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L. Informacijos Biuras 
veikia.

Dvi Vokiečiu atakos Verduno fronte atmuštos
*
Iš gerb. L. I. Biuro vedėjo 

Gabrio esame gavę svarbių 
žinių apie to Biuro veikimų.

J. Gabrys diplomatiniu ke
liu indavęs kelis raportus Roc- 
kefellerio fondui ir Amerikoj, 
ir Belgijoj ir gavęs atsakymą, 
jog Lietuvai iš to fondo skiria 
3-4 milijonus frankų, jei tik 
Anglai leisią gabenti maistą. 
Dabar veikiąs per rusų ir ang
lų ambasadas, kad paskuti
nes sunkenybes prašalinus. 
Sunkumas dar esąs tame, kad 
vokiečiai leidžią gabenti mais
tą tik per Danzigą, o anglai 
reikalauja, kad gabentų per 
Holandiją, kur jie nori pada
ryti savo kontrolę. P. Gabrys 
tikisi, jog ir šitą sunkenybę 
pasiseksią pergalėti. P. Gab
rys siunčiąs į Ameriką kas mė
nuo po 1000 egz. ‘ ‘ Pro Lithua-1 
nia;” siuntęs 4000 egz. bro
šiūros “The misey of Liuthu- 
anian refugees;” siuntęs 24. 
000 atvirlaiškių iš Lietuvos 
karės vaizdų Lietuvių Dienai. 
“Pro Litliuania” esanti ge
rai skaitoma ir daugelio laik
raščių cituojama.

v •

siuntęs taip-pat apyskaitą pe
reitų metų L. I. Biuro veikimo. 
(Visi šitie siuntiniai nebuvo 
gauti. Red.) Pačtas jam pra
nešęs, kad keturi laiškai ra-i 
šyti amerikiečiams buvę sek
vestruoti. Be to p. Gabrys 
su kun. J. Žilinsku siuntė kun. į 
Kemešiui kablegramą tūlais 
svarbiais reikalais, 
kablegramos kun. K. nėra ga- žeista, 
vęs Red.)

Iš to viso galime padaryti | 
išvadą, kad netik Rusija ir 
Vokietija, bet ir Francija ir 
Anglija nenori aiškaus lietu- 
vių klausimo iškilimo, jeigu 
lietuviams trukdo susižinoti ir 
susiorganizuoti.

Neturime dar prietelių. Vien 
savimi teprivalome pasitikėti. 
P. Gabrys tap-pat praneša, j 
(paskutinis laiškelis rašytas 8 
kovo) kad Europoje labai 
daug jau esą kalbama apie 
taiką ir kad taika galėsianti 
įvykti net ir netrukus. Taigi 
turįs bti Europoje ir budėti ir 
dėlto negalįs atvykti dabar į 

P. Gabrys Ameriką.

AMERIKONŲ IR LIETUVIŲ 
KONFERENCIJA CAM-' 

BRIDGE. MASS.
30 kovo ketverge, Cam- 

bridge’o pobažnytinėje svetai
nėje vietinio T. Fondo sky
riaus rūpesniu įvyko konferen
cija žymių amerikomj ir lietu
vių, kurioje dalyvavo apie 10 
vietiniij intekmngų amerikonų 
(daktarų, advokatų, bankinin
kų, politikierių) ir apie kita 
tiek vietinių lietuvių visuome
nės veikėjų. Be to buvo dar 
svečias iš AVorcester’io kun. 
J. J. Jakaitis. Kalbėjo ir pa
skaitas davė lietuviai ir ame
rikonai. Ypač pasižymėjo ge
ru Lietuvos praeities pažinoji
mu ir Lietuvai prielankumu 
adv. G. Shields iš Bostono.

Konferencija buvo šaukta 
tuo tikslu, kad priruošus ame
rikonų opiniją prie būsimos 
Tag Day, kuri bus Cambrid- 
ge tą pačią dieną, kaip ir 
Bostone, t. y. 15 balandžio.

Rep.

VOKIEČIAMS NEPAVYKO.
Londonas.

rė dvi atakas prie Verduno 
ant Douaumont forto. Ata
kas darė ir iš oro. Bet kaip 
pėstininkij atakos, taip ir la
kūnų neturėjo pasisekimo. 
Nors vokiečiai vartojo atakuo
dami degantį skystimų, bet 
vis buvo atmušti. O orinės 
atakos taip buvo nepasekmin- 
gos, kad septyni aeroplanai 
buvo nušauti.

Francūzai praneša, jog vo
kiečiai panešė didžius nuosto
lius. Praneša, jog susikro
vė krūvos vokiečių lavonų.

Vokiečiai da-

TAUTOS FONDO KOLEK
TORIAI.

Pereitą mėnesi pagal blankų 
Bostono lietuvių tarpe 

surinko.
1) Jonas Vilkišius

(Silver str.) $43.60
2) Benediktas Jaku

tis (Boston) $43.05
3) J. Jokubauskas

(Bowen str.) $34.55
4) Juozas Dilys (Bol-

ton str.) $32.62
5) Zigmas Usevičius

(Athens str.) $29.30
6) Petras Markevi

čius (E. Boston) $26.80
7) Jonas Petrauskas 

(5-th, Gold, 4-th str) $23.80
8) Pranas Strakaus-

kas (6, 7, 8, 9-th str.) $21.90
9) Petras Špokas (C,

F. D. str.) $17.00
10) Juozas Motiejū

nas (3-rd str.) $14.70
11) Jurgis Kazlaus

kas (ryt. dalyje City P.) 13.96
12) Leonas Švagždys 

(Roxbury, Charlest.) $13.95
13) Juozapas Aliko-

nis (2-nd str.) $12.71
14) Petras Matulio

nis (Dresser 1-st.. 
me str.)

15) Stanislovas 
reika (Broadway)

16) Petras Grigas
(Kneeland str.) $ 8.45

17) Ona Staniuliutė
(190 Kneeland str) $ 6.35

18) Feliksas Zalies-
kas (žiem. dal. City P.) $ 5.45

19) Tam. Bušniauskas
(Bradlev) $ 5.25

Vokiečių ataka ant Salonikų suerzino Graikus
Vienas vokietis suėmė Anglijos laivą. Didi nelaime ant geležinkelio.

BAISI NELAIMĖ ANT GE
LEŽINKELIO.

Cleveland, Ohio. — Apie 30 
(Ir tos į žmonių užmušta ir apie 50 su- 

kuomet susikūlė grei
tieji traukiniai ties Amherst. 
Vienas iš txj buvo 20-tli Centu- 
ry Linited. Antras trauki
nis buvo New York Centrai.

Kadangi tų traukinių va
gonai buvo plieniniai, tai su
lyginamai nedaug tenukentėjo. 

Pirma susikūlė du trauki
niu, o paskui ant tų skeveldų 
užlėkė greičiausias traukinys 
ėjęs 60 mylių valandoj 20-tli 

! Century. Tasai traukinys į 
nusprūdęs nuo hėgiii dar ėjo 
per 300 jardų. Ir ant jo nie- 
kas nenukentėjo.

Nelaimė ištiko anksti iš ry- j 
to. Trenksmas ir sužeistųjų I 
vaitojimas buvo girdėti už 
dviejų mylių.

Pagelba suskubo iš visur. 
Ambulensas lėkė iš Lorrai- 
ne ir Amherst, nuklimpo 
purve ir negrėje pribūti.

Amhersto majoras E. E. 
Foster liepė gaisrinį varpą 
skambyti per pusvalandį, kad 
visi žmonės sukiltų ir kas gy
vas bėgtų teikti pagelbą su- 
žestiems. O patys gaisrinin
kai tai pirmi leidosi nelaimės 
vieton ir pirmi pribuvo. Gai
srininkas Gillette ištraukė per 
langą sukiužusio vagono 20 
vaikų ir moterų.

Sužeistieji jau 6:30 vai. ry
to buvo atvežti į Elyria į Me- 
morial ligoninę.

UŽPULS RYGĄ

Londonas — Laikraštis Dai- 
ly Maill gavo iš Petrogrado se
kantį pranešimų:

Rusai taisosi Rygos fronte 
atremti vokiečių užpuolimus, 
nes vokiečiai rengiasi prie to, 
kad pavasariui auštant užpul
ti Rygą. Užpuolimas ant Ry
gos prasidės ne vėliau, kaip 
bėgyje keturių savaičių.

Yra nužiūrėta, jog vokie-į 
čiai pienuoja užpulti Rygą nuo 
žemės ir nuo jūrių kartu. Nes 
vokiečiai gabena Liepojaus uo- 
stan daug laivų. Tai aišku, 
jog vokiečiai pienuoja sunai- 
kyti Rusijos laivyną ir užvieš- 
patauti Baltiką.

Pakrantėse Rygos užlajos 
vokiečiai pabūdavo jo daug me
dinių bokštų su batarejoonis 
iš didelitj laivyno armotų. Tos 
batarejos atrems Rusijos ka
rinius laivus, jei jie bandys 
pakenkti vokiečių kariuome
nės veikimui Rygos fronte ar
ti jūrės. Perei^ rudeni ru
sai gerokai kenkė vokiečiams 
pakrantėse. Tai dabar vokie
čiai apsižiūrėjo.

Įstabu

Gra-
$ 9.40

No-
$ 9.20

DAUG UŽMUŠTA ATAKOJ 
IŠ ORO.

Paryžius. — Vokiečiai ata
kavo iš oro Salonikus. Ketu
ri vokiečių orlaiviai buvo nu- 

1 šauti. Iš viso septyni orlai
viai buvo užpuolę. Iš orlai
vių buvo taikyta į karinius 
laivus, bet nenutaikpta.

Į miestą nukritusios bom- j 
bos užmušė 20 žmoniij ir sužei- ! 
dė apie 40. Tarp užmuštųjų į 

■ ir sužeistųjų buvo graikai. Tas 
be galo įpykino Graikijos val
džią. Salonikų majoras tele
grafavo karaliui Konstanti
nui, kad ateityje apsauguotų 
gyventojus nuo panašhj užpuo
limų.

Anglijos 
kurs buvo 

amunicija dėl 
ir plaukė į 

Ant

I

Tai suprato, kad kas nors čia 
negero yra. Buvo duota ži
nia jurininkams sargams ir 
tuoj išplaukė garlaivis vyties 
Matoppa. Pasiviję, ameri
konai suriko vokiečiui, kad 
mestų ginklus. Vokietis švys
telėjo revolverius jurėn. Pas
kui buvo suareštuotas ir pa
sūdytas kalėjimam

Gali būti, kad tas vokietis 
buvo savo valdžios pasamdy
tas, arba darė tai iš savo iš
manymo, kad pasitarnauti tė
vynei, arba tai buvo papras
tas razbaininkas.

KAIP VIENAS VOKIETIS 
SUĖMĖ GARLAIVĮ.

Philadelphia, Pa. 
dalyką atliko jaunas vokietis 
Emest Schuler.

Jis suėmė didelį 
garlaivį Matoppa, 
priliuoduotas
Rusijos armijos 
Vladivostoką. Ant garlai- 
vio buvo 40 oficienų ir juri-1 
ninku.

Garlaivis išplaukė iš New | 
Yorko seredos pavakariu ir 
paplaukus apie porą valandų 
iš paslaptingos vietos atsirado 
ant garlaivio jaunas vokietis 
ir atstatė revolverį į kapitoną. 
Suėmęs kapitoną, pagadino 
bevielio telegrafo aparatą, pas
kui apsidirbo su kitais juri
ninkais ir taip apvaldė visą 
garlaivį.

Paliepė pasukti garlaivį į 
Delevare Breakwuter. Tuo 
tarpu šeimininkavo ant garlai
vio. Visus įbaugino jo nelies
ti, nes padėjęs penkias bom
bas ir jei tik kas' jam darytų 
ką blogo, tai girdi jis susprog- 
dytų ir viskas subirėtų į šipu
lius.

Schuler reikalavo iš kapito
no 2.000 svarų. Kapitonas 
pasakė tiek neturįs. Tai tuo
met liepė kapitonui atidaryti 
spintą. Pasiėmė, ką bran
gaus rado.

Turėdamas viską, ko norė
jo, vokietis su revolveriais a- 
biejose rankose stovėjo ant de
nio ir tikėjosi arti kranto e- 
sant sėsti valtin ir išplaukti 
ant kranto.

Bet tuo tarpu buvo nutė- 
mytas nuo kranto sup. Aimus- 
den, "kaip jis stovėjo ant de
nio su revolveriais rankose.

VENNA. — Austrijos lakū
nai bombardavo iš oro Veneci- 

kelių 
kartu 
karės

ją. Metė bombas ant 
namų. Tai septintu 
atakavo tų miestų nuo 
pradžios.

BŪDAVO S GELEŽINKELĮ
MANDŽURIJOJ.

Pekinas, Chinija. — Chini- 
jos valdžia sutiko leisti Rusijai 
statyti geležinkelį šiaurinėj 
Mandžiurijoj. Rusijai rūpė
jo ten pasistatyti geležinkelį 
todėl, kad po karės su Japo
nija geležinkelis pietinėj Man
džiurijoj perėjo Japonijos kon
trolėm

Naujasis geležinkelis eis 
nuo Barbino per Mandžiuriją 
šiaurės link į Aigun. Bus 
662 mylhj ilgumo. To gele
žinkelio pastatymui Rusija už
trauks $10 milijonų paskolos.

Uniontown. Penu.— Du Pont 
parako dirbtuvėj įvyko smar
ki ekspliozija. Ekspliodavo 
1.500 svarų parako. Nuosto
lių $20000. Buvo—sužeisti 
trys darbininkai.

RYMAS. — Venecijoj italai 
nušovė keturis austrų aeropla
nus. Keturi oficieriai pakliu
vo nelaisvėn. Jij numestos 
bombos, vienok, sužeidė še
šis žmones.

DAUGYBĖS SERBŲ ŽUVO.

Bernas — Šveicarijos Rau
donojo Kryžiaus atstovė p-lė 
Comte pranešė iš Salonikų, 
jog teutonams užplūdus Serbi
ją 30.000 serbų nešinosi Saloni- 
kų link. Bet kadangi tuo laiku 
buvo smarkūs speigai ir šal
čiai, tai tik 8.000 tepasiekė 
Salonikų. Kiti žuvo pusnyse 
ir iš bado.

San Antonio, Texas. — Su
degė kliubo naimai. Sudegė 
kartu šeši žmonės.

LONDONAS. — British 
South Ofica kompanija paskel
bė, jog skiria 500.000 akrų 
žemės pietinėj Afrikoj karei
viams po karės. Be to kom
panija prigelbėsianti prasidėti 
ant ūkio.

VILLOS DARBELIAI.
Į San Antonio, Texas, atė

jo žinios, jog ties Guerrero 
Vilią išžudė būrį kareivių iš 
172 žmonių. x

Dabar Carranzos ir Suvie
nytų Valstijų kareiviai jau esą 
netoli Vilios.

Gen. Pershing, kuris veda 
Suv. Valstijų raitariją Mek
sike pranešė, jog trys dienos 
atgal Caranzos kareiviai buvo 
susikibę su villistais. Villistai 
pasitraukė nuo mūšio lauko.

Nuo amerikonų Meksikoj 
atėjo žinia, jog Viliai vienoj 
sodyboj vos galas nebuvo pa
darytas. Tai atsitiko, kuo
met jis kankino penkis meksi- 
konus. Vienas paspruko ir 
šokęs ant Vilios, ėmė smaug
ti. Bet tuo tarpu pripuolė 
Vilios šalininkai ir primušė 
smaugėją. Tai buvo Palanco 
šeimyna, kurią Vilią išžudė 
Tą darė dėl to, kad ta šeimy
na turėjo dalykus su ameriko
nais. Tai buvo Vilios perser
gėjimas, kad meksikonai nie
ko neturėtų su amerikonais.

Iš Juarez gen. G. Gavira 
pranešė Carranzai, jog jis su
žinojęs būk Vilią esąs pašau
tas į koją.

DIDIS SKANDALAS AMU
NICIJOS UŽSAKYMUOSE.

Ottawa, Kanada. — Kana
dos parlamente atstovas Geor
ge W. Kyte papasakojo tokius 
dalykus, kurie nustebino vi
sus. Minėtas atstovas aprei
škė, jog gegužio 25 d. 1915 m. 
American Ammunition kompa
nija buvo inkorporuota ant 
$1.000.000, o tebuvo sudėta tik 
$1.000. Birželio 9 d. 1915 m. 
buvo inkorporuota Internatio- 
nal Arms and Fuse Co. New 
Yorke ant $1.500.000, o pinigų 
tebuvo sidėta tik $3.000. Tas 
viskas buvo daroma su žinia 
Kanados karinės valdžios. 
Kaip tik buvo daromi toms 
kompanijoms užsakymai, tai 
joms buvo išmokėta $2.166. 
000, o po keturių mėnesių dar 
buvo išmokėta $1.083.300.

Šitoks parlamente apsireiš
kimas be galo nustebino ir su
judino Kanados valdžią.

Gen. Sir Sam Hughes. mi
licijos ministeris, kurs davė 
tuos ušsakymus, yra Londo
ne. Tuoj pareikalauta, kad 
jis pribūtų ir išaiškytų kame 
dalvkas. Premieras Borden I *

Į ketino atvažiuoti į New Yorką 
į advokatų pokilį, bet tokį 
skandalą išgirdęs, atsisakė va
žiuoti.

KAS GINKLUOJA VILLĄ.
Washingčon, D. C. — Justi

cijos departamento agentai su
sekė, jog ginkluoja ir amuni
cija aprūpina amerikonai, t.y. 
Suvienytose Valstijose dirbto
mis kulkomis villistai šaudė 
Suvienytų Valstijų žmones. 
Pirma buvo spėliojama, jog 
vokiečiai pasidarė Vilių savo 
įnagiu, bet paaiškėjo, jog tas 
spėjimas neturi pamato.

NELAIMĖ KASYKLOSE.
Johnstown, Penu. — Cone- 

maugh Smoklless Coal kompa
nijos kasykloj ištiko ekspliozi- 
ja ir užgriuvo apie devynis 
žmones. Tame skaičiuje ir sup. 
J. Waddell. Toje mamoje 
darbai nėjo pilnai, todėl nebu
vo daug darbininkų ir todėl 
nedaug tenukentėjo.

Gyvasties gelbėtojai smar
kiai darbuojasi, kad atkasti 
užgriūtuosius, bet jų darbui 
kenkia dūmai ir garai.

PLATINKITE TARP SVE TIMTAUČIŲ LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

A PLEA FOR THE LITHUANIANS
10 c. nu meris.

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

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

324 Wharton Street, :: ; ::: ::: Philadelphia, Pa.• . 4
fHUSU2

“Pažangos’’ Skaitytojams
Šios “Pažangos” No. 1 (1916) daug numerių buvo iš

siųsta visai neužsisakiusiems. Kaip kuriems žinomiems ka
talikiškosios laikraštijos rėmėjams pasiuntėme po keletu 
“Pažangos” kopijų, pasitikę danui pilnai jog jie pasirūpįs 
juos praplatinti savo apylinkėse ir už parduotus numerius 
mums grųžįs pinigus agentams leidžiama kaina.

“Pažangos” gi No. 2 (1916), buvo išsiųsta tiktai 
jau užsimokėjusiems prenumeratoriams ir atsišaukusiems a- 
gentams pardavinėti ir platinti “Pažangų.”

Norintieji gauti “Pažangų” reguleriai malonėkite tuo
jau atsiųsti prenumeratų žemiau paduotu adresu.

“Pažangos” rėmėjai ir agentai kurioms “Pažangos” 
No. 1 buvo išsiųsta po keletu kopijų, neparduotus numerius 
meldžiami grąžinkite tuojaus administracijom Redakcijos 
ir administracijos reikaluose krepkitės šiuo adresu:

44

Išviso $372.04 
Be to dar sekantiems mė

nesiams išrinkti kolektoriai:
20) Valerija Varžinskaitė 

(Mattapan ir Stouton)
21) A. Lukošius.
22) J. Šeikis (vieton atsi-

RUSŲ FRONTE.
Vokiečių pranešama, 

ties Naroče ežeru rusai nedarė 
atakų. Bet užtad rusų arti
lerija smarkiai ten veikusi ir 
taip-gi smarki kanonada ei- sakiusio J. Kazlausko), 
nanti į šiaurę nuo Vidžių ir 
ties Jakobstadtu.

jog

I

LONDONAS. — Baisi jūrės 
audra buvo sutraukius povan
deninį telegrafų tarp Holandi- 
jos ir Anglijos. Telegrafas 
dabar taisomas.

I
LIVERPOOL, 10.000 doki- 

nių darbininkų sustreikavo. 
Reikalauja didesnės mokesties. 
White Star, Cunard, Domi- 
nion, Allan ir Canadian Paci- 
fic linijos tuo streiku palies
tos.

)
I

EL PASO, TEXAS. — J. 
W. Alleson, 26 metų amžiaus, 
buvo antru leitenantu 13-oj ka
valerijoj, kuri gaudo Vilių. 
Kelionėj prasišaldė, grįžo at
gal ir pribuvęs į Fort Bliss pa
simirė.

APVOGĖ ŠV. PETRO BA
ZILIKĄ.

Paryžius. — Iš Italijos atė
jo žinia, jog keletas vagilių 
įslimpino į Rymo Šv. Petro ba
ziliką ir pavogė devynis bran
gius paveikslus. Tų paveiks
lų vertė yra pustrečio milijono

. dolerių. Daroma tyrinėjimai.

New York, — Jack London 
išstojo iš Socialist Partv. Pri- 
sidėsiąs prie revoliucioniškes- 
nio judėjimo, nes Socialist Par- 
tv esanti perdaug užmigus. 
Pats nepasakė prie ko prisi-j 
dės, bet spėjama kad prisidė-į 
siąs prie I. W. W.

__________

AMOY, CHINIJA.—Iš Swa- 
tow, Kwantungo provincijos 
pranešama, jog ten eina mū
šiai. Svetimžemiai persergs- 
tami, kad sauguotūs.

PARYŽIUS. — Italijos pre
mjeras Salandra,dalyvavęs ka
rinėj konferencijoj, pasakęs 
jog visais nutarimais ir rezo
liucijomis visų valstijų atsto- 

i vai buvo patenkinti.

Pažanga”
P. 0. Bjx 204 Girardville, Pa
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Našlaitė.
Išvargus, nuliūdus našlaitė maža 
Prie durių stovėjo turtuolio; 
Nudriskus, nuplyšus ir kojom basa 
Ji pašalpos meldė nuo pono.

Su plakančia širdžia, krūtinėj banga, 
Duris ji dabojo auksuotas,
Ir laukė našlaitė, kad pono ranka 
Nušluostis akis ašaruotas.

Pikta ir nedora turtuolio širdis 
Atstūmė mažutę bėduolę;
Ją alkis kankino ir geso viltis 
Nuliūdusi verkė varguolė.

Praeidamas pro šalį, prasčioas žmogus, 
Jis ištiesė ranką mergaitei:
— Kentėkime, sako, bendrai mes vargus,
— Visi mes ant svieto našlaičiai.

L. Šilelis. suo-
Jo

Vakaro
Dainele.

Skaisčioji saulelė 
Nusėdo už šilo;
Paukštelių dainelė 
Senai jau nutilo.

Tik vargšė pelėda 
Nakties glūdumoje 
Lyg rauda, lyg gieda 
Lyg graudžiai vaitoja.

Laukai ir miškeliai 
Nurimo, užsnūdo, 
O balos, upeliai 
Į rūką, paplūdo.

Gamtužė nutilo, 
Tartum sužavėta; 
Tik mėnuo pakilo 
Ant skliauto žvaigždėto;

Ir arti, ir toli
Jau viskas sumigo... 
O, mylimas broli, 
Užgausiu aš stygą.

Tu griaudžią dainužę 
Užtrauk iš krūtinės 
Tegu tos bakūžės 
Užsnūsta dūminės.

Te vargšai-artojai 
Saldžiai pasapnuoja, 
O daina jautrioji 
Te juos užliuliuoja.

Z. D.

Baidykle.
) _____________ ___

yienveiksmis vasaros vaizdelis iš lietu
vių sodiečių gyvenimo.

Veikentieji asmenys:
Ylčiūnas, laukų sargas.
Jonukas, linksmas, vikrus pusbernis. 
Kazys

jo sėbru
Vincas
Sruoga, medžiotojas.
Vasarojaus laukas. Kulys miežių dirvos, 

apie ją pieva. Žolė nupiauta. Kairėje scenos 
pusėje ir gilumoje miškelis. Miežiuose stovi bai
dyklė: dvi kryžmai sudėti lazdi, ant kurių už
vilktas suplyšęs rūbas; ant viršaus sena kepurė. 
Prievakaris... Scena kaikurį laiką tuščia. Sod
žiuje girdžiasi klegesys, piemenų rikavimai, mat 
gena keltavas namo. Neužilgo ateina laukų sar
gas Ylčiūnas.

Vincos balsas. Nerėkaukit Aš čia (Pasiro
do trečias jų sėbras, Vincą.) Na
ką pasakysit? Kam kvietėt?

Jonukas. Mat kame dalykas. Nedėlioj Yl
čiūnas pas Abromą kirto laižybas su 
Banelių, būk jis visai nebijąs baidyk
lių, nes jų, pasak jo, nesą. Taigi 
Banelis (manęs prašė jį kokiuo norint 
būdu pagązdinti, už ką žadėjo ma
garyčių. Užtat aš sumaniau atsisto
ti vieton šitos baidyklės, apsivilkti 
skarmalais ir pradėti judėti, rėkaut, 
švilpt. Aš manau — jis nusigąs.

Pusberniai. Beabejo.
Vincą. Tai bus juokų.
Jonukas. Tai-gi mes su Kaziu tave, Vincą, 

ca, kaipo gerą berniuką pakvietėm. 
Andai dar tu mus ir vaišinai. Na, prie 
darbo. Netrukus jis gali sugrįžti.

Kazys. O atsinešei Jonuk, suodžių.
Jonukas, štai. Turiu.
Kazys. Tepkis.
Jonukas. Geriau tu mane ištepk.
Kazys. Duokš. (Paima nuo Jonuko 

džių ir jomis tepa draugo veidą, 
sėbras nuoširdžiai juokiasi.)

Kazys. (Ištepęs) Gerai bus. Koks tu baisus 
dabar, Jonuk! Tikras velnias, tik 
be ragų. Akys žiba, it kraliko. Nu
mirs Ylčiūnas iš išgąsčio, pamatęs 
naktį tokią baidyklę.

Jonukas. Tikrai baisus?
Vincą. Nugi. Cha, cha, cha!
Jonukas. Atneškite man rūbus. (Vincą at

neša visą baidyklę. Jonukas užsivel
ka baidyklės rūbais, ir eina rankas 
ištiesęs josios vieton.) Ką vyreliai? 
Mes kai žinom, tai mums nebai
su, bet nežinant tai nors mirk iš bai
mės. Cha, cha, cha!

Jonukas. Pasislėpkit jūs krūmuose, nes ga
li ateiti Ylčiūnas. (Pusberniai ei
na krūmuosna, nešdami Jonuko rūbus 
ir lazdas).

Vincą. (Pašnabždomis iš krūmų). Tu, Jo
nuk, iš karto, kai ateis Ylčiūnas 
nieko nedaryk, tik paskui jam trupu
tėlį užsnudus, pradėk visokiais keis
tais balsais rėkti, švilpti ir vis pama
žu artinkis prie jo.

Jonukas. Tylėk. Mokėsiu.
Kazys. Klausyk, Jonai. Ryt taip apsirėdę eisim 

Grašios mergų baidytų. A?
Jonukas. Nutilkit, meldžiamieji, 

čiūnas užgirs. Tai bobos.
lės negali iškęsti nekalbėję. 
Ts... ts... Ateina.

SCENA III.
Ylčiūnas ir baidyklė.

(Ateina Ylčiūnas. Žiovauja.) Miego 
noris. Nuobodu. Ir ugnis užgęso. 
(Kursto ugnį.) Gaila, kad bulvių ne- 
atsinešiau, būč pasikepęs. (Užsimąs- 
to lyg ir apsnūsta.)

Baidyklė. (Keistu balsu — dusliai) Y, i, i. i.. 
viau, viau!

Ylčiūnas. Kas čia? Katinas?
Baidyklė. (Vėl suriksta, balsiau.) Ci, ci, ci, ci... 
ci, ci...
Ylčiūnas. Ne,

arti.
čiūnas klausosi, dairos į šalis, 
ga baidyklė sušvilpia, sukruta, 
čiūnas ją pastebi. Nusigąsta.) 
vuliau tu mano, Dievuliau! 
bar bus? (Žegnojasi.)
(Vaikinai kaišioja galvas iš krūmų, 
susirietę juokdamies iš Ylčiūno bai
mės.) Kas čia? Žvirbliams baidyklė 
velniu pavirto. (Įsidrąsinęs.) Ne, aš 
juk nebijau baidyklių, nebijau vel
nių, 
lės.) 
jaus?
nebijau, prapulk. (Žegnoja. Tuo tarpu 
baidyklė sujunda, pradeda artinties; 
Ylčiūnas bėga atgal prie miškelio.)

Baidyklė. Cha, cha, cha! Ylčiūnai, tu man 
negrūmok, aš tavęs nebijau. Aš 
ne velnias — aš pakaruoklis, aš ledo- 
kas. Aš tave pakarsiu, iš tavo 
jo gardų vynelį padarysiu, iš 
kaulelių vežimėlį ir tavo dūšelę 
lon nunešiu. Cha, cha, cha!

Ylčiūnas. (Nubalęs, kalba patylomis

Kazys.

Dar Yl- 
Minutė- 
(Tyla.)

čia ne katino balsas, visai 
Kas čia gali būti? (Tyla. Yl- 

Stai-
Yl- 

Die-
kas da- 
Baisu.

SCENA I.

Ylčiūnas (vienas).
Pasiankstinau. Reikia sukurti 

ugnį, netaip bus nuobodu. (Eina 
miškelin, atsineša šakalių, sukuria 
ugnį Pamąstęs). Vargai lapoja, var
gai šakoja, vargai vargeliuos žydi — 
sako priežodis. Teisybė. Sunku ne
turtingam žmogui gyventi šiame pa
saulyje, sunku. Visi greit saldžiai 
sumigs, o tu žmogau, dirbęs per 
dieną, vėl vaikščiok visą naktį po 
laukus, saugodamas svetimų gėrybes. 
(Krūmuose pasirodo du pusberniu.) 
Eisiu apžiūrėt Lygiąją; maž Juknėnų 
arkliai vėl avižose. (Nueina. Iš krū
mų išlenda Jonukas ir Kazys.)

SCENA II.
Jonukas, Kazys paskui Vincas.

Jonukas. Ylčiūnas nuėjo. Laimė broliuk, 
jei mudviejų krūmuose jis nepastebė
jo. Cha, cha, cha! Štai ir baidyk
lė. Kame Vincą, kodėl jis neateina.

Suys. Sakiau, — nuvedęs arklius naktigonėn 
ateis.

Jonuk.-.- šūktelėk.
Kazys. (Šaukia) Vincą! Ei Vincą!

<
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(Prisiartina arčiau prie baidyk- 
Kas tu toks, sakyk man tuo- 
Ką tau reikia? Aš nieko

krau- 
tavo 
pek-

pote
rius.) Palik baidykle... baidyklei ma
ne gyvą. Aš tave taip myliu, taip 
myliu, kaip nieks tavęs dar nėra my
lėjęs. Palik... gyvą. ..gyvą...

Baidyklė. (Palengva vis artinas prie Yl- 
čiuno.) Ir aš tave myliu, eikš ma
no glėbin pamyluosiu, ant ąžuolo ša
kos pabučiuosiu. Cha, cha! Ci, i, i...

Ylčiūnas. (Nusigandęs griūva ant šieno ku
petos.) Visi šventieji, gelbėkit!... 
Žmonės... žmonės neapleiskit! Ai! 
(Vaikinai krūmuos neperstoja juok- 
ties.)

Baidyklė. Hi, ha, ha, ha. (Girdėties žing
sniai. Baidyklė traukiasi atgal sa
vo vieton. Ylčinas be žado guli ant 
kupsnos šieno. Kaikurį laiką tyla.)

SCENA IV. .
Tie patys ir Sruoga.

Sruoga. (Ateina su šautuvu.) Koks čia riks
mas, keisti balsai? Net Asiūkli- 
nėj užgirdau. Ar žmogų, sakau, 
smaugia. (Pamatęs Ylčiūną.) Kū
mai, kas su tavim? Kodėl čia?

Ylčiūnas. (Vaitodamas.) Ai, ai, ai! Mirštu... 
mirštu...

Sruoga. (Į šalį.) Beje tik su juo ar ko
kia nelaimė neatsitiko. (Prie jo.) 
Kas su tavim pasidarė? Sakyk, sa
kyk.

Ylčiūnas. (Vaitoja) Ai. ai!
Sruoga. (Nusigandęs.) Kas? Kas? 
Ylčiūnas. Pikta dvasia. Ai!
Sruoga. Kokia pikta dvasia?
Ylčiūnas. Velnias.
Sruoga. A?
Ylčiūnas. Pakarti nori. 
Sruoga. Kame jis ? 
Ylčiūnas. Tenai.
Sruoga. Kame tenai ?
Ylčiūnas. Bijau rodyti... ai... piktos 

šio negalima pirštu rodyti, 
tai jau visiškai pakars.

Sruoga. Na tai pasakyk, kame jis yr. 
Ylčiūnas. Mie... miež... miežiuos.
Sruoga. Ten žvirbliams, varnoms baidyklė. 
Ylčiūnas. Pikta dvasia pavirto velniu. 
Sruoga. Kaip tai gali būti? Kas su tavim? 
Ylčiūnas. Prieteliau brangus, kūmai tu mano, 

gelbėk. Nekaltą žmogų pakars ir ką 
tu jai padarysi.

Sruog. (Ir-gi nusigando.) Kaip aš pagelbėsiu. 
Geriau bėgkiva mudu kuogreičiausia 
• v v • is čia.

Baidyklė. (Sukruta) Ci, i, i...
Sruoga. (Žegnojasi ir-gi.) Bėgkim kūmai, bėg- 

kim.
Ylčiūnas. Nebėgkim nuo velnio, jis vistiek 

pavys ir pasmaugs; šunį, arklį pave
ja, o žmogaus, mat, nepavys. Pamė
gink vely šaut.

Sruoga. O kai nekliudysiu?
Ylčiūnas. Pamėgink, visvien blogai. (Vai

kinai ir baidyklė nusigąsta. Sruoga 
taiko šaut. Baidyklė tuotarpu puo
la ant žemės.

Baidyklė. Užmušit gyvą žmogų... Dova
nokit ... Aš ne velnias, aš... aš... 
Jonukas Smetona, Antano sūnus 
(Sruoga ir Ylčiūnas susigėdinę didžiai 
stebisi.)

Sruoga. Tai tu, Jonuk.
Baidyklė. (Ašaruodama.) Aš, aš...
Sruoga. Tai kam tu baidai žmones. Dar 

nuomarą įvarysi.
Jonukas. Mat kame dalykas. Ylčiūnas su 

Banelių kirto laižybas, būk jis ne
bijąs baidyklių. Banelis-gi mane su 
berniokais paprašė jį nugązdinti. Ei
kite čia. (Pusberniai išeina iš krū
mų.) Užtad ir aš apsivilkau šitais 
žvirblių baidyklės drabužiais ir... 

Sruoga ir pusberniai. Tai pralošei, Ylčiūnai, 
laižybas. Gersim nedėlioj alų? A? 

Ylčiūnas. (Susigėdinęs.) Gersim, gersim. (Visi 
juokiasi).

Uždanga.

dva- 
tada

K. G.

Socijalistiškas Tei
smas ir Nuosprendis.
Nesakysiu kur ir kokiu laiku tai įvyko. 

Ant galo, tas ir nesvarbu.
Atsitiko tai vienoje socijalistu kuopoje, 

N. N. mieste. Dalykas tame, kad tos soci- 
jalistų kuopos sekretorius liko apkaltintas kuo
pos pinigų... ne, nesakysiu pavogime, bet taip 
sau savo reikalams praleidime. Gręsė skan
dalu. Sužinoję apie tai nariai begalo suju
do. Karščiavosi dėl to dalyko tuo labiau, kad 
pašaliniai, sužinoję apie tokį socijalisto pasi
elgimą, tos kuopos nariams akis spirgino.

— O ką jūs dabar pasakysite, jūs svie
to lygintojai? — iš augšto ir su panieka soci- 
jalistams užduodavo klausimą.

Socijalistai tylėjo dantis sukandę. Augo 
kerštas ant savo kuopos sekretoriaus ir rengė
si jį iš kuopos prašalinti. Dalykas tapo ištir
tas, surasta aiškiausi priparodymai. Sušauk
ta nepaprastas susirinkimas, atsikviesta ir 
kaltininkas, kuriam rengtasi uždėti kosmar- 
kiausią bausmę, išduoti aštrų verdiktą.

Pasipylė apkaltinimai. Stojosi vienas, 
stojosi kitas, koaiškiausiai išdėstė kaltybę. O 
kiek būta išmetinėjimų!

— Pone sekretoriau! Pasitikėjau tavi
mi, išstūmėme priekin. Pasirodai esąs pasi
tikėjimo nevertas. O gėdą, gėdą kokią mums 
visiems padarei! Atminki e, kad mes, soci
jalistai, visur ir visuomet skelbiame kitų netei
singumą, vagystę. Vagys kapitalistai, val
dininkai vagys, kunigai lupikai. Mes visus 
vagiu ome. Sakėme, kad vagystę sustab
džius, reik socijalistu valdininkų, reik soci
jalizmo. Ką mes dabar pasakysime? Juk 
kiekvienas lengvai mums atrež: “kitų vagystė 
buvo-nebuvo, bet nepriparodyta; o jūsų sek
retorius andai jūsų kasą nujojo. Jau ačiū, 
sveikas!” Ir tą turėsime išklausyti. O kur 
dar pajuoka, mūsų priešų pasityčiojimas Su
prask, kokią skriaudą mums padarei!

Tokių ir panašių lamentacijų teko išgirsti 
nuo visų neskaitlingos kuopos narių.

Kaltinamasis sekretorius tylėjo, it su kąs
niu burnoje. Prokuroriški jo “draugų” ap
kaltinimai buvo nesmagūs, 
kaltę nuversti, 
kad 
vos.
vą.

Prokuroriški jo ‘ ‘ draugų
Reik teisinties, 

Bet prasikaltimas taip aiškus, 
savęs pateisinimui reikėjo Saliamono gal- 

Sekretoriaus ir turėta saliamonišką gal-

Išklausius visų išmetinėjimų, reikėjo ir 
žodis tarti. Atsistojo.
— Draugai! Skaudu tai prisipažinti ir 

pažymėti, bet kuopos pinigus aš praleidžiau. 
Praleidižau, nes reikėjo. Kas iš jūsų reikalų 
neturi? Prie šio'kapitalistiško surėdymo, prie 
kapitalistų nežmoniško godumo, žmonių lupi
nio, jūs gerai žinote, kad darbininkas žmo
gus negali uždirbti nei savų reikahj aprūpini
mui. Tą mes visuomet kalbėdavome. Kas 
psistatė kalėjimų? — Kapitalistų valdžia. Kas 

; į tuos kalėjimus žmones • sugrūdo ? — Kapita- 
' listiškas surėdymas. Ar kaltindavome mes 
tuos žmones į kalėjimus patekusius? Ne, nes 
jie nekalti. Kaltas kapitalistiškas surėdymas. 
Draugai, kodėl jūs mane kaltinat, o ne kapi
talistišką surėdymą? Kiekvienas iš jūsų iš- 

Į didžiai man prasižengimą į akis metate, pra
sikaltimą tėškėte, bet nei vienas iš jūsų nepri- 

Įsiminėte apie kapitalistišką tvarką, kuri pini
gus išrado ir madon įvedė. Ne aš, bet pini
gas yra didžiausiu piktadėju. Dėl pinigo pa
pildomos vagystės, dėl pinigo užmušėjysčių 
daug atsitinka, dėl turto ir karės vedamos. 
Pinigas, kapitalistiškas surėdymas šiame at
sitikime kaltas, bet ne aš. Panaikink pinigą, 
aš nebūčiau turėjęs progos to, anot jūsų, pra
sižengimo papildyti. O vienok jūs mane, bet 
ne pinigą ir šį netikusį surėdymą kaltinate. 
Kur jūsų principai, už kuriuos mes drauge ko
vojome? Ar jūs esate nuosekliais? jūs ge
rai žinote ir tas jums senai mūsų vadų išaiškin
ta, kad žmogų valdo aplinkybės. Aplinky
bės viską verčia daryti. Jos priverčia žmogų 
iš vienos vietos kiton gabentis, jos įmeta žmo
gų vargau, jos padaro jį ir vagim, plėšiku. 
Kuo kaltas žmogus, kad tokias netikusias ap
linkybes sutvėrė dabartinis kapitalistiškas su
rėdymas? O jūs į aplinkybes neatsižiūrėjote, 
bet tiesiog mane apkaltinot. Bijotės priešų, 
jų pajuokimo. Kas bijosi, tas bailys. Ne
jaugi bijotės prikaišiojimų, kurių niekados ne- 
stokuoja, nejaugi esate bailiais? Ko jūs pri
stojote prie šios kuopos, jei bijotės pajuoki
mo? Vagystė! Kuo aš kaltas, 
mane privedė kapitalistiškas 
Draugai pamąstykite, ką darote!

“Draugai” tuo tarpu mąstė.

jam

kad prie to 
surėdymas ?

Ir juo to
liau mąstė, juo aiškiau matė, kad sekretorius 
yra nekaltas, o kaltas tas jų nepakenčiamas 
surėdymas. Ir nusprendė, kad ne sekreto
rius, bet tas surėdymas yra kaltininku.

Bet dėl atsargumo, išrinko kitą sekreto
rių, o savuose protokoluose apie tą incidentą 
pažymėjo: “Kadangi dėl kapitalistiško surė
dymo ir to surėdymo netikusių aplinkybių 
sekretorius X buvo priverstas išeikvoti kuopos 
kasą, išsirinkome kitą sekretorių. Senasis 
sekretorius teiksis išeikvotus pinigus prie pro-| 
gos sugrąžinti.”

Senasis sekretorius, vienok po kiek laiko 
visai kuopą pametė. Pinigai taip ir nesug
rįžo.

Tėvynės ateitis - musų rankose.
Lietuvių išeivija Amerikoje 

pergyvena sunkiąsias valan
das. Bet dabartinį laiką po
draug galima pavadinti mūsų 
tautinės sąmonės atgijimo mo
mentu. Sunkiosios valandos 
persistato todėl, kad mūsų tar
pe sukilo gaivalai, kurie tik 
dar nesenai visuomenei buvo 
svetimi ir nežinomi. Šiandie 
jie sukilo kaipo baisiausia au
dra ir statosi, būk jie esą to
kie galingi, kad prieš juos 
sutrupėtų ir pagarsėjęs prūsų 
militarizmas. Bet, ačiū Die- patylomis knaisiojosi po visuo- 
vui, lietuviai katalikai laiku meniniais pamatais.
pajuto tą savo priešininkų pa- tik pažadinti katalikai (mūsų 
salingą veikimą ir suskato plačioji visuomenė) pakilo ir 
ginties. Ir mūsų išeivija ne juokais suskato darbuoties, 
ginsis, kaip pridera kiekvie- tuomet ir laisvamaniai ant ko- 
nai tautai ginties nuo viduji- jų pašoko, 
nių savo priešininkų.

Lietuvių katalikų išeivi jo- Į į mūsų gyvenimus, 
je priešininkais pasirodė soči- siais laikais jis susitelkė į ne- 
jalistai ir laisvamaniai. Pir- i skaitlingą būrį ir jau mėgina 
mieji pasivadiną lietuvių dar- mūsų visuomenei diktuoti ko- 

f

bininkų užtarėjais-geradariais, 
antriej i-nepaprastai 
tais” tautininkais.

“karš- 
Ir kaip 

vieni, taip ir kiti vienodą tiks
lą turi — darbuojasi mūsų 
tautos pragaištingumui. Vie
ni ir kiti mūsų katalikiškoje 
visuomenėje platima neapsi- 
kentimą, ardo visokią užsi
mezgusią vienybę.

Kol lietuviai katalikai Ame
rikoje seniau mažiau rūpinosi 
savais reikalais, tie mūsų tau
tos ir tikėjimo priešininkai

Bet vos

Ir šiandien jie 
jau tiesiog laužiasi per duris 

Pastarai-

j

J. š — as.

kius tai savo išgalvotus ir 
naujai nukaltus ‘principus.” 
Jų menka saujalė, klausykite, 
nori vadovauti visuomenei, 
antmesti šitai savo norus!

O jų norai ne bile kokie. 
Mėgina lietuviams darbinin
kams inkalbėti, kad tikėjimas, 
tai kiekvieno asmens privati
nis daiktas, neturintis su tau
ta jokio sąryšio. Taip-pat iš
randa, kad mūsų kunigai 
darbuotųsi tik sau pavestų 
žmonių dūšių išganymu ir 
neužsiiminėtų net kokiais vi
suomeniniais reikalais. Jų 
manymu, katras kunigų el
giasi priešingai, t. y. kat
ras ima darbuoties visuo
menės labui, toksai yra kle
rikalas ir jis platina klerikaliz
mą.

Nenuostabu tatai, jei šian
die tie be Dievo doros moky
tojai sugalvojo net naują ko
kią tai srovę-partiją vardu 
‘katalikai klerikalai.” Ir pa
sak jų, tie “katalikai kleri
kalai” daug kuo skiriasi nuo 
katalikų. Mat, pirmieji ti-

kybinius veikalus politikon vė
lią, antrieji-užvislabiaus ger- 
bią tikėjimą, nes jo nemaišą 
politikon.

Toksai galvojimas nors pats 
savaimi taip kvailas, kad kvai
lesnio negalima nei rasti, te- 
čiau atsiranda tokių šiaudinių 
katalikų, kurie tiems filozofa- 
vimams intiki ir savo neišma
nymu džiugina laisvamanius. 
O šiaudinių katalikų visur ga
lima sutikti. Antai nekursai 
vienas ištvirkėlis laikraštis pa
siėmė sau už obalsį kariauti 
prieš išsvajotą “klerikaliz
mą.” Tas laikraštis nesup
ranta, ar nenori žinoti, kad 
iš to jo pasielgimo laisvama
niai gardžiai pasijuokia. Jie 
juokiasi, kad jis tokiuo savo 
žioplu pasielgimu nustoja vi
suomenės užsitikėjimo. Kad 
praranda tai, ką per eiles me
tų buvo ingijęs.

Ve tik garbė Dievui, kad 
kaip laisvamanių, taip ir šiau
dinių katalikų yra nedidis 
skaitlius. Bet ir tasai nežy
mus skaitlius kelia tokį baisų 
trukšmą, kad, tarytum, jų 
būtų didi galybė, sudaranti 
visuomenės didžiumą.

Tuos trukšmadarius ir lie- 
' tuvių vienybės griovikus — 
sunku intikrinti, kad jie ne
gerai elgiasi kovodami prieš 
dvasiškiją. Nes kas kovoja 
priešais dvasiškiją, tas griau- 

Į ja tikėjimą. Kiekvienam tas 
juk yra žinoma. Nes užgauk 
bile kokią kūno dalį, visą kū
ną peršti, visą kūną skausmas 

■ perima.
Socijalistai su laisvama

niais tai labai gerai žino ir to
dėl jie visuomet taiko opiau- 

; sion mūsų visuomenės vieton. 
Tuo būdu jie tikisi lietuvių 
jausmus atbukinti, kad pas
kui lengviaus būtų juos savo 
pusėn patraukti.

Tečiau taip manydami jie 
į labai daug apsirinka. J ei 
seniau jiems teko sumeškerioti 

' kelis desėtkus pasekėjų, tai 
tegu už tai padėkoja gyvavu
sioms tuomet aplinkybėms. 
Šiandie tarp lietuvių darbinin
kų jie nieko sau negali laimėti, 
nors tam tikslui pavartotų ne
žinia kokius žabangus. Šian
die lietuviai darbininkai jau 
tiek nubudo, kad nesiduos 
bile kam vadovauties. Šian
die lietuviai katalikai ir jų 
jaunuomenė tiek augštai paki
lo, kad atskiria gerą nuo blo
go ir žino, kas jiems bloga, 
o kas gera velija.

Mūsų, lietuvių katalikų, v- 
ra didžiuma ir todėl mes su 
savo paklydėliais neturime rei
kalo nei rokuoties; kaip lie
tuvių tautos, taip ir išeivijos 
tolimesnis likimas yra mūsų 
rankose. O kad socijalistai 
su laisvamaniais sukilo prieš 
mus, kad jie stengiasi mumy
se atšaldyti tikėjimą, kad jie 
stengiasi mūsų vadovus diskre
dituoti, tai aišku, kad jie 
tai veikia prieš savo galą. 
Jie graibstosi prie saužudybės, 
kurios ir neišvengs. Kuo 
smarkiau jie kels nereikalin
gus trukšmus, tuo veikiau su
tiks sau galą, tuo veikiau ir 
dabartiniai jų pasekėjai nuo 
jų pasitrauks. Paliks jie vie
ni pliki kaip turkų šventieji. 
Tuomet tai galės kiti kitiems 
savo “principus” siūlyti ir 
jais dalinties.

O mes savo keliu tobulinsi- 
mės. Atgaivinsime išnaujo 
savo nusmelktą idealą ir jo 
link žengsime. Mūsų idealas 
— Kristus ir Tėvynė. Tai 
skaiščiausias ir švenčiausias i- 
dealas, kurio mums mūsų 
priešininkai pavydi ir iš to pa
vydumo šėlsta.

Tegu jie šėlsta, o mes dar
buokimės. Gaivinkime savyje 
tikėjimą ir tėvynės meilę. Nes 
Tėvynės ateitis ne laisvama
nių, nei socijalistu, bet mū
sų rankose, visuomenės ran
kose. Mes, lietuviai katali
kai darbininkai, sudarome tą 
visuomenę.

Ir jei taip su atsidavimu 
ir visomis savo jėgomis nenu
ilstančiai pasidarbuosime, nei 
nepasijusime, kaip socijalis- 
tų ir laisvamanių eilės sutirps 
ir likučiai susigers katalikų 
visuomenės kūnan. Tuo pa
čiu laiku išnyks ir jų sėjanti 
nesutikimus ir papiktinimus 

i spauda.



(Tąsa) '

SCENA IX.
Juozapas. (Eidamas pasitiktų Proklės ir 

stabdydamas nešikus). Neišdrįsau prieiti su 
linkėjimais, jeigu neverstų manęs svarbi prie
žastis.

Proklė (nešikams): Padėkite šia po alyva 
mano neštuvus. — Ramybė tau, Juozupai! Pri
pratau prie jūrių gyvendama Cezarejoj — čia, 
atvažiavus ant švenčių, kankinuosi dulkėtam 
mieste. Užsimaniau pakvėpuoti tyru oru pil
na krutinę, bet ir čia pasirengus tavęs klausy
ti.

Juozapas. Aš žinau, garbingoji moteriške, 
tu turi gerą širdį ir nepavelysi, kad žlugtų 
teisingas žmogus.

Proklė. Kiekviename laike ir visur, Juo
zupai, man malonu tave sutikti. Jeigu patiek
si gerą daiktą, liksiu tau labai dėkinga.

Juozupas. Tu, beabejo, Proklė, girdėjai 
apie Jėzų Galilietį.

Joana. Ach!
Proklė. Apie Jėzų? Klausyk, Joana, apie 

Jėzų ir jis kalba. Kelintas kartas jau šiandie 
šis vardas skamba mano ausyse! Prieš va
landėlę mudvi kalbėjova apie Jį. Aš daug gir
dėjau apie Jį, Juozupai, ir troškau pamatyti, 
bet vis nepasitaikydavo. Tik šiandie — nebus 
dar nei valandos — prajojo ant asilaitės pro 
mano namus. Išpradžių nemačiau Jo galvos, 
nes buvo palenkta ant krutinės, bet prajoda
mas pro mane, pakėlė galvą augštyn ir ilgai 
į mane žiūrėjo. Iki šių dienų pas nieką nema
čiau taip ryškaus veido, kurs šviestų didybe, 
malonumu ir ramiu nuliudimu.

Juozupas. Tu čia atvykus sutikai kelis žy
mius žydus. Kelias minutes atgal aš, jų ne
pastebimas, girdėjau, kaip jie tarpu savęs su
sišnekėjo Jį sugriebti, apkaltinti ir išduoti mir- 
tin.

Joana. Negali būti?!
Proklė. Kuo jisai taip baisiai užsitarna

vo?
Juozupas. Jie privalo Mokytoją pretorijon 

į teismą atvesti. Tu žinai, garbingoji, tiktai 
prakuratorius tegali užtvirtinti pasmerkimą... 
Tavo rankose, Proklė, nuo šiandien Jėzaus 
gyvybė. Tu pasakysi vyrui, kad iš neapy
kantos ir keršto pasirįžo Jį nužudyti. Tavo 
vyras — romietis ir sugebės apginti Rymo tei
ses, ydant Teisybė sunaikintų kerštą.

Proklė. Aš papasakosiu vyrui, ką nuo ta
vęs girdėjau.

Juozupas. Saulė nusileido. Dovanok, Pro- 
kle, laikas man eiti namo. Pasilik sveika!

Proklė. Pasimatymą, Juozupai! Jeigu ką 
naujo apie Jėzų išgirstum, visuomet užeik pas 
mane; aš tau būsiu labai dėkinga.

Juozapas. Ramybė tau! (išeina).

SCENA X.

■eiinąs, atlėkė pas Ją sparnuotas Dievo tar
nas apreikšti Jėzaus gimimą. Nuo to laiko daž
nai Nazareto moterįs matydavo ir man pačiai 
pasitaikė nekartą pastebėti Ją susitinkant — 
ar tai prie šulinio vandens ąsočiu nešiną, ar tai 
ratelį besukant savo sodne, ar net atostogos 
laike šnekučiuojant šalę savo namelių su kai
mynėmis — staiga Jos veidas nušvinta, viską 
apie save užmiršta ir į ką tai, mums nemato
mą, Ji įsmeigs savo žavėtinas akis ir kalba 
matyt su angelais.

Proklė. Su širdies drebėjimu ir meile 
klausau tavo pasakojimų; jie savo malonumu 
bei prakilnumu užžavėjo mano sielą ir užgavo 
pastarosios stygas. Nors šaltas sąprotavimas 
pasmerkia visus stebuklus, bet ar mes galime 
atmesti mūsų pasaulio bendravimą su anuo 
dangišku?

Joana. Viršprigimti daiktai mums neregi
mi, bet Marijos nežemiškoms akims jie yra ar
timi.

Proklė. Nežinia, kurs iš jų laimingesnis — 
ar Marija, davusi tokiam Sūnui gyvatą, ar Jė
zus, mylėdamas tokią Motiną?

Joana. Žmonės kalba, kad Jisai jau savo 
jaunystėje stebuklus darydavęs: kuomet lipy
davo su vaikais iš molio paukštukus, pas ki
tus jie moliu ir pasilikdavo, bet Jo paukštukai 
pavirsdavo gyvais ir čiulbėdami, skrįsdavo 
padangėn. Vėliaus, esant jaunikaičiu, vie
ną kartą striugavo lentas, kurių skiedros, su- 
sisukdamos, krito ant žemės. Tuom laiku 
pro šalį praėjo elgeta ir paprašė išmaldos. Jau
nikaitis, nieko neturėdamas, padavė papras
tą skiedrą, kuri elgetos rankoje auksu pavir
to.

Proklė. Svarbiausia, aš geidžiu žinoti — 
ko Jisai moko?

Joana. Visus šaukia atgailoti. Liepia my
lėti savo priešus ir artymą, kaip patį save. Mo
kėti geru visiems, kurie mus keikia ar neap
kenčia. Žada dangaus karalystę visiems: — iš- i 
vytiems vardan teisybės, alkaniems, trokštan
tiems, grynoms širdims, ramiems, taikinan- 
tiemsiems, gailestingiems, verkiantiems, vie
nu žodžiu visiems dvasioje nuvargusiems. 
Tiems, kurie kenčia Jo vardan, sako: “Links-j 
minkitės ir džiaugkitės, nes jūs laukia dan
guje didelis atlyginimas. Tespindi prieš žmo
nes jūs darbai, tepamato žmonės jūsų gerus 
darbus, teišaugština ir pašlovina auštybėse 
Amžinąjį Tėvą!”

Proklė. Tavo žodžiai tartum palaimos dai
na skamba mano ausyse. Jie glosto, glamonė
ja dvasią, rodosi man prigimti, tartum se
nai skambėjo mano ausyse, kaip užmirštas 
sapnas — lyg motinos lopšinė daina...

(Ištolo nuo miesto išpradžių lėtai, paskui 
skardžiau skamba Jėzaus mokinių 

balsai. Sutemė).

KUR GERIAU MERGAI
TĖMS GYVENTI.

“Darbininko” numeryje 26 
tilpo straipsnis apie gaspadi- 
nes ir burdingierkas. Kriti
kuoti to straipsnio aš nema
nau, bet man rodos, kad ne
reikėjo taip smarkiai merginų 
kaltinti. Visur ir visuomet 
tik vyrai geresni, o merginos 
tai niekam tikę. Bet, ištik- 
rųjų, merginos už vyrus daug 
kantresnės ir jos, nors ir ty
liai, daug naudingo darbo 
nuveikia. Merginos daugiaus 
darbo turi už vyrus; jos vis 
ką nors veikia.

Tūli rašo, kad gaspadinės 
nenori merginų ant burdo 
priimti. Tai kur-gi pagalios 
merginoms dingti?

Reikia kur nors apsigyven
ti, be pastogės negi būsi.

Mano nuomone, merginos 
geriausia padaryti} pastoda- 
mos už darbininkes į anglų 
šeimynas, viešbučius; ten 
merginoms tarnaitėms duoda
ma švarūs kambariai, valgis. 
Niekas tave ten neapkalbės, 
bile tik savo darbą padirbi.

P-nas F. V. “Darbininke” 
rašo, kad su merginomis esą 
daugiaus vargo; merginos tu- 
rią daugiau drapanų ir mergi
nų reikalų aprūpinimui gaspa
dinės daugiau laiko ir darbo 
turi padėti.

Manding čia ponas F. V. 
truputį suklydo. Žinoma, vy
rai mažiau drapanų turi, bet 
už tai jų skalbiniai daug sto
resnį ir didesni, merginų-gi 
plonučiai ir dažniausia jos pa-

čios išsiskalbia. Antra, gas- 
padinių santikiai su mergi
noms nėra tokie baisūs, kaip 
tūli nurodo. Daugelyje vie
tų gaspadinės su burdingierko- 
mis gerai sugyvena, išvien 
dirba ir visą namų darbelį ant 
savo pečių sykiu pakelia, ben
drai darbuojasi.

Dar daug rašoma apie na
mų ruošos žinojimą, valgio ga
minimo mokėjimą ir kitus 
tam panašius dalykus. Tie
sa, tai svarbūs dalykai, bet 
juos bemaž kiekviena lietuvai
tė gali padaryti. Nereikėtų 
užmiršti, kad merginoms la
bai svarbu ir siūti mokėti, ir 
mėgsti ir kitų ranki} darbelių, 
kurių ant nelaimės ne visos 
merginos yra pratę dirbti. Iš- 
mokti-gi yra labai lengva; tik 
reikia noro.

Čia gimusios mergaitės ne
turi tiek vargo su savo reikalų 
aprūpinimais. Joms viską 
tėvai parūpina, bet atkelia
vusioms iš Lietuvos prisieina 
daug vargo padėti, pakol jos 
savo reikalus patvarko.

Dirbant fabrikuose sunku 
apie viską pasirūpinti. Nė
ra laiko. Daug kitoks mergi
nų gyvenimas viešbučiuose ir 
pas anglus tarnaitėms. Liuo- 
so laiko ten kur kas daugiaus 

i ir galima visako naudingo pra- 
■ mokti.

Kas nori apie merginų pa- 
i dėjimą rašyti, būk tai vyras 
; ar moteris, tegul visą dalyką 
ema iš tikrosios pusės. Tuomet 
galės daug geriau apie mergi
nu reikalus pakalbėti.

K. G.

vardu L. D. D. , kuri va
dinasi bepartiviška, o tiktai 
savišelpinė ir apšvietos, jau 
minėjau, kas link šios dr-jos 
bepartiviškumo. Tečiaus prie 
progos pasistengsiu paminėti 
plačiaus. Ši dr-ja susideda iš 
menko skaičiaus narių, bet 
visokios pakraipos, didžiumą 
sudaro laisvamaniai, bet kai
po dr-ja bepartiviška tad kiek
vienas gali prigulėt be skirtu
mo kokios nebūt pakraipos ir 
reikalaut sau lygių teisių. Iš 
tos priežasties labai tankiai 
kildavo partiviniai ginčai ir 
užpuldinėjimai ant katalikų. 
Prie tokių sąlygų prigulėt ka
talikams buvo labai pavojinga, 
nes nebuvo nei vieno katalikiš
ko laikraščio.

Proklė (Joanai). Kuomet Pilotą pasiuntė 
Judėjon, aš važiavau su didele baime. Maniau 
čia rasiu galvažudžius, žmogėdras, bet... susiė
jau su Juozupu, su tavim, Joana; jis kaip ir 
tu, žiūriu, gerbia Galilėjos Mokytoją. Pasa
kyk man kuo Jėzus judu užžavėjo?

Joana. Ach! Proklė! Pati matei Jį šian
die. Nejaugi neatjautei to malonaus žvilgs
nio?

Proklė. Aš»tau neužsiginsiu, Joana. Kuo
met Jisai į mane pažvelgė, jaučiau — tartum 
amžinastis būtų akysna pažvelgusi ir tame 
žvilgsnyj aš supratau dangišką meilę bei tokį 
mielaširdingumo pilnumą, kad iki karstui šių 
akių neužmiršiu...

Joana. Klausi gi manęs kuom Jisai užža
vėjo!

Proklė. Nesugebu tikėti vien jausmais, 
geidžiu sanprotavimu pasiekti tą galę, kuria 
Jisai pavergia ir patraukia prie savęs žmonių 
širdis. Iš kur Jisai kilęs? Kas Jo Motina? 
Tėvas? Ką tu apie Juos žinai?..

Joana. Jie kilę iš Galilėjos, iš Nazareto 
miesto. Tėvas jau senai miręs; kalba, kad ji
sai paeinąs iš augštos Dovydo karaliaus gimi
nės, bet gimęs ir augęs vargingai; užsiėmė 
dailydės amatu. Vėliaus ir Sūnų to amato iš
mokė, Kuris užsidirbo Sau ir Motinai Marijai 
duonos kąsnelį.

Proklė. Kokiu būdu toksai tamsus, ne
mokintas dailydė gali viešpatauti ant žmonių 
proto ?

Joana. Jisai žino mūsų širdis. Prieš Jį atda
ros visos mūsų paslaptis. Jisai turi galę ste
buklus daryti.

Proklė. Aš jau girdėjau iš tavęs, Joana, 
apie Jo stebuklus, bet jais tu manęs nepertik
rinsi. Ryme mes taip-gi girdėjome apie vi
sokius išgydymus Eskulapo bei Izidos švent
vietėse. Aš reikalauju pamatų, už pastaruo
sius tvirtesnių, ydant sugebėčiau jiems įtikė
ti... Tu nesenai paminėjai Jo Motinos vardą. 
Ar tu su Ja pasipažįsti?

Joana. Taip, Proklė! Aš ją jau senai pa
žįstu ir labai džiaugiuosi, kad man buvo lemtą 
su Ja susiartinti — nėra puikesnės moteriškės 
pasaulyj! Kaip pavasario metu, kuomet gam
ta skubinasi išskleisti visus užžavėjimus, kuo
met papučia maloni šiluma ir laukus išmargina 
pirmieji žolynai, ir kuomet soduose pragysta 
lakštingala — taip Marijos paveiksle Sutverto- 
jas surinko visus prakilnumus bei tobulybes. 
“Joje pavasario tyrumas ir vakaro tamsumo 
tyla — ir lauko lelijų nekaltumas ir maloni 
mėnulio šviesa!” Ne veltui baltą leliją rankoje

Lietuviai Argentinoje.

atsikratys nuo sunkaus 
tizmo jungo, o tada tai jau 
netikės cicilikučių ir laisva* 
manyčių išpūstiems burbu
lams.

Ketvirtoji bus socijalistų Są
jungos kuopelė. Nors labai 
neišpuola cicilikus vadint so* 
cijalistais, bet kaipo jie tikro
jo vardo labai nemėgsta, tad 
ir tardamas kiek švelniau pa
vadinsiu cicilikučiais. Jie ro
dos tiktai tam tikslui ir susis
pietę į Sąjungą, kad geriau ga
lėtų šmeižt ir niekint tikin- 
čiuosius. Bet jeigu, kur neį-. 
veikia liežuviu, tad su pagel- 
ba plunksnos šmeižia per laik
raščius padarydami iš nebūto 
būtą.

Toksai tai yra vietos lietu
vių stovis, toks jų veikimas. 
Matote, Suv. Valstijų lietu
viai, kaip sunkios yra sąly
gos šioj šalyj lietuviams kata
likams neturint gero lietuviš
ko kunigo.

S. D. Nuliūdęs.

Bet laikui bėgant persimai
nė. Per ne menką pasidar
bavimą gerbtinų Padvalskių 
apmalšyti nelaimingi tie parti
viniai ginčai, kurie ne vienam 
tikinčiam įžeizdavo širdį. Be 
to šiais metais jo pastangomis 
likos užprenumeruoti šie laik
raščiai: “Draugas,” “Lietu- 
vių Balsas” ir “Dabartis.” 
Nors nemažai tam tikslui dėjo 
pastangų, bet įvyko. Iš ko 
turime viltį tikėtis ateityje ko 
nors daugiaus sulaukti, 
eilės antra bus tai, 
kuopelė.
kučio narh} skaičiaus. Te- 

; čiaus neužsima nereikalingais 
ginčais, nei agitacjomis, tai 
nėra tiek bloga nei katalikams 

! prigulėt. Bet visgi man ro- 
• dos daug padoriau katalikams 
tvert kuopas L. R. K. Spaudos 
Draugijos. Negalint to pada- 

! ryti, tai pavieniais prie jos 
1 prisidėt. Trečia tai yra Sus.
Liet. Argentinoj savišelpos 
dr-ja, kurios tikslas skleisti 

i apšvietą tarpe žmonijos. Bet 
I labai gaila, kad tą apšvietą 
pradėjo skleisti netikruoju ke-j 
liu. Apšvietos skleidimas ly
ginasi cicilizmui platinti. Tad 
tikiuos kiekvienas gerai supras 
kokia gali būt apšvieta iš virš 

j minėtų skleidėjų. Be to gi 
šita dr-ja gan skaitlinga narių 
skaičium, iš ko susidaro veik 
didžiuma katalikų, bet laik
raščių galima sakyti nei nėra 
išskyrus “Kataliką.” Užtai 
daugelis katalikų skaitydami 
“Lietuvą,” “V. Lietuvnin
kų,” “Ateitį” mano jog skai
to katalikiškus laikraščius. 
Apart to abelnai imant daugel 
tokių, kurie skaito gan bjau
rios spalvos laikraščius, Į ku
riuos kiekvienas gerai protau
jantis žmogus privalo žiūrėt 
kaipo su paniekinimu.

Bet šioj apielinkėj jau pra
deda atbusti iš lengvo lietu- 
vioi, kurie labai brangina sa
vo katalikystę, kas žymiai 
parodo prasiplatinimą laik
raščių. Todėl reikia tikėties, 
kad ir susivienijimas atbus ka
da nors, o atbus pasistengs

Iš
T. M. D.

Ji susideda iš men- 
narių

JAU IŠĖJO “MUZIKOS”
NO. 2.

Straipsniai:

Įžengiamasis
A. A. Česlovas Sosnauskas 
šis tas apie Dailę.
Apie kelionę-kelionėlę 

(beletristika)
Muzikos teorija (tąsa)
Apie mūsų chorus 
žinios iš visur

Gaidos:
Šėriau žirgelį (mišr. chorui)
Ant tėvelio dvaro (mišr. 

chorui)
Per girią girelę (vaikų cho
rui)
Šviesi naktis mėnesiena, 
(duetas)
Aguonėlė (daina-žaislas)
Po dvarelį vaikščiojau (pia
nui)
Thema ir Ivarijacijos (pia
nui)
Šventas Dieve
Kurs kentėjai
Kaina metams $3.00, pusei 

metu $1.50 atskiras numeri* 
40c.
Adresuokite:

“MUZIKA,”______
P. O. Bos 172 Brooklyn, N. Y.

Ant kranto upės Rio de la 
Plata yra miestas vadinamas 
Buenos Aires. Tai šios ša
lies didmiestis arba tiesiog sa
kant sostinė. Minėtas mies
tas yra gan puikioj vietoj, 
kurią juosia įvairūs parkai 
bei sodai. Dirbtuvių mažai 
esant, oras čia nepaprastai 
tyras ir lengvas'’ Ypatingai 
čia malonu sulaukus šventa
dienio, praleisti liuosas va
landėles po puikius sodus ža
liuojančius žaliais medžiais ir 
žydinčiomis įvairių rūšių gė
lėmis.

Tikiu, jog kiekvienas ke
liaujantis į šią šalį visųpir- 
miausia pasieks šį miestą, o pa- 
skiaus apsirinkęs sau vietą pla
čiuose kraštuose Argentinos ir 
prisitaikęs prie šios šalies są
lygų užsigyvena Įvairios gy
venimo aplinkybės čia lietu
vius privertė gyventi išsis- 
čius po plačią šalį. Bet di
džiuma apsigyvenus, galima 
sakyt, Buenos Aires.

Sulyg privatiškų žinių čia 
lietuvių bus apie 8 šimtus, ku
rie yra pasisklaidę didžiumoj 
šio miesto. Nors nuo se
nai jau čia lietuviai ran
dasi, bet ilgą laiką nebuvo 
girdėt apie juos nieko, nes 
ilgus metus praleido nieko 
neveikdami. Priežastis veiki
mo buvo tame, kad nebuvo 
kam pažadint iš užsnūdimo, ir 
paskatyt prie kokio nors ben
dro darbo. Lietuviai atvykę 
į šią šalį daug turėjo vargo 

Į dėl savo mažo patyrimo. Ne
turėjo lietuvio kunigo ir todėl 
kreipėsi prie svetimtaučių į- 
vairiais dvasiškais reikalais. 
Ypač tiems nelengva buvo ir 
tebėra, kurie trokšta užlaikyt 
kataliki} tikėjimą ir savus pa
pročius. Taip tai nesant at
sakančių vadovų nei iš dvasiš
kos nei iš svietiškos pusės. 
Vietos lietuviai miegojo ilgą 
laiką užsnūdę iš tautiško at
žvilgio pakol neatsirado šiokių 
tokių vadovų prikelti iš to 

i sunkaus miego, prablaivyt 
rūkus, sujudint prie veikimo. 
Ir štai prabėgus keliems me- 

I tams atsiranda keletas veik- 
i lesnių lietuvių, kurie uoliai 
■ pradėjo darbuotis šioj mažoj 
kolonijoj ir stengės išvaduot 
žmones iš po kapitalizmo jun- 

i go. Neatsižvelgdami ant to, 
! jog pradėtas darbas kreivomis 
j vėžėmis daugiaus atneš pra-
I

t

SCENA XI.

Proklė. Sutemė; jau žvaigždutės pradėjo 
augštybėse mirgėti — laikas namo- Pilotas jau 
laukia manęs vakarieniautų... Kas čia per bal
sai skamba vakaro ramybėje*)? Ar tu girdi? 
Tartum mieste kas giedotų... Taip, ten gie
da. Aš aiškiai atskiriu vyrų balsus.

Joana. Tai Jėzus iš miesto eina Betanijon. 
Ten gyvena su dviem seserim Jo draugas Lozo
rius. Po jo vaisingu stogu Mokytojui visuo
met užtikrintas priėmimas. Ir Jo Motina, at
keliavusi Jeruzalėn ant švenčių, vieši Lozo
riaus namuose ir laukia numylėto Sūnaus. Taip, 
tai Jisai eina; aš giedojime pažįstu Dovydo 
psalmės žodžius Jo dvylikos apaštalų.

Proklė (vergams): Skubėkite, vergai! Kad 
dar nors kartų Jį paregėjus! (Proklę ir Joaną 
nuneša; scena nekurį laiką tuščia).

SCENA XII.

Bartimejus (įeidamas): Ant galo vėl Tave 
pamatysiu! Nors naktis žemę užklojo ir jos 
tamsuma kenkia ryškumui, bet Tu, Rabbi, 
netemstanti šviesa! Neregiu buvau ne vien a- 
kimis, bet ir dvasia. Ši pastaroji kankinosi 
tamsybėse ir klaidžiojo; aš užmiršau ir tiesą 
ir dorą, vien tiktai nulindęs atminimas apie ne
kaltą vaikelio gyvenimą silpnai be jiegų tvas
kėjo mano širdyj. Bet Tu padarei stebuklą ir, 
aš išgirdęs Tavo šventą žodį, persigandau sa
vo tamsybių. Ateik, ateik, Dovydo Sūnau! 
Tu atvėrei mano kūniškas akis, atverk ir ma
no sielą Rabboni! (Klaupia ir ištiesia rankas 
į tą šalį, kame girdėti giesmė. Choras, užbai
gęs psalmę, nutyla.)

(Uždanga)
Garbink, Jerazaliau Viešpatį,
Garbink, Sione, savo Dievą!

Nes sutvirtino tavo vartų uždarymus; 
Tavo sūnams Tavyje palaimino. 

Kuris davė ramybę tavo rybose 
Ir puikiausiais javais tave sotina.

Kuris leidžia savo Žodį ant žemės:
Labai greitai skrenda Jo kalba.

Kuris duoda sniegą tartum vilną
Ir ūkanas tartum pelenus barsto. 

Nuleidžia savo ledus gabaluose 
Ir kas išturės Jo šalčius?

Išleis savo Žodį ir ištirpįs juos
Pūstels Jo dvasia ir tekės vandenys

Kuris praneša savo Žodį Jokūbui — 
Savo teisybes ir teismus Izraeliui.

Nepadarė taip nei jokiai giminei
Ir savo teismų joms neapreiškė-

(Uždanga)
(Toliaus bus.)

gaišties, negu gero. Vienog 
organizavo kiek galėdami žmo
nes ir kartu tarpe jų sėjo blo
gą neapykantos sėklą, tai yra 
skleizdami bedievybę bei nuo
dijo tikinčiųjų širdis. Toksai 
darbas, žinoma, ėjo labai silp
nai. nes žmonės gan greitai 
suprato kame dalykas, o sup
ratę nerėmė užmanytų organi
zacijų. nes tikrai tikėjos, kad 
nepasiliuosuos darbininkai iš 
po kapitalizmo jungo. Te
čiaus pradėtas darbas negalėjo 
pranykti neišdavęs vaisių, bet 
pasirodė pirma Sąjunga šioj 
kolonijoj, kuri buvo labai 
priešinga, tikėjimui. Iš 
tos priežasties neilgai gyvavus 
pranyko.

Po to greitu laiku tapo įs
teigta bepartyviška savišelpos 
dr-ja. Jos irgi buvo svar
biausias tikslas griauti tikėji
mą. Po priedanga, beparty- 
viškumo niekvt ir žemyt tikin
čia ypata«, pasinaudojant tam 
tikros spaudos. O vienok ne
galėjo užšaldyt tikinčiųjų šir
dis, kurios nuolat kurstė ir 
ragino prie tikėjimo į Dievą 
ir artimo meilės, geri} kny
gų ir laikraščių. Po nekurio 
laiko pradėjo lankytis šiop a- 
pylinkėj “Katalikas,” “Šalti
nis” ir “Viltis,”, bet prasi
dėjus Europinei karei iš Lie
tuvos laikraščiai sustojo ėję. 
Tada jau nebuvo rimtų laik
raščių apart “Kataliko.”

Bet praėjus kiek laiko vėl 
nušvito Buenos Aires padangė, 
kada pasirodė laikraštis 
“Draugas.” Nuo to laiko vėl 
pradėjo stiprėt menkutė kata
likiška dvasia besiplatinant 
rimtesniems laikraščiams, su 
kuriais gavome gerą progą su- 
sipažvt per “Draugą.” “Drau
gas” supažindino su “Darbi
ninku,” “Tikyba ir Dora,” 
“Pažanga” Be to “Drau
gas” dar supažindino neku- 
riuos lietuvius su plačia Ame
rikos lietuvių katalikų visuo
mene ir jos veikimu. Taip 
tai yra sakoma, jog laikui bė
gant viskas mainos bei keičias. 
Tad ir šios kolonijos daug, 
daug kas persimainė. Nuo 
pradžios darbavimosi jau eina 
septinti metai, bet per tą lai
ką vietos lietuviai, sulaukę 
dviejų pašalpinių dr-jų, tarpe 
kurių randasi T. M. D. ir so- 
cijalistų sąjungos kuopelės.

Iš dr-jų yra seniausia po

I

Knygų ir visokių reH- 
giškų daiktų.

Kas prisius 10c. krasos 
ženkleliais, gaus kataliogą.

Turiu daugybę visokių 
maldaknygių lietuviškų ir 
lenkiškų.

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street, 

South Boston, Mass. Į

| DIDŽIAUSIA

| KRAUTUVE.
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I
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SKAITYKITE IR PLATYKITE ŠIĄ 
KNYGELĘ

KOMEDIJELES
ČIGONES ATSILANKYMAS, 

DVI KŪMUTES, 
DVI SESUTES 

IR GIRTUOKLE 
SU BLAIVININKU.

Paraše 
Uršule Gurkliutė

KAINA 10 CENTŲ.
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Dievas turi būti tobulas.
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Lietuvaitė.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

Kada privatiškas, o kada 
viešas reikalas.

šiol nepasisekė (ir niekuomet 
negalės pasisekti) surasti tvir
tus pamatus prakilnios doros 

nuo Dievo.

Čia pirmą dieną 
vakaro

si mūsą socijalistėlią laikraš- ^ės įvairią pastangą, dar lig- 
čiai, bet net ir t. v. tautinin
ką visi rimtieji ir mažiau rim
ti organai. “Lietuvos” re-

rėję Amerikos lietuvių spaudą rios 
mes pamatysime, kad tą patį o- 
balsį uoliai skleidžia ne tik vi-
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..Eina iš So. Bostono utaminkais, ketvergais ir subatomis 
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Sv. Juozapo 
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Lietuvos pasiuntiniai St. 
Šimkus ir kun. Maliauskis 
griaudina žmones baisiais ka
rės vaizdais. A. Bulota sakosi 
negriaudįsiąs. Bet kad pa
lenkti klausytoją valią prie 
davimo pinigą, vartojamas 
štai koksai argumentas. Ru
sijoje esą lietuvią pabėgėlią 
200.000. Lietuvią Draugija 
"ją sužinojusi ir globianti lig- 
šiol tik 70.000. Gi 130.000 
tebesą dar nesurastą, nesuži-1 
notą. Ją suradimu Lietuvią: 
Draugija nei nesirūpinanti. 
Tuo pasirūpinti turėsiąs soci- 
jalistą “Šelpimo Fondas.” Už 
■tad dėkite tan fondan pinigus, 
sako A. Bulota. Bet, ger
biamieji, ar daug ligšiol su
rado pabėgėlią socijalistą fon
das! Ir kiek galės surasti a- 
teityje, neturėdamas nei žimo- 
nią, nei organizacijos. Gal 
padės saujalė Bulotinią pir- 
meivią! Bėję ir ji juk turi 
net tris organizacijas: 1) Lie
tuvių 'Globa — bet ji globoja 
'tik ištremtuosius Rusijon prū
są lietuvius, 2) Agronomijos 
pagelbos Draugiją — bet ji ga
li veikti tik Lietuvoje, o ne 
pabėgėlią ieškoti, 3) “Žiburė
lį,” bet jis šviečia tik pir
meiviškiems moksleiviams, ku
rie “Saulės” mokyklose kovo
ja už savo “įsitikinimą” lais
vę, t.y. nenori poterią kalbė
ti. Taigi kas ieškos tą 130. 
000 pabėgėlią!

Jie yra ieškomi ir dar dau
gelį ją suras ir pagrąžins su 
laiku, bet ne p. Bulota ir ne 
bulotiniai, kuriems, kaipo nu- 
tautėliams, tas dalykas per
daug nei nerūpi. Juos suras 
Lietuvią Draugija, turinti 
šimtus skyrią ir visą armiją 
veiklią, pasišventusią darbi
ninką — ieškotoją ir globoto
ją vargšą pabėgėlią.

P. Bulotos argumentas kaž
koks netikras, atsiduodantis 
demagogija.

ros kuopas girtuoklių kliubais!
2) Kuriame “Darbininko” 

numeryje kun. K. paskelbė, jog 
blokas jau įvyko!

3) Kokius prižadus, p. Sir
vydui ar tautininkams duotus, 
kun. K. yra sulaužęs, ir kur 
ir kaip!

4) Kada ir kur kun. K. skel
bė L. Gelbėjimo Fondui boiko
tą.

Tą viską reikia prirodyti 
citatomis.

Pirma, ponuli, atsakyk į 
tuos klausimus, išrodyk savo 
kaltinimą teisingumą, ir po to 
tik gali mėginti mesti šešėlį 
ant žmogaus gero vardo.

Kol to nepadarei, būk tvar
koje. Taip elgties, ponuli, 
kaip Tamsta elgies, negalima.

Tikejimas ir dora - viešas 
Tautos reikalas.

Netikėlių sugalvotas obalsis. 
“Tikėjimas — tai privati

nis asmens dalykas.” Šitą 
sakinį sugalvojo socijaldemok- 
ratai ir įrašė jį savo partijos 
programan.

“Tikėjimas — tai kiekvieno 
žmogaus ypatiškas reikalas ir 
nevalia jo nešti į visuomenės 
ir politikos gyvenimą” — taip 
sako vienan \ baisau visokio 
plauko ateistai ir laisvamaniai. 
Mums gi, sekantiems lietuviš
kąją spaudą jau nuo 20 su vir
šum metą — tas sakinys atsi
bodo iki gyvo kaulo, kaip at
sibosta monotoniškas šeine-ka- 
tarinkos spiegimas, arba iš
klausyta bent 1000 kartą iš 
gramofono meliodija. Peržiū-

Taigi plūdimas, taip sa
kant, oficijališkas Pridėtas 
dar prašymas į kitus laikraš
čius tuos plūdimus pakartoti. 
Žinoma, kun. Kemešiui nes
magu, kad esama žmonių, ku
rie taip nuoširdžiai jo neken
čia, kad net nebesusivaldo ir 
plūsta, nesiskaito su žodžiais. 
Galime numanyti tos neapy
kantos priežastis. 1) Kada Bu
lota pasirodė Brooklyne, pa
sakė pirmąją prakalbą, pasi
kalbėjo su vienybiečiais, mes 
laukėme to numerio “Vien, 

i Liet.”, kurs turėjo parodyti jų 
atsinešimą į Bulotą ir jo taktą. 
Buvo atsiliepta kuoprielan- 
kiausiai nei vienu žodeliu ne
prasitarta prieš tai, kad p. 
Bulota rinks aukas tik į socija- 
listų Fondą. Taigi visiems 
darė įspūdį, jog mūsų “tauti
ninkai” pasitraukia Bulotai iš 
kelio, kad nekliudyti jam jo 
darbe. Ir štai kodėl mes, per- 
maty darni situaciją, tuo jaus 
pasakėme “Darbininke,” kad 
faktiškai mes dabar beturime 
dvi besigrumiančias pajėgas, 
du fondu: Tautos Fondą ir 
L. Šelpimo fondą. Tai ir iš
vedė iš kantrybės p. Sirvydą. 
Bet, deja, mes tos nuomonės 
dar ir dabar pamesti negali
me. Dėl buvimo, žinoma, L. 
Gelbėjimo fondas bus, bet bus 
jis, kaip mums rodos, labiau 
ant popieros. Pasekmingai-gi 
augs tik katalikų ir socijalis- 
tų fondai. Tautos Fondas 
greitai augs įsibėgėjimu ir at
budimu katalikiškos visuome
nės, socijalistų gi fondą au
gins svečiai iš Lietuvos. Jiems 
padės rimkiniai tautininkai.

Jeigu įvyktų kitoniškai, jei
gu ir L. Gelbėjimo fondas at- 
kiustų (kaip tai, rodos, dabar 
stengiasi), mes tik pasid
žiaugti tegalėtume. L. Gelbė
jimo fondui mes labiau prijau- 
čiame, negu socijalistų fon
dui, nes anas didžiumą aukų 
siunčia L. Draugijai ir siun
čia tuojau, tada kada socija
listų fondas šiaip ar taip yra 
neaiškus. 2) Mes sugavome 
bemeluojant p. Norkų ir p. 
Sirvydą ir per du kart papra
šėme “Darbininke,” kad sa
vo melagystes atšauktų; mes 
gražiausiai išaiškinome, ką ir 
kaip jie pamelavo. (tautie
čių sugalvotus bloko są
lygą punktus primetė
mums, katalikams.) Gal gė
da prie melagystės prisipažin
ti. Užtat ir plūsta, mano, 
kad plūdimu kito nuplaus sa
vo gėdą. Kadangi ir dabar 
13-ame numeryje jie tos mela
gystės neatšaukia, o dar nai- 
viškai klausia ką ir kaip jie 
turėtų atšaukti (nors mes tai 
jiems aiškiai, kaip mažiems 
vaikams, išdėstėme), tad 
šiuorni ir kalame juodu abudu 
prie gėdos stulpo, viešai su
teikdami jiems melagių vardą.

Mes tikimės, kad p. Sirvy
das vis tik kada nors atsipei- kintiesiems kelią organizaci- 
kės, sugrįš į tvarką; tada tai jos, kelią bendro aprūpinimo 
lai jisai atsako nesikarščiuoda- savo tikybos reikalų, 
mas štai į kokius klausimus: Be to žmogui ingimta savo

1) Kada ir kur kun. Kemė- jausmus ir mintis išreikšti vie- 
J. O. Sirvydas, ‘šis iškoliojo Tautinės Sandar išai. • giliausieji

PORA ŽODŽIŲ P. SIRVY
DUI.

■“Vien. Liet.” 13-ame No. 
>. J. O. Sirvydas išplūdo kun. 
F. Kemešį. Jisai jam prikišę 
štai kokias nuodėmės:

1) Kun Kemėšis tautos rei
kaluose vedąs kenksmingą ir 
pragaištingą darbą;

2) Kun. K. darąs visuomenė
je suirutę;

3) Kun. K. Tautinės Sanda
ros kuopas iškoliojęs girtuok
lių kliubais;

4) Kun. K. neteisėtai pas
kelbęs savo laikraštyje, jog 
jau blokas įvykęs;

5) Kun. K. nešvariai politi
kuojąs;

6) Kun. K. sulaužęs visus sa- 
vo prižadus bandyme tartis 
Lietuvos pašalpai dirbti;

7) Kun. K. apskelbęs boiko
tą Lietuvos Gelbėjimo ir Au
tonomijos Fondui;

8) Kun. K. esąs politiškas 
makliorius.

Po visos tos plūdimų lita
nijos, stovi parašas :

tikvbos jausmai reikalauja ap
sireiškimo viešumon. Čia ir 
prasideda sritis kulto ir apei
gą (viešo Dievystės garbini
mo), kuris geriau atliekamas 
bendrai susiėjus dideliam bū
riui žmonią. Bendros gies
mės, maldos, procesijos daug 
prisideda prie tikybinio jaus
mo sustiprinimo ir pagilinimo. 
Pas visas tautas visuose am
žiuose mes randame ją maldos 
namus, bendrą ir viešą Die
vystės kultą.

Bet tikėjimas ne vien tik 
tam yra, kad žmogui davus 
daug emociją (tam tikrą susi
judinimų). Tikėjimas rodo 
žmogui amžiną tikslą ir sutei
kia jam doros taisykles, ku-

; nustato jo santikius su 
Dievu, su žmonėmis ir su pa
čiu savimi. Nežiūrint daugy-

daktorius B. K. Balutis nevie- neprigulmingai 
ną plunksną nudilino, beko- Kitaip ir būti negali, 
vodamas už tą socijalistą obal- 
sį (vien už gynimą to savo Mes negalėtume suprasti tokio 
programo punkto socijalistai Dievo, kurs savo gražiausius 
turėtų jam dovanoti visus jo protingus sutvėrimus būtą 
‘griekus” prieš socijalizmą). bloškęs be pasigailėjimo ant 
Net ir mūsą nedakepęs “Kata- žemės ir nęnurodęs jiems kelio, 
likas,” buvo pagautas į spąs
tus ir ėmė tą obalsį net uo
liau apaštalauti, negu kiti, 
kad ir aiškiai laisvamaniški 
laikraščiai. Tad rodos jau 
pribrendo reikalas imti gvil
denti šitą klausimą ir katali
kiškai spaudai.

Nors šiek tiek įsigilinę į tą 
klausimą mes prieiname prie 
išvados, kad šitas obalsis — 
sugalvotas ne kam kitam, kaip 
tik tam, kad Kristą-Dievą ir 
Jojo mokslą pašalinus iš žmo
nią leidžiamų įstatymą, iš 
mokyklų, teismą ir visą viešų 
vietų; kad sutraukius šeimynų 
ryšius, kad tuo būdu visuo
menės tvarką sugriovus iš pat 
pamatą; kad sutrukdžius vie
šą Dievo ir Jo šventąją garbi
nimą ir kad tuo būdu pasek- 
mingiau išplėšus tikėjimą ir iš 
širdžių žmonią.

Nuodugnesnį ir platesnį 
svarstymą šito klausimo atide
dame kitam kartui. Čia tik 
nušviesime jį bendrais ruo
žais, privedę keletą pavyzdžių 
iš paties gyvenimo.

Įsivaizdinkime ateityje A. 
su Rimkomis, Ta- Rimką Lietuvos premjer-mini- 

steriu (skaitytojai teiksis do
vanoti už tokį drąsų spėlioji
mą). Ar jis būtų geresnis už 
Combą!

Tad tikintiems lietuviams 
ir reikia organizuoties ir eiti 
su savo įsitikinimais į visuo
menės ir politikos gyvenimą, 
kad ateityje galėtą apsiginti 
nuo savo Comb’uką. Ir ar 
mus užtai priešininkai smerks, 
ar pravardžiuos — tai rnažiau- 
sis dalykas, kurs mus nepri
valo rūpėti. Žinokime tik sa
vo teises ir savo tikrąjį kelią.

Dabar mūsą kova su jais 
eina mažame masštabe: ne
didelėse organizacijose, silp
nutėje spaudoje, ant estradų. 
Bet negi visuomet taip bus. 
Atgims, sustiprės Lietuva, 
bus savas parlamentas, atsi
ras ir sava didžioji politika. 
Tuomet reikės su jais imties 
ant žūt ir būt. Užtat ruoški
mės iš anksto ir neduokime 
savęs klaidinti neteisingais o- 
balsiais.
Tikybos laisvė, tolerancija ir 

A. Rimkos absurdai.
Kada lietuviai katalikai rei

kalauja laisvės savo tikybai 
platinti ir tą laisvę nori ap
drausti įstatymais, tuo jie dar 
neparodo, kad jie nenorėtą 
suteikti tokios pat laisvės kitą 
tikėjimą žmonėms. Pakanta, 
žinoma, yra reikalinga. Lai 
lietuviai protestonai, lietu
viai evangelikai, lietuviai sta
čiatikiai stato savo bažnyčias, 
steigia mokyklas, vartoja sa
vo kultą. Reikia pagerbti 
kiekvieną tikėjimą, nes ar 
šioks ar toks tikėjimas vis yra 
milijoną svkhj geresnis, negu 
bedievybė. Net ir bedievybė, 
nors tai ir yra didelė nelaimė, 
ir ji turi būti pakenčiama, ant 
kiek ji neapsireiškia pavojin-

kiti tikintieji lietuviai ka
talikai
nanevičiais, Račkauskais, Ba
lučiais, Grigaičiais, Michel- 
sonais ir visais kitais, ku
rie šiandien tikrina, kad 
tikėjimas tai tik privati
nis kiekvieno žmogaus daly
kas. Pirmieji norės, kad 
Lietuvos valdiškose mokyklo
se būtą išguldomas tikėjimo 
mokslas, antri-gi tam priešin
sis ir kovos už betikybinę mo
kyklą, pasiremdami tuo, kad 
tikėjimas, girdi, tai priva
tiškas reikalas. Pirmieji rei
kalaus laisvės kunigams tikė
jimą ir dorą apaštalauti, rei
kalaus pripažinimo vyskupiją 
statutą — antrieji visai tas tei
ses ir Bažnyčios laisvę steng
sis susiaurinti. Pirmieji no
rės apsaugoti nepaliečiamybę 
viešo kulto: procesiją, gies- 
mią ir t.t. — antrieji gal sakys, 
kad tai ardys visuomenišką 
ramybę, sakys, kad kadangi 
tikėjimas privatiškas dalykas, 
tai lai kitą netikinčią neerzi
na. Pirmieji saugos, kad į 
Lietuvos įstatymus neįsiskver
btą nieko, kas priešintųsi Die
vo apreikštai valiai; antrieji 
žiūrės tik laikino patogumo, ar 
išrokavimo savo visuomenės, 
laikvdamies to, kad tikėjimo 
ir jo reikalavimus nereikia 
nešti į politiką, kadangi tikė
jimas tai privatinis žmogaus 
rekalas.

Tikėjimas, kaipo religija, 
t.y. kaipo ypatiškas ryšys žmo
gaus su Dievu, visa sritis 
žmogaus santikią su Dievu — 
žinoma, yra privatiškas žmo
gaus dalykas.

Bet kad tas ryšys žmogaus 
su Dievu būtą stipresnis, kad 
žmogus galėtą geriau nustaty
ti savo santikius su Dievu, 
žmogui reikia pagelbos iš ša
lies: reikia tinkamo tikybinio 
išauklėjimo nuo mažens, rei
kia ir paskui mokytoją, va
dų, reikia viršprigimtos pagel
bos, t.y. Dievo malonės. Dėl
to ir matome, kad Kristus 
paskelbęs savo mokslą nepali
ko žmogaus vieno sau, jo silp
noms pajėgoms, bet parūpino 
žmogui pagelbą. Tą pagelbą 
žmogui turėjo teikti Kristaus 
įsteigtoji Bažnyčia, mokinda
ma žmones, vesdama juos do
ros keliu ir stiprindama sak
ramentais.

Taigi Kristus nurodė ti-

kaip jie galėtą grįžti prie sa
vo Sutverto jaus. Dievas yra 
geras. Jisai Savo Įstatymą 
išrašė kiekvieno žmogaus šir
dyje, be to dar aiškiai pas
kui apreiškė per pranašus ir 
per Jėzų Kristą. Tuos įsta
tymus, patys to nejauzdami, 
dažnai pildo ir aršiausieji be
dieviai, prieš Dievybę piktžo
džiaujantieji. Pavyzdžiui, jei
gu kada daktaras Šliupas pa
gydo biedną žmogų ir nepaima 
iš jo pinigų, arba kada jisai 
rūpinasi ir vargsta dėl Lietu
vos ateities jisai pildo įsaky
mą to paties Dievo, kuriam 
jisai piktžodžiauja.

Žmonių ir luomų santikius 
reguliuoją ^ įstatymai; tautų 
ir valstiją santikius tvarko 
tarptautiniai įstatymai. Bet 
tie žmonią leidžiamieji įstaty
mai turi būti teisingi ir parem
ti Dievo amžinu įstatymu. Kad 
kartais žmonią įstatymai ne
pripažintą geru daiktu vagys
tės, plėšimo, žudymo, — kad 
neimtą remti laisvos meilės, 
reikia kad tuos įstatymus per
sunktų Dievo dvasia ir moks
las.

Štai mes ir atsidūrėme tose 
srityse, kur tikėjimas nebe ga
li būti tik privatišku asmens 
reikalu, bet turi būti viešu 
tautos reikalu.

Tautai turi rūpėti, kad: 1) 
jos jaunosios kartos gautą tin
kamą tikybinį išauklėjimą šei
mynose ir mokyklose; 2) kad 
tikybinė organizacija 
nyčia nebūtą varžoma ir truk
doma tikėjimo mokinime, pla
tinime ir tikybinės doros gaivi
nime, 3) kad tikintiesiems 
nebūtų kliudoma viešai atliki
nėti savo tikybinį kultą ir da
lyvauti savo tikybos apeigose, 
4) kad šalies įstatymai, tvar
kantieji žmonių santikius, vi
suomet sutiktų su Dievo įsta
tymu.
Bet kaip-gi tuos reikalus tau

ta apsaugos ir aprūpins, jeigu 
tikintieji žmonės, dalyvauda
mi savo šalies politikoje, už
mirš apie visus tuos reikalus, 
arba jeigu jiems nevalia bus 
nei užsiminti apie juos.

Pavyzdžiui, ateityje, kuo
met mes turėsime laisvą Lie
tuvą ir savo didelę politiką, 
toje politiškoje dirvoje susi
tiks mūsų Dovidaičiai, Giros, 

apai, Gudai, Karosai ir
- ■ - * i

Bet dabar mes paklaustume 
pp. Rimkos, Tananevičiaus, 
Balučio, Sirvydo, Račkaus
ko, Michelsono, Grigaičio, 
Vidiko, Baltrušaičio (tai va
dai) ir visą, ją aklai klausan
čią ją kaip va Bostono “ka
talikas” Mockus) — var
dan kokią teisią ir ko
kios teisybės jie nori su
teikti valią tik vieniems ti
kybos priešininkams varyti ša
lies politikoje savo prieštikv- 
binę kovą, o vardan ko tikin
tiems žmonėms norima uždrau
sti dalyvauti politikoje su sa
vo įsitikinimais ir tą įsitikini
mą laisvę apdrausti įstatymą 
keliu.

Ir jeigu tikintieji rūpinsis 
politikoje savo reikalais, tai 
ar bus čia tas klerikalizmas, 
kuriuo štai jau kelinti metai 
baido nesusipratėlius skaityto
jus “ Lietuvos * * redaktorius 
ir paskui jį p. Tananevičiaus 
laikraštis.

Spėjame, kad laisvamaniai 
mums atsikirs, jog niekas nei 
nemanys varžyti tikinčiąją lai
svės.

Bet nejaugi mūsą laisvama
niai būtu geresni kaip Franci- 
jos Combas ir Meksikos Car- 

antras 
karto- 
ėgali- 
lygy-

gaiš visuomenėi būdais. Mes 
turime toreluoti rimtą ir ramų 
bedievį, bet mes neturime leis
ti viešai plūsti, piktžodžiau
ti, užgaulioti žmonių jausmus 
tokiems “sveikatos kuni
gams” Mockams ir kitiems, 
kaip neturėtume toleruoti por- 
nografiškos literatūros arba 
tvirkinančią paveikslą platini
mo.

Torerancija reikalingą bet 
ji turi turėti savo rubežius. 
Tuos rubežius nustato princi
pai. Yra žmonių be principą. 
Tokie dažnai ir tolerancijai ne
mato ribų. Štai Naujosios 
Anglijos laisvamanių vadas 
“Ateities” redaktorius savo 
laikraščio 36-ame numeryje va 
kokius žodžius ištarė: “Nie
kas neturi teisės vienus įsiti
kinimus statyti augščiaus, ki
tus žemiaus.” Žmogus ieško 
tiesos. Ją pamatęs džiaugia
si, ją brangina, netiesą gi 
klaidą — pasmerkia. Negali 
būti vienu ir tuo pačiu laiku 
lygiai geros ir teisingos dvi 
nuomonės, viena kitai griež
tai priešingos. Argi mes ly
giai gerbsime pažiūras į visuo
menišką tvarką į dorą — va
gies, skriaudiko, išnaudoto
jo, mušeikos, žudytojo — ir 
pažiūras žmogaus doro, teisin
go ir gailestingo. Sveikoji 
visuomenė kitaip, negu p. A. 
Rimka riša šitą klausimą ir 
blėdingą “pažiūrą” ir “įsiti
kinimą” žmones traukia į 
teismus ir tupdo į kalėjimus. 
Visuomenė nepagerbia ją “įsi
tikinimą.”

Ne! reikalingi tam tikri do
ros principai, kurie mums ir 
padės surasti įsitikinimą ir pa
sielgimą vertę. Be tą doros 
principą, žinoma, ir “Šakė” 
su “Keleiviu” lygiai kvepės, 
kaip ir doriausis laikraštis.

Uosis.

ranza. Franci jo j jau
šimtmetis, kaip karštai 
jami obalsiai: libertė, 
tė, fraternite (laisvė, 
bė, brolybė), o štai dar ne
senai buvo uždarytos tikybi
nės mokyklos, uždarytos vie
nuolijos, vienuoliai išvyti, 
atimtos bažnyčios, kryžiai iš
mesti iš teismo salią. Ma
tyt mokama sutaikinti aršiau
sius persekiojimus su laisvės 
šauksmais.

Laisvė — bet tik sau.
Tas pats atsikartojo Mek

sikoje ir kitur. Kada Carran- 
za kėsinasi ant vienuolynų ir 
Bažnyčių, atima jų nuosavy
bes, ar galima kaltinti kata
likus meksikonus, kada jie 
nori ginties prieš tuos pasikė
sinimus. Ar galima vadinti 
klerikalu Kardinolą Gibbonsą 
už tai, kad tasai stengiasi da
ryti intekmę į Suv. Valstiją 
valdžią, kad ši užstotą Meksi 
kos katalikus!

O juk tai aiškus yra nešimas 
katalikystės į politiką.

Gal mūsą laisvamaniai bū
tą kitoniški!

Ar jie nekėlė į padanges, ar 
negarsino didvyriu Išpanų 
Ferrero, kurs su savo pasekė
jais tiek išžudė tikinčiąją 
žmonių.

Gi va žiūrėkime į tokį p. 
A. Rimką. Dar nespėjo iš
augti, dar turi lankstyties 
prieš Bostono biznierius, o jau 
drįso reikalauti iš kataliką 
kunigo apyskaitos, kaip jisai 
spaviedojąs žmones, paskui 
drįso tą kunigą šaukti į tre
čiųjų teismą, pagaliaus pats 
vienas išduoti pasmerkimo 
dekretą.

BALTIMORE, MD. gus. Pinigai bus pasidalyti 
_. x ... .... pagal daugumą rinkiką, kat-
Lietuvos šelpimo reikalai. rų įus daugiau rinkiką tiems 
Baltimorės T. Fondo sky- feks įr Pinigų daugiau. Geisti- 

rius nesiliauja darbuoties. Nuo | 
pat savo susitvėrimo parodė 
nemaža gyvumo, darbštumo; 
rinkime auką dėl nuvargintos1 
tėvynėsLietuvos. Daug buvo 
parengę viešą vakarą, kaip 
tai teatrą, ferą, prakalbą, ir 
kitokią pramogą kurios vis-gi 
nebuvo be gerą pasekmių. Vis 
pribuvo po keletą ar kelioliką 
dolerių Tėvynės reikalams. 
Bet tų reikalą galo nematant 
ir tie surinkti keliolika dolerių 
pasirodo kaip lašas vandens 
jurėj prieš reikalus mūsų tė
vynės Lietuvos. Toks daly
ką stovis skatina mus prie sun
kesnio ir pasekmingesnio dar
bo, būtent prašyti auką ir iš 
svetimtaučių. Bet kad per- 
mažai mūsą yra kad galėtu
mėm prie kiekvieno prieiti ir 
apsakyti tą ką ir iš mūsą ne 
vienas gal neįstengtumėm ką 
ir kaip apie žūvančių savo tė
vynę Lietuvą, o ir visą tautą 
apsakyti, perstatyti jos reika
lus svetimtaučiams, tai-gi jau 
tam dalykui reikia ir laiko pa
švęsti, reikia noro. Turim vi
si stoti į darbą. Ta diena 
mums Baltimoriečiams ir bus 
24 balandžio arba Velykų pa- 
nedėlis. Ta diena bus rinki
mo aukų (Tag Day) tarp sve
timtaučių.

Prie tos dienos rengias ne 
vien tik T. F. skyrius bet visi 
Baltimorės lietuviai iš krūvos, 
kad būt iš to didesnės pasek
mės, nes nei Tautos Fondo 
skyrius nei tautininkai vieni to 
darbo atlikti negalėtą arba 
kad ir atliktų, tai be didelių 
vaisių. Todėl kad būt sunku 
didesnį skaičių rinkikų surink
ti.

Surengimui Tag Day rū
pinasi tam tikra komisija susi
dedanti net iš 20 ypatų 10 iš 
T. F. skvr. ir 10 iš tautininką 
pusės. Iš tą 20 ypatų yra iš
rinkta valdyba iš šią asmenų: 
pirm. — A. Laukaitis, rašt.— 
J. S. Vasiliauskas, kas. — 
A. Mandravickas, po $1.000 
kaucijos. Ta komisija turės 
atlikti visą darbą, turės kon
troliuoti ir rinkikus ir pini-

rūpintą prikalbinti rinkiką, 
kad neturėtume gėdos nuo sve
timtaučių, jeigu tik kokie po
ra šimtą pasirodytą tą dieną 
rinkiką tai tikra būt gėda.

Tautos Fondo skyrius net 
ir dovaną prižadėjo. Kuris 
prikalbins ne mažiau kaip 50 
rinkiką, tas gaus gryno auk
so žiedą su T. F. ženklu. Taip
gi rinkikams bus parengtas 
puikus pasilinksminimas. Tas 
vakaras bus 24 bal. antrą die
ną Velyką. Tai-gi kuriems 
rūpi smagiai praleisti Velykos, 
tai prisirašykite į eilę rinkiką. 
Ypač reikėtų atkreipti domą į 
šį dalyką jaunimui, nes tai 
puikesnės progos vargu kada 
sulauksit. 
gatviniai įvairumai, 
sulaukus puikiausia iškilmė 
svetainėj ir dar-gi už dyką. 
Dar buvau pamiršus įrašyt, 
kad dėl ilgesnio atminimo bus 
nutraukti paveikslai ir paka
binti svetainėj ant pirmos vie
tos. O ką jau bekalbėt koks 
bus džiaugsmas mūsą motinos 
Lietuvos, jeigu ji matys, kad 
dar ir turi tokiij dorą sūną ir 
dukterų kad dar ją bando skęs
tančią kraujuose ir ašarose 
gelbėti. Kiek ji mums bus 
Tolei būt sunku didesnį skai- 
sim! Nieko nelaukdami, ku
rie dar nepadavėt savo vardo 
ir adreso, kūogreičiausiai pa
duokite, ir kada ateis ta die
na, stokim visi į darbą.

Pasirūpinkime, kad nelik- 
tūmėt kalti tėvynei, ir kad 
nebūtą nei vienam gėdos į ją 
sugrįžti.

WATERBURY, CONN. 
TAUTOS FONDO REI

KALAIS.
Pagal nutarimą Chicagos 

Lietuvią Politiškojo Seimo, 
kaip praeitais taip ir šiais me
tais, turėjome veik kožnoje 
lietuvią apgyventoje kolonijo
je rengiamas įvairias pramo
gas naudai nukentėjusių bro
lių. Waterbury’io tautiškai- 
-katalikiškos dr-jos pri



čios prie “Tautos Fondo” pa
minėjimui šventės rengė vaka
ru su įvairiais margumynais. ’ 
Dėl tūlų aplinkybių jis buvo 
atliktas anksčiau t. y. 23 d. va
sario š. m. Nuo to laiko iki 
kovo 26 d. buvo renkamos au
kos įvairiais būdais.

Ypatingai atsižymėjo mū
sų moterų dr-jos tame darbe 
kaip va: Šv. Onos, Šv. Ago
tos, Rūtos ir Liet Moterų Sų- 
gos kp. Tai-gi laikytame 26 
d. kovo Tautos Fondo susirin
kime tapo išduota atskaita. 
Tai buvo už tikietus buvusio
jo vakaro, ir kolektorių kų 
rinko po stubas. Šiokioje 
tvarkoje:

Kun. J. Valantiejus 
surinko tarpe ameriko
nų $ 11.50

Marė Ražienė, ir Vin
cas Ramažauskas $105.38

Magdė Griškauskienė 
ir Ona Levanauskaitė 
Pranas Jurkšaitis ir J. 
Dovidaitis 
S. V. Kulikauskas ir A. 
Grigoraitis

Marė Kačergienė ir 
Petras Valūnas

Ona Cesnienė ir P. 
Totoraitis

Simanas Cibulskis 
J. B. Šaliūnas
Dr-jų susirinkimuose 

surinkta.
Šv. Onos

Šv. Jono Krikštytojo
Šv. Stanislovo 
Rūtos 
Piln. Blaiv. 
Šv. Agotos

Šv. Jėzaus Vardo
Šv. Jurgio kankinti- 

nio
Šv. Kazimiero dr-ja 

likusių
Šv. Kazimiero dieno

je aukų sudėta bažny
čioje tam tikslui kar- 
bonkoje

L. D. Sų-gos 5-ta kp. 
už tikietus ir aukas

S. Cibulskas likusių
jų už tikietus

J. V. kovos likusių
jų už tikietus

S. Baudzevičia
J. V. Kovo auka 
Pas T. F. skyr. iždi

ninkų S. V. Kulikauskų 
buvo nuo praeito susi
rinkimo $254.67

Nuo 23 d. vasario š. 
m. į vietinį T. Fondo 
skyr. surinkt, viso labo $710.84

Išlaidos per tų laikų 2.05

68.80

55.75

47.60

31.50

25.95
9.00 

.25

ypatos: po 25c. J. Bliudžius, P. 
Luščikauskas, A Matulionie
nė, O. Jasinskienė, A. Ben- 
daravičius, J. Grinkevičius, 
T. Bubnienė, J. Kvedarą, M. 
Bliudžius, J. Miliauskas, J. 
Kašinskas $2.75. Smulkesnių 
aukų 61c. Viso labo $3.36, pri
davė J. Petkus.

Abelna suma įplaukų į Tau
tos Fondo skyrių nuo jo įsis- 
teigimo, iki šiol:

Lapkr. mėn. 1915 m. $ 80.55 
Gruodžio mėn.
Sausio mėn 1916 
Vasario mėn. 
Kovo mėn.

kyti ir naujų prisidėti prie T. 
Fondo skyriaus.

T. Fondo skyr. komisija; 
Bražinskas P. prez. 
Baniulis rašt.

WATERBURY, CONN.

12.00
10.70

8.14
6.65
5.60
4.00
2.10

3.00

15.25

11.50

15.30

2.00

10220 
219.73 

8.91 
146.20 

Viso labo $557.59 
Tai-gi, lietuviai katalikai, 

matote jau gražių sumų pinigų 
suaukojote savo broliams. Bet, 
dar tos aukos labai reikalin
gos. Meldžiame aukas nešti 
kas nedėlia 8-tų vai. vakare į 
bažnytinę salę nes ten Tautos 
Fondas priima.

m.

J. K.

SCRANTON, PA.

Buvo paduota “Laisvės” 
No. 23 iš Waterbur’o kokio 
tai Bobos Vaiko apie buvusias 
prakalbas ir diskusijas 12 d. 
kovo. Buvo socialistų paren
gtos. Ir štai kaip tas Bobos 
Vaikas meluoja. Jisai rašo, 
kad socialistai duoda kožnam 
balsą ir štai kaip atsirado bal
sų davimas. Keletą savaičių 
atgal buvo tų pačių socialistų 
parengtos prakalbos ir papra
šė vienas iš publikos balso. 
Turbūt jis buvo katalikas, kad 
jie nenorėjo duoti. Kaip tik 
jis atsistojo kalbėti, tai visi 
socialistai pradėjo kojom trep
sėti ir rėkti, kad nebūtų gir
dėti ką jisai kalba.

Tu, Bobos Vaike, dau
giaus nieko nežšinai, kaip tik 
meluot.

Prakalbose buvęs.

.IETUVISKA

J

g

METZ “25” TOURING C AR.
Parduodame automobilius naujausios mados, naujus 

ir padėvėtus. Kas pas mane pirks džiaugsis, nes gvaranciją 
išduodu visiems.

Mokėti galima iš sykio, taip-gi ir ant išmokėjimo. 
Parduodame namus, lotus, farmas, taip-gi paran- 

davoju kambarius dėl vestuvių, krikštynų ir kiekviename 
laike duodu automobilius už visai mažą atlyginimą.

Pas mus gausite geriausius patarnavimus. 
Su visokiais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

Peter Akunevich,
362 BR0ADWAY, ::: ::: ::: SO. BOSTON, MASS. 

Tel. S. B. 501

DRAUGA S” VIRSTA DIENRAŠČIU.
Nuo balandžio 1 d. “Draugas” išeidinės kasdien. 

Prenumerata metams $3.00, atskiras No. lc.
Niekas dabar negalės rūgoti, kad laikraščiai brangūs. 

Redaguos KUN. DR. MALIAUSKAS.
Adresas:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46 St. ::: ::: ::: Chicago, DL

I

Saugok Savo Laikrodį!
Reikalingą pataisymui atnešk pas mus.

Taisome armonikas, žiedus, lenciūgėlius, branzalietus ir 
akinius.

Darbas pigus ir geras. Užlaikome visokių laikrodžių auksi> 
nių, auksuotų ir sidabrinių, taip-gi armonikas ir gramofonus par
duodame pigiausiai ir ant išmokesčio.

Užsakymus pristatome į namus. Mūsų krautuvė atdara kas
dien nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro, išskyrus nedėldienius.

P. KETVIRTIS JEWELRY CO.
324 E St., (Kampas Broadway) So. Boston, Mass.

Vienas iš mano draugų vie
nų kart sako: o-gi šiandien 
yra didelės prakalbos ko mums 
laukti, eime.”

Aš kaipo nieko negirdėjęs 
ėmiau klaust-kas tas prakalbas 
laikys? Kokie bus kalbėto
jai? Apie kų bus kalbama? 
Gaunu atsakymų, kad p. Šliu
pas ir kokie ten svečiai.

Manau sau kaip jau su Šliu
pu gerai sutinku, tai reikia ei
ti pasiklausyti. Tai buvo Ku- 
nigausko svetainėj, kuri 
riogso šalę miesto. Atėjus 
į vietą pasirodė’, kad kaip tik 
į laiką spėjome. Kad biskį 
vėliau, tai būt ir vietos mums 
netekę. Aplinkui apsidairiau 
suskaitau — ogi iš 27 suside
da visa publika. Žinomame ma
nęs.

Tuojaus ir prakalbas pradė
ta, Šliupas perstato svečius, 
kurie buvo tai iš 13 regimento 
milicijos Scrantono kapitonas 

į ir majoras. Jie žinoma ir kal
bėjo kad reikia prigulėt jau
niems vyrams lietuviams prie 
jų regimento. Tolesniai dar 
ir p. Živatkauskas ėmė nurodi
nėti taip-gi tų patį, ką ir pir- 

i mutiniai.
Prakalbos ilgai nesitęsė, 

nes iš tos didelės publikos ū- 
mai liko apie 7 klausytojai.

Pašvilptsparnis.

...SCRANTON, PA.

“Darbininke” 16 d. kovo š.
p. Pašvilpspamis rašo, kad: 

7 d. kovo š. m. Scrantone bam- 
bizo choras laikė savo marma- 
lienę, perstatė girtų persta
tymų ir tt. Tiesa buvo lošia
mas teatras tų dienų t. y. 7 d. 
kovo. Buvo perstatyta du 
veikalu: 1) “Pono Felikso at
silankymas” ir 2) ‘Tiktai nie
kam nesakyk,” bet ne “mar- 
malienė” kaip p. Pašvilpspar- 
nis rašė.

Panemunės Juozas.

m.

HARTFORD, CONN.

LDS. 6 kp., balandžio 1, š. 
laikys mėnesinį susirinki- 

svarbių dalykų, todėl kvie- 
mų. Bus svarstoma daug 
čiame visus narius atsilankyti 
ant susirinkimo ir atsivesti 
naujų narių.

m.

S. Kneižis 
kp. rašt.

Gyvenimo vieta:
Tel. 6. B. 1841-W.

321 ATHENS ST., ::: ::: ::: SO. BOSTON, MASS.

Kriaučius be drabužių, šiau 
čius be batų.v •

Veršis ne galvijas, merga 
ne šeimyna.

Kad’ir su lopu, bile savu.

Tarp dviejų auklių, vaikas

Dvi katės maiše nesutiks.
i

Maž kalbėk, daug dirbk

Senam meluoti, turtingam 
vogti.

Ilgų iešmų bedrožiant, 
va kepsnį muneša.

v su-

Gryno pelno $708.79 
Išsiųsta T. Fondo 

Centralinio iždininko p.
B. Vaišnoros vardu $700.00 

Pas S. V. Kulikauską
liko $ 8.79

Nutarta kreipties į Washing- 
toną prie mūsų distrikto kon- 
gresmano, kad užtartų už lie
tuvių reikalaujamąją dieną au
koms rinkti. Tam tikslui iš
rinkta komisija. Nuo sekan
čio susirinkimo nutarta rinki
mui aukų vartoti Tautos Fon
do siūlomas blankas. Moterų 
dr-jų atstovai karštai rėmė ir 
ketino pasidarbuoti. ‘ ‘ Tag 
Day” rengimo komitetas, pra
nešė kad nors pamažu, bet 
darbas eina pirmyn. Prie su
tvarkymo drabužių darinkta 
dar dvi ypatos p. O. Stočkienė 
ir M. Rožienė. Žiūrint į tą 
visą linksima darosi, kad kas 
kart įstojo į Tautos Fondo 
skyrių naujų ir patyrusių vei
kėjų. Ypač atsižymėjo mū
sų kolonijos moterų dr-jos, 
kurios savo aukomis pralenkė 
visas kitas panašias dr-jas. 
Taipos-gi ir jos pačios ne
patingėjo vaakrais vaikščioti 
po stubas prašinėti aukų... 
Neuždyką čia pagiriu vien tik 
už veiklumą, pasišventimą, 
delei savo brolių ir Tėvy
nės Lietuvos... Nors keletas 
iš jųjų tą mūsų brangiąją Tė
vynę Lietuvą pažįsta tik vai
dentuvėje, nes šioje šalyje y- 
ra gimę.

Juozas B. šaljunas. 
T. F. narys.

MONTELLO, MASS.

BALTIMORE, MD.
Tautos Fondo skyriaus vei

kimo per 5 mėnesius štai kas 
atliktų. Nors buvo visokių 
trukdytojų vis-gi pavyko šiek 
tiek aukų surinkti nukentėju
siems.

Paskutinį sykį pas p. J. Blin
džių krikštynose aukavo šios1

Vasario 11 d. 1916 blankos 
išnešiotos Ames gatvėje. Su
rinkta 21 kovo. Aukotojų var
dai. M. Matekonis 15c., A. 
Pigagienė, Feliksas Pigaga 
50c., K. K. Pigaga 25 c., K. 
Pigaga 65 c., R. Radzevičiūtė 
40c., P. Vinkevičius 55 c., A. 
Kašėtienė $1.63, P. Bražinskas 
25c., R. Lolienė 25c., M. Bus- 
nackienė, P. Cokasala 10c.. 
V. Miliauskas 50c.. P. Busniau- 
skas, 50c., M. Burvidienė 25c., 
A. Andriulevičia 25c., R. Luko
ševičienė 50c., M. Vytis 25c., 
J. Kašėtienė, D. Gutauckas 35 
c., A. Kašėta 35c„ U. Bunaus- 
kienė $1.48, J. Laužickas 25c., 
M. Marcinkevičienė $1.47, D. 
Marcinkevičia 50c., A. Gecevi- 
čia $1.00,M. K. Vallavicz $1.43, 
M. Vallovicz 50c., A. Z. Vielo- 
vič, A. Vielavičiutė 25c., Ant. 
Vielavič 25c., J. Admaitienė 
$1.44, Ant. Šimkus 50c.. Luce- 
vičius P. $1.67, J. Raudonis 
50c. Trylikos blankų surink
ta aukų viso labo $9.80. Kolek
toriai ant Ames gatvės buvo P. 
Bražinskas ir J. Juškelevičius. 
Montelliečiai atjaučia nuken
tėjusius, aukoja kiek kas ga
li. Taip-gi randasi ir nesusi
pratusių žmonių. Paima nuo 
kolektorių blankas ir jas su
degina, atėjęs kolektorius ne
gauna nei blankų nei pinigų.

Kovo 26 d. Tautos Fondo 
komisija, laikė mėnesinį susi
rinkimų. Senasis pirm. R. 
Danila atsisakė. Išrinkta į 
jo vietų naujas P. Bražinskas, 
prot. raštininku P. Baniulis, 
prisirašė trys poros kolektorių 
dėl išnešiojimo blankų. Nutar
ta laikyt mėnesinį susirinki
mų. Laikyt paskutinių nede- 
lę mėnesio. Extra susirinki- 

i rinkimas bus balandžio 2 d. 
Meldžiame visų narių atsilan-

LONDONO LIETUVIŲ 
AUKA TAUTOS 

FONDUI.
Brangus Tamsta:—

Pasiunčiu Tamstai “Money 
Orderį” ant £8.10.4 (apie 40 
dol.), kuriuos meldžiu induoti 
Tautos Fondui. Pinigai su
rinkta Londono lietuvių per 
“Tag Day.”

Su pagarba
C. G. Matulaitis.

“Money Orderis” ant £8.10.4 
priimta ir perduota Tautos 
Fondui.

“Darbininko” administra
cijoje gauta atvirutė nuo p. J. 
S. Pruselaičio iš Waterbury, 
Conn. bet joje nepažymėta ad
resas, todėl mes negalime at
sakyti, malonėkite mums pra
nešti adresų, o mes veikiai 
Tamstai atsakysime.

“Darb.” Admin.

IK

A. A. ŠLAKIS.
T. F. Rašt.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Korespondentei, Minersville, 

Pa. — Reikėtų atitaisymą siųsti 
ten, kur buvo parašytas netei
singas aprašymas. Bet kai į so- 
cialistiškus laikraščius, tai ne
verta siųsti. Juk jų korespon
dencijos ir raštai tai perdėm 
šmeižtai, melai.

J. Jasinskui, Athol, Mass. — 
Tamstai tą pat galime pasakyti, 
ką pasakėme Korespondentei.

Dobilui, Athol, Mass. — Skai
tyk atsakymą Korespondentei.

Vladui Matuliui, Athol, Mass.
Tasai “Laisvės” koresp. neužsi
pelno atsakymo.

A. Našlaitis, Waterbury, Conn. 
— Tamsta nebuvai įvardytas Pa
niūros korespondencijoj ir todėl 
Tamstai nėra reikalo užsigauti. 
Atsakymo nedėsime. Grąžiname.

John G. Jeniolionis, Ir. Water- 
bury, Conn. — Paniūros kores
pondencijoj Tamsta nebuvai įvar
dintas. Nedėsime, nes gal ne 
Tamstai taikė p. Paniūra, gali 
svetimą kaltę ant savęs paimti.

SKAITYKITE 
TEISYBES VARDAN.
Parsitrauk iš “Darbinin

ko” tik kų išleistą šiuo vardu 
knygelę, o atydžiai perskaitęs 
ją, galėsi kritikuoti laisva
manius, bedievius, atskalūnus, 
cicilikus ir šliuptarnius. 

Kaina tik 5c.
Platinkite tą knygelę. 

Adr.:( “Darbininkas,” 
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ KATALIKIŠKŲ 
LAIKRAŠČIŲ AGENTAS.
Kas pas mane užsirašys laik

raštį “Darbininką,” kuris ei
na tris sykius į savaitę ir už
simokės $3.00 už visus metus, 
gaus gražią knygą dovanai.

Agentas J. Mozeris 
1426 So. 48 th Ct.

Cicero UI.

STATEMENT OF THE 0WNER- 
SHIP, MANAGEMENT, CIR- 

CULATION, ETC., REQUI- 
RED BY THE ACT OF 

CONGRESS OF AU- 
GUST 24 1912.

of “Darbininkas” published tri- 
weekly at Boston, Mass. for Ap- 
ril 1, 1916 So. Boston, Mass.

Editor, Rev. F. Kemėšis, 242 
W. Broadway, So. Boston,' Mass.

Managing Editor, Pranas Gu
das, 242 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Business manager, Anthony F. 
Kneižis, 242 W. Broadway, So. 
Boston, Mass.

Publisher, St. Jos. Lith. R. C. 
Ass’n of Labor, Ine.

Owners St. Jos. Lith. R. C. 
Ass’n of Labor, Ine.

Mathias Zoba, Pres., Boston, 
Mass. J. J. Roman, Sec., Boston, 
Mass., Michael Venys, Treas., 
Boston, Mass.

That the known bondholders, 
mortgages or other security hol- 
ders owning or holding 1 per cent 
or more of totai amout of bonds 
mortgages, or other securities. 
None.

A. F. Kneižis.
(Signature of business manager.)

Sworn to and subscribed be- 
fore me this 27-th day of March, 

, 1916.
Jonh J. Roman.

[SEAL] • Notary Public 
My commission espires Febr.

16, 1923.

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS.

$3.25

Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių 
leidėjų pranešame šit kų: Tiems, kurie užsisakys per 
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vienų laik
raštį — bus daromos žymios nuolaidos. Kuo daugiau kas 
užsisakys laikraščių, tuo didesnė bus padaroma nuolaida.
1) “Draugas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00.

Užsakant abudu------------*
2) “Draugas”— $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
3) “žvaigždė” — $2.00, “Darbininkas” — $3.00. Abudu $4.00
4) “Draugas,” — “žvaigždė” ir “Darbininkas” —

Visi kartu ...... . .........   —.......  $5.25
5) “žvaigždė”— $2.00 ir“Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
6) “Draugas”— $2.00 ir “Tikyba ir Dora”— 75c. Abudu $2.25
7) “Tikyba ir Dora”—75c. ir“Darbininkas”—$3.00. Abu $3.00
8) “Draugas,” “žvaigždė,” “Darbininkas,” “Tikyba ir

Dora.” — Visi ________________________________ $5.75
9) “Draugas” — $2.00,
10) “Draugas”
• — $1.50. Visi
U)

i, “Vytis” $1.50. Abudu_______ $2.75
— $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis” • 
____________________________ ___ ____ $1.00

“Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.”
Visi___________________________________________ $4.50
“Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu________________ $3.75
“Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu------- ,------------- $1.75
“Draugas.” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”

ir “Darbininkas”________________________________ $6.50
15) “Draugas” $2.00, (arba “žvaigždė”) ir “Žvirblis”

— $1.00. Abudu .......... $2.50
16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu--------------- $1.50
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu_________________ .$2.00

“Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu___________ $3.25
” “Vytis,” “Žvirblis.” Visi_________ $3.50

“Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir
‘ ‘ žvirblis. ’ ’ Visi........... ... ..... .............................................. $4.25

21) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”
“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi_______

22) “Dranga'5,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”
“Darbininkas,” “Vytis” ir “Žvirblis.” Visi_____ $7.25

Pasarga: čia dar nepaminėti: “Moksleivis” — $1.00, 
kuris negali duoti nuolaidos, nes ne biznio pa
matais eina: “Tautos Rytas” — 50c., kurs ir 
taip-baisiai pigus, ir “Pažanga,” — $3.00, ku
rios leidimas dar nėra pilnai paaiškėję*.

r

12)
13)
14)

18)
19) “Draugas,
20)

$5.25

v r 
hi

Tie, kurie turi
•MAT £ v j •Metrašti, 

sako, kad jame vi
sas pasaulis.

NE VISI DAR ŽINO,
kad Metraštis yra vienas tų retų leidinių, kurį 

nusipirkęs niekas nesigaili.
O geras Metraštis buvo ir bus kiekvienam reikalin- 

dalyku, tokiuo dalyku be kurio negalima apsieiti. M e t-

v

Amerikos lietuviai turime visokių įstaigų, bažnyčią 
Visų bažnyčių paveikslus rasi dailiame Met

nai 
visi

gu
r a š e i o reikia pasigauti per ištisus metus kas savaitė po keletu 
sartų.

Dauguma iš mūs dar gerai atsimena kokią svarbią rolę lošė ka- 
endoriai arba metraščiai anais liūdnais laikais, kuomet mums spat 

da buvo užginta mūsų tėvynėje.
Kalendorius arba metraštis buvo tuomet mūsų brolių š v i e 

t ė j ų, visokių žinių, pa ta rimų, r o d ; 
straipsnių pasiskaitymų teikėju — žodžii 
kalendorius tuomet užvadavo laikraščius ir knygas.

Vienok tuometiniai kalendoriai buvo ir neišvengtinai turėj< 
jūti mažyčiai.

Kas kita šiais laikais. • Kitokie laikai, kitokios gyvenimi 
sąlygas ir kitoks gyvenimas. Turime visokių organizacijų, įstai 
gų, apsčiai laikraščių, knygų, gyvenimas verda, kunkuliuoja 
daug jame visokių apsireiškimų, kuriuos tinkamai pažymi ir nu 
šviečia geri laikraščiui. _*

Prie šitokio atsimainiusio gyvenimo turi būti pritaikytas i 
kalendorius arba metraštis.

Šiems, t. y. 1916 metams, visuose atžvilgiuos nusisekusį i 
prie šiandieninio gyvenimo pritaikytą Metraštį išleido Liel 
Kat. Spaudos Dr-ja.

Tik žiūrėkime, kaip tas Metraštis puikiai prie dabartinio gy 
venimo pritaikytas.

Šiais laikais turime visokių veikėjų, laikraštininkų, visuom« 
ninku, įvairiose srityse pasižymėjusių vyrų ir moterų, kunigų i 
svietiškių, apie kuriuos girdime, skaitome, apie kuriuos indomat 
jame.

Su viršum šimto tokių pasižymėjusių asmenų fotografijų rai 
didžiame Metraštyje.

Mes 
mokyklų, 
raštyje.

Amerikos lietuviai katalikai turi visokių organizacijų, 
dingų dr-jų, apie kurias kiekvienam svarbu žinoti Apie 
didžiąsias organizacijas gražius ir aiškius aprašymus atrasi g r i 
ž i a m e Metraštyje.

Katalikams indomu, svarbu žinoti, kaip stiprūs yra kataliki 
Amerikoje, kokias jie turi čia organizacijas, įstaigas. Apie tai gai 
šiai žinių rasi puošniame Metraštyje.

Baisi karė eina Europoje. Apskrita tos karės apibudinin 
ir apie šios karės priežastis rasi šauniame Metraštyje.

Pereitais 1915 m. daug darbų atliko Amerikos lietuviai. Nu 
dugnų tų darbų ir lietuvių gyvenimo apsireiškimų apibudinimą r 
si rimtame Metraštyje.

Katalikų priešininkai be paliovos užpuldinėja, peikia, žen 
na Bažnyčią, tikybą, dvasiškiją. Kiekvienas katalikas priva 
suprasti nepamatingumą tų užmėtinėjimų. Ką atliko Bažnyčia, 1 
išrado ir nuveikė katalikų mokslavyriai mokslo, kultūros, apšvi 
tos, pažangos srityje rasi viską apimančiam 
Metraštyje.

Indomu žinoti apie septynis brolius miegančius, apie Lourt 
stebuklus, kaip atsirado kortos, gerai turėti surašą visų popi 
žiu, Suv. Valstijų prezidentų, visų žemės valstybių, didžiausių 
miestų. Visa tai rasi gausiame Metraštyje.

Toli gražu ne viskas čia paminėta, kas yra m i 1 ž i n i 
kame Metraštyje.

Metraštyje rasi kokio didumo yra lietuvių gubernijos, ki< 
kurioj yra bajorų, sodiečių, žydų, lietuvių, katalikų, stačia 
kių, kiek ant žemės yra tikėjimų ir po kiek kiekvienas tikėjim 
turi išpažintojų, kiek Amerikoje nigerių, kiek tautų Europoje, ’ 
kiek kurioj valstybėj kareivių atsieina ant 1.000 gyventojų, 
kek kainuoja brangiausi pasaulyje paveikslai, kur kokie didžiai 
pasaulyje knygynai, po kiek senovėje už vergus mokėta, kok 
ir kiek atsieina karalių šeimynų užlaikymas. Bet rašyk, neraš; 
vis vien nesurašysi visako, kas yra neišpasakytam 
Metraštyje.

Apie ką tik indomauji, apie tą rasi Metraštyje.
Neatidėliodamas pirk, o turėsi visiems metams malona 

skaitymo.
Kaina 75c.
Drūtuose apdaruose $1.20.
Išsirašykite iš “Darbininko” knygų krautuvės.

Adresas:
“DARBININKAS.”

242 W. BROADWAY, SO? BOSTON, MASS.

h



Redakcija ir administracija 
už šį kampelį neatsako. Šio 
kampelio užlaikymas, papuo
šimas ir pridabojianas pil
nai priklauso nuo Dėdės Jac
kaus, kuris turi pilną teisę 
jame šeimyninkauti. Visi A- 
merikos lietuviški juokdariai, 
satyrai, kvatotojai, sapnų iš- 
guldytojai ir besparniai eili
ninkai glauskitės po Dėdės 
Jackaus sermėga ir iš šio 
Kampelio švaistykitės po A- 
merikos lietuvių surūkusį pa
saulėlį sveiku juoku, humoru 
ir satyra.

Kas smailiau galės durti, 
tas gaus nuo Dėdės Jackaus 
socijalistiškos skabaputros_ 
bliudą, kas garsiau susijuoks 
— tam teks laisvamaniškas 
grucios puodas, kas geriau pa
šieps — klerikalizmą su viso
mis “ventrobomis” gaus pa
ragauti.

Atsižymėjusiems bus dali
nami socijalistiškai - laisva
maniškos pakraipos medaliai. 
Užsitarnavusiems bus skyria- 
mos dovanos, kurias pasiža
dėjo pagaminti socijalizmo 
kankiniai: Perkūnas, Mockus, 
Mickus ir Grickus.

Naujokai gaus rykščių, su
suktų iš keturių vėjų ir smul
kaus smėlio.

Į Dėdės Jackaus kampelį 
tinka visi: stori, ploni, se
ni, jauni, vyrai, moterys, mer
ginos vaikinai, kreivi ir kup
roti.

Prie Jackaus Kampelio ka
da nori gali prisidėti, kada no
ri pasiliuosuoti.

Dėdė Jackus tikisi, kad 
netrukus visos Amerikos juok
dariai jo kampelyj apsigyvens. 
Prašome, sveteliai, vietos už
teks visiems.

♦ • ♦

Laisvamanių ir socijalistų 
Maiklams, Brigitoms, Rožy
tėms ir Bimbams Jackaus 
Kampelyj vietos nebus, nes 
jie nenaudėliai moka tik rau
kytis, o juoktis nežino nei 
kaip. Mum nereikia čemery- 
čių, pipirų, garsvyčių; ne
reikia suniauktos Brigitos gri
masos, Rožytės patempti} lū
pų, Maikio išklypusių kulnių. 
Mums reikia sveiko juoko.• • •

Tautininkų juokdariai, nors 
kartais ir per daug išsišiepia 
ir visai nežmoniškai kojas pa
raito, yra kviečiami į Dėdės 
Jackaus “škulę.” Paragavę 
rykščių išsities.* * *

Lietuviškų demokratų, to
kių kaip Bostono “Ateities” 
šalininkai, nesileisime Jac
kaus Kampelin. Nesuaugę, 
nesubrendę dar gali viso kam
pelio papuošalus nudraskyti. 
Galėsime su jais pasibučiuoti 
per orą. Ir sanitariška, ir vi
siems bus sveika.

• ♦ •

• Su katalikais gyvensime 
broliškai. Bet jei kuris pra
dėtų per daug nosį riesti, gaus 
į kuprą. Žinoma, ne kačerga, 
tik Dėdės Jackaus sermėga.

♦ • •

Girtuokliai iš anksto gali su
rikti: karalul! Jiems nei
dieną, nei naktį neduosime 
ramumo. Grusime bačkon-te- 
gul ten sau riogso. Pasaulis 
be kvailų žmonių daug gra
žesnis.

• • •

Vienu žodžiu viešiems teks: 
kam barščių, kam kruopų, kam 
vėdaro, o kitiems ir šluotos. Į • • •

Amerikos “Žvirblis” pasi
skelbė amerikonišku karalium, 
Škotijos “Ežys” viso pasau
lio valdonu, o aš, už visus 
prastesnis ir menkesnis Dėdė 
Jackus, nuo šios dienos esu 
apšauktas laisvamanių ir soci
jalistų Moize.• • •

Nesnauskite, broliai lais
vamaniai ir draugai socijalis
tai! Pulkit ant kelių prieš 
<avo vyriausybę ir raudonais 

.klaryšiais krutinę padabinę 
užtraukite: — atsisakom nuo 
dešrų, kapustų, sriubos ir 
nuo “byro,” baltakės kar
čios.— nes Dėdė Jackus ga- 
vėnę užlaiko ir yra pilnu blai
vininku.

“Katalikas,” išsmukęs iš 
dienraščio kailio taip greit 
kunigams manifestą su ėdi
kais parašė, kad ne spėjau 
ant šio “istoriško dokumento” 
savo “pečeties” pridėti. “A- 
teitis” pastebėjus mano žiop
lumą tokią didelę antspaudą 
išspaudė, kad net visi “atei
tininkai” nesvietiškai susirau
kė. Kentėkite, bracia, “A- 
teities” redaktorius netrukus 
jus visus prie socijalistų prig
laus. Galėsite tuomet pasi
džiaugti “Keleivio” Maikio 
marmalienėmis.• • •

Well.... socijalistų fondas
auga, bet doleriai iš to fondo 
nekaip negali į Lietuvą nurie
dėti Ar tik “draugai” per 
daug jų nenukramtė?• • •

“Ateitis” apie čia gimu
sius “bernus” prapliupo rašy
ti. Labai naudinga apie čio
nykščius “bernus” pagreve- 
zuoti, bet nereikėtų užmiršti 
kad nemažai bernų ir iš Lietu
vos Amerikon privažiuoja.• • •

Laisvamaniams Vyčiai taip 
patinka, kaip šuniui botagas.• • •

— Veizėk, brol, — sako 
“Ateities” bendradarbis il
giausiame strapsnyje, — Vy
čiai nesvietiškus tikslus turi.

— T'ap, tap! — rėkia “Ke
leivis,” — nori nenaudėliai 
lietuvius doros pamokinti.

— Tai kvarabos! — šaukia 
abu sykiu.

• • •
— Kur šliūbą imsi ? — klau- į 

šia draugo Jonas.
— Pas rabiną, — atsako ta

sai.
*— Kodėl ne pas kataliką 

kunigą? — teiraujasi draugas.
— “Keleivis” metrikų neiš

rašo. Sako, katalikiškas šliu- 
bas taip stipriai suriša, kad 
net visa socijalistų armija ne
gali tų ryšių sutraukti, 
to esąs labai šlėktas 
socijalizmo laisvosios 
pasekėjams. • • •

“Naujienos” rašo,

ko N. Lav__
liai po žeme negaliu atsišauk
ti, bet "įsups ieškančio žiniai 
paduodu savo antrašą: Lavo
nas, Šv. Rako kapinės, pieti
nis kampas iš vakarų pusės.

Laiškai reikia siųsti bevie
liu telegrafu.• • •

“Keleivio” 10 numeryj pa
ieškoma maišyto choro vedėjo. 

Aš esu pusėtinai pasilavi- 
nusiu choro vedėju. Kiekvie
ną pavasarį Lietuvoj dūdavau 
avių būryje. Jeigu Clevelando 
socijalistams patinka mano 
atestacija, galiu ir jiems ant 
dūdelės pagraiti.

Atsišaukite Dėdės Jackaus 
Kampelin.

Striukis.

Pirmininkas.

-.-i..:

kad-tik šn£r®čia ir prunkščia 
po visus svetaines kampus. 
Vos tik spėjau atidaryti susi
rinkimą, tuojaus ant manės 
daugybė visokių skundų .ir 
priekaištų pasipylė. Girdi, jis, 
katalikiškos draugijos pirmi
ninkas, dalyvauja tokiose be
dieviškose prakalbose už vaka
ro vedėją. Atsistojau ir sa
kau: — Vyrai, ar tai jau mes 
visi davatkomis išvirtome, ar 
jau mes negalime iš tikėjimo, 
T. Fondo ir kitų davatkiškų 
organizacijų pasijuokti! — 
Vakar juk “Laisvosios Mil
dos” prakalbos atsibuvo; 
“Laisvoji Milda” bedieviška 
draugija, — tai kas mums gal
voj bedieviškų draugijų pra
kalbos ir jų pirmininkai. Šis 
susirinkimas yra Šv. Jurgio 
draugijos, — tai-gi, vyrai, 
kurie nesijaučiame prie bažny
čios tupenčiomis davatkomis, 
varykime darbą toliaus.

Kilo didžiausias armyderis: 
vieni pradėjo šaukti: bravo, 
pirmininkas! kiti
Šiaip taip viskas nusiramino. 
Sulaukęs nedėldienio, nuėjau 
bažnyčion, atsiklaupiau prie 
didžiojo altoriaus ir visą laiką 
labai karštai meldžiausi už pa
klydėlius. Net ir davatkos, 
pamačiusios mane taip karštai 
besimeldžiantį, pradėjo girti, 
kaipo geriausį žmogų. Esu 
tikras, kad jos mane išrinks 
net į parapijos pirmininkus. 
Tuomet aš ir parapijose geres
nę tvarką padarysiu. Dabar
tinė parapijos tvarka jau nuo 
senai man nepatinka. Nepa
tinka klebono laikomos mišios,

Viskas nepatinka. Dievas man 
padės viską kuogeriausiai su
tvarkyti.

Striukis.

—ar i ---

Didesne!
M

Didesnė!
“Tikyba ir Dora
Nuo Naujų Metų eina padidinta. Įvairaus skaitymo 

tikėjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek, kiek 
pirma buvo. (Kiekvienas tą laikraštį skaitydamas atras 
nemaža savo dvasiai paguodos; atras taip-pat išaiškini- 
mą visokių abejojimų ir užmėtinėjimų tikėjimo dalykuo
se.).

Laikraštis eina du kartu į mėnesį. Kaina liko ta 
pati: 75c. metams. Kas atsiųs už lc. krasos ženklelį 
(štampą), gaus vieną numerį pasižiūrėti.

Prenumeratą galima siųsti ir krasos ženkleliais.
Adresas: -
“TIKYBA IR DORA,”

1631 W. NORTH AVĖ., CHICAGO, ILL.

PRANEŠIMAS.
Dėdės Jackaus kampelyje 

netrukus bus įvesta informaci
jų biuras. Bus aiškinama į- 
vairiausi atsitikimai: meilin
iai, kerštingi, naudingi, blė- 
dngi; apie šaltį, karštį, oro 
permainas; gyvenimą ir mir
tį. Patarimų ieškantiems pa
tartina kuogreičiausia siųsti 
užklausimus Dėdės Jackaus 
vardu. Vardai ir pavardės 
klausiančiųjų nebus parduoda
mi ir už auksą. Pirmiems sa
vo kostumeriams Dėdė Jackus 
pasiųs gražią dovanėlę: nei 

! juodą, nei baltą; nei šiltą 
nei šaltą; nei didelę, nei ma
žą, bet labai patogią ir gra
žią.

Kas nemėgia advokatų, as
tronomų, geografų, moks
linčių ir kukorių, tai visi 
kreipkitės pas Dėdę Jackų — 
jis visiems už dyką patarnaus. 
Dėdės Jackaus patarimai už 

. auksą brangesni.
Su pagarba

Visų Dėdė Jackus.

"DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS(Feljetonas.)
Dar ir šiandieną jaučiuosi 

pavargęs, o kelių skaudėji
mas ! net kojų negaliu ištiesti. 
Tai vis nuo klūpojimo. Bet 
ačiū Dievui, laimingai viską 
praleidome. Dabar jau prisi
eis laukti tik kito tokio mete
lio, kada vėl taip laimingai 
galėsiu pasimelsti.

Tiek daug kunigėlių priva
žiavo ! Ir tokius dailius griau- 
dingus ir gražius pamokslus 
kasdieną pasakė.

Antrą vakarą, klausyda
mas jauno kunigėlio pamokslo 
apie Dievo stebuklus, net apsi- 

; verkiau. Po pamokslui atsi
klaupiau ir, nuo širdies atsi
dūsėjęs, sukalbėjau septynius 
poterius, prašydamas, kad 
Viešpats Dievas visus paklydė
lius ant tikro kelio atvestų. 
Trečią vakarą, nors ir labai 
apgailestaudamas, turėjau ap
leisti bažnytines pamaldas ir 
eiti į neprigulmingų “Lais
vosios Mildos” vyrų kliubo 
mėnesinį susirinkimą. Aš e- 
su tos draugijos pirmininku ir 
būtinai turėjau ant šio susi
rinkimo atsilankyti.

Šiandieną esu netik “Lais
vosios Mildos” pirmininku, 
bet lygiai Šv. Jurgio draugijos 
ir Tautos Fondo komiteto pir
mininku. Visose trijose drau
gijose esu visų mylimas ir ger
biamas. Buvau dar iš šv. Mi- 
kolo draugijos pirmininku, bet 
pastaruoju laiku ten perdaug 
davatkų priviso, ir, karšto
kai su jomis pasiginčijęs dėl 
priverstino velykinės išpažin
ties atlikimo, jos mane praša
lino. Mat, davatkos sumanė 
įvesti į konstituciją naują 
punktą, sulig kurio kiekvie
nas turi eiti išpažinties nors 
vieną kartą į metus. Aš bū
damas tos draugijos pirminin
ku, negalėjau daleisti tokių 
kvailysčių; visi nariai supy
ko ir mane iš draugijos išme
tė. Ir ačiū Dievui! Per
daug turiu darbo ir trijose 
draugijose bepirmininkauda- 
mas.

Bet grįžkime prie susirinki
mo. Ypatingo nieko nėnuta- 
rėme. Tik nusprendėme, kad 
“Laisvosios Mildos” nariams 
nevalia eiti ant Darbininkų Są
jungos kuopos rengiamų vaka
rų. Katalikai išgirdę tokį 
nutarimą, ant manęs, draugi
jos pirmininko, labai supyko. 
Jau jie ant manęs rūstavo nuo 
to vakaro, kada “Laisvosios 
Mildos”dr-jos parengtose pra
kalbose kalbėjo Prūsokas, o 
aš, kaipo tos dr-jos pirminin
kas, buvau to vakaro vedė
ju. Kada Prūsokas pradėjo 
keikti katalikus, Tautos Fon
dą, visas katalikiškas draugi
jas, parapiją; kada pradėjo 
jis pasakoti nebūtus, negirdė
tus dalykus, — tai katalikai 
iš piktumo net ant sėdynių ne
galėjo nusėdėti. O aš tuom 
tarpu juokiausi pilvą susiėmęs, 
kad net ašaros pradėjo sprogti 
iš akių, ir rankomis tol plo
jau, kol išgalėjau. Pasibai
gus prakalboms, dar nuo sė- 

į dynės nesikėliau, laukiau, kad 
Prūsokas mane pagirtų. Bet 
jis, šelmis, bekeikdamas ka
talikus taip inkaito, kad pa
miršo savo priederystę išpildy- 

Striukis. ti.
• Ant rytojaus Šv. Jurgio

draugijos susirinkimas įvyko.
“Vienybės Lietuvninkų” 9 Aš ir vėl pirmininku. Kata- 

i numeryj tūlas žmogutis paieš- likai, geriau pasakius, da-

I

O iš 
biznis 
meilės

kad 
vienose prakalbose ponas Ba- 
gočius visai publikai ašaras 
nušluostė. Matyt, tas vyras 
labai ilgus skvernus turi.

• • •

Būtų labai malonu, kad 
von de Bogačevski nepasigai
lėtų savo “siurtuko” skvernų 
ri apvalyti} kiek Broadivay gat
vę, ypač ties “Keleivio” re
dakcija, kur labai cibuliais 
atsiduoda. • •

“sociologai” su 
visu savo štabu ir Šv. Rašto 
ištraukomis labai panašūs į 
bulvinę košę be spirgų. Ir ra
šyti, ir kalbėti moka tik moks
lo pas juos, nei už grašį.

Dėdė Jackus.

“Laisvės”

NETIKI PRIETARAMS.
Rusai nemegia 13, — sako 

tai esanti “čortova diužina.” 
Lietuvoje susirinkime ar ba
liuje niekas nesės už stalo 13- 
tu; mėnesio 13-tą dieną lie
tuvis bijosi pradėti kokį nors 
darbą, nes išanksto žino, kad 
darbas nenusiseks.

Europos karėn įsivėlus 13 
viešpatijai visų kalbama, kad 
karės užbaiga nebetoli, nes 
kipšo skaitlynė kariaujančias 
viešpatijas suraizgė.

Tik “Vienybė Lietuvnin
kų” nesibijo prietarų ir bur-j 
tų. Garsina 13 saliunų ir už
baigtas kriukis. Pažiūrėsi
me, ar “Vienybė Lietuvnin
kų” kipšą ar tas nelabasis 
“Vien. Liet.” pergalės. O 
gal “Vienybę Lietuvininkų” 
išgelbės nuo nelaimės “Velnio 
Historija?” • •

matyt, geres- 
Tik trijų sa- 

Tuli

“Keleivis” 
nis biznierius, 
liūnų kertes parėmė, 
sako, kad tas ne dėl biznio 
daroma, bet 
raugo stokos.

socijal ištiško

• •
PAIEŠKOJIMAI.

Vienybės Lietuvninkų” 9 Aš ir vėl pirmininku.

lauk!

Su saule negyvensi.

Saulės amžius negyventi.

Jauno kraujas ne vanduo.

Jaunas gal mirti, senas tur 
mirti.

Piaunas, kaip šunis per 
tvorą.

Didžiausia linksmibe Gramofonas
nupirk naujausios mados Colum- 
bia Gramafoną ir Rekordų su lie-1 
tuviškoms dainoms, polkoms, val- 

Į cais ir šeip įvairiom meliodijom. i 
Reikalauk katalogo prisiųs- 

damas 4c. krasos ženkleliais.
Kaina Rekordų 10 colių, 2 dai- 

i nos už 75c.
Dcl savęs arba savo draugo
Kaina Gramafonų nuo $15.00 

iki $500.00.
Pirkt galite už pinigus ir ant

| išmokėjimo.
Duodam 2 savaitėm pamėgini- 

mui dykai.
E 2223 Pamylėjau vakar.

Drauge. Polka-Mazurka.
E 2224 Mano Laivas

Į Sveikatą. Maršas.
E 2225 Einu per Dvarelį.

Gaila Tėvynės. Maršas_
2226 Per Girią Girelę.

Linksminkimės. Polka.
2227 Per Šilą Jojau.

Žydas Statinėje. Polka.
E 2228 Saulelė Nusileido.

Maršas. Princo Vaiskava
E 23339 Šėriau Žirgelį.

Dėdukas. Polka.
2340 Vilniaus Rūta.

“Drinopolis.” Maršas.
2341 Kas Subatos Vakarėli.

Nuostabu. Maršas.
E 2342 Siuvėja. Monologas 

Po Dugalviu Ereliu.
E 2343 Ant Vienos Galvos

Monologas. 
Žuavų Maršas.

E 2356 Lietuva Tėvynė Mūsų. 
Tykiai Nemunėlis Teka.

E

E

E

i

KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.

agal Sumanymo tos blankos reikės mainyti 
kas mėnuo. Todėl atspauzdinome įvairių 

varsų ir pardavinėjame tuzinais. 

Tuzinas 5 centai.

E 2357 Birutė.

Imant nemažiaus, kaip 100 tuziny, atiduodame 
po 4 centus.

Kiekvienas skyrius lai parsitraukia iš “Darbininko” 
Spaustuvės tiek tuzinų, kiek šeimynų jų kolonijoj 

intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.

^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^^♦^♦^X*****.**.**.*****.'w***<*****‘

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

M Pažanga”
vi-
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“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu
siems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbininkams

“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius Amerikos 
ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildoma, todėl, origina- 
liais raštais.

“PAŽANGOJ” gvildenama aktualiai lietuvių tautos 
klausimai.

“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes jai ben
dradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos literatai.

“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsireiškimus.
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyvenimo klausi

mus tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems literatams ir 

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

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

kitės šiuo adresu:
“PAŽANGA” 1

F. O B0X 204, GIBABDVILLB, PA. »J

X

M. Petrauskas.
Kur Banguoja Nemunėlis. 

E 2358 Darbininkų Marselietė.
Sukeikime Kovą.

2359 Nemuno Vilnys.
Sudiev. Mazurka.

2360 Varpelis. Valcas.
Mano Mielas.

E 2392 Sveiki Broliai Dainininkai 
Ko Liūdit Sveteliai.

E 2893 Saulelė Raudona.
Jojau Dieną.

E 2394 Už ŠilingėlĮ.
Šių Nakdaly.

2395 Bum Čik-Čik.
Dėdienė.

2396 Našlys. Žaislas.
Lapunėle.

2397 Klumpakojis.
Kokietka-Polka. Kapelia

E

E

E

E
I

5 ĮfChasJ Urbon ir Pilv irtis.
233 Broadway So. Boston, Mass.

Tel Charter S. B. 905 M.

-

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje

—YRA—

*

b-

Jau išėjo pirmas numeris
“MUZIKA”

ĮTALPA: 
NUO REDAKCIJOS. 
ŠIS-TAS APIE DAILĘ. 
MŪSŲ CHORAI. 
DAINA IR GYVENIMAS. 
MUZIKOS TEORIJA. 
APIE VEDIMĄ CHORO. 
MŪSŲ BAŽNYTINE MUZIKA. 
MĘS PADAINUOSIM 4 mišr. balsams. 

DAINOS:
BEAUSTANTI AUŠRELE 4 mišr. bal. 
VAI BROLI, BROLI vyrų chorui. 
OI MOČIUT MOTINĖLĖ duetas. 

GIESMES:
PULKIM ANT KELIŲ ir 
DIEVAS MŪSŲ APGYNĖJAS. 
PIRMOJI NELAIME pianui solo.

Atskiras numeris 40c. Metams $3.00; pusei m. 
Adresuokite:

“MUZIKA,”
P. O. BOK 172, BROOKLYN, N. Y.

“MUZIKOS” Redakcijos adresas:
3214 CEDAR STR., PHILADELPHIA, PA

Gyvam džiaugsmas- Sergančiam Viltis! Mirštančiam 
Ramybė!

Tūkstančiai Lietuvių-Katalikų priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas metai prisirašo nau
jų narių. Bet gal da pats gerbiamas nepamąstei, 
kas ji yra ir delko pats neprisirašai.

Štai kas šioji organizacija yra ir ką ji duoda: —
1) Apsaugoja narių gyvastis ir moka pomirtinės 

$150.00, $250.00, $500.00, $750.00, $1000.00.
2) Moka pašelpą nariams-ligoniams kas savaitė 

po $3.50, $7.00, $10.50,, ir $14.0 0.
3) Šelpia neįgalinčius narius ir našlaičius.
4) Skleidžia apšvietą, išleidinėja gerus raštus ir 

dalina nariams dovanai.
5) Platina dorybę, suteikia patarimus ir nurody

mus tikėjimo ir auklėjimo dvasios reikaluose.
6) Rūpinasi Lietuvių Tautos reikalais, remia pi- 

nigiškai ir morališkai visokias lietuvių kultūriškas 
įstaigas ir tt.

Instojimas į Susivienijimą pigus, mėnesinė mo
kestis lengva. Norėdami gauti platesnes informa
cijas kreipkitės į vietines kuopas, kurių randasi ko
ne visur po visą Ameriką, kur tik lietuviai apsigy
venę, arba stačiai pas Centro Raštininką, šiuo ad
resu: —



“DAjtBININKAS” f

NAUJAS “DARBININKO” 
LEIDINIS NO. 3.

“Darbininkas” jau išleido 
trečią savo leidinį, knygelę 
vardu “Iš Po Darbi
ninko Plunksno s.”

Tai gražių-gražiausių vaiz
delių rinkinis. Visi, nuo pir
mo iki paskutinio, yra iš dar
bininkų gyvenimo. Tuose vai
zdinguose, dailiuose, jausmin
iuose vaizdeliuose atsispindi 
darbininkų gyvenimas.

Kiekvienas su pasigėrėjimu 
juos skaitys po kelis kartus.

Autorius tų vaizdelių yra 
“Darbininko” skaitytojams 
gerai pažįstamas F. V.

Vaizdeliai perspausdinti iš 
‘‘Darbininko.” 

Kaina 5c. Pusi. 32.

Vilkas sotus ir avis čiela.
• • •

Du zuikiu bevydamas, nei 
vieno nesugausi.

Iš didelio debesio, mažas 
lietus.

• • •
Pats muša, pats rėkia.

• • •
Ant vagies kepurė dega.

• • •
Namų namučiai, nors ir po 

smilga.

P
RE! K A T.INGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, hoteliuose, dirb
tuvėse ir prie namų darbo. Vi
sokių darbų vyrams.

S. GORALSKY
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS 
153 COURT ST. BOSTON, MASS.

Nebūk be gero
Katalikiško laikraščio

VALDYBA ŠV. JUOZAPO 
DR-JOS, SHEBOYGAN, 

> WIS., KURI PAĖMĖ 
“DARBININKĄ” 

ORGANU.
Prez. Antanas Skieris,

909 Indiana Avė.
Vice-prez. Juozas Bubnis,

733 Indiana Avė.
Fin. rašt. Juozas Rutkauskas, 

1013 Clera Avė.
Prot. rašt. Antanas Brusokas, 

1019 Delingham Avė.
Maršalka Juozas Buivydą,

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

1437 So. 11-th Str.
Kasos globėjai:

Petras Gelbūda,
Mateušas Kučauskas, 

1133 Michigan Avė.
Organo sekretorius, Jonas 

Stauskas,

Paulina Gelažiutė,

IV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI 

HARTFORD, CONN. 
Pirm. — Teklė Blažienė, 

1214 Broad St.
Vice-pirm.

41 Capitol Avė.
Prot. Rašt. — Ona Marikai tė, 

234 Park St.
Fin. rašt.—Veronika Smitkiutė, 

4į Hungerford St.
Ižd. — Felicija Plikunienė, 

103 Bond St.
Iždo glob. — M. Karaliūtė,

24 Woodbridge St. 
Maršalka — Elena Valavičiūtė, 

23 West St.

ŠV. MIKOLO ARKANIOLO 
DRAUGUOS VALDYBA 

COLLINSVILLE, ILL.
Pirmininkas

F. Stankaitis
Protokolų raštininkas

K. Kavaliūnas 
Kasierius

M. Sudeliauskas 
Ligonių kom.

V. Kimutis ir
J. Frišmantas

Maršalka
A. Smuikis

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO DRAUGUOS 

Cambridge, Mass.
Pirmininkas — A. Vaisiauskas, 

14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas — C. Ka

volius, 62 Portland St.
Protokolų raštininkas — 

Galinauskas, 719 Main St.
Finansų raštininkas — 

Smulgis, 545 Main
Kasierius — J. 

Washington St.
Maršalka — J. 

Washington St.
Kasos globėjai — K. Voveris, 

A. Sundukas, J. Žilis.

K.

St.
Jasinskas 218

Lukšis, 220

Farma! — Pardavimui — 
Farma!

Parsiduoda 80 akerių far- 
ma, 40 akerių geros dirba
mos žemės.

Viena angliška mylia nuo 
miesto, 20 mylių nuo Bosto
no. »

Parsiduoda už $4.000, i- 
nešti reikia tiktai $1.000.

Norėdami susižinoti plačiau 
apie tą farmą rašykite ang
liškai po šiuo adresu:

Mrs Cers Box 49
Franklin, Mass.

Tinginį prijudinsi, miegantį 
pabudinsi, o iš nieko, vis nie
kas.

Neverksi mirusio, verksi 
supuvusio.

• • •
Kur įnešti ten rankos, kur 

miela ten akys.
• • •

Sėbras sėbrą ir už piktą pa
girs.

• ♦ •
Valgykime pirma tavo, o 

paskui kožnas savo.

LIETUVIAI PAVESKITE 
DARBUS SAVIEMS.

j! Geriausias Lietuvis siuvėjas. < 
![ Siuvu vyriškus ir moteriš- !; 
![ kus drabužius, sulig naujau- >
> sios mados. ;!
;! Taisau, prosinu, valau ir <[ 
<[ dažau senus. Taip-gi kuni-

gams siuvu SIUTONUS ir ;•
> esu gerai įsipraktikavęs ta- ;! 
;! me darbe, kaip Lietuvoje, < 
;! taip ir čia Amerikoje.
![ Darbą atlieku greitai ir pi-
!; giri. ;!

Jeigu kas reikalauja, dar-
J bą pasiimu ir pristatau tie- ![ 
<; siog į namus.
> Tel. Charter 2354-4

A. K. MAZALAS
!; 94 JEFFERSON STR.,

HARTFORD, CONN. ]

PIRKITE 
SKAITYKITE 
PLATYKITE 

“DARBININKO” LEIDINĮ U S.
Pigumu, dailumu, gerumu savo leidinių “Darbininkas” vir

šija visas kitas išleistuves.

REIKALINGA TUOJAUS 
Katerių ant blokų ir merginų 
dėl sortavimo.

Atsišaukite
J. E. NEWC0MB & CO.

15 Bradford Place, 
Brockton, Mass. 

arba pas
PETER DANILO,

187 Ames St., Brockton, Mass.
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zsirasik sau ar savo pažįstamie
ms Lietuvoj bei Amerikoj 

“Išeivių Draugą
KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS 

IR PADAILINTAS, TALPINS:
Vėliausias žinias iš karės.
“Seno darbininko atminimas” užvadintas “Svieto pe

rėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luzemburgą ir 
Daniją).

3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą “Iš Škotijos
į Lietuvą ant motocikletkos. ”

‘Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, m Linlithgowshire,
•V Midlothian, V Dundee ir tt.
“Lietuviai Anglijoj.”
Korespondencijas.
Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
Dainas, paveikslėlius, straipsnius.

Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu iš įvairiausių 
ir skaitymui verčiausių laikraščių.

Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj; me
tams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.), Ad
resas; ■

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

K. ŠVAGŽDYS,
242} W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.

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

iš spaudos |

Gyvojo Ražančiaus 
Lapeliai

Tik

Kaina 15c. už 15 lapelių
Imant nemažiau 1500 lapelių nulei 

džiame 5-tą nuošimti.
Norintieji pirkti rašykite:

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass

a
s

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

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

Antrašas:
, “ŽVIRBLIS,”

BOK 576, :: :: :: FOREST CITY, PA.

H0ISpp
p 
s
iilšlšlšlšlalHlšlšlšlšli

ŠSĮ1

Rev. Jos. Norbut,
MOSSEND, LANARKSHIRE, SCOTLAND.

Skaityk “šviesą
DU-KART MĖNESINIS LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS. 

jei Rupi blaivybe,
JEI NORI PAGERINT SAVO BŪVĮ,
JEI TROKŠTI TAMSUMOJE ŠVIESOS,

SKAITYK “ŠVIESĄ.
KAINA, METAMS 50c.; UŽ RUBEŽIO 75c. 

PAVIENIS NUMERIS 5c.

Adresas: “šviesą”
46 CONGRESS AVĖ., WATERBURY, CONN.

laaiEBaaiaiaisoirtaišiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiSĮaiaiB
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KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJOS KNYGELĖS.
1) “ABĖCĖLĖ” Arba, Tau mielasis vaikeli pirmutiniai 

Skaitymėliai. Ši knygutė labai pritaikyta pradinių mokyk
lų vaikučiams, tai trumpi, lengvi žodžiai ir sakiniai, ir 
kitoki skaitymėliai, taikintas pradžiamoksliams. Kaina 
5c., imant. (100) vieną šimtą, tik $2.50 už šimtą, 24 pus
lapių ir su viršeliu.

2) “VAKARO VALANDĖLĖS” Jaunimui ir suaugu
siems pasilinksminimui, ir vakarų puošimui rinkinėlis.

Surinkta: Deklemacijos, Eilės, Dainelės, Monologai,. 
Dialogai, Komedijos, Teatrėliai, Farsos, Juokeliai, Mįslis, 
Patarlės, Žaislės ir tt. Ypač tinkanti, mūsų jauniems 
scenos, ir juokų mylėtojams. Medegos užtektinai ilgo 
viešo vakaro papuošimui.

Knygelė turi 50 puslapių vidutinio didumo. 
ŠI KNYGUTĖ KAINUOJA TIK 20c.

Bet, imant nemažiau kaip už $2.00 nuleidžiame per pu
sę, ir krasos siuntimą apmokame. Taip-pat pridedam 
vieną egzempliorių gaidų, su meliodijomis tų dainelių.

Kiekvienas šią knygutę nusipirkęs, pripažįs kad ji tų 
pinigų yra verta, ir skaitydamas ras daug suraminančių 
nekaltų juokų.

Knygutė pritaikinta nekaltam doram mūsų jaunimui 
pažaisti.

3) Dvi komediji. Vienoje knvgutėje. 1) “NEUŽMO
KĖJAS PABĖGO” ir “MAT KO REIKS” kaina 8c.

Šie visi veikalėliai, netik ką tinka lošti suaugusiems, bet 
labai atsakanti mokyklų vaikučiams.

Tos visos knygutės galima gauti pas:
J. V. KOVAS,

21 CONGRESS AVĖ., :: :: :: WATEBBURY, CONN.
(Taip-pat ir kituose knygynuose.)

UŽSIRAŠYK GERĄ IR PIGŲ LAIKRAŠTĮ

“Santaika”
SANTAIKA” išeina kiekvieną pėtnyčią 4-rių pusi., 

didelio formato ir kainuoja metams tik $1.00, pusei me
tų 65c.

“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias, netik iš 
“SANTAIKA” paduoda naujausias žinias netik iš 

karės lauko, bet ir iš viso pasaulio.
“SANTAIKOJE” telpa rimti straipsniai, poezija, 

vaizdeliai ir satyra.
“SANTAIKA” eina katalikiškoje-tautiškoje dvasioje. 
Pasižiūrėjimui vieną numerį siunčiame dykai.

“SANTAIKA”
2120 ST. CLAIR AVB., CLEVELAND, OHIO.

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš kares, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai. Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi.
Kaina metams $1.50, Pusei metu 75c.,Kanadoje užrubežians, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį

AMERIKOS LIETUVIS”,
15 Millbnry Street, Worcester, Mass.

si ------------ --------- ■■ -S

Jei trokšti apšvietos 
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisąvaitinj 

iliustruota jaunimo laikraštį 

“Vytį.”
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis 

Amerikoje.
“VYTYJE.” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų, 

literatų ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau— - 

nuomenės gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje. 

“VYTĮ” leidžia Lietuvos “Vyčių” jaunimo organizacija. 
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75c. L. 

Vyčių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesi
nes mokestis.

Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną 
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui.

Visais reikalais kreipkities šiuo antrašu:

“Vytis,”
731 West 18-th’str., Chicago, Ui.

I

ĮDARBĄ
S-

Dainuokite ir gieduokite iš “Muzikes.”

Skaitykite “D r a u g ą.”

Platykite “Darbininką.”

Švieskitės per “P a ž a n g ą.”

Broliai darbininkai!
Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį

“Žvaigždę”
“ŽVAIGŽDĖ” yra seniausias lietuvių katalikų 

laikraštis, 16 pusi, didumo suteikia įvairių žinių iš 
Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo.

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

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

i .1
MUZIKOS IR DAINOS MYLĖTOJAMS 

MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

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

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

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

Atskiras numeris 4Oc.
“Muzikos” adresas:

REDAKCIJA
3214 CEDAR STR., PHILADELPHIA, PA.

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

Jei esį nuliūdęs, - “Ežį” - Skaityk.
JEI PATS SUGEBI, Į — “EŽĮ” — RAŠYK. 

NORI SVEIKO JUOKO? — PRIE — “EŽIO” EIK. 
PAŽINK PIRMA — “EŽĮ” — IR TUOKART PEIK.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai ame

rikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk adresą ir 
gausi pasižiūrėjimui numerį dykai, o kai pamatysi — tai 
visad “Ežį” skaitysi. Kaina metams 75 centai, pusmečiui 
40 centų. Pinigai siunčiami money orderiais.
“EŽIO” redakcijoj galima užsisakyti “ŽVIRBLĮ”.

Adresas: “
213 STATION ROAD, DYKEHEAD, SHOTTS, 800TLAND.
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Darbininko” spaustuvės.) «♦
So. Boston, Mass. A

Blaivinkitės per “Tautos Ryt ą.”
LIETUVIŠKA

Padarom moteriškus drabu
žius, vasarinius ir žieminius 

♦t* po naujausiai madai.
A. CEPULIONIS, 
242} Broadway,

Pažinkite svaigalų blėdį per “Šviesą.”

Atsijaunykite per “V y t į.”

Žiūrėkite, kaip smailiai duria “E ž y s.”

Tobulinkite širdį per “Tikybą ir Dorą.”
Nepamirškite “žvaigždė s.”

Žiūrėkite, ką daro kanapyne “Ž v i r b 1 i «.**

"R i n t * i Ir a ” r-



Vietines žinios
RENGIAMASI PRIE VASA

ROS IŠVAŽIAVIMŲ.
Seredoje, kovo 27 dieną 7:30į 

vai. vak. Šv. Petro parapijos 
svetainėje atsibuvo susirinki
mas, kuriame tartasi apie 
rengimą išvažiavimų vasaros 
laiku. Į susirinkimą pribuvo 
kun. F. Kemėšis, 3 delegatai iš 
Vyčių 17 kuopos, 3 iš Moterų 
Sąjungos kuopos, Lietuvos 
Dukterų Draugijos, Pilnųjų 
Blaivininkų kuopos ir Darbi
ninkų Sąjungos kuopos. Su
sirinkimą atidarė Jonas Joku
bauskas. Sekretorium išrink
ta p-lė O. Pratašiutė. Per visą 
vakarą buvo kalbama kokiu 
būdu bus galima surasti tin
kamą vietą vasaros išvažiavi
mams. Galutinai išrinkta ko
misija, kuri turės tą dalyką 
sutvarkyti. Į komisjią pate
ko Leonas Švagždys, St. Na
vickas ir Jonas Jokubauskas. 
Susirinkimą užbaigtą 10:30 
vai. vakare.

MARUOS VAIKELIŲ 
DR-JA SMARKIAI

JUDA.
Marijos Vaikelių draugija 

tik šeši mėnesiai kaip susitvė
rusi, o jau daug nuveikė: su
rengė keletą vakarėlių, ir ko- 
žną subatą dr-jos nariai po pie
tų susirenka į bažnytinę sve
tainę ir tenai mokinasi žaisti. 
Po Velykų rengiasi prie dide
lės parodos, kuri bus laikoma 
per tris vakarus. Pirmą va
karą bus prakalbos, antrą va
karą dainos ir teatras, trečią 
visų tautų šokiai ir žaislai. 
Parodoje, bus išstatyta: siu
viniai, piešiniai, ir medžio 
drožiniai, kuriuos pagamins 
draugijos nariai.

LUTUVTŲ KOOPKRATY 
VTŠKOS BENDROVES 

SUSIRINKIMAS 
atsibus panedė&o vakare, 

balandžio 3 d., 1916. 
Prasidės 7:30 vai vakare 

LIETUVIŲ SALĖJE, 
kampas E ir Silver gatvių, 

So. Boston, Mass.
Kviečiame visus narius su

sirinkti, nes turime daug svar
bių dalykų apkalbėti.

Taip-gi norintieji būti na
riais tos bendrovės malonėkite 
ateiti.

L. Kooperatyviškos Bendro
vės Rašt.

• A. JONAITIS.

C. & P. Phone $t. Paul 5947
GRABININKAS 

IR 
BALZAMUOTOJAS.

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

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

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS,

500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D.

Pajieškau Antano Vaičaičio ir 
Jeronimo Mikutaičio; Skirsnemu
nės par. Rasienių pav. Kauno gub.

Taipgi Marijonos ir Juzės Tau- 
tkitės: Seredžių parapijos, Kauno 
gub. Girdėjau, kad gyvena šioje 
šalyje. Jie patis ar kas kitas 
praneškite šiuo adresu:

Jonas Vaičaitis,
494 Sixth St., Donorą, Pa.

(28-29-30)

TEL. BACK BAY 4200

NAUJA LIETUVIŠKA 
VALGYKLA.

Šią savaitę atsidarys nau
ja valgykla pp. Felikso Zales
kio ir Jono Jokubausko. Nau
ji biznieriai nemažai yra pasi
darbavę So. Bostono lietu
viams. Linkėtina naujiems 
savininkams gero pasisekimo.

TAUTOS FONDO SKY
RIAUS SUSIRINKIMAS.
Kovo 23 d. atsibuvo Tautos 

Fondo skyriaus ekstra susirin
kimas, kuriame kalbėta apie 
“Tag Day.” Į susirinkimą at
silankė septyni asmenys. Pa
rašyta laiškai i vietinę So. Bos
tono augštąją mokyklą, kvie
čiant visas mergaites padirbė
ti lietuvių naudai “Tag Day” 
dienoje.

NAUJIENA LIETUVIAMS!
Nuo senai So. Boston’e 

buvo pageidaujama geros, 
švarios, lietuviškos res
tauracijos. Tas pageida
vimas išsipildė. Dabar to
kia restauracija randasi 
po No. 204 W. Broadway. 

Viskas yra švariai užlaiko
ma. Valgis yra šviežias, geras 
ir tinkamai pataisytas. Čia 
kiekvienas lietuvis gali sočiai 
ir gardžiai papietauti. Patar
navimas yra prielankus ir 
mandagus.

Visi lietuviai So. Bostonie
čiai ar iš kitur atvažiavę yra 
kviečiami užeiti į

W H I T E W A Y 
RESTAURANT 
Feliksas Zaleskis

— ir —
Jonas Jokubauskas 

(savininkai) 
204 W. Broadway,

So. Boston. Mass.

DARYKITE, KAIP KITI.

Saliamono Pipiras.

VYČIŲ BASEBALLNINKŲ 
PROTOKOLAS.

~ Kovo 12 atsibuvo “Darbi
ninko” redakcijoj 2 vai. po 
pietų susirinkimas. Delegatų 
pribuvo iš So. Bostono, Monte
llo, AVocester, Norivood ir 
Cambridge. Pirmiausiai iš
rinktas pirm. Jonas J. Rama
nauskas, sekret. F. W. Stra- 
kauskas, fin. rašt. Jonas Mėš- 
lis, kasininkas A. Buslevičius. 
Vardas: “The Kniglits of Lit- 
liuania.” Visos kuopos loš tris 
kartus. Dovana bus duota 
tai kuopai, kuri ims viršų.

Jonas Šaulys išrinktas nu
pirkti reikalingus daiktus. 
Vienbalsiai nutarta surengti 
lioteriją, kuriuo būdu bus ga
lima padidinti kasą. Nutarta 
dėl “umpire” mokėti po $1.00.

Įnešta, kad kožna kuopa 
pirm lošimo turėtų padėti 
$25.00 gvarantijos, kožna kuo
pa turi užsimokėti už savo ke
lionę. Vietinė kuopa turi pa- 
sistoroti lazdas, pirštines, 
veido ir krutinės apdangalus. 
Skaitlius lošėjų gali būti iki 
21.

Nutarta laikyti kitą susiva
žiavimą bal. 9 d. 2 vai. po pie
tų Montello, Mass. Išrinkta 
Alek. Kubilius sudaryti “by- 
laws.”

Lošimai.
Boston prieš AVorcester ir 

Montello prieš Nonvood bal. 
19 d.

Worcester prieš Boston ir 
Nonvood prieš Montello gegu
žio 30 d.

Worcester prieš Montello ir 
Boston prieš Nonvood liepos 
4 d.

Montello prieš Worcester
ir Nonvood prieš Boston rug-j 
piučio 4 d. '

Nonvood prieš Boston ir 
Worcester prieš Montello bi- 
želio 17 d.
Boston prieš Montello ir Nor- 
wood prieš AVorcester rugsėjo 
19 d.

Montello prieš Boston ir 
Worcester prieš Nonvood lie
pos 22 d.

Montello prieš Boston gegu
žio 13 d. ir 5 d. rugsėjo prieš 
Nonvood.

F. W. Strakauskas. 
* prot. rašt.

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerti farmų 
budinkais, Sodais, apsėtaissu

sąinoz sojoŽ soąųjĮps'iou jį sįbiįubį 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė-

5 jų. Mes vieninteliai esame uždė- 
| tojai ir apgyvendintojai didžiau- 
į sios lietuvių farmerių kolonijos 
. Amerikoje. Apgyvendinome 360 
: lietuvius farmerius, kurie trum- 
| pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau- 

| šioji lietuvių farmerių kolonija 
I randasi ant geni derlingų laukų 
1 puikiausioj apielinkėj miesto 
| Seotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin- 

j kėj mes turime daugybę visokių 
| farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme- 

I rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 

j markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su dau

| paveikslų iš lietuvių farmerių
I veninio.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO.

Peoples Statė Bank Bldg. 
Seotville, Mich.

BEDARBIAMS 
PROGA.

Šiais laikais reikalinga daug 
merginų ir vyrų čeverykų dir
btuvėse. Mokanti ir nemo
kanti gali darbą gauti. Gera 
proga, gerą darbą išsimokinti. 

Adresuokite:
Montello Employment office

(J. Mickevičius savininkas)
146 Ames Street,

Montello, Mass. 
Telefonas Brockton 1562-M

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udynos Gydo?visokias li^ai
1-3 P. M. 7-9 P.M. PriskiriaXkinJus.

419 Boylston St, Boston, Mass.

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRASAI:

Dvasiškas Direktorius.
Kunigas F. Kemėšis, 

50 W. Sixth St., 
So. Boston, Mass.

Pirmininkas.
Motiejus Žioba,

438 W. Fourth St., 
So. Boston, Mass.

Pagelbininkė.
Marijona Juškienė, 

129 Melrose St., 
Montello, Mass.

Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas.
Mikolas Venys,

Globėjai _ !
Jonas Petrauskas,

66 W. Fifth St.
So. Boston, Mass. 

Vincas Kudirka, 
37 Franklin St.,

Pranas. Kuras,
457 Pleasant St., 

Nonvood, Mass.
Literatiška Komisija.

Kun. F. Kemėšis, 
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Pr. Gudas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

F. Viraks,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

&
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PIRMOS KLESOS

DANTISTAS Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

Ir jūs darykite, kaip kiti.
O tie kiti štai kaip daro: 

suvynioja į poperėlį sidabrinį 
pinigiuką-dešimtuką ir siunčia 
konverte mums su laišku taip 
parašytu: “Už šį sidabro šmo
telį (10c.) meldžiame atsiųsti 
aukso (U. Gurkliutės KOME
DIJĖLĖS).”

Tokį laišką gavę, mes tuoj 
dedame puikią aukso spalvos 
viršeliais p-lės U. Gurkliutės 
knygelę — KOMEDIJĖLĖS.

Per dvi savaiti tos knygelės 
išpardavėme arti 1.000 ekz.

Knygelė labai smagi, dai
liai atspausta, popiera drūta, 
kaip jaučio oda.

Pigi, kaip ir visos “Dar
bininko” išleistos knygelės, to
dėl kad tikimės greito išpar
davimo.

Išpirkite KOMEDIJĖLES 
tuoj, ne vieta joms gulėti 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ knygyne. Pir
kit, skaitykit, platykit, staty
kit scenon p-lės U. Gurkliutės 
Komedijėlės.

Adr.: “Darbininkas,”
242 W. Broadwav„

So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo Jono Ke
ro, paeina iš Kauno gub. Šiau
lių pav., Kuršėm} valse., Žigai
čių kaimo. Pirma gyveno Chi- 
cagoje, III. Meldžiu atsišaukti, 
jis pats ar kas kitas šiuo adre
su:

Juozupas Strazdauskas,
2 Chadivick Street,

Roxbury, Mass.

REIKALAUJAME
AGENTŲ!

Po visus miestus ir apielinkes 
lietuvių apgyventas

Po visus miestus ir apielinkes 
lietuvių apgyventas.

Turėdami liuosą laiką, galite 
dėl mūsų agentauti suradimui 
farmų, pirkėjų ir užsidirbsite ne
mažai pinigų, taip-gi patarnausi
te savo broliams, prirodydami 
jiems gerų farmų apsigyventi ap
linkui miestą SCOTTVILLE, 
MICH., didžiausioje lietuvių far- 
merių kolonijoje, kur randasi 360 
lietuvių farmerių, turi savo drau
gijas ir rengiasi išleisti Ūkinin
kams laikrašti.

Turi išsistoroję expertą ūki- 
ninkystės, kuris dykai duoda pa
mokinimus delei geresnio ūkinin
kavimo. Kurie norite pasidar
buoti dėl lietuvių gerovės ir dėl 
savo pelno, kreipkitės Į mūsų 
kolonizatorius lietuvius ant gerų 
ūkių. Adresuokite:
A. Kiedis & Co.
Peoples Statė Bank Building 

SCOTTVILLE, MICH.
(37)

Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su

Telephone So. Boston 8C5.
ANTANAS ŠAPALIS 

meistras 
indeda telephonus, dengia sto
gus, ir atlieka visus staliorvs- 

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Tel. Oxford 4900.
J. P. TUINYLA

Reikale kreipkitės pas vienatinį fietuvį išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. Išdirbu žarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS.
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Pajieškau Prano Petrausko 
ir Jono Razmo, paeina iš Kau
no gub., Telšių pav., Salantų 

i par., Rerkšių kaimo. Turiu 
svarbi} reikalą, jie patys ar 
kas kitas malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

P. Rudavičia, 
39» Hunter Street,

Montreal Canada.
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Miegas už auksą branges-

Mėsos
Susiedą.

*

neisi su
♦ *

rėčiu pas

Gėdyk
(Kada pupos žydi)

* * #
duoną pupžysčiui

o vi-

“Dvi

V. LUK0SEVICIA, 
Minersville, - - Pa. '.t.

A

Vienatinė Lietuviška *♦* 
*** Krautuvė X

Kuri užlaiko visokio ta- *♦* 
voro, reikalingo maine- *♦* 
nieriams.

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

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

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

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

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLALNIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokią 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių. I 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di I 
delį nuošimtį duodam perkup 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mass
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Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.

Vienatine Lietuviška

I

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plauki} 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo

ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo 
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo 

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo‘prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00

75c.

1.00
1.00 
50c.
1.00
1.00 
25c.
25c.

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių 
(corn’s) 15, 20 ir

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.

Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

1.00

50c.

H
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25c.

75c.

Gy-

15 ir 25c. 
gėlių 25,

svei- 
bus

1.00

Visokie kvepianti 
muilai 10,

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

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums 
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame 

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKASLietuvis Daktaras

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., 
Philadelphia. Pa.

Nuo 9 iki 11 rito. 
.. 3 .. 4 po pietų. 
... 7 .. 8 Vakarę.

«

k

226 Broadway,kerte C St., So. Boston,Mass
jaaaaaK!

Valandos

Auksas už Sidabrą.
PIRKITE PANELĖS U. GURKLIUTĖS 

NAUJAI IŠLEISTAS 
KOMEDIJĖLES.

Mokėsite 10c., o gausite knygelę su auksiniais viršeliais, 
duje rasite perlus ir deimantus.

Komedijėlės talpina: “Čigonės Atsilankymą,” 
Kūmutes,” “Dvi Sesutes” ir “Girtuoklę sikBlaivininku.”

Visi sceniški veikalėliai. Bile kurio pastatymas scenoj pri- 
juokis, palinksmys, pamokys susirinkusią publiką.

Visi yra neilgi vekalėliai, tinka lošti šalę stambių veikalų ir 
labai‘tinka “įvairumų,” “margumynų” pmg-ra.Tna.Tng

P-lės Gurklutės komedijėlės labai tinka vaidinti tose kolonijose, 
kur neįstengiama statyti scenon stambesnių veikalų.

Lietuvių kalboje nėra sceniškų veikalų pigesnės knygelės, kaip 
“Komedijėlės.” 36 pusi, o tik 10c.

Išleista taip, kad gražu pažiūrėti, malonu skaityti. Viršeliai 
aukso spalvos.

Pigi todėl, kad tikimės greito išpardavimo.
Ypač moters ir merginos skaitykite, kas išsilieja iš po plunks- 
jūsu talentingos sesytės.

Užsakymus siųskite “Darbininkui” adresu: 
“DARBININKAS,”

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

nos

*509

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valando«:
Nuo 2 iki S po piet. Nuo 7 iki 8 vakare

509 BROADV AY Cor.G ST.SC.B0S10N.
Tel 502 S. B,L - - —■!

LIETUVIAI REMKITE 
TUOS BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 
“DARBININKE.”

I

r 2T

DARBININKO DOVANĖLĖ 
Darbininkams 

kaina tik 5c.
Šioje knygelėje randasi straipsniai,

ke” skyriuje: “Iš po darbininko plunksnos, 
se yra gausybės sveiko, 
Visi straipsneliai vaizdingi, 
mokinanti,

Verta didžiausio išplatinimo.
Kalba švelni,

darbininkiško, 
malonūs, 

perspėjanti, paakstinanti.

kurie buvo “Darhinin 
” Tuose straipsniuo 

praktiško proto minčių 
simpatiški meilūs, pa

LIETUVIAI PAS SAVUS.

ŠOKIŲ MOKYKLA.
Visokius užrubežinius ir 

amerikoniškus šokius moki
na po No. 1140 Columbus 
Avė., Room 44 Roibury 
Crossing.

Pamokos atsibūna utar- 
ninko ir ketvergo vakarais 
Conon Hali 20 Conont str. 
Mokytojas E BR0WNING 

(Iš Rusijos)

lengvutė, o ne kokie dirbtini

Pasiuvam drapanas sulig 
,ansios mados ir pagal Jūsų 

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

(Castle Sųuare’s Bloek’e.)

nau- 
noro.

LIETUVIS KRIAUCIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa.

S/C. LILIENSTERN,

Geriausias Siuvėjas.
Siutus padarau ant užsakimo nuo $20.00 

ir aukščiau.
Darbą atlieku pirmos klesos ir už mažiausią 

kainą.

ag

j 172 Statė St, Boston, Mass.
(Priešais Custom House.)

Visi skaitykit ir platinkite
“Darbininką”




