miestus nieko nerokuoju. Darbą atlieku 
| gerai, gražiai, mandagiai ir pigiau bile kur kitur.
| Patarnavimas visiem dykai. Viršminėtais reikalais kreip- 
g kitės šiuo adresu:

/■ ARBA LIEPOJŲ.______ g
, / . VAŽIUOKIT VISI PARANKIU į 

< IR TIESIU KELIU.
/Lietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia j 

■7/ juostą (karidorą) L
I Visa Trečia Klesa Padalinta l Kambarius j 

■ę* ant 2-jų, 4-rių, G-šlrj ir »-nių tėvų
■ ESTONIA ........................................ Balandžio U I
BLITUANIA ...................................................«««• 3 Į
Al LATVI A ...........................................K---,Geg- 10
’ 3-čios kl. kainos; j Hamburgą $103.50, Piliavą 

Liepoją ir Klaipėdą $107.00.
Dėl laivakorčių Ir Žinių kreipkitės prie savo agento Į

P ANE DELY, UTARNINKE IR SE REDOJ 

Balandžio (April) 17-18-19 
WILLIAM FARNUM-“PERJURY” .

ALGERIA..............................Baiand. 20
S AM ARIA .......................................Geg. 3
CARONIA ................................... Geg. 14
Asmeniškai vedama ekskursija susisie

kime j Southampton j Danzig, 
Piliau ir Libau:

MAURETANLA.......... Bal. 25, Geg. 16
AQUITANIA...................... Geg. 2 ir 23

Per Angliją ar Hamburgą 
j Danzig'ą .$106.50 — Liepojų $107.

Taksų $5.00.

Pradžioj gegužio m. at
vyks i Naujųjų Anglija kon
certuoti J. Naujalis, lietuvių 
muzikos patriarkas. Jis pir
mutinis išleido lietuviškus 
giesmininkus ir tautines dai- 
nas. Dabar gerb. kompozi
torius yra Chicagoj, kur su 
didžiausiu pasisekimu kon
certavo.

Naujojoj Anglijoj kon
certuos šiose vietose:

Gegužio 14 —-Nortvoode.
Geg. 18 — So. Bostone. 
Geg. 21 — Montelloj. 
Geg. 23 — Latvrence.
Kitų vietų koncertai vė

liau bus paskelbti.

46,ooo tonų OLYMPIC 880 p£Du ILGI°

GERIAUSIA ŽINOMAS LAIVAS ANT VANDENIO
S'U SI SIEKIMAS LABAI LENGVAS

Greitai pribuvus Southamptone pasažieriai yra pervesti 
kitą laivą keliaujant tiesiok į Danzig’ą ir Liepojų. Užtik-

NAUJI2NA LIETUVIAMS 
AMERIKIEČIAMS.

Siųsk tuojaus 75c. “Darbiniu 
<ui” o gausi “RUOMUVĄ.” 

“DARBININKAS,”
366 Broadway, Boston 27, Mase

oadvay, - Nev’^ork.NY
U £ F! IK Z A'd

J. AKUNEVIČIUS, >;
So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 1891 M. ir S. B. 381. <

Pajieškojimai
Paieškojimų kainos LDS. na

riams ir ■ “Darbininko” skaityto
jams 1 sykį j metus už dyką, už 
3 sykius .$1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

UOLLAHnI 3 AHER1CA L2KE !
Geriausias ir tiesiausias susinę-j 
Šimas per vandenį su-Lietuva, i 
Laivai iš Rotterdamo nuveža 
pasažierius tiesiai į Piliavą. 
Laivai išplauks iš New Yorko

SudužusffS^ ir sulaužytus K 13 W

•ėmus sutaisau į trumpą l^iką g M
Patįs dirbam akiniūs. • ■ W Gegužio 20 ■ ▼ ■

Vienintelis lietuvis optometris- Musų laivai turi geriausius pa
las (akių specialistas) Naujoj topinius trečios klesos pasažlerfams. 
Anglijo). ■ Užsakant vietą kreipkitės prie

J. L. PAŠAKARNIS, O. D. Į! prie vietos agentų arba pas : 
PRITAIKAU AKINIŪS. HOLLAND AMERIOA LINE

platesnių informacijų kreipkitės pri- 89 Statė St., Boston, 'Mass. 
377a Broadway, So. Boston, Mass. _=====;===s=:l!=^~-—į—J 
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PALYGINIMAS i
Antriems darbo metams užstojus, jau galima spręsti, ar įstaiga ' 

yra tvirtais pamatais pastatyta ir rimtai vedama, ar ne. Mūsų ger
biamiems klientams ir šiaip suinteresuotai visuomenei paduodame ei
lę skaitmenų, parodančių, kaip auga grynai lietuvių Įstaiga BALTIC 
STATĖS BANK. ' . -




