
VOL. II Metai I
242 W. 3R0ADWAY. SO. BOSTON, MASS., BALANDŽIO (APR S d. 1916 m.

t

Ateiv^bes

t

Didi šaudymai Kepa karinę

Newarkietis.

airių

Paroda

4

S

i

i

koksai

Jis sekdamas

Visi

Visi Geri
Kaina 10c. Pusi turi 24.

. f

.1

i

'Entered as second-class matter September 22 1915. at the post office at Boston, Mass.,under the Act of March 3,1879.

f

I

NAUJAI IŠĖJO Iš SPAUDOS “DARBININKO” 
LEIDINYS NO. 5 VARDU

To paties autoriaus tik ką išėjo iš spaude sceniškas veir- 
kalelis vardu

buri 

' - Geras, indomus veikalas šiaip pasiskaitymui ir labai tin
ka lošimui. • * «!n '<■

Veiksmai dedasi Amerikoje ir Lietuvoje.

Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos.TeL 620 80 805X011 No

TRUKŠMINGAS STREIKAS.

1.000 NARIŲ A. L. R. K. MO
TERŲ SĄJUNGAI na 

SEIMO.
8ujuskite, sesers sąjungie- 

tes,- kad jūsų garsingoj orga
nizacijoj atsirastų tūkstan 
skaičius iki Seimo.

suvaržymas.
Ateivybės suvaržymo bilius, 

reikalaująs iš ateivių mokėji
mo skaityti, rašyti, perleistas 
žemutiniame rūme, turbūt pe
reis ir senate. Tuomi biliu 
būtų ateivybė iš dalies suvar
žytą nebūtų įleidžiama atei
viai bemoksliai.

Daugelis, Įvairiai motyvuo
dami, priešinasi tam biliui. 
Nurodoma, jog tas bilius ne
išsijos ateivius, jog tarp be
raščių ateivių yra energingų 
ypatų, kurie savo tėvynėje ne
turėjo progos pasimokyti; nu
rodoma, jog reikėtų uždaryti 
duris visokiems nedorėliams, 
vagiliams, šmotams, o tokie 
asmenys dažniausia nėra be
raščiai anaiptol ir gerokai pa
simokinę.

Lietuvių spauda rodos be 
jokio išėmimo ligšiol buvo 
priešinga tam biliui.

Bet ar ištiesi] jau reikėtų 
tam biliui priešinties.

Amerikos unijos, ypač A- 
merican Federation of Labor, 
labai stovi už ateivybės su
varžymo bilių.

Darbininkiškų organizacijų 
vadai nurodo tą, jog bemoks
lių, beraščių, prasčiokų atei
vių užplūdimas labai žemina 
darbininkų algas, labai didina 
konkurenciją darbininkų tar
pe.

1-
Revoliucr a Airij o j labai platinasi

kininkąi buvo besutinką grįžti 
darban ant kompanijų pasiū
lytų išlygų.

Streikininkai reikalauja 
$2.50 dienoje ir 8 vai. darbo. 
Kompanija sutinka tiek mokė
ti, bet už 9 vai. darbo.

Didis streikas
HARRISON, N. J.

Geležinių išdirbinių fabrike 
kompanijos “Henry R. Worth 
ington” kilo didelis streikas. 
Streikas prasidėjo balandžio 
10 d. Diena iš dienos strei 
kas auga. Balandžio 25 d. 
streikuojančiųjų darbininkų 
buvo 1800. Be to. vienybės dė
lei streikas prasidėjo ir kitose 
šalimais dirbtuvėse. Streikas 
eina ramiai. Streikieriai rei
kalauja darbo išlygų pagerini
mo, būtent: darbą pradėti ry
tais nuo vai. 7|, dirbti Į die
ną 8 valandas, darbą baigti po 
pietų 5 vai., subatomis dirbti 
lig 12 vai. atsiimant visos die
nos (8 valandų) mokestį, už 
darbą pridėti po 10c. ant do
lerio, ir Įvesti darbininkų su
sivienijimą (union.).

Nepaisant i nepaprastus už
darbius ir pelną, kurį gauna 
šiais laikais kompanija, kol

šaus ir iš vidaus pajuodavę su
sidėjo vienybėn prieš visus su
sipratusius ir ieškančius savo 
šviesesnės ateities.

Nežiūrint į tuos juodos šir
dies ir juodos odos streiklau
žius, kurių ant nelaimės pri- 
skaitoma vos 2-3 desėtkai, dar
bininkai laikosi vienybės ir ra
miai laukia savo darbo išlygų 
ir savo šeimynų būvio gražių 
pagerinimų. Na, ir duok 
Dieve jiems to kuo daugiausiai 
susilaukti.

Airių garsieji atstovai Ang
lijos parlamente' tledmond ir 
kiti laiko Anglijosyaldžios pu
sę ir labai priešingi sukilimui.

Popiežius
prieš sukilimą.

Londone gauta bevieliu te
legrafu žinia, jog popiežius 
nepritaria airių sukilėliams. 
Popiežius paprašė iš Dublino 
arcivyskupo pilno pranešimo 
apie sukilimą ir žmonėms pa
taria užsilaikyti ramiai.

pe. Užplūstant pigių darbi- -kas kompanijos vadai uenusi- 
ninkų, kova už algų pakėli
mą darbo sąlygų pagerinimą 
yra sunkesnė. Organizavimas 
beraščių darbininkų, nemo
kančių šios šalies kalbos yra 
neišpasakytai sunku, keblu.

Negalima pasakyti, kad or
ganizuotų darbininkų rėmimas 
ateivybės suvaržymo biliaus 

1 būtų be pamato, arba silpni- 
Šios šalies darbininkai be a- 
bejonės turi pilną teise stovėti 
prieš tai, kas kenkia jų ger
būvio pakėlimui ir stovėti už 
tai, kas prigelbės geryneigai. 

Iš ateivių prieš karę treč
dalis būdavo beraščiai. Tai 
trečdaliui ateivių suvaržymo 
bilius uždarytų duris šion ša
lin.

Už suvaržymo bilių stovi ir 
garsus katalikų politiko-eko- 
nomistas kun. John A. Ryan. 
prof. politiškosios ekonomijos 
katalikiškojo universiteto Wa- 
sliingtone. Šisai mokslavyris I 
rašo šiaip: **

“Suvaržymui priešinimosi 
yra sentimentalis, arba pavir-1 
šutinis, arba saumeiliškas. i 
Sentimentalistai nori, kad A- 
merika liktų priegloba pri
spaustųjų, bet labdarybė pra
sideda namie ir mes norime čia 
turėti tikrą prieglobą, vietoj 
veisius čia proletariatą; <mes 
norime čia įvesti tikrą demok
ratiją ir įvykdinti teisingesnį 
turtų padalinimą negu Euro
poje kad yra. Tokiuo būdu 
mes geriau žmonijai patamau 
rime vietoj suteikus progą ma 
žam prispaustųjų skaičiui bis- 
kį pagerinti savo būvį.”

Springfield, Mass.
mieste poliomonai buvo pa
šaukti maišyti streikininkų, 
Keturi žmonės pašauta ir sep
tyni streikininkų vadai zuare-i 
štuoti.

Dabar policija prisireiiguf* 
slopvti visokį pasikėlimą

Riaušės tarp streikininkų į 
iškilo tada, kai nekurie Mrei*

leidžia ir savo pelno bent tru
pinėliais su darbininkais žmo
niškai pasidalinti nenori.

Šios kompanijos dirbtuvėse 
dirba apie 600 darbininkų lie
tuvių, ir stebėties reiika, kad 
lig šioliai nežinota, kad tai y- 
ra lietuviai.

Prasidėjus streikui, prasi
dėjo ir tam tikras darbininkų 
organizavimas ir prakalbos, 
kad visi laikytus vienybės, kad 
visi statyti] vienodus reikala
vimus, kad niekas negrįžtų 
darban ir tt.

Kalbėjo kalbėtojai anglams 
-darbininkams — anglų kalbo
je, italams — italų, rusams
— rusų, lenkams — lenkų kal
boje, o lietuviams leido tik 
pažiopsoti prie rusi] ir lenkų, 
nes lietuviai — kaipo atskiri
— dar nebuvo žinomi, nors jų 
čia būta 600, jie matomai čia 
buvo laikomi paprasta žalia 
medega, kurią kiti paprastai 
sau tampo ir naudojasi savo 
labui.

Keliems darbininkams lietu
viams pradėjus murmėti, kad 
lietuviai tai nerusai ar lenkai, 
prie -kurių lietuvius stūmė 
streiko organizatoriai, į katrą 
dieną tapo atgabentas“union” 
pastangomis ir lietuviams kal
bėtojas - lietuvis 
tai saldainių krautuvės savi
ninkas nuo Grand’e st., iš Bro- 
oklyn’o, N. Y. 
kitų kalbėtojų mintis rūpinos 
ir lietuvius prie vienybės in- 
kaitinti. Nepaisant į prakal
bas ir į tuos pagerinimus, ku
rių reikalauja sau darbininkai, 
atsirado ir lietuvių tarpe tokių 
tamsuolių ir nesusipratėlių, 
kurie virto priešais savo bro
lių, ir kuomet šitieji streika
vo, tai desėtkas anų veržėsi 
prie darbo į šapas. Eilėse šių 
nedorėlių buvo matyties mote
rys ir merginos. Jų kompa
nijos laikėsi ir keli nigeriai, 
kurie tur būt pamatė kad 
tiems “baltiems” streiklau
žiams širdis pajuodavus, kaip 
nigario oda,, ir dėlto visi iš vi*- kuopos.

E. PITTSBURGH, PA.
Amunicijos fabrike AVettin- 

’iouse streikuoja 15.000 darbi
ninkų. Pirmi’ 6.000 didžio
joj pėtnyčioj išėjo ant streiko, 
o kiti visi subatoje. Buvo mo
kama tiem 6.000 po 24c. į 
valandą leberi.ii, o kurie išė- 
’o subatoje. tai tiems buvo mo
kama po 26 c. Dabar visi no
ri, kad būtų mokama i 8 va
landų dieną po $‘2.65 centus, ar
ba į 10 valandų dieną po 3 do
lerius, bet labiausiai varoma- 
si. kad būtų įvesta 8 valandų 
diena.

Lietuvių streikuoja apie 
200 šimtus.

Muštynių buvo, bet areš
tų nebuvo. Saliūnai visi už
daryti. Policijos privežta bega
les. Milicijos negauna kom
panijos — priežastis tikros ne
žinomos. bet spėjama, kad— 
Meksikos karė.

Darbininkai tikisi laimėt ir 
tai trumpu laiku. Visi nešioja 
ženklus 8 vai. darbo dienos.

F. Viraks.

SUKILIMAS NEPASI
SEKS.

Lordas Casement, 
revoliucijonieri Vadas , kalė
jime pasakė, jog dabar ai
rių revoliucija nepasiseks. Jei 
jis nebūti] buvęs sugautas, tai 
dalykai būtų virtę kitaip.

Amerikos airiai tvirtina, jog 
jei ne \Vashingtono valdžia, 
tai Casement su vokiečiais ir 
amunicija būtų išsėdęs ant 
kranto Airijos.

Pripažįsta, 
pavojų.

REVOLIUCIJA AIRIJOJ 
PLATINASI.

Visoje Airijoje paskelbta 
karinis stovis, nes revoliucija 
platinasi po visą šalį.

Bal. 27 d. premjeras Asqui- 
tli labai nustebino parlamento 
narius, kuomet inėjęs apreiš
kė apie sukilimo besiplėtojimą 
ir mūšius Dublino gatvėse.

Parlamento atstovai laukė, 
kad premieras paskelbs apie 
sukilimo nuslopinimą, o jus 
pranešė apie jo didėjimą

Premieras pasakojo, jog 
Dubline revoliucijonieriai už
sibarikadavo svarbesniuose 
viešuose namuose ir nežiūrint į 
karuomenės pastangas nebuvo 
galima jų iš tų namų iškrapš
tyti.

Premieras toliaus parlamen
te paskelbė, jog pasiųstas Ai
ri jon Maj-gen. lordas John Ma- 
bvell, kurs pirma vadovavo 
Anglijos armijoms Egipte.

Tam generolui suteikta pil
ną galę veikti Airijoj pagal sa
vo nuožiūrą. Jam pavesta vi
są Airiją Toks premiero pra
nešimas it perkūno trenksmas 
praskambėjo parlamente. Ats
tovai suprato, jog smarki re
voliucija kilo, jog apsiniaukė 
dangus. ' -

Premieras aiškino, jog su
kilimas prasijMfrtino garsiau
siuose Airijos apskriČiuose, 
kur veikė Siim Fein dr-jos

Airių revoiiucijonierių va
das lordas Cūsement apsčiai 
buvo remiamas airių Ameri
koje; 1914 m. jis surinko tam 
reikalui'Paskui jam 
esant Berline kiti tūkstančiai 
buvo išsiųsti iš New Yorko.

Išviso iš Amerikos jis ga
vęs arti $100.00(1.

Didžiojoj Subatoj jis ant 
vokiečių submarino priplaukė j 
Airijos pakrančių ir išsėdo ant 

1 kranto. O antras vokiečių lai
vas su ginklais priplaukė prie 
kranto toliau, kad išliuoduoti 
ginklus. Bet abu vokiečių lai
vu buvo anglų nuskandvtu, o 
pats Casemen pakliuvo nelais
vėn.

Suimtas jis ramiai užsilai
kė ir atsidavė likimui. Tuoj 
buvo atgabentas Londonan ir 
uždarytas Metropolitan kalėji
mą”.. Jis bus teistas už judo- 
švstę.

NIEKO NESUŽINOJO.
Kai airiai, revoliucijos ša

lininkai, ėmė kaityti Suv. Val
stijų valdžią, būk ta pranešė 
Anglijai apie Casemento pasi
kėsinimą, tai Suv. Valstijų se
kretorius Lansing paskelbė, 
jog valdžia nieko nežinojus a- 
pie Casementą tol, kol jis buvo 
paimtas.

Anglijos ambasadorius Wa- 
shingtone Cecil Spring-Rice 
gavo anonimišką laišką ku
riame jam grumojamą kad jei 
airių sukilėlių vadas Casement 
bus nugalabytas, tai ambasa
dorius ir kiti Anglijos tarnai 
šioje šalyje bus nužudyti.

prie Verduno.
Francio j j Verduno fronte 

kol kas nedaro dar nei viena 
pusė atakų. O vokiečiai su 
didžiu įnirtimu bombarduoja 
francūzų pozicijas. Ypač už
sispyrusiai bombarduoja pozi
cijas Į šiaurės vakarus nuo 
Verduno.

Bombardavimas eina jau ke
lias dienas. Tai francūzai ne
mano, jog bus didžios vokiečių 
atakos, nes visuomet didį bom
bardavimą seka vokiečių smar
kios ataoks.

RUSŲ FRONTE.
Rusijos oficialis pranešimas 

apie karę toks:
‘ ‘ Priešininkas tebbombar- 

duoja Ikskulo poziciją
Priešininko aeroplanai dau

gelyje vietų perlėkė per mū
sų Dauguvos frontą ir mėtė 
bombas. 7 vokiečių aeroplanai 
lakiojo Dvinsko fronte.

Vienas mūsų aeroplanas 
bombardavo geležinkelio stoti 
Daudsevas ir Ujvertymje Į 
pietų rytus nuo Friedrichstad- 
to. Numesta 20 bombų ir pa
daryta keliose vietose gaisrai.

Seredos vakare po kelių va
landų smarkaus bombardavi
mo atakavo Vlasy Krešin į 
šiaurės rytus nuo Baranavičių, 
bet mūsiškių buvo atmušti. 
Ant rytojaus matėsi vėl masos 
priešininkų, bet vėl buvo iš- 
blaškvti.”

i i.

Amerikos ambasadorius
pas kaizerį.

Susitaikymas su Vokietija 
pasidarė dar labiau galiniu dai
ktu, kuomet kaizeris pasikvie
tė Suvienytų Valstijų ambasa
dorių Gerardą pas save pasi
tarti apie submarinų karę. 
Pramatonia, jog Vokietijos 
valdžia nusilei

Spėjama, jog kaizeris prie 
notos Amerikai pats dar pada
rys prierašą, taikydamas prez. 
Wilsonui.

Dabar kuomet Įkišama kai
zerio ypata, tai labai pasidi-’ 
no susitaikymo viltis.

Vokietijos nota dabar ūmai 
turės ateiti.

Prez. Wilson veiks Vokieti
jos reikaluose neatsižvelgda
mas į daugybes atsiųstų teleg- 

| ramų, raginančių nedaryti 
Į nieko tokio, kas vestų prie ka
rės su Vokietija. Telegramos 
buvo siunčiamos prezidentui, 
senatoriams ir atstovams.

Holandijoj pradėta kepti 
karinę duoną. Tai pirmu kartu 
tą ėmė daryti. Tas atsitiko to
dėl, akd negalima atgabenti 
kviečių iš Amerikos. Tai val
džia paliepė kepti karinę duo
ną, tai yra primaišant bulvių 
ir kitokių dalvkų.
GRĮŽTA ambasadorius.

Stockholm. — Sugrįžta dviem 
mėnesiam Suv. Valstijų amba
sadorius Nelsen Morris iš Šve
dijos. Apleido Švediją dviem 
mėnesiams. Tas parodo, jog 
Skandinavijoj nesimato nieko 
svarbaus iš tarptautinio atžvil
gio.
NUGALABIJO GARSIA MO

TERĮ.
New York. — Atėjo žinia, 

jog Viennoje kariniame kalėji
me nugalabyta Alice Maaryk 
Ji buvo augusi Amerikoje ir 
pasižymėjo kaipo veikėja. Ji 
buvo paskui Pragos universite
to profesorė ir Blaivininkų Ly
gos pirmininkė. Ją nugalabi
jo todėl, kad ji prielanki buvo 
atstatvmui neprigulmingos Če
kijos.’

PRIĖMĖ TAIKOS REZO
LIUCIJĄ.

Salford, Anglija. — Angli
jos socijalistai laikytoje šita
me mieste konferencijoje, priė- 

i.mė rezoliuciją, kurioje prita
riama greitam karės pabaigi- 

j mui.
MOLASAS PARAKO 

DIRBIMUI.
Iš Kubos miesto Cieufuegos 

; garlaiviu Currier atgabenta į 
Bostoną vienas milijonas galo- 

! nu molaso. Visas tas molasas 
Į eis išdirbimui beduminio para
ko.
VEDA APSČIĄ PIKLYBĄ.

Boston pirklyboje užima 
į antrą vietą Suvienytose Vals
tijose. Pagal muitininko Bil- 
lings aprokavimo per pereitus 
metus, pasibaigusius bal. 1 d. 
vertė išgabentų ir įgabentų į 
Bostoną prekių siekia $320.- 
951.540.

PUS? MILIJONO UŽ KIEK
VIENĄ GARLAIVĮ.

New York. — Vokietijos ar
mijos leitenantas Fay teisme 
pripažino, kad Vokietijos val
džia davinėjnsi po pusę milijo
no dolerių už kiekvieną sus
progdinimą garlaivio amunici
jos pril juoduotą

GAISRAS KARINIUOSE 
SANDELIUOSE

Ottawa, Ont. — Buvo kilęs 
gaisras karimuose sandėliuose, 
kur buvo sukrauti hospitali- 
niai daiktai; antklodės, gyduo
lės ir tt. - • Bet.gaisras urnai 
buvo užslopytas.

Pyškina 
telegramas 
Washingtonan.

Kaip pasimatė pavojus, 
jog Suvienytos Valstijos gali 
pertraukti ryšius su kaizerio 
valdžia, tai iš visų Amerikos 
valstijų pasipylė IVashingto- 
nan telegramos, kuriose protes
tuojama prieš valdžios žings
nį, kurs vestų šią šalį prie 
karės su Vokietija, Tų tele
gramų gauta 250.000 su vir
šum. Po jomis pasirašę dau
giausia vokiečiai ir amerikonai 
vokiškos kilmės.

Daktarų 
suvažiavimas.

Gegužio 1 ir 2 d. Varšavoje 
atsibus didis vokiečių daktarų 
suvažiavims. Suvažiuos kari
niai ir civiliai daktarai. Tarsis 
apie apsisaugojimą nuo Hgų, 
kurios dabar pavasariui išau
šus ir prasidėjus didesniams 
kraujo praliejimui, galės pasi- 
didyti. Tarsis apie armijos 
sveikatingumą.

NUKRITO JURĖN ORLAI
VIS.

Boston, Mass. — B. F. Stur- 
tevau kompanija padirbdino 
Suv. Valstijų valdžiai hydro- a- 
eroplaną ir Loeming leidosi jį 
išmėgvti. Į padanges laimingai 
iškilo pajūryje So. Bostone. 
Bet paskui mašina pasigadino 
ir tiško jurėn. Gyvasties gel
bėtojai lakūną ir išgelbėjo.

-į .......
Rengia So. Bostono Marijos 
Vaikelių Draugija Subatoj ir 
Nedėtioj bal. 29 4r 30 
7:30 vai. vakare pobažnytinėje 
svetainėje.

Pamatysite visokius išdirbi
nius ką mūsų priaugančioji 
karta gali nubeikti, piešiniai, 
siuviniai, mezginiai etc.

Programas.
.... Bal. 29 dieną teatrai: “Ne
užmokėjęs Pabėgo.” “Stebėti
nai Greit,” “Pašėlęs dantys”’ 
ir “Nu-gi ar ne juokai.”' Prie.1 
to bus eilių ir dainų.

Bal. 30 dieną teatras: “Gy
venimo Kryžius.” Dainos: po 
vadovyste gerai žinomo vargo
nininko M. Karbausko. Lietu
viški šokiai, šokiai kitų tautų 
ir mergaičių drilius.

Nepamirškite visi atsilan
kyti nes programas yra gana 
ilgas ir įdomus. Įžanga tiktai 
10c.

Visus širidngai kviečia
rengėjai:

Darbininkai Vienykimės
----------- IR-------- —

Kas tai yra Socijalizmas?
Parašė F. V. Kaina 5c. Pust turi 32.

Autoriaus vardas užtikrina gerumą tas knygelės. Lie
tuviai darbininkai, “Darbininko” skaitytojai jau žino. kaip> 
aiškiai, suprantamai, vaizdingai, dai
liai, patraukiančiai. įtikinančiai rašo 
F. V. Ir šitoji knygelė turi paminėtas ypatybes. Joje labai 
gerai gvildenama darbininkiški reikalai, išaiškyta darbinin
kiškos organizacijos ir labai gabiai sumuštas socijalizmas.



■s-

i “DARŽININKAS

S

4

i

V'. 
r

Į

1

Augštai pakilęs vyturėlis 
Dainuoja — skamba jo dainelės; 
Saulutė teka — paauksuoja 
Gamtužę — spinduliai banguoja

Atgimst’ sušalusi žemelė, 
Tik, tik ką dygsta jau žolelė; 
Medeliai sprogsta, greit laposis 
Storoji liepa, ąžuol’s, uosis.

Ir pievas jau, lyg kad paklodė, 
Žaliumas apdengė; atrodė
Pirma, rod’s, būt visai apmirus?. .. 
Žiūrėk, saulutė atgaivinus!

Antai, stebuklas ne kas kitas: 
Upelis žiemą, surakytas — 
Liuosai jau teka, šniokščia, ūžia, 
Linksmai jam pritaria giružė.

Darželis rūtų jau atgimsta, 
Mergelės troboje nerimsta, 
Darželin eina, rūtas sėja, 
Jos taiso tulpės, tapinėja.

Artojas žagrę kala, taiso, 
Žirgelį šeria, drūtin’, vaišo, — 
Nes reik jau arti dirvą kietą, 
Per žiemą sniego sustovėtą.

Ant kiemo čiauškia jau žąsiukai, 
Palėpyj čirkia cr... žvirbliukai; 
Kiaušinį kala ir viščiukai, 
Upelyj plaukiosi ančiukai.

z Piemuo tik birbinę pridėjęs
Prie lūpų, šaukia atsidėjęs:
— Vaikai, vaikai, jau laik’s ganyti, 
Į pievas gyvulius varyti!

Ir štai saulutė kada teka, h 
Būrys vaiką garsiai tik šneka, 
Botagais pliauškina, dainuoja, 
Tarp savęs ginčities nestoja.

Vien’s sako, — mano jautis diktas; 
Kartoja kitas, — mano piktas, 
G trečias barasi, — žiopliai jūs, 
^Žiūrėsim dar kieno viršus bus!

i.
Linksma diena pavasarėlio, 
-Žmogus pamiršta ir vargelį. 
Gražu, gražu, visur žaliuoja, 
Visur linksma, visi dainuoja.

15-IV-1916 m. L. Šilelis.
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Poetas.
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Kas tiek svajoja ir ašaras lieja, 
Kam širdis suspausta daugiau?. .. 
Kas-gi per naktį akią nesudėjęs, 
Vis žiūri į skliautus dangaus?..

Vt Kam-gi iš nieko vaizdai puikūs pinas,
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Ir kam saldesni yr’ sapnąi?..
Tankiai jis verkia, jam, rodos, vaidinas, 
Kad trankosi baisūs žaibai.

Kas įsigilin’ daugiausiai į gamtą, 
Gėrėjas su ja visados;
Daugel grožybių kas joje atranda, 
Ar kas ją geriau apdainuos?

Žmones prie darbo kas žadina, kelia? 
— Prakilnūs poeto jausmai;
Nors jo krutinę labai tankiai gelia, 
Bet skamba dainužės balsai.

Liūdi jis, linksminas arba dainuoja — 
Visuomet vienuodas jisai;
Siela jo skundžiasi, verkia, vaituoja, 
Nors veidas ir šypsos linksmai.

Kas gi tiek kenčia, kiek kenčia poetą, 
Kam širdį suspaudžia daugiau? 
-Jam tik kentėti ir vargti žadėta 
Už visą pasaulį daugiau.

T5-IH-1916 m. L. šilelis.
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Ar pameniTu?
Ar pameni Tu, kaip buvo naktis, 
Maloni, graži, — mudu ėjom? 
Naktyj toje mano pradžiugo širdis, 
Ar pameni ką mes kalbėjom?

Ar pameni Tu?....

Ar pameni Tu, kaip mėnuo augštai 
Slaptingus mums spindulius bėrė? 
Gamta, lyg kad arfa erdvėje, tiktai 
Žavėjančią muziką tvėrė........

Ar pameni Tu?....

Ar pameni Tu, tuos mūsą takus, 
Kur tamsioj naktužėj klajojom; 
Vėjalis šiureno malonus, tykus, 
Kur mudu sėdėjom, svajojom...

Ar pameni Tu?....

—Lyg užburtas aš, Tavo ranką stipriai 
Prie savo krutinės prispaudžiau; 
Širdis mano plakė prie Tavęs labai — 
TBau meilės svajonę išaudžiau, 

Ar pameni Tu?....
J. Kamnm

Nieko taip nemėgstu lankyti, kaip ferus, 
kataliką, 

vis tiek bile tik fe- 
Užtai-gi jei tik kur išgirstu apie pareng-

Nežiūrint keno\jie būtą parengti: 
socijalistą ar laisvamanią 
rai.
tus ferus, tai iš lankytoją aš visada juose pir
mutinis. Ir ko čia nesilankyti tokiame jomar- 
ke, kaip ferai, kur visako galima kuopigiau- 
sia prisipirkti, visokią tinkamiausią, reikalin
giausią dalyką, dalykėlią iš sukamo pre sie
nos prikabinto sunumeriuoto rato prisilaimėti. 
Sustojo sukamo rato tarškantis liežuvėlis ties 
tavo numeriu, žiūrėk, laimukė ir yra. Ne
sustojo, prabėgo — tavo laimę paėmė kitas, o 
tu ne patenkintas lauki kitos. Nesmagu tik, kad 
ir tuos mano mylimus ferus kas sykį vis labiau 
pradėjo reformuoti — pertaisyti.

Seniaus, būdavo, nuėjai ant tokią pa
rengtą ferą, uždėjai kelius dešimtukus, išlo
šei kelias bonkas ‘ ‘ viskės, ’ ’ ar alučio ‘ ‘ baksą ’ ’ 
ir užtekdavo su draugais net per kelius vaka
rus pauliuoti.

Dabar, prasidėjus visokiems išmislams, 
prasimanė, būk tai svaigalai feruose netinka, 
nedera, negera, pragaištinga visuomenei ir tt. 
Kiti, dar didesni išverstagerkliai, visa bur
na šaukia, būk toks feruose viešas svaigalą 
publikai brukimas į rankas — yra niekas kitas, 
kaip jaunuomenės tvirkinimas, pratinamas lie
tuvią prie didesnio pamylėjimo alkolio, — aiš
kus prirodymas būtino saliūną reikalingumo ir 
ją, “saliunči” biznio didesnis išgarsinimas.

Ir dar kitokią visokią niekniekią jie visi, 
girtą ferą priešininkai, pripliauškia.

Rodos, gudriems žmonėms į tokius girtą 
ferą pragaištingumo pliauškalus nereikėtą nei 
atydos kreipti. Bet, kur tau! Kaip kiek
vienas pasakytas, ištartas ar parašytas žodis, 
nors jis būtą ir pragaištingiausis, suranda sau 
pasekėją, prietelią ir rėmėją, taip surado ir 
visi nenaudingi šauksmai prieš girtuosius fe
rus.

Linksma atsiminti senuosius ferus. Kiek 
ten surazdavai linksmumo, pasitenkinimo, 
džiaugsmo! Vienas išlošdūvom “viskės” ar- 
vyno bonką, kitas “baksą” alaus, trečias sū
rį, kumpį ar kilbasos šmotą.

Ir koks tarpe visą pasidarydavo linksmu- 
mėlis, kada visi mes, susėdę apie vieną sta
lą, toj pačioj jomarko svetainėje pradėdavome 
vienas kitą dalinti savo laimikiais.

Kaip garsiai skambėdavo, verždavos lauk 
pro inkaitusias nuo “viskės” lūpas lietuviškos 
dainos aidas.

Gražioji lytis, kuri visados mūsą būrelyj 
būdavo, taip dailiai kiekvieną prajuokindavo, 
pralinksmindavo.

Laimingi buvo tie ferai ir tos, praleistos 
prie apkrauto “viskaite” ir “byručiu” stalo, 
valandos.

Maži vaikučiai turintieji vos 10-15 metą — 
ir tie visi bėgioja po svetainę linksmučiai, sa
vo rankutėse laikydami “viskės” ar vyno bon
ką. Kitus net pavydas imdao ir jie pykdavo, 
burnodavo ant ferą rengimo komiteto, kam to
kiems mažiems, besibaladojantiems be tėvą 
globos vaikams, duodama svaigalai.
— Argi tie mažutėliai netrokšta sykiu su vi
sais kitais pasilinksminti? — atšaudavau to 
kiems pavyduoliams sykiu su kitais komiteto. 
nariais.

Bet brangusis laikas greit prabėgo.
Štai, kad ir šiemet, sužinojęs, kad yra 

mūsą parapijos komiteto surengti ferai, tuo
jaus drožiu ten, ir ką-gi pamačiau? beveik 
nieko! Prikrauta, pristatyta visokią puodą, 
puodelią, bliudą, bliudelią, stiklą, stikliuką 
ir visokią kitokią visai bereikalingą nekniekią. 
0 gyvybės ir vargą prašalinančio skystimėlio 
nematyti ir neregėti nei vienos bonkos, nei bon- 
kutės. Sustojau, žiūriu aplink, dairausi, — 
niekur linksmumėlio negaliu pastebėti. Ra
tas prie sienos prikabintas sukas, tarška; žmo
nią būrelis jį apstojęs žiūri su nelinksmais, 
surūgusias veidais ir kasžin ką rūstaus vienas 
kitam kalba. Visi, matyt, labai nepatenkin
ti ferą surengimu. Keletas vyruką, mergi
ną ir vaikučią laksto po svetainę sukinėjasi į 
visas puses, daužydami viens kitam kaktas 
lentelėmis ir kiekvienam siūlydami jas nusipir
kti, nes, matai, bus galima už jas išlošti gra
žią puikiomis kvietkomis išsiuvinėtą staltiesę. 
Pardavėjai numeruotą lentelią dirba sušilę siū
lydami jas publikai, atsilankiusiai feruose. 
Bet iš visą dedamą pastangą pasekmės men
kos. Niekas nenori nei penktuko mokėti. 
Dairaus, kągi beveikia kiti mano draugai, su 
kuriais kituose feruose taip linksmai ir sma
giai laiką praleisdavome? O-gi visi sėdi nosis 
pakabinę, apie kažką tokį užsimąstę.

Atsisėdau ir aš. Bet neramu, kad tuo
jaus ir vėl atsistojau. Prisiartinau prie daik
tus išlaimėjimui skirstančio ir sakau:

— Tamsta, ar priguli prie parapijinio ko
miteto?

— Taip, esu net to komiteto vyriausiu na
riu, — atsako jisai.

— Kodėl šiuose feruose komitetas taip ma
žai daiktą išlaimėjimui pririnko? — klausiu vy
riausiojo.

— Yra iki valiai, tik, sveikas, turėkie 
tiek pinigą.

— Suprantu ir matau, kad turite visko už
tektinai, bet kodėl-gi nepasirūpinote nei kiek 
“gyvasties” skystimėlio patraukti? — žin- 
geidauju.

— Klebonas tam priešinosi, — trumpai sa
ko. % ’
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f rapijos komiteto, ne klebono. Klebono daly
kas, tai tik bažnyčioje, o ne kišti savo nosį į 
parapijos komiteto rengiamus ferus. Jūs la
bai negudriai padarėte, jei ir ferą rengime sa
vo klebono patarimo klausėte, — mokinu vy
resnįjį.

— Būk tamsta truputėlį kantrus, mes taip 
ir padarėme. Nenodome dabar tik dėlto, kad 
susirinkusieji daugiaus pinigą dėtą ant tokią, 
jiems patiems naudingą dalyką, — nuramino 
manė komitetas.

Vėl atsisėdau ir laukiu, kada pasirodys 
prie rato mano ir daugelio suvargusią sielą 
šviesos žvaigždutės. Valandėlės nors trum- 
pios bėgo, bet man laukiančiam atrodė labai 
ilgomis. Po kiek laiko vakaro vedėjas pradė
jo šaukti visus prie budrumo, rodydamas ran
kose keletą bonką brangiausios “viskaitės.”

Tarpe susirinkusią svetainėje pasirodė ne
paprastas gyvumas, jautrumas, atbudimas. 
Tie, ant kurią veidą pirmiaus matėsi nusimini
mas,* dabar taip nušvito, pralinksmėjo, o a- 
kys, kaip katuką, tik mirga, žiūri: tai į 
besisukantį ratą, tai vėl į savo draugo jau iš
loštą laimikį. Lentukią pardavinėtoją skai
čius dvigubai padidėjo, bet niekaip nebegali 
suspėti apsidirbti. Jau ir lietuviškos dainuš
kos meliodija pradėjo retkarčiais suskambėti, 
tai iš vieno, tai vėl iš kito kampo. Nepama
čiau ne kaip ir mano rankose atsidūrė pora 
bonkučią gardžiosios ir mylimosios “viskai
tės.” Draugai mano ir pažįstami, visi suėjo
me į šalinį ferą salės kambarėlį pasidalinti sa
vo laimikiais, pasitarti apie šį, apie tą, pa
silinksminti ir tt.

Linksmumo ir pasitenkinimo prisipildė 
pilnas neperdidelis kambarėlis taip, kad nebe- 
pamačiau nei kaip jis užsibaigė.

Rytą, kada pabudau, pamačiau tik, kad 
ant savo “trepą” gulią.

Taip užsibaigė ir šitie linksmieji ferai.
Striukis.

ne

Sugriauta viltis.
Niekas ant žemės nėra .taip meilu, 
Širdžiai malonu, o akims dailu, 
Kaipo mylėti jauną mergelę, 
Prie kurios traukia mano širdelė.

Kas iš pasaulio didžią grožybią, 
Kas man iš turtą, visą gėrybią, 
Kas man iš visko? Niekas netraukia, 
Tik mano širdis jos vienos laukia.

prisiartink, tai ir eini namon apsia
šarojus.

Rožė. (Supykus, tėpteli.) Tylėk, nes jau 
gausi į kailį. (Įeina Agota.)
Vaje, vaje, mergaitės, tik ir negra
žu judviem, kaip tik susieinate, 
tuojau ir peštis, muštią, o dar-gi nei 
už šį, nei už tą. Girdėjau, visai už 
niekniekius pradėjote rokuotis, o da
bar jau ir peštis norite. Negražu! 
Gana tą vaidą, tegu kvailiai tik vaidi
jasi, bet ne žmonės geros širdies. Su
sitaikinkite, ir bus atliktas kriukis. 
Matau, abidvi esate smarkios, drą
sios ir stiprios, o gal ir vienviekės; 
viena kitai nenorėsite užsileisti, o kal
tės, regis pas abidvi yra. Kas daž
nai tarp žmonią atsitinka, nei vienas 
savo klaidas nenori prisiimti, 
(traukdama į krūvą.) Eikite šen, 
paduokite viena kitai ranką, ir tegu 
bus meilė, vienybė ant visados. (Mer
gaitės susieina, pasisveikina visos lin
ksmos.) Na, o į vietą peštynią, pa
dainuosime.

Padainuosime, aš sutinku. 
Ir aš sutinku, dainuokime.
Stokim eilėn. (Visos sustoja į eilę ir 
dainuoja. — Bet jeigu dainuoti nega
lima būtą, gali deklemuoti.) 

Mes lietuvaitės, 
Darbščios mergaitės; 
Ravim ir sėjam, 
Ir siuvinėjam. 
Kiemelį šluojam, 
Puikiai dainuojam; 
Dainutė gaudžia, 
Kad verpiam — audžiam. 
Linelius minam, 
Valgį gaminam, 
Skalbiam, mazgo j am, 
Tvarką dabojam. 
Prigimtą šalį, 
Mylim kiek galim! 
Gerbiam darbštumą, 
Dorą, blaivumą. — 
Tos mūs seselės, 
Gražios aušrelės 
Širdį ramina, 
Tautą dabina. 
O mylimoji, 
Gyvuok sveikoji, 
Metus ilgiausius, 
Ir laimingiausius! 
(Lenkiasi publikai.)

Uždanga.

Colorado.
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Plačioj pasaulėj ji man tik viena 
Stovi mintyje naktį ir dieną. 
Kur tik pažiūriu akyse matos, 
Josios paveikslas prieš mane statos.

*c

Malonios akys, nekalta širdis, 
Jos rimti žodžiai ausyse girdis. 
Tik Dievas žino ar ji bus mano, 
Nors aš ją myliu nuo laiko seno.

“Sakyk, mergele, ar mane myli, 
Kiek kartą klausiau, nesakai, tyli. 
Sakyk, neslėpkie širdyje savo, 
Ar žadi būti mylima mano?”

Akis nuleido, veidas užkaito 
Ilgai nesvarsčius atsakė greitai: 
“Esi dar jaunas. Jei žadi vesti, 
Gali mergelę sau kitą rasti.

Man palinkimas prie to netraukia
Ir mano siela ko kito laukia
is mano žodžią gali suprasti
Aš šioj pasaulėj nežadu vesti.”

U. Gurkliutė.

Vieton peštynių - 
padainuokime.

Trijalogas — komedija, skiriama lietuvią 
mokyklą mergitėms.

Parašė J. V. Kovas.

VEIKIANČIOS YPATOS:
Trys lietuvaitės, Rožė, Lucė ir

Rožė.

Lucė.

Agota.

Rožė. 
Lucė.
Agota.

Žydų Karalius.
(Tąsa)

Simonas: Kas čia klabina?. Rubinai, pa
žiūrėk!

SCENA 4.
Joana (Įeidama): Ar šeii 

Aš turiu svarbą reikalą.
Simonas: Namie, garbingoji viešpatiene, 

namie! Jisai dabar su Nikodemu pietauja.
Joana: O senasai Simonas! Sveikas — gy

vas!... Nesmagu, brangus draugai, praneš
ti jums skaudžias žinias.

Simonas: Viešpatiene, kas atsitiko? 
Bartimiejus:. Ar su Jėzumi?...
Joana: Taip! Jisai nuteistas prikryžiuoti. 

Čia šita gatve Jį ves nužudytą.
Simonas: Kaip? Mokytoją...
Rubenas: Dovanok man, viešpatiene! Aš 

nesugebu tikėti tamstos žodžiams.
Bartimiejus: Jisai Teisingas. Stebuklus 

daro!
Simonas: Jisai jokiame blogame nekaltas.
Joana: O, kad aš pati galėčiau netikėti, 

kad tai yra tiesa! jau šiandie Jisai turi mirti!
Bartimiejus: O, Viešpatie, kodėl Tu sugra

žinai man regėjimą! Verčiau apakti, negu 
regėti Jo kentėjimus!

Simonas: Ar atmeni, Rubenai, pereitą 
sekmadienį, kuomet aš palaikiau Jam asilaitę, 
Jisai pažvelgė man į akis ir tarė, kad dar kar
tą Jisai lauksiąs iš manęs pagelbos.

Rubenas: Atsimenu, te ve, atsimenu! Jo 
žodžiai visuomet išsipildo. Bet kokiu būdu 
dabar jie išsipildys?

(Įeina Juozapas ir Nikodemas)
SCENA 5.

Joana; Štai ir jūsą šeimininkas!
Juozapas: Keno tai balsas? O Joana! 

no brangi viešnia! Tu iš Piloto rūmą? 
per žinios?

Joana: Suvis nekokios. Ilgai prakurato- 
rius spyrėsi, bet pagaliaus Sinedrijono pas
merkimą užtvirtino.

Nikodemas: Viskas užsibaigė!
Joana: Aš čia atėjau tiesiog iš Piloto rūmą. 

Proklė baisiame padėjime. Jinai man liepė 
pranešti, kad šita gatve Jėzą ves nukankin
ti — mes pamatysime. (Už scenos pasigirsta 
šauksmai. Minia artinasi. Simonas, Rube
nas, Bartimejus meta savo įrankius ir bėga 
tarpu medžią; Juozapas atidaro sodno 
les ir žiūri į gilumą gatvės...)

SCENA e.
Simonas: Veda! (Minia ūžia).
Rubenas: Anoj gatvėj minia...

■ / Bartimejus: Jį veda kareiviai.
Joana: Juozapai, aš alpstu! 

nei mačius, nei regėjus!
Juozapas: Būk tvirta, Joana!
Joana; Viešpatie, pastiprink mano jėgas! 

Garsintojo balsas (už scenos): Jėzus Nazarie
tis, 2ydą Karalius!

Bartimejus: Garsintojas skelbia Kankinti- 
inio kaltes.

namie?

Ma- 
Kas

Agota. 
Vieta: GtvS, arba kiems ar laukas. Lucė bėga, 
Rožė vejsi.

Palauk tu, kudlė, aš tave pasivysiu, 
tada jau gausi už kudlą patąsyt.

(sustoja. Atsikreipus.) Kągi aš tau 
pikto padariau?

Rožė. Kam tu mano sesytę njuši, ir visaip pra
vardžiuoji.

O kam ji man vis į akis kabinėjasi? 
(pajuokdama.) Kaip jau ji tau ant akią 

užsikabins?...
Matai, kaip tu moki išteisinti ir netiki 

man. Žiūrėk, dar ir dabar ant veido 
žymės tebestovi.

Eik, jau eik, ne juokink žmonią; tokia 
mažiukė jau tave pravirkdino.

(Pajuokdama). Taigi, mažiukė, lė
liukė... Tik čiulpiką induok. Pabo- 
vyk mergaitę....

Tylėk, nesierzink; kai bematant ir pa
kratysiu už plauką.

(Smarkiai) Tai šiurpa. Tu manai, kad 
mane kratysi, o aš ir stovėsiu kaip 
stulpas. Nagi pamėgink, jei ašaros 
gundo.

(žengdama pirmyn ir su ranka užsimo
jus.) Nori?!... Tai tuoj ir gausi.
.v ; . a. vu:. -..■’g-;. Tik

Lucė. 
Rožė.

Lucė.

Rožė.

Lucė.

Rožė.

Lucė.

Rožė.

dure-

0 verčiau
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Ateina žinia iš Colorados, 
jog ten prohibicija prasidėjo 
sausyje 1916 m., tą žinią pa
siunčia valstijos gubernatorius 
Jurgis A. Carlson. Jis prane
ša apie sąlygas dvieją didžiau
sią Colorados miestą: taip va
dinamo miesto Denver, su 
213.000 gyventoją (1910) ir 
Pueblo su 44, 395. Štai gu
bernatoriaus sakiniai, kuriuos 
verta užtūrėti, kad būtą ga
lima ateityje į juos atsišaukti:

“Du tūkstančiu ir penkias
dešimts naują banką atidaryta 
Denver mieste tiktai viename 
mėnesyje sausio 1916 m.

Denverio aštuonią banką 
raportai parodo vieno mėnesio 
sausio šią metą 1916 buvo de
pozitą ant $575,000 daugiaus, 
negu to paties mėnesio sausio 
metą 1915.

Denverio miesto banką pas
kolą išmokėta sausyje 1916 ant 
8.000.000 daugiaus, negu sau
syje 1915 m.

Pueblo miesto banką depo
zitą sausio mėnesyje 1916 m. 
daugiaus, negu sausio mėne
syje 1915 ant 270.000, — nes 
metais 1915 būta vien 7.000.- 
00, metais 1916 yra 23.000.

Denverio miesto didžiausios 
sankrovos pajamos sausio mė
nesio 1916 buvo dvidešimts 
penkiais nuošimčiais didesnės 
negu sausio mėnesio 1915 m. 
Panaši raportai ateina ir iš ki
tą biznią... Denveryje sausio 
1915 metais būta areštuotą 
skaičius 1.212, o sausyje 1916 
m. jau tik 525.

Valstijoje vadinamoje Wa- 
shington, kur prohibicija 
(svaigalą, uždraudimas) įves
tas, tai yra miestas vadina
mas Seattle, kurio gyventoją 
skaičius metais 1910 būta 237.- 
194. Laikraštis vadinamas 
Seattle Times. išeinąs tame 
mieste vienas iš geriausiąją 
laikraščią. Jo leidėjas, C. B. 
Bletlien, yra miesto majoras. 
Jo buvo užklausta nuomonės a- 
pie prohibicijos pasekmes. Da
vė atsakymą sekančiais smar
kiais žodižais:

“Mano laikraštis smarkiau
sia kovojo priešais prohibici- 
ją. Mes kovojome priešais 
prohibiciją iš žvilgsnio ekono
mijos arba taupinimo. Ma
nėme, kad tokiame jurią uos
te, kur randasi gyventoją su- 
virš 300.000 prohibicija būtą 
viską naikinanti, sukeltą ne
laimė ekonomijos srityje.

Dabar jau žinome, kad pro
hibicija didi palaima, morališ
kai ir ekonomiškai. Mieste 
Seattle būta 260 smuklią, ir 
būdavo apie 2.600 areštuotą 
ant mėnesio už prasikaltimus 
arba kriminalius ir nedorybes, 
kylančias iš svaigalą vaizbos. 
Sausyje turėjome tiktai 400 a- 
reštuotą, o tą šešiosdešimts 
atsitiko sausio pirmą dien. 
Žinoma dar buvo pasekmė se
ną metą. Tai šitos vienos 
aplinkybės užtenka įtikrinti 
kiekvieną žmogą turintį sąži
nę, kad prohibicija yra rei
kalinga. Kur nėra morališ
kumo nėra nei medžiaginio 
gerbūvio.

O augščiausis laipsnis mo
rališkosios pasekmės, tai yra 
sekantieji faktai ekonomijos: 
Pirmose trijose sausio savaitė
se mūsą miesto Seattle banką 
depozitai lig penkiolikto nuo
šimčio pasidaugino. Visos mū
są miesto sankrovos parodė 
biznio padidėjimą sausio mė
nesyje, kokio nebūta visoje 
Šio miesto istorijoje. Visose 
didesėse miesto sankrovose 
biznio pasekmė buvo nepalv- 
gytina. Visos drapaną san
krovos mūsą miesto labai ste
bėtinu būdu pasigiria vaizbos 
pasigerinimu. Kiekvienoje 
krautuvėje vienu mėnesiu vai
zba taip pasigerino, kad sun
ku vaizbininkams apsidirbti.” 

E. P.
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Iš piršto

Tinginy, 
nuluptas?

neišlauši.
• • •

te kiaušinį. — Ar
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Miltą kalną nėra pripiltu
• • •

Aplinkui šiandien, tiesiai 
rytoj.

y
I

• • •
Riebus, kaip burliokas.



Dievu.
Mes katalikai visi tikime, kad V. J. Kri

stus yra Dievas ir žmogus, nes taip mus mo
kina motina mūs Bažnyčia šventa. Ir taip 
mes esame prie to pripratę, tarsi, tai yra 
mums prigimta, ir baisiai mūs jausmus ir pro
tą erzina ir įžeidžia tas, kas stengiasi garsint 
ir platint priešingas tam mūsų tikėjimui ir įsi
tikinimui paskalas. Bet to negana, kad tikėt. 
Reikia mokėt kuomi ir netikėliams prirodyt, 
kad mūši) tikėjimas nėra paikas, kad mes ži
nome į ką tikime ir ant jų užmetinėjimų ir ka
binėjimusi prie mūsų šv. katalikiško tikėjimo 
tiesų galėtumėme nurodyt jų nuomonių klaidin
gumą, o tas yra ne taip labai sunkus dalykas.

Mokslo vyrai tiems visiems dalykams tur 
daugybes tamtyč moksliškų prirodymo būdų 
ir faktų, bet tie vsi dalykai mažai mokytam 
žmogui labai sunkiai yra suprantami. Dėl to 
mes čionai jų ir nevartosime. Mes vartosime 
tiktai paprasčiausių paprasčiusius, tiktai sup
rantamiausius išrodymus.

Tarp daugelio kitų užsipuolimų ant kata
likų tikėjimo tiesų labiausiai netikėliai bombar
duoja V. Kristaus Dievystę. Jie sako, kad 
Kristus buvo taip sau gudrus, išmintingas 
žmogus ir daugiaus nieko. Dabar mes pažiū
rėkime ar jie turi tiesą taip sakydami ar ne.

1. Kad Kristus yra Dievo Sūnumi, tai a- 
pie tai ne vienoje vietoje šv. evangelijoje yra 
užrašyta.

2. Tai liudija Jo padarytieji stebuklai.
3. O labiausia tai liudija Jo prisikėlimas iš 

numirusių.
Kas evangelijoje yra rašyta apie Kristų, 

kad Jisai yra Dievo sūnumi, tai gal kiekvie
nas perskaityt ir matyt tai. Apie tai ir nekal
bėsime. Bet nors biskį pagalvosime apie Kris
taus stebuklus ir jų reikšmę.

Kad vieną kartą Jonas nusiuntė savo mo
kinius pas Kristų paklaust ar jisai yra tas sū
nus Dievo, kurs turi ateiti ar kito reikia laukt? 
Tai V. Kristus šitaip atsakė: “Parėję pasaky
kite Jonui: akli mato, nebyliai kalba, rau
puoti apčystyti, numirėliai iš numirusių kelia
si, pavargėliams evangelija apsakinėjama.“ Ir 
tą visą Kristus kalbėjo akiveizdoje dideliau- 
sios žmonių minios. Tai reiškia, kad meluot 
negalėjo, nes būtų tuojaus minia užprotesta
vusi. O kas tokius dalykus daro, tai turbūt 
Dievas.

Kristaus didžiausi neprieteliai buvo fari- 
zejai ir saducejai žydi) mokytojai ir kunigai ir 
jei tiktai jie būti) pamatę bent kokį apgavinė- 
jimą, tai tuojaus būtų išbliovę, o to nerandame 
niekur užrašyta.

Vieną kartą su farizejais kartu Kristus ' 
buvo viename name ir atnešė žmogų nuo senai 
suparalizuotą ir Kristus visų akiveizdoje pasa
kė: “Kelkis, ligoni, imk lovą savo ir eik na
mo.” Ir tas kėlės ir nuvėjo namo sveikas. 
O farizėjai tiktai pasipiktino iš Kristaus dėlto,1 
kad išgydė dienoje subatos, tai reiškė visi pri
pažino tą išgydymą už faktą, nes visi savo a- 
kimis tai rniatė.

Toliaus skaitome, kad vieną kartą Kris
tui būnant ant ežero valtyje su apaštalais išti
ko dideliausia audra ir jau laivas pradėjo skęs
ti, o V. Kristus tuom kartu miegojo. Apaštalai 
pažadino Kristų, kurs paliepė audroms nurim
ti. Ir tuojaus nurimo vėjai ir vilnys. O to
kiuos dalykus gal padaryt tiktai Dievas.

Kartą V. Kristus buvo vienon šalin iške
liavęs su mokytiniais, o Marijos Magdelenos ir 
Mortos brolis Lozorius numirė. Ir buvo palaido
tas. Tuom kart V. Kristus parkeliavo į tą 
miestą. Tada Marija Magdelena bėgo prie 
Kristaus ir verkdama šaukė: “Viešpatie, kad 
tu būtumei čia buvęs, mūsų brolis nebūtų 
numiręs.” Ir V. Kristus jos pasigailėjęs pri
kėlė Lozorių iš numirusių akyveizdoje daugelio 
žmonių, o Lozorius jau buvo pradėjęs pūt. O 
tokius dalykus padaryt gal tiktai Dievas.

Bet labiausia už viską parodo Kristaus 
Dievystę, tai Jo prisikėlimas iš numirusių. 
Dėlto ant to fakto biskį ilgiaus mes ir apsisto
sime, kad suprast to fakto teisingumą ir svarbą.

Kad Kristus prisikėlė iš numirusių, tai 
liudija šv. evangelija, tai yra apaštalai.* Tai 
liudija ir Kristaus priešininkai.

Ir bedieviai negalėdami tą faktą užginčyt, 
štai ką sumanė: — Jie sako: Kristus nebuvo 
numiręs. O reiškia, jeigu jisai nebuvo numi
ręs, tai negalėjo ir iš numirusių prisikeik Ir 
atliktas kriukis.

Bet tas netiesa.
Kad Kristus numirė, apie tai liudija Kris

taus mokytiniai ir už tą tiesą savo galvas pa
guldė, tą liudija V. Kristaus Motina, tą liu
dija Rymo valdžia, tą liudija pagaliaus ir pa
tys žydai.

Žinome, kad Kristus taip labai buvo nu
kankintas, kad jau vos gyvas užėjo ant kalno 
Kalvarijos, kur buvo prikaltas prie kryžiaus. 
O tai buvo prieš pat žydų šventes ir jie nenorė
jo, kad per šventes tie kūnai pasiliktų ant 
kryžiaus, tai pasiuntė kareivius, kad jiems kau
lus sulaužytų, o kareiviai radę Kristų mirusį, 
kaulų nelaužė, o latrams, kurie dar buvo gyvi 
sulaužė kaulus, kad numirtų.

Kareivių viršininkas, dėl persitikrinimo 
ar ištiesų Kristūs numiręs perdūrė Jam šonų 
ir iš šono ištryško kraujas ir vanduo. Ir tas 
faktas moksliškai yra ištirtas ir prirodyta, kad

iš gyvo žmogaus tiktai kraujas gal ištrykšti, o Į 
ne vapduo. Reiškia, Kristus jau buvo miręs, 
jei iš jo šono ištryško kraujas ir vanduo.

Kristaus mokytinis Nikodemas nuėjo pra
šyt pas Pilotą, kad daleistų nuimt kūną Kris
taus ir palaidot. Pilotas paklausė Rymo ka
reivių viršininko — centauro arba šimtininko, 
ar jau Kristus miręs. Ir šis patvirtino oficia
liai, kad miręs ir tada Pilotas leido Jį palai
dot.

O užvis geriausia liudija, kad Kristus bu
vo miręs, tai Jo Motina. Kada nuėmė nuo 
kryžiaus ir paguldė ant rankų Motinos, tai 
nejaugi ji būtų nepažinusi, kad Jisai nenumi
ręs, nejaugi jinai būtų davusi jį gyvą palaido
ti. Tas yra negalima. Motiniška širdis to 
niekados nedaleistų. Taip-pat ir mokytiniai 
savo mieliausią Mokytoją gyvą nebūtų laidoję 
į kapą. Tas negalima.

Kad Kristus buvo miręs liudija ir žy
dai, nes jie prie grabo pridėjo pečėtis dėl 
ženklo, kad kas nepavogtų ir sargus pristatė, 
kad dabotų. Ženklina, kad abejonės apie mir
tį visai jokios nebuvo.

Jei Kristus tikrai numirė, tai tikrai ir iš 
numirusių prisikėlė.

Apie tai liudija Kristaus mokytiniai, apie 
tai liudija ir žydai.

Kristus po savo iš numirusių prisikėlimo 
“eietų kartų pasirodė savo apaštalams ir moky
tiniams, tai vėl moterims, tai netikinčiam Ta
mošiui davėsi čiupinėt savo žaizdas rankose ir 
šone, tai vėl pasirodo daugybei žmonių, kada 
žengė į dangų.

O kad tas viskas tikriausia tiesa, tai vi
si Kristaus mokytiniai tą paliudijo savo kraujo 
praliejimu.

Dabar žiūrėkime, kaip liudija žydai. Kaip 
žinome, Kristų palaidojus, jie užpečėtijo gra- Į 
bą ir pastatė sargus. Bet, kad Kristui kėlus I 

> sargai nuvėjo apie tai pranešt kunigams, tai; 
ką tie daro O gi nieko gudresnio nesumano, i 
kaip tikt papirkt sargus, kad sakytų, jog į 

| Kristaus mokytiniai jiems užmigus pavogė ■ 
Kristaus kūną. O dėl ko jie nieko kito nesu
galvojo? Dėlto, kad jie visi žinojo, kad Kri
stus ištiesų kėlės iš numirusių. Kvailas taip- 
pat sargų sakinys, kad jiems* bemiegant Kris
taus mokytiniai pavogė kūną. Juk jeigu jie 
miegojo, tai jie nematė, o kad neinate, tai ir 
nežino, kaip -ir kas atsitiko. Bet to negana, 
mes žinome, kad kiekvienoje valstijoje, jei 
kareivis pastatytas ant sargybos užmigtų ii 
daiktą, kuri jisai sergėja pavogtų, tai tą ka
reivį valdžia skaudžiai nubaustų. O tenai kaip 
tik matome visai priešingai — tenai jų nieks 
nenubaudžia, o kodėl? Dėlto, kad valdžia 
žino, kad jie nekalti, nes V. Kristus iš numiru- 
sių prisikėlė o Jo niekas nepavogė.

Dabar dar prisižiūrėkime ar buvo reika
las apaštalams vogt V. Kristaus kūną. Visai 
ne.

Mes žinome, kad pavogt Kristaus kūną, 
tai būtų buvę labai sunkus dalykas, nes sar
gai sergėjo ir buvo grabas akmeniu užristas ir 
užpečėtytas ir už tą pavogimą, jei būti) su
gavę, tai būtų vogusius labai nubaudę, o nau- 

1 dos iš to pavogimo jokios nebūtų buvę. Tai 
kaip matome čionai dalykas dideliai sunkus, 
pavojingas. Dalykai gi kurie sunkūs ir pavo
jingi, atlieka žmonės tiktai iš didelio reikalo 
ir už didelį atlyginimą, užmokesnį. O čionai 
nei vieno, nei antro negalima prirodyt.

Jeigu apaštalai tikėjo į Kristaus Dievys
tę ir teisingumą Jo mokslo, tai jie tikėjo, kad 
Jis pirisikels iš numirusių. Tai reiškia nebu
vo nei mažiausio reikalo tą kūną vogt. O jei 
jie netikėjo Jo žodžiams, tai reiškia laikė Kri
stų už apgaviką. Tai kam dar jiems lyst į to
kį baisų pavojų, iš kurio neturės jokios nau
dos*

Ir 
tiesų.

! Dievas, 
O jei Jisai yra Dievas, 
tas, Dieviškas.
tavi galvas-savo padėt, jei būtų reikalas, 
bedieviai gal sau pliaukšt, ką tiktai jie nor, 
mūsų tikėjimo neišgriaus mūsų širdyse, 
mes žinome ir suprantame į ką tikime o Vieš
pats Kristus tikinčiuosius sušelps savo šventa 
malone pagundoms ir abejonėms užėjus.

Dėlto tegul jam būna amžina garbė, šlo
vė ir dėkavonė nuo rišo sutvėrimo per amžių 
amžius. F. V.

taip Kristus iš numirusių prisikėlė iš- 
0 jei Kristus prisikėlė, tai Jisai yra 
nes tik vienas Dievas gali tai padaryt, 

tai ir Jo mokslas šven-
Ir mes i jį tikime ir už jį ga- 

O 
o
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Naujas Veikalas
■ ' "f r*' ? < t ■ '

r Surengtas Vienam Balsui ir Piano

MEILE 
Jau išėjo iš spaudos 

Muzika A. Aleksandravičiaus.
Žodžiai L. Šilelio.

Kaina 40 centų.

Galima Gauti “Darbininko’' knygyne
Fiiifai galiai riųati kraus kakleliais.

“DARBININKAS.

Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS
“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa

sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios 
paduodamos kuogreičiausiai.

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių katalikų 
draugijas, rūpinasi jų reikalais.

“DRAUGAS” kelia tautišką susipratimą, platina 
katalikiškai lietuvišką kultūrą.

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.

“DRAUGAS” metams tekaštuoja tiktai $3.00, pusei 
metų $1.75. Čikagoje, siunčiant pačta, metams $4.50. 
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
riais po lc.

Užrubežvje “Draugas” dienraštis metams $6. 
“SAVAITINIS DRAUGAS”, Metams kaštuoja tik $1.50.

Atskiras numeris po 3c.

UŽSIRASYK GERĄ IR PIGŲ LAIKRABTĮ

“Santaika”
SANTAIKA” išeina kiekvieną pėtnyčią 4-rių puaL, 

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 AVĖ.. CLEVELAND, OHIO.

PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th st. CHICAGO, ILL.

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

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,”

A Plea for the Lithuanians.
10 c. numeris.

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 tautą, platindami minėtą laika 
raštį.
Adr.: REV. J. J. KAULAKIS,

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

Vaclovas W. Chižius
GRABORIUS

IŠ 
IŠ 
g 
IŠ 
iŠ 
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s 731 West 18-th str., Chicago, 111.0
____________

Reikalaujama Merginu
nuo 21 metų iki 30 m. amžiaus 
mokyties darbo vienoje iš di

džiausių dirbtuvių Naujoje 
Anglijoje.

Mūsų dirbtuvė randasi netoli 
Bostono, tik 5c. 20 minutų dava- 
žiuoti nuo Park St. Kiekviena 
mergina išmoksta darbą per dvi 
savaiti ir mokame besimokinant.

Po to duodame darbą nuo štu- 
kų (piece work) ir algą gauna 
nuo $10.50 iki $15.00.

Dėl pilnų informacijų kreip
kitės prie Eplovnierit Office 

Hood Rubber Co.
E. WATERTOWN, MASS.
Imkite Watertown karą nuo 

Harvard Sąuare, Camb., išlipkite 
ant Bigelow avė., dvi minutos ei
ti į dirbtuvę.

iiTirsirsi

miestus ir nei kiek brangiau 
patarnavimą.

Mr. Viktoras Tautkus,
2 United Buildings Main St., 

SCOTLAND.
Paieškau švogerio Antano Mic

kaus ir sesers Onos Mickienės, 
pirmiaus gyveno Suv. Valst. da
bar nežinau kur. Paeina iš Kau
no gub., Baseinų pav. Kas žino-I 
te arba patys atsišaukite nurodv-' 
tu adresu. Už pranešimą užra-1 
šysiu “Darb.” ant 3 mėnesių.

915 Washington St. 
Cor.

Broadway 
& 

Pleasant St.
BOSTON

310 W. Broadway,
Tel. So. Boston 1385-R arba 1642-R.

Atliekam visokius graborys
tės darbus sulig naujausios 
mados greitai, gerai ir pigiai 
taipgi važiuojame į kitus 

nerokuojame už tokį savo
Adresas*

South Boston, Mass.

JONAS
KVIETKŲ

Parduodu visokių rūšių 
kvietkus, parsamdom Ka
rietas ir AutomobPius viso
kiuose reikaluose. Patar- 
naujam greitai ir Pigiai.

Adresas:
Jonas Klimas važiuoja

KLIMAS
IŠDIRBEJAS

So. Boston, Mass310 W. Broadway,
Tet. So. Boston 1385-R arba 1642-R

BR0ADWAY
CLOTHES SHOP

915 Washington St. 
Cor.

Broadway • 
&

Pleasant Sts.
BOSTON

PAJIEŠKAU BIZNIUI 
VIETOS.

Noriu uždėti Drapanų (dry 
goods) arba čeverykų krautuvę, 
kur nors lietuvių apgyventoj vie
toj. Kur Lietuvių randas pusė-t 
tinas būrelis, ir panašios krau-! 
tuvės nėra, o galėtų būti reika- Į 
linga. Malonėkite suteikti žinią. ! 
Kas pirmas suteiks šią žinią tam | 
skiriu penkis dolerius ($5.00) do-;

i vanų.I rC. L.
133 W. 8th St., So. Boston, Mass. 
______________________________ i

VARGONONKAS suprantantis 
gerai savo amatą, mokantis vesti Į 
chorą, orkestrą ir beną, paieško 
vietos prie lietuviškos ar leikiš- j 
kos parapijos.

PETRAS KAMANTAUSKAS,
231 Fairview St.,

New Britam, Conn.

Paieškau savo brolio Petro Ga
brio Joniškiu kaimo, Liudvinavos 
parapijos. Taip-gi Julijono Na- 
vickučio to paties kaimo ir Anta
no česnulevičiuko, Kastinių kai
mo, Kalvarijos parapijos. Visi Su
valkų rėdyboa

Magdalena Gabrtutt,
514 W. Saratoga st., 

Baltimore, Md.

Ateik į mūsų darbštų storą bile kokią dieną po No. 915 YVashington st., kampas 
Broadway ir Pleasant gt. ir jame išvysi kostumerių iš visų Bostono dalių. Pamatysi žmo\ 
nių iš čia pat ir iš toli. Jie visi ateina į Broadivay drabužių štorą, kaipo rinktinį štorą iš 
kitų storų. Praleisdami kitus štorus ateina čia pirkti. Kodėl? Dėlto, kad ilgi metai 
prityrimo ir pirkimas už grynus pinigus ir maži ekspensai leidžia mums parduoti jums 
pavasarinius siūtus — vyrams ir vaikinams už žemiausias kainas visame Bostone. Pavyz
džiui skaityk žemiau.

Vertes

VYRŲ SIUTAI - pilki, raus- 
vai juodi ir mėlyni, tikro sty- u* 

lians $7.90

VYRŲ IR VAIKINŲ SIU- Vertės
TAI. Visokių vilnonių audimų, $i5.CO 
Naujų modelių, gražiausių for- parduw{tin 
mų, mėlynos saržos, 2 guzikų, 
kišeniai su uždangalais, 3 gu- n A 
zikų, vėliausios mados ir kon- Jjį y, (J 
servatyvisko styliaus.

Nežiūrint į tai, kad kainos pakilo ant vilnų ir kad pritrūko dažų, bet mes visvien 
nepiakėlėme kainų, nes mes supirkome dalykus prieš kainų pakėlimą. Mes drąsiai gali
me susilyginti tavoro gerumu bile kokios firmos Bostone ir žmogus 50 mylių ir mažiau 
gyvendamas nuę Bostono, jei jis nesinaudoja šia proga ir mūsų pasiūlijimu, tai jis arba 
neskaito šio pagarsinimo arba nepaiso, kaip jis išleidžia savo pinigus — moka

$20.00 Vietoj $11.90
Mūsų puikiausia pasiūti rū

bai, ypač sutaisyti vyrams, 
kurie mėgsta pasirėdyti pagal 
naujausią madą, už tokius II Q A 
pat kitur mokės $25.00 o pas * *•<* V* 
mus gaus

Vyrų kelinės dėvėjimui pa
vasarį, gražiai dryžuotos, ge- 
rai pasiūtos, madnai sukirptos 
ir tvirtos materijos vertos'tfM QA 
$3.00, atiduodam Vl.vV

Šitame vyrų Store pirkimą* tol nėra pabaigiamas, kol pirkėjas nėra pilnai patenkin
tas. Mūsų pasitikėjimas į mūsų tavoro gerumą duoda mums privilegiją padaryti šitokią 
nesulyginamą GVARANTIJĄ: |t,

THE BR0ADWAY CLOTHES SHOP. 915 WASHINGTON STREET
Corner Broadway and Pleasant streets, BOSTON.
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Eina iš So. Bostono utarninkais, ketvergais
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų $v. 

Darbininkų Sąjunga. 
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje_________________ $3.00
Pusmečiui ” ” ” __________________ $1.50
Utarninko ir ketvergo atskiri numeriai po------ 2c.
Subatiniai numeriai po______________________ 3c.

Tlaiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:

“DARBININKĄ S,”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

st

f
i

“DARBININKAS”
(The Worker) 

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

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. i****’- 
Subscription Rate s:

Yearly--------------------------------------------------------
6 months_____________________________

Advertising rates on application 
Address all communications jo

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

Dėl patogumo ir parankumo visokius čekius 
ir money orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai 
būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
gų užsakymai, ar mokestis į L. D. S.

----------- —----------------------------------------------------------------

__$3.00
$1.50

“DARBININKAS.”
*

Bedieviškų raštų 
aukos.

Nesenai “Vien. Liet.” skai- 
*tėme J, Butkaus straipsnelį 
’ * ‘ Svarstykime apie rytojų. ’ ’ 
J. Butkus myli Lietuvą, nori 
jos labui darbuoties. J. But
kus turi ne tik gerą širdį, bet 
ir labai praktišką protą. Juk 
tai tas pats Butkus, kuris pa
davė nesenai sumanymą rinkti 
aukas su blankomis po 5c. kas 
savaite. (Tik vienas So. Bos
tono T. Fondo skyrius su to
jais blankomis per tris mėne- 

jįslus. pririnko-- apie $900.00.) 
14abar J. Butkus kelia klausi- j 
mą grįžimo Lietuvon. Jo su
manymu turėtų grįžti į Lietu
vą mažomis kuopelėmis — po 
5, po 10 žmonių. Lauksime, 
kad J. Butkus pagvildentų pla- 
čiau tą klausimą.

Bet p. J. Butkus, nežiū- 
jfirtt jo gabumų, yra nelaimin- 
j ga auka bedieviškų raštų. Sa
vo straipsnelyje “Svarstykime 
apie rytojų,” jisai užduoda 
"klausimą, kodėl lietuviai šian- 
vdien negali susivienyti Lietu
vos gelbėjimui. Lietuva visų 
mūsų motina, Lietuva visus 
mus išauklėjo; Lietuvoje yra, 
sako Butkus, mūsų tėveliai, 
broliai it sesutės. Tad kodėl- 
gi mes negalime dabar eiti iš- 
’vien. J. Butkus to klausimo 
išrišti negali. Bet jo išrišimą 
■mes randame tame pačiame J. 
Butkaus straipsnelyje. Į vie
nybę sueiti trukdo neapykan
ta, kurią turi laisvamaniai į 
katalikus. J. Butkus, kalbė- 
<damas apie mūsų sroves — at
sigrįžęs į katalikus štai ką sa
ko:

“Visi.žinom, kad tamsie 
ji, tikintieji lietuviai kun: 
gą vadovu sau laiko. O kas 
kunigą išauklėjo čia ir išlen
kia iš maišo. Kunigai žmo- 
mių vadovu? Ogi seminari
ja yra seminarijos auklėti
niai, (čia ne aišku. “Darb.” 
Red .) o seminarija tai Ro
mos tarnaitė. Už tai kuni
gai ir stengiasi Romai tar
nauti, bet ne Lietuvai. Tei
sybė, turim kunigų, kurie 
nori ne vien Romai, bet ir 
Lietuvai tarnauti, bet toki 
kunigai turi . burną uždarą 
' ’->kyti, nes kitaip galėtų at
sidurti ten, kur pipirai au
ga. Jeigu norim, kad ku- 
n.gai prie Lietuvos gelbėjimo 
d - ų išvien, tai duokim 
iiems užtikrinimą, kad po 

jeigu liks dar kiek 
aių ir gaua-Lietuva dides- 
įųosybę, tai kunigai bus 
valdonai ir galės vykdin- 

Luvoje šventą inkyizici- 
i tamigų troškimas. To

mą išgirdį kuni-

Žinoma, čia J. Butkus kal
ba labai nerimtai, beveik taip- 
pat kaip kiekvienas mūsų ci- 
cilikas. Išcitavome jo zaunas 
vien dėlto, kad nurodyti pir
mąją blogumo priežastį. Mes 
manome, kad panašiai galvo
ja ne vien J. Butkus, bet ir 
visi tie, kuriuos suvedžiojo 
bedieviškieji raštai. Juk ir 
už tas zaunas mes ne tiek But
kų norėtume kaltinti, kiek 
“Vien. Liet.” redakciją, kuri, 
tas zaunas indėjusi, nieko nuo 
savęs nepridūrė, nieko neati
taisė, neužginčijo. Reiškia- 
joms pritaria, jas patvirtina.

Per ilgus metus klaidino 
mūsų brolius bedieviški raštai. 
Vienam užteko bile šlamštelio, 
bile brošūrėlės, kad iškreipti 
savo dvasią, kitam gal reikėjo 
ir storų tomų, kad įsitikinti, 
jog Roma, tai tautų nevidone, 
o kunigai tai tautos nepriete
liai.

J. Butkus keliuose trumpuo
se sakiniuose padarė mažiau
sia kelioliką stambių stambiau
sių klaidų. Ar tik tamsūs 
žmonės kunigą laiko savo va
dovu tikybos ir doros dalykuo
se! Ar-gi kunigų seminarijos 
ne Kristaus mokslą skelbia ir 
skiepija, bet kokį ten Romos 
mokslą! Kokius davadus turi 
J. Butkus, kad katalikystė — 
taigi ir vienybė su šv. Tėvu — 
buvo Lietuvai kenksminga! 
Kodėl geras lietuvis kunigas, 
ištikimas Šv. Tėvui ir jį mylin
tis — negali būti geras tėvy
nainis ir naudingas Lietuvos 
sūnus? Ar kliudė Roma gai
vinti Lietuvos dvasią mūsų 
Daukšams, Giedraičiams, Va- 
lančiams ir Baronams? Ar 
neleido budinti tautą mūsų 
Maironiams, Jakštams, Mar- 
galiams, Vaišgantams! Ar 
trukdė kunigams darbuoties 
materijalės gerovės kėlimui į- 
vairiose ūkio, kredito, varto
tojų draugijose! Kokiam ge
ram mūsų veikėjui, ar rašyto
jui kunigui Roma uždarė bur
ną! Kas padarė tą išradimą, 
kad kunigai svajoja po karės 
įvesti Lietuvoje inkviziciją!

Ar J. Butkus galėtų į. tuos 
klausimus atsakyti! /

Jeigu bedieviški raštai ne
būtų iškreipę J. Butkaus pro
to ir susarginę jo širdies,1 jei
gu jisai galėtų šaltai pasvars
tyti kalbamuosius klausimoj 
jisai turėtų pripažinti, jog ku
nigai šiandien nei svajoti me-

--Butkai nekenčia jų visomis sa
vo sielos pajėgomis. Butkai 
nebenormališki savo neapy
kantoje. Kas-gi taip nuskriau
dė mūsų Butkus? Ne kas ki
tas, kaip bedieviška spauda. 
Toks J. Butkus, beabejonės, 
juk neužgimė su tokia neapy
kanta. Ir beskaitydamas ten- 
dentiškus raštus jisai, turbūt, 
neiškarto pasidarė. Bet kada 
jį apibėrė visa bedieviška lite
ratūra mūsų knygij ir laikraš
čių išleistuvės — pagaliaus su
klupo ir Butkus ir šiandien 
vieton naudingo tautos darbi
ninko turime nelaimingą, nes
veikos dvasios žmogelį. Jei 
ne ta literatūra — šiandieną 
vietoj kokio kunigo visuome
nės dirvoje stovėtų Butkus. 
Tas kunigas dūšeles ganytų ir 
laimintų Butkų, kad jisai dir
ba naudingą tautai darbą. Da- 
bar-gi tas kunigas, kad tas 
dūšeles, savo globai pavestas 
apsaugoti nuo Butkų intek- 
mės, turi prieš Butkus kovo
ti ir tai kovai gaišinti savo pa
jėgas.

Ar kas nors kada nors ati
taisys Butkij dvasią ir pagydys 
jų širdį? Vargiai. Reikia, kad 
Butkai tos sveikatos panorėtų. 
Bet jie jos nenori. Jiems ge
rai su jų neapykanta. Bedie
viška literatūra tą padaro, jog 
atima žmogui gerą valią ieško
ti tiesos, jog už kietina šir
dį žmogaus. Esti išimčių, bet 
retai. Tos išimtys atsipeikėja, 
ima giliau tyrinėti dalykus,pa
ieško kitokios literatūros, il
gainiui nusikrato bedieviško 
hipnozo, atgauna lygsvarą.

Didžiuma betgi žūva tautai. 
Ir jų gyvybes su visomis jų 
pajėgomis turės ant sąžinės vi
si tie bedieviškų raštų rašyto
jai, leidėjai ir platintojai, ku
rie iš žmogaus dvasios nelai
mės daro sau “biznį”. Tai di
džiausi tautos skriaudikai.

Šveicarijos komi
teto atsišauki

mas.
Nuo Redakcijos Spausdi

name du nesenai gautu iš 
Šveicarijos komiteto atsiliepi
mu į amerikiečius. Jie pa
rodo gyvą sukrutimą Šveica
rijos lietuvių veikėjų darbuo
ties Lietuvos gelbėjimui. Iš 
atsišaukimų galima spręsti, 
jog šveicariečių norima pa
daryti savo komitetą centra- 
liu visų lietuvių šelpimo ko
mitetu, panašiai, kaip pa
darė lenkai, įsteigusieji Švei
carijoj centralį Lenkijos šel
pimui komitetą.

Kol kas mes Lietuvos šel
pime laikomės Lietuvių Drau
gijos: pinigus siunčiame ar
ba į Petrapilį, arba (dabar) 
į Vilnių. Per Šveicarijos 
komitetą mes šelpėme lietu
vius, karės belaisvius, e- 
sančius dideliame varge Vo
kietijoje. Mūsų visuomenė 
tur būt laikysis to ir toliaus, 
kol pats gyvenimas nenuro
dys kitų tikresnių kelių. 
Daug labai galės nusverti 
Stockholmo konferencijos nu
tarimai ir tos žinios, kurias 
mums atveš, arba laišku pra
neš mūsų delegatai į Europą 
kun. Dr. V. Bartuška ir Dr. 
J. Bielskis.

BROLIAI TAUTIEČIAI!

Jūs žinote gerai kokion var
gų bedugnėn nugrimzdo mūsų 
tėvynė. Tiktai kitas Jeremias 
galėtų išrokuoti ir apraudoti 
visas Lietuvos nelaimes. — Ne
vertas būtų lietuvio vardo kas 
šiandien ^nesiskubintų Jos gel
bėti, kas ramiai žiūrėtų kaip 
merdi tūkstančiai mūsų brolių 
bei seserų.

Jūs, tautiečiai pirmi ištie
sėt suvargusiai Tėvynei geibs
tančią ranką. Jus parodėte, 
jog kad ir toli esate nuo Lietu
vos,. tečiaus jūsų protas minti-

kliūtis, ypač mūsų menkas 
skaičius, trukdė ankščiaus 
pradėti platesnį veikimą. Tik 
gruodyje, pereitų metų, įstei
gėme Generalį Komitetą šelpti 
nukentėjusius dėl karės Lietu
voje. Komitetan priimta iki 
šiolei 12 narių, gi jo valdybą 
sudaro žemiau pasirašiusieji. 
Kaip visur, taip ir čia pradžia 
sunki, ypač dėlto, kad karė vi
sur labai įvargino, o prašan
čių daugybė dideliai išsėmė vi
suomenės duosnumą. Bet ne
nustojome vilties. — Sustipri
nę Komiteto centrą bandome 
steigti jo skyrius kituose Eu
ropos miestuose. Jau įsteigta 
toksai skyrius Baselyje. Be 
to ketiname agituoti spaudoje, 
talpindami atsišaukimus, strai
psnius, paraginimus, ruošti 
paskaitas apie Lietuvą, leisti 
atvirukus su Lietuvos reginiais 
ir kitais įmanomais būdais rin
kti aukas. — Šalip to, gyven
dami Europos centre, neutra- 
liškame krašte stengsimės tar
pininkauti išsiblaškiusiems 
tautiečiams.

— O dabar kreipiamės pas 
Jus, Broliai Tautiečiai, pra
šydami prisidėti prie to darbo 
ir pavaduoti mus Amerikoje. 
Nuo Europos sunku daug tikė
tis, nes ji labai karės suvar
ginta, tatai reikia stengtis su
naudoti turtingų amerikiečių 
duosnumą. Šiuom tikslu bū
tinai reiktų pristeigti mūsų ko
miteto skyrių Amerikoje ir 
tuosna skyriuosna pritraukti 
kuodaugiausia lietuvių pilie
čių. — Kokiu būdu šitai įvyk- 
dinti — Jūs geriau išmanote. 
Mums rodos, kad vienas koks 
centras paimtų visą darbą sa
vo rankosna. — Mes net dėl 
Europos turime permaža dar
bininkų, tatai' Amerikon nie
ko nusiųsti negalime, tečiaus 
neabejojame, kad Jūs ten pui
kiai mus pavaduosite. Ben
dras darbas, vienas tikslas 
mus jungia.

Jau minėjome, kad mums 
stinga darbininkų. Centralis 
Petrogrado Komitetas atsiuntė 
Šveicarijon savo atstovą ir įga
liotinį, advokatą p. St. Šal
kauskį. Jis-dirba su mumis. 
Būtų gera, jeigu ir jūs atsiųs- 
tumete vieną arba ir daugiau 
savo atstovų; darbo būtų vi
siems užtektinai, o tada ge
riau vieni kitus galėtumėm pa
žinti, susiartinti ir pagaliaus, 
sivienyti mūsų veikimą.

Teiksitės priimti augštos 
pagarbos išreiškimą.

Pirm B. Gfnet-Pilsudski, 
Pirmininkas:^

B. Ginet-Pilsudski, 
Vice-pirm.:

Baronas Stanislovas Brun- 
now, 

Kun. A. Viskantas.
Valdybos nariai:

Juoz. kunigaikštis Puzyna, 
Kun. Juozas Korybut-Pu- 

ryckis

prabočių tikyba, liko visai su
trinta, sumalta skaitlingiau
sioms armijoms bešūkaujant 
jos žemėje, nuo Isruties, Lie
pojos, Augustavo ir Kauno, 
tolyn už Gardino ir Vilniaus 
gubernijų. Šią valandą Lie
tuva jau merdėdama mato iš 
milijonų savo vaikų daugybę 
arba badu ir šalčiu sunaikintų, 
arba miškuose po urvus besis
lapstančių; ji mato taipo-gi, 
kaip ištisos minės, į tolimąjį 
ištrėmimą varomos, kloja ke
lius savo lavonais. O tuo tar- 
pu ta rami tauta, sena savo 
kultūra, papročių švelnumu, 
senovės politiškų įstaigų žmo
niškumu, garbmga savo pra
eitimi — kaip tai liudija nar
sių jos sūnų kraujas už krik
ščionystę pralietas amžinose 
kovose su totorių hordomis, o 
paskiaus drauge su lenkais, 
savo per ilgus amžius talkinin
kais, kovose prieš turkų už
puolimus ligi-pat garsių Vie
nos
esame giliai įsitikinę, yra už
sitarnavusi krikščionystei ir 
civilizacijai.

Deja! mes žinome perdaug 
gerai, kad ir dosniausioms 
širdims atsitinka susispausti, 
labai atkištos rankos ilgainiu 
pavargsta, pasigailėjimas ir 
tas laikas nusilpsta. Tai-gi 
visi jūs, kurie turite brangius 
asmenis, šventą duonos kąsnį 
ir pastogę, senovės palaikus ir 
viltį — o juk ir labiausiai nu
žeminti ne visai to stinga — į- 
sivaizdinkite bent valandėlei 
kraštą, kur daugiaus nieko 
nesimatė,kaip tik dangus ir že
mė ir dar kryžiai pakeliais, ir

nuleiskite savo auką į tą skur
do bedugnę, gal jūsą auka su- 
grąžįs jau nebyliui kalbą ir gal

žygiij — ta tauta, mes

o t w ~ O z #
suvytusias motynos akis suvil- kalūnai. 
gis ašara.

Apleisdamas savo gimtąją 
žemelę ir keliaudamas svetur 
ieškoti pastogės tėvas lietuvis 
surinko savo šeimyną po kry
žium, r.uolatini'1 
globėju, ir tenai, 
galvą nulenkęs, meldėsi už 
tuos, kurie turi išeiti, o grei
čiausiai ir nelegrįžti. Savo 
skausmuose paskendęs jis ir 
nesitikėjo, kad visose žemės 
skritulio dalyse jis turėjo bro
lių, nes tuo pačiu lailm ištisi 
žmonių milijonai puolė ant ke 
lių prieš Tų, kurs yra Gyvas
tis, Pasigailėjimas ir Meilė.

Generalio Komiteto nuken
tėjusiems Lietuvoje dėl karo 
šelpti valdyba:

Pirmininkas: B. Ginet-Pil- 
sudzkis,

Vice pirmininkai: Baronas 
Stan. Brunnow ir D-ras Anta
nas Viskantas,

Nariai: Kunigaikštis Juoza
pas Puzyna, Juozapas Kory- 
but-Purickis ir Antanas Stepo
navičius.

Sekretorius:, Vladislovas 
Daumantas-Dzimidavičius.

P. S. Komiteto valdyba pra
šo siųsti aukas per “la Banąue 
Populaire Suise” a Friburg. 
Komiteto adresas:

COMITE GENERAL 
de secours 

pour les victimes de la guerre 
en

LITHUANIE, 
181, rue de la Prefecture, 

FRIBOURG, SUISE.

savo namų 
ligi žemės

Sudiev, broliai socijalistai
KĄ MAN DAVĖ SOCIJALIZ-
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įvedimą. ..Arti

čio metų atgal ji buvo galima. 
Tokie buvo supratimai-ir gyi 
vennno reikalai. Šiandieną ją
pasmerktų kiekvienas kunigai 
gal daug smarkiau, negu pat
sai J. Butkus.' j m t

Kaip tokie Butkai šiandien
■•**LGTG V KZ
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gingos ir veiklios jūsų organi
zacijos daug Lietuvai padaįė, 
-* dar daugiau tikimės, pada
rysiančios. — Garbė jums, 

■ Tautiečiai, kad nepamiršote 
[ savo Motynos-TSvynės!

gyvenantis j veica-

Gahar

Sekretorius:
Kun. Vladas Daumantas- 

-Dzimidavičius.

Į GERŲ NORŲ ŽMONES.
Baisi, nežinoma dar histori- 

joje, Dievo rykštė krito ant se
nojo mūsų pasaulio. Neapsa
kytos bei įnirtimo įšėlusios 
bangos šluote nušlavė visas už
tvaras, kurias tariamoji civi
lizacija didžiavosi pastačiusi 
žmogaus geiduliams suvaldyti. 
Šiai viesulai pakilus nustojo 
šviesavę altruismas, solidaru
mas ir pati teisybė, o pasaulis 
virto tikra žmonių skerdvne. 
Bet šitoj visuotinoj suirutėj, 
kuomet patiems civilizacijos 
pamatams ėmė grasyti , pavo
jus, žmogaus sąžinė sušuko. Ir 
žmogaus širdis, kur nežiūrint 
į jo suklydimus, Dievo žodis 
nuolat gyvas yra, atsiliepė į 
tą šauksmą augštu visų dory
bių pakilimu: savęs išsižadėji
mu, atsidavimu, pasiaukavi- 
mu, užuojauta ir pasigailėji
mu visų.

Į tokias tai širdis kreipiasi 
Lietuva^ paskutinioji į maldau
jančių tautų oilę įstojusi, bet 
lygiai kaip ir artimiausioji jos 
kaimy«$I<L«nKja, pagrimzdu
si į pačią skurdo ir nelaimių 
padugnę.^, p ; n: #

Lietuva, thi savo ramiais ir 
a kilmės gyven-

- — --- .

P s

MAS.
Kaip tai malonu, kaip tai 

gražu girdėti tuos žodžius: 
“Rojus ant žemės.” Taip tai, 
aš tuos žodžius pirmą sykį iš
girdau iš socijalisto pranašo 
lūpų būdamas dar 12 metų vai
ku, kada buvo revoliucija Lie
tuvoje. Toliaus pradėjau skai
tyti socijalistiškos dvasios 
knygutes, draugauti su pir
meiviais, ypatingai su patvir- 
kusiais moksleiviais, kurie 
man niekados nenupiešdavo 
geros ateities kitaip, kaip tik 
laukiant rojaus ant žemės, — 
socijalizmo. Tokiu būdu ir 
tapau užinteresuotas tuo moks
lu, ir to mokslo vyrais — so- 
cijalistais. Bet kadangi Lie
tuvoje tikrų socijalistų ir ne
galimo rasti, tai sumaniau 
traukti į Ameriką, kur jų yra 
tiek ir tiek, kur jie turi nevar
žomą spaudą, gali kalbėti taip, 
kaip kas išmano, žodžiu sa
kant, kur jau to rojaus yra 
geras daržo kampas, ir jame 
liuoso noro, laisvų minčių, gar
saus socijalistų mokslo vyrų 
yra tiek, kad jau aš prie jų 
pristojęs pasijusiu tuojau kai
po puikioje nemažoje draugijo
je ir darbuosiuos tai idėjai, ir 
būsiu laimingas.

Pirmiausiai, kaip tik pri
buvau į Ameriką, tai tuojaus 
pradėjau lankyti jų rengia
muosius teatrus, koncertus, 
prakalbas ir tt. Toliaus susi
pažinau su tais mano svajotais 
mokslinčiais. Matomai jie 
mane ir-gi ne su kopūsto galva 
pamatė, žinoma, ir jau didvy
riai visi tuojaus persistatę 
sau, kad aš galiu jiems naudos 
atnešti. Tuojaus aprenka jie 
mane vienos socijalistų kuopos 
organizatorium, ir beveik vi
są veikimą palieka man, o jie 
patys mat neturi laiko, jie 
sakosi ir-gi ką tai naudingo 
veikia.

Taip, tai aš ir-gi nesnau- 
džiau, tuojaus ėmiaus darbuo
tis labui tos šventos idėjos, ir 
laukti rojaus laikų, kada bu
sim visi lygūs ir laimingi, ka
da nuo kapitalistų tik viską 
paimsim, juk tikrai bus lai+ 
mė. Ak! Kaip tai bus malonu 
matyti mus pačius drožiant ka- 

■ pitalisto automobiliuje. . , s
Taip besvajodamas ir besi* 

i darbuodamas socijalizmo labui 
praleidęs apie dn metu, vienok i 

i vis dar “ eko sau zero necaiė-
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darbo, neturįs pinigų, netu
rįs draugų, nemokąs angliš
kos kalbos arba tiesiog pasa
kius tebesąs grinorius. Tada 
tik pamačiau, visas savo klai
das, kad darbavaus už nieką. 
Ir jeigu aš būčiau mokinęsis 
angliškos kalbos, skaitęs geras 
knygas, mokinęsis amato, ta
da aš būčiau kitoks vyras bu
vęs, negu dabar. Mano gra
žios mintys, sveiki jausmai, 
meilė brangios tėvynės nebūtų 
išnykę manyje. Pasaulis ne
atrodytų pragaro verpetu, bet 
jis būtų malonus, kaip gegu
žės rytas. Draugus būčiau tu
rėjęs ne su sudarkytais protais, 
visados paniurusiais, apie ką 
tai piktai manančiais. Bet bu
čiau radęs malonios širdies tik
rus draugus, kurie mane nu
liūdime palinksmintų, bet ne 
prie papiktinimo vestų. Tad 
aš drįstu sakyti, kad socijtliz- 
mas davė man progą pamiršti 
darbus gerus, o eiti prie blo
gų. Socijalizmas ištraukė iš 
manęs šventus prakilnius jau
smus, išplėšė meilę tėvynės, a- 
tėmė drauges ir draugus. So
cijalizmas nuvedė prie galuti
nio dvasios nupuolimo, ir at
vėrė vien tik pragaro vartus 
jau ant žemės.

Bet dabar aš pradedu kilti 
iš to miego, liuosuotis iš po 
socijalizmo vergijos, ir grįžti 
prie tokio gyvenimo, kuris v- 
ra linksmas, malonus kaip ry
to tekanti saulutė, kuris man 
nušvies mano protą mano 
dienas, ir parodys kelią prie 
tiesos.

Todėl dabar visiems savo 
buvusiems draugams socijalis
tams patariu duodamas ranką, 
kelties iš miego ir bristi iš to 
purvo, nes kitaip niekados ne
turėsit ramios valios ir Unks
mių valandų.

Atsisveikindamas su L. S. 
S. Amerikojo, pasakau, kad 
aš prie jos daugiaus jau nebe
grįšiu. .

No. 45 ir skaitykime straips
nį “išsigimėlių darbai.” Išvy
kime, kur nuklvlo mūsų ats- 

Pamatysūne kokių 
žmonių mūsų tautoje besama. 
Vieni jų pąsivadnię tautinin
kais, laisvamaniais, socija- 
listais ir tt. ir ką jie daro to
kiame kritiškame tautai padė
jime.

Čia su didžiausiu pasišven
timu renkamos badaujančiai 
tėvynei aukos o jų žiūrima 
kaip tik čia užkliudžius, su- 
trukdžius, pakenkus tam šven
tam darbui.

Taip, įsiskaityk brolau dar
bininke į aną nurodytąjį strai
psnį ir pasižiūrėk ar tu nešelpi 
savo centais tų išsigimėlių, ar 
nepalaikai jų laikraščių, ar 
nededi savo aukas į jų fondus 
vietoj dėjus jas į Tautos Fon
dą. Pažiūrėk ar tavo geri 
pažįstami katalikai taip neda
ro. Visi, kurie taip daro, 
visi katalikai, kurie prisideda 
prie stiprinimo priešingojo 
mums abazo, nežino, ką daro. 
Todėl tai sakau ne visi mes 
.lietuviai katalikai žinome, ką 
darome.

Senovėj iš politikinio atž
vilgio vergavome lenkams, vė
liau iš vaizbinio atžvilgio pri
gulėjome nuo žydų. Dabar at
sirado mūsų tarpe atskilėlių, 
nutolushj nuo tikybos ir tautos 
idealų, tai daugelis mūsų bro
lių katalikų pasekė juos, ver
gauja jiems, duodasi atskalū
nams vedžioti už nosies.

Tatai, mieli broliai ir se
sers, greičiau eikime prie su
sipratimo, greičiau apleiskime 
laisvamanių ir socijalistų aba
zus, o stiprinkime katalikiš
kas organizacijas, didinkime 
ir platinkime katalikiškąją 
spaudą. Tuomet tai ims ma
žėti skaičius tų, kurie nežino 
ką daro.

Aš patarčiau tą straipsnį 
“Darbininko” No. 45 pers- 
pausdvti visuose katalikiškuo
se laikraščiuose, perskaityti 
susirinkimuose ir paskleisti po 
plačiąją liaudį kuodidžiausia. 
Tegu visi žino, kur veda tie 
atskalūnai, ir visi tepamato, 
jog mums katalikams kuogrei- 
čiausiai nuo jų reikia atsikra
tyti.

Jonas K. Bemokslis.

V. Ditkus.

LAIŠKAS IŠ VORONEŽIO

A. Kubilius rašo seserei į 
Philadelphia, Pa.

Voronežius 1916 metų, 
vas. 25 d.

Mylimoji sesele-
Ilgai, ilgai su didžiausiu 

nekantrumu laukiau gauti nors 
mažą žinelę iš saviškių. Mano 
mokslo draugai gaudavo jau ir 
po kelius laiškus nuo giminių 
gyvenančių Amerikoje, o aš 
tuo tarpu jokios žinelės negau
nu. Buvau jau bemastąs, kad 
jau jūs gyvais nėra, arba kur 
į kitą vietą išvažiavote. Ir 
kaip gi didžiai pradžiugau ga
vęs laišką nuo tavęs, sesele, 
rašytą 31 gruodžio. Nušvito 
kibirkštėlė vilties. Supratau, 
jog gal dabar galėsiu nors ko
kią žinelę gauti iš savo gimto 
krašto, kur gyvena mano tė
veliai. Taigi meldžiu mylimo
sios seselės, kuo tankiausiai 
su jais susirašinėti ir viską 
man bent trumpai aprašinėti.

Į brolį laišką rašiau, bet jo
kios žinios negavau.

Aš kaip ir paprastai gyve
nu Lietuvių Komitete nuken
tėjusiems dėl karės šelpti. Esu 
užtektinai aprūpintas kaip kū
niškai, taip dvasiškai. Su 
dėde Jonušoniu labai tankiai 
susirašinėjame.

Tuo tarpu liekuosi sveikas, 
tau brangioji, sesele, visokių 
nuo Dievo malonių velijantis 

brolis A. Kubilius. 
Ačiū už paveikslėlius.

v*

Čia šilkas, čia
nelygius siūlus).

• •
Iš miško atėjęs, 

žiūri. .
• •

Tai-gi mieli broliai lietuviai 1 Maža duobelė, ta pati.liuo- 
‘ ----------[bele. (Žemaičiuos).
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į Užrašyti ant pečiaus kaktos 
į (Į retai iš netyčių atsilankiusį 
'svetį) *’
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Ar visi žinome ką 
darome.

katalikai ar via! žinome, ,ką 
darome. Rodos tai keistas 
klausimas, bet pasižvelgę į sa
viškių tarpą, prisižiūrėję 4 
ųiūsiikių darbus, tai pamaty- 
? ' ' *• z
laro.

vilkas. (Į

į mišką ir
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PANELE BRONISLAVAI

Rep.

Tag

T. V
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Musę per pusę.
* * *

Ne už marių. (Netoli).
♦ ♦ •

Kaip drignių apsiėdęs.

LONDONAS, ANGLIJA.

Remia geras įstaigas ir reika
lus.

PITTSBURGH, PA;
Pittaburghe bu apylinkėmis

galėtų iš .jų pasinaudoti, a - -
_ ^ Mee, lietuviai darbininkai sumanėme st
tnokėti skolas mūsų spaustuvės. Tą atlikom

Apsišluos naūja šluota.
ii

Raudonas, kaip burokas.
j

yra lietuvių apie 20,000. Dar
bai <ia giansiaigeležma.ri piLe-

PHILADELPHIA, PA
47 “Darb.” numeryje yra 

klaida, kuri gali sukelti įtari
mą piktame nekaltų tame daly
ke žmonių. Koresp. iš Phila- 
delphijcs buvo pasakyta: 
“Laisvosios meilės išpažinimo 
“šalininkui,” o ne saliūninin- 
kui. Prašyčiau, jei galima, 
sekančiame numeryje pataisyti 
tą sakvnį —< kitaip gali. būti 
įtarti kai-kurie satiūniuinkai.

:g . ArilrbUa.

BALTIMORE, MD.

Tag Day.
Antrą dieną Velykų buvo 

rinkimas aukų gatvėse 
Day. Aukų surinkta $1.314. 
Rinkikų buvo netoli keturių 
šimtų. Knygučių “A plea for 
the Lithuanias” išdalinta keli 
šimtai.

-Smulkesnės žinios bus vė
liaus.

Natfrir- DiaTn i medi, kak* • NARUT TKT fflETlfo ’»

CHESTER, PA.
Girtuoklystės vaisiai.

Keli vyrukai stipriai gėrė 
pirmą Velykų dieną paskui 
vienas ėmė šaudyti revolveriu. 
Vieną ant vietos7'užmušė. — 
Cyveno tik dvi minnti, ah- 
tram peršauta ranka. Šovė- 
jas gi pdllčijbė suimtas. Tur
būt atsimokės savo gyvastimi 
arba viso amžiaus kalėjimu.

Philadelphijoje ir-gi vienas 
žmogus*1 mfb girtuokRarihib 
jaa pamišęs, nusišovė.

Kas girtuokliarimą myli, tą

Pirmas lietuvių 
baseballininkų susi 

rėmimas.
Bal. 19 d. ilgai laukiama 

-diena visų N. A. Vyčių atletų 
buvo nešalta ir saulėta. Ry
te matėsi didis subruzdimas 
Vyčių, 
ti kitur, 
priimti.

Vieni rengėsi važiuo- 
kiti rengėsi svečius 
Tą dieną pirmu kar

tu lietuvių gyvenime pradėjo 
lietuvių baseballininkų Sąjun
ga save sezoną. Tą dieną bu
vo du susirėmimai. Pirmuti
nis Worcester’yje, o antrasis 
gi Broctone.

Worcester, Mass.

Po pietų į AVorcesterį atvy
ko So. Bostono baseballininkai 
pasipuošę naujais kostiumais 
ir pilni vilties ir pasitikėjimo, 
kad jie laimės. Lošimas atsi
buvo Rounde Parke. Žmonių 
susirinko apie 500.

Išpradžios bostoniškiams ė- 
jo labai gerai. Teisybė, Bos
tonas nieko stebuklingo nenu
veikė, bet lošė kaip profesijo- 
nalai. Ant pat galo lošimo, 
kad Bostonas turėjo 2, o Wor- 
cesteris 0. Tai Worcesterie- 
čiai pabudo iš miego ir pradėjo 
išvien lošti. Rezultatas to bu
vo, kad per vieną pertrauką 
YVorcesteris gavo 3 ir tuomi 
laimėjo lošimą.

Svaidininkai abiejų pusių 
buvo gerai išsilavinę ir turi 
gabumus. Sprendžiame, kad 
bus aštri kova tarpe Bostono 
ir Worcesterio dėl pirmos vie
tos.

Neprošalį patėmyti čionai, 
kad mūsų baseballininkams 
reikėtų daugiaus dirbt išvieno 
Nereikėtų žiūrėti, kad ką nors 
stebuklingo padarius, bet rei
kia žiūrėti, kaip galima di
džiausią naudą atnešti savo 
pusei.

Brockton, Mass.
Antras lošimas atsibuvo 

Brocktone tarpe Broektono ir 
Cambridge’io kuopų. Šis su
sirėmimas buvo maž daug vie
npusiškas, nes Brocktoniečiai 
jau per kelius metus išsilavinę, 
o Cambridgio grojikai vos tik 
šį metą pradėjo lošti. Kad ir 
pralošė Cambridge, bet gali
ma spręsti, kad iš Cambrid
gio bus vienas iš smarkiausių 
ratelių. Visi to ratelio nariai 
jauni, narsūs lietuviai. Tu
rėdami daugiaus praktikos, tu
rės ir geresnį pasisekimą. Re
zultatai šio lošimo buvo Brock- 
lonas 20, Cambridge’is 2.

Rezultatai Bal. 19
Worcester 3, Boston2. 
Brockton 20, Cambridge 2.
Sekanti lošimai bus gegužės 

B d. Bostonas Brocktone, 
Cambridge Norvroode.

RATELIŲ STOVIS.
laim. pral. stov.

YVorcesteris 1 0 1.000
Brocktonas 1 0 1.000
Bostonas 0 1 .000
Cambridge ’is 0 1 .000
Norwoodas 0 0

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

Už Reseinų ant Dubysos 
Teka saulė, teka;. 
Geltonplaukės puikios visos 
Šneka ten, oi šneka.• •
Po rasas kasas šukuoja, 
Saulė jas džiovina;
Kad užgieda, uždainuoja, 
Širdį taip graudina.• •
Augs tą dangij pamylėjo, 
Blaivią, jos skaistybę, 
Sau akis užsižavėjo 
Mėlina gilybė.

lankosi pas jį mokintis, tai 
puikiai skaito ir rašo lietuviš
kai. Už mokinimą nieko ne
ima.

Tai-gi tarp apsileidėlių tu
rim ir labai prakilnių žmonių 
tik bėda tame, kad jų maža 
tėra.

“Šumnios” Velykos.
Velykas praleidome trukš- 

mingai, nuo subatos iki pane- 
dėlio, dauguma girti šaukė ir 
žvybė it meitėliai. Svetim
taučiai labai nusidyviję iš lie
tuviškų veršokių baubo j imu.

Tai tokios naujienėlė iš mūs 
žalios padangės.

• Mamutės Liudytė.

Lietuviai

Šiedvi panytės — Bronisla- 
va Skripkauskaitė ir Ona G. 
žvingiliutė yra žymiausios 
Clevelando, Ohio lietuvių jau
nimo veikėjos. Abi vytės.

P-lė B. Skripkauskaitė yra 
šauni artistė, pamėgusi sceniš
kąjį meną. Uoli veikėja jauni
mo tarpe, daug pasidarbuoja 
vietinėj 25 L. Vyčių kuopoj. 
Ji yra tos kuopos fin. rašt.

P-lė O. žvingiliutė yra vie
tinės 25 L. Vyčių kuopos pir
mininkė didžiai atsidavusi vy
čių organizacijai, gabi artistė, 
rimta ir šauni veikėja tarpe 
vietos lietuvių.

Pastaruoju laiku tų dviejų 
panyčių dėka sutverta A. L. 
R K. Moterų Sąjungos kuopa.

Londono lietuviai pasižymi 
rėmimu gerų įstaigų, sumany
mų ir reikalų. Rėmė “Sau
lės” namus, Tautos namus, In
formacijos Biurą, o dabad uo
liai renka aukas nukentėju- 
siems dėl karės. Londonie- 
čiai jau surinko tam reikalui 
170 svarų ir belaisviams 25 
svarus ir drabužių. Kovo 21 
d. buvo surengtas lietuvių be
laisvių naudai balius, kurs 
davė pelno 8 svarus arba $40. 
Už tikietus inėjo 5-6-6. stam
besnių aukų 1-8-3, smulkių 12- 
4, Kliubas pridėjo 12-11. Iš 
viso susidarė 8 svarai. Kliu
bas nerokavo už salę ir šviesą. 
Orkestrą ir-ig dovanai pagrie- 
žė.

POQUONOCK, CONN.
Labai smagu paduoti žinu

čių į laikraščius, kuomet yra i 
apie ką rašyti iš gerosios pu
sės; ypač tada, kuomet nu
veikiama kokis naudingas dar
bas ar tai sau, ar tai visuome
nei, bet gan nemalonu rašyti 
apie negeistinus nuotikius sa
vųjų tarpe.

Iš Poąuonock’o kaip tik ir 
nėra ko rašyti apie nuveiktus 
gerus darbus.

Dirba ant ūkių.
Darbininkai čia daugiausia 

dirba ant ūkių (farmų), už
dirba nuo $10.00 iki $15.00 į 
savaitę, dirba 10 valandų į 
dieną. Vasaroms, kuomet ta
boką pradeda auginti ir ją už
augusią imti nuo lauko ir tai
syti, tada darbininkai uždir
ba dar geriaus, tada ir mote
rims ir vaikams yra darbų. 
Dabar moterys dauguma dir
ba dirbtuvėse arba tarnauja 
pas ūkininkus (ant pleisų).

Medegiškas lietuvių stovis 
nevieduodas; vieni turi vasa- 
stis vertas nuo $5.000.00 iki $ 
40.000.00, o kiti nieko neturi, 
nors po tiek metų gyvena šio
je šalyje.

Draugijinis lietuvių gyveni
mas dar nenusistovėjęs, — 
veikimo pažymėtinai mažai tė
ra. Viena kad, nėra kur su- 
sirinti, o antra tai girtuok
lystė per daug veikia. Didi 
čionykščių lietuvių dalis sus
mirdusi nuo svaigalų. Yra 
daug tokių vaikinų, kurie bū
tų geri draugijose veikėjai, 
bet jie sėdi vįsą liuosą laiką 
smuklėse ir skursta, kaip kū
niškai, taip nr protiškai, ne
rūpi jiems tauta, nerūpi skai
tymas knygų, laikraščių, ne
rūpi apšvieta nei galop žmo
gaus vardas. Turiu pažymė
ti, kad ir nekurios moterys 
bei merginos nesigėdina sakyti 
“ar tu man užpundysi, jei ne, 
tai tu visai netikęs. ’ ’ Ir žino
ma, jei koks vėpla “užpundi- 
na,” tai traukia, kol telpa. 
Draugijos ir geras veikimas.

Drauigojs čia gyvuoja šios: 
Šv. Kazimiero pašalpinė, S.L. 
R. K. A. 45 kp. ir L. Vyčių 
kp. Susivienijimo kp. nepo- 
ilgo turės balių, o Vyčiai ža
da lošti teatrą. Nors jauni
mo Čia daug, bet prie Vyčių 
mažai tepriguli. ’

Daugiausiai Vyčių tarpe 
veikia moksleivės p-lev Kra- 
naushiutės ir p-lė T- Bajoriutė. 
P. J. Kranauskas nors jau pa
gyvenęs žmogus, bet visa šir- 
džia myli vyčių organizaciją. 
Vietiniai kuopai duoda kam- 

• barius veltui dėl susirinkimų 
f ar mokinimdri teattųi Nemaža 

prie giedojimo patrauk A Taip-

HARTFORD, CONN.
24 d. bal. Lietuvos Vyčių 

6 kp. buvo parengus vakarą. 
Vakaro vedėjas buvo A. Patec- 
kis. Pirmiausiai Šv. Cecilijos 
choras, po vadovyste p. O. 
Rasmanskio sudainavo vyčių 
himną. Po tam buvo kome- 
dijėlės lošimas “Dvi Sesutės.” 
Atlošė vyčių scenos mylėtojos. 
Labai nudavė gerai, kas žmo
nėms pridavė juokų. Matyt 
vyčių scenos mylėtojai lavinas 
labiau ir veikia daugiau. Pra
deda atlošti ilgesnis veikalus 
ir statė scenon kom. “Dėdė at
važiavo.” Aktoriai roles mo
kėjo gerai. Kaikurie aktoriai 
buvo pirmą sykį scenoj. Po 
teatrų buvo dainos, deklema- 
cijos ir ant galo lietuviški žais
lai Aguonėlė. Jaunuomenė, 
pažaidus, pasilinksminus, gra
žiai užbaigė vakarą. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Visi bu
vo užganėdinti.

Kuopos Kor—tas.

zVTHOL, MASS.
16 bal. D. Matulis per krik

štynas Kaz Ažubalio aukų su
rinko dėl mūsų brolių badau
jančių. Šios ypatos aukavo: 
D. Matulis 50c, J. Kvedaras 
30c.; pr 25c. aukojo: Iz. Matu
lienė, V. Sabaliauskas, V. Ši- 
maiče, P. Nav'ckas, P. Tur- 
tinskas, J. Svietiškas. K. A- 
žubalis, P. Ažubalienė P. Pi- 
nigvtė ir P. Kvedarienė 20c. 
Išviso $3.25.

Kun. P. Meškauskas surin
ko aukų nuo Torns Falls, 
Mass. lietuvių viso labo $8.00. 
Šios ypatos aukavo po $1.00: 
A. Vinškas, O. Gigniene, L. 
Paulauskis, G. Zelinaitė, J. 
Steponas, O Šimkiąpė, M. Sro- 
gaitė, E. Kučinskaitė.

Tautos Fondo 12-tas sky
rius laikė mėnesinį susirinki
mą. Vienas naris užsimokėjo 
$1.00 A. Černiauskas. Svarsty
ta apie rengiamuosius forus. J. 
Jasinską išrinko teatro vedėju, 
kuris turės surengti ant f erų 
vaarą. Čia gimę mergaitės, 
kurios renka įvairius- dalykus 
po stubas, paaiškino, kad turi 
surinkę apie 7-nis dalykus, ku
rie yra tinkanti leistFant išlai- 
mėjimo, jos darbuojas su di
deliu pasišventimu. Visos iš 
vien laikos vienybės. Malo
nu žiūrėti į tok: darbą.

L. S. Starret Co. sustreikavo 
vieno mimo darbininkai skai
čiuje 60. Jie reikalauja die
ninio darbo ir didesnio užmo- 
kesnio. I.ea Brothers Shoe 
Co. sustreikavo 4 darbininkai. 
Reikalauja daugiau užmokes- 
ties. Kitos dirbtuvės dirba 
gerai ir reikalauja darbininkų. 

Gailiunas.

HARTFORD, CONN.
Katalikams džiaugsmas.
Per gavėnią gan skaitlingai 

lankėsi žmonėliai ant pamaldų, 
ypač didžioje savaitėje.

Taip-gi Velykose nors oras 
buvo biaurus, lietingas, vis-gi 
žmonių buvo pilnutė bažnyčia 
ir su džiaugsmu giedojo Alle- 
liuja. Čia vėl girdim malo
nius pamokslus. Retai kur 
galima rasti tokį pamokslinin
ką, kaip gerb. kleboną kun. 
Ambotą. Tai yra nuolatinis 
mūsų dvasios gaivintojas.

Bal. 30 d. prasidės čia misi
jos ir trauksis per 10 dienų, 
užsibaigs su 40 valandų atlai
dais. Tai kokio, džiaugsmo 
katalikams bereikia.

Kas dar vėl kataliko dvasią 
kelia tai yra gražus bažnyčio
je giedojimas, tas priguli nuo 
darbštaus jauno vargonininko 
p. O. Rosmanskio, kuris trum
pame laike taip dailiai išlavino 

► ir daug čia.’augumo jaunimo

PHILADELPHIA, PA.

Atidarė salę.

24, 25 ir 26 bal. pas mus 
apvaiksčiojoma atidarvmas 
lietuviškos salės. Iš panedė- 
lio į utaminką per naktį neku- 
rie stipriai gėrė. Rytą gas- 
padorirs pradėjo liepti eiti na
mon. Išėję ant gatvės vienas 
antram nupiovė nosį. Sužeis
tasis paimtas ligonbutin.

Žvirblis.

kūs, taip-pat minkštųjų ang
lių kasyklose.

Darbai dabar fabrikėse ei
na labai gerai, prasčiausias 
darbininkas-lėberis uždirba 3 
dolerius į dieną, o nuo 1 ge
gužio visi tikisi kad bus visur 
pakelta pėdė mažiausiai liki 
35 centų į valandą.

Lietuviai čionai gyvena pu
sėtinai, tiktai girtuokliavimas 
nemažas, mat geriama dulkes 
nuplaut ir širdį atgaivint, o 
dar labiau vienas kitą mylint 
— tai daugumui net ir išsiblai- 
vyt nėra kada. Bet yra blai
vių žmonelių, kurie labai pado
riai ir pagirtinai gyvena.

Pragyvenimas čionai daug 
brangesnis negu kituose Ame
rikos didmiesčiuose, žinoma 
išskiriant New Yorką. Ir su 
šeimyna žmogui tai nelengva 
kambarius gaut, bet pavie- 
niemstai nebėda.

Čionai yra net 7 kliubai ir 
visi kuošlapiausi, užtad nedėl- 
dieniais juose ūžia kaip avilyj 
ir daro gerą biznį, žinoma 
daugiausiai laisvieji. Užtad 
ir už organą tur “Laisvę.”

Bedieviška spauda labai 
prasiplatinus ir uoliai platina
ma Yra net socijalistų lei
džiamas laikraštukas “Dilgė
lės” bet populiariškumo vi
suomenėje neturi.

Žmones visi tikinti — o be
dieviškoji spauda išsiplatinusi 
tiktai per nesupratimą jos blė- 
dingumo, na žinoma, yra kaip 
kurios ir vietinės priežastys, 
bet apie tai kitą kartą.

Pastebėtinas yra apsireiški
mas kad pačiame Pittsburghe 
lietuvių skaičius per pastaruo
sius 12 metų sumažėjo veik per 
pusę. Išvažinėjo arba į mai
nas arba į lengvesnius darbus 
į kitus miestus. Daug kuomi 
prie to prisidėjo ir socijalistai 
surengdami du netikusiu strei
ku, kuriuodu abu pralošė. 
Nuo to daug kur lietuvių ne
norėjo priimt į darbą — dėlto 
daugumas ir išvažinėjo.

Čionai yra net keletas žy
mesnių lietuvių biznierių ir ži
noma visokių pakraipų ir nuo
monių, taip kaip ir kituose 
miestuose.

Ant S. S. lietuviai turi pui
kią muro Šv. Kazimiero baž
nyčią, prie kurios yra 2 lietu
viu kunigu. Ir kituose prie
miesčiuose taip-gi yra keletas 
lietuviškų bažnyčių.

Dabar čionai šilta, jau vie- 
Į tomis medžiai susprogę ir grū- 

šio8 su pyčėmis jau žydi.
Kaip daugiaus kur pasi- 

■ žvalgysiu, tai ką pamatęs pra- 
; nešiu.

Atskaita iš LDS. kuopų 
narių stovio.

Kuopos No.
Kuopa 1 Boston, Mass.. 

9 9

9 9

99

99

99

• \9 9

99

99

99

99

99

99

99 

9T

99

9 9’ ■

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

2 Montello. Mass___
. 3 Norwood, Mass__

4 Atliol, Mass______
5 Waterbury, Conn._
6 Hartford, Conn__
7 IVorcester, Mass__
8 Cambridge Mass__
9 New York, N. Y._

10 Brooklyn, N. Y__
11 Brooklyn, N. Y__
12 Brooklyn, N. Y__
13 Philadelphia, Pa__
14 Newark, N. J____
15 Harrison' N. J__
16 Elizabeth, N. J__
17 Bavonne, N. J__
18 Paterson, N. J____
19 Chester, Pa______
20 Chicago, III______
21 Forest City, Pa__
22 Brighton, Mass__
23 Rockford, III____
24 West Lynn, Mass..
25 Chicago, UI______
26 Rumford, Me____
27 Kingston, Pa____
28 New Haven, Conn..
29 Chicago, III_____
30 Baltimore, Md__
31 Wilkes-Barre, Pa.
32 Pittston, Pa_____
33 Hyde Park, Mass.
34 Scranton, Pa____
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■ Viso 771
Iš virš paduoto raporto matyties, kad LDS. išaugo per 

9 mėnesius iki 34 kuopų ir 771 narių. Dar yra viena kuopa 
susitvėrusi New Britam’e, nuo kurios aplikacijų įstojančių 
narių negavome, tai iki šiol negalėjome į Centro knygas sura
šyti. Tai-gi imant išviso mūsų organizacija turi 35 kuopas 
ir suvirš 800 narių. ‘ 1 :«■

Tas aiškiai liudija, kad lietuviai darbininkai supranta 
savo padėjimą ir rūpinasi savo ir savo artimo draugo-darbi- 
ninko gerove. Visas tas darbas yra pagirtinas, bet vis-gi 
mes negalime pamiršti savo obalsio “TŪKSTANTIS NARIŲ 
IKI SEIMO.”

Dabar iki seimo beliko vos du mėnesiu ir per tą laiką 
turime gauti 200 naujų narių. Kad kiekviena kuopa savo 
dalį tų narių gautų, tai būtų labai geistina, kad panaudotu
me visokius agitacijos įrankius. Tarpe įrankių tinkamų 
prie šio darbo čia paminėsiu keletą.

1. Kiekviena kuopa turėtų laike tų dviejų mėnesių su
šaukti viešą kuopos susirinkimą. Šis susirinkimas turėtų 
būti paskelbtas organe. Kuopų raštininai turėtų Centrui pra
nešti kada, kur ir kokiu laiku tas susirinkimas atsibus, 
kad būtų galima išanksto pagarsinti.

2. Kiekvienas narys turėtų pasistengti kalbinti savo 
draugus tapti nariais šios organizacijos.

3. Kiekviename organo numeryje bus skelbiama kiek ko
kia kuopa per šį laiką gaus naujų narių. Taip-gi bus pas
kelbti vardai narių, kurie daugiaus prikalbins naujų ‘ narių. 
Kuopos prisiųsdamos naujo nario aplikaciją tūrėtų paŽyriiėti 
kas tą narį prikalbino prisirašyti prie LDS.

,į4. Kuopos turėtų rengti vakarus, diskusijas, prakal
bas kuo tankiausiai ir per tuos vakarus prirašinėti naujus 
narius. f

Gal nekurie nariai žinote kokius pienus dėl padidinimo 
narių skaitliaus, tai malonėkite mums pranešti, o inės tą 
sumanymą arba pieną paskelbsime viešai, kad visos kbo^Os w • • . a i •

sudėti čenths iŠ- 
__________________ _  _________ -,._iomel?*'‘5WLdabar 
negalime pasilikti neišpildę savo pienų kas link narių ^škait-



“DA5:3 ĮNINKĄS ’

Nauja parapija.
Vienas Rimkos “parapijo- 

nas” (žiur. “Ateities” No. 48) 
sakosi jis kaistus bažnyčioje 
beklausydamas kunigo Žilins
ko pamokslų. Tai gerai. Matyt 
prisijaučia sugriešijęs. Tik 
ne gerai, kad tas pats “para- 
pijonas” džiaugiasi išgirdęs a- 
pie kunigo Mockaus pamoks
lus. Kai kurie spėja, būk 
tas “parapijonas” yra labai 
artymas giminė velnių kunigo 
Mockaus. Tų kunigų Mockų 
iškrapino verdančiu vandeniu 
pats Liucipierius ir pragaro 
smala ištepė. Taip “įšventi
nęs” pasiuntė į Ameriką, kad 
kunigautų visiems pirmei
viams. Prie tos naujos para
pijos, apart St. Mockaus, pri
sirašė Rimka ir Vitaitis. Ba
niulis ne bus priimtas į tą pa
rapiją. Vietoje jo yra laukia
mas Ožys Mikitonas, kuris v- 
ra kandidatu į prezidentus. 
Rimka busiąs kasierium, Vi
taitis sekretorium. Toks bū
siąs naujos parapijos Komite
tas.

Girdėjęs.
Dėdės Jackaus prierašas. Į 

naujos parapijos vyskupus, 
Bostono pirmeiviai žada pak
viesti Dėdę Jackų. “Ateitis” 
jau būbnus strajina, o Ožys 
Mikitonas iš Chicagos žada at
vežti du tuzinu laisvamaniški} 
vėliavų. Iškilmės naujos pa
rapijos įsteigimo, kaip tūli pa
sakojo, bus štriošnai didelės. 
Laisvamanių Maižiešiui, Dė
dei Jackui, busią suteikta pir
meiviškos stailos šliurės ir du 
pundu laisvamaniško klerika
lizmo.

Visiems vierniems savo so- 
cijalistams ir laisvamaniams 
iš didelio džiaugsmo dovano
siu Perkūno, Šeštoko ir Brigi- 
dos kančias.

Dėdė Jackus.
Naujos parapijos vyskupas.

.JDedei Jackui 
laiškai.

DEDE JACKAU: —
Tu nesenai atsiradai 

čia su savo kampeliu ir nieko 
gal nežinai, kas čia pirnia Ta
vęs yra buvę. Toje vietoje, i 
kur dabar Tu sėdi, pirm ke
lių metų, sėdėjo tūlas p. Pru- 
seika, kuris vėliau buvo pri
verstas kraustyties su savo 
kromeliu į kitą miestą. Ar 
žinai, ką jis išvažiuodamas pa
sakė .’ Jis pasakė, kad išei
nąs iš čia dėlto, kad šitame 
Bostono mieste, jam čionai be
sant, esąs per daug didelis in- 
telektuališkų pajėgų susispie- 
timas.(sic!) Mes tuomet čionai 
turėjome taip vadinamą“Žmo
nių universitetą.” Visi “Ke
leivio” ir “Laisvės” zeceriai 
buvo užėmę profesorių kated
ras, kame išguldinėjo visokias 
“geografijas.” Paskum atsi
rado nauji švietėjai. Vienas 
gerbiamas šio miesto kurpius 
įsteigė organą ir kaipo Ben
drovės prezidentas mokino vi
sus,o ypatingai katalikus,svei- 
kai protauti. To kurpiaus gize-1 
lis užsimanė vadovauti mūsų 
visuomenėje; ragino katalikus 
kelti iš miego, davinėjo ro
dąs tėvams, kur jie savo vai-, 
kvs privalo siųsti. Dahargi 
iškilo naujas genius, kuris be-1 
ne bus tuomi žmogumi, kurį 
permatė savo regėjime rusų 
Tolstojus žinomoje savo prana
šystėje. Tolstojus pasakė, 
kad apie 1916 metus pasirodys 
asmuo, kuris žmonijai paro
dys naujus kelius. Tasai as
muo nebusiąs koks didelis ka
riautojas, bet žurnalistą®. 
Tasai žurnalistas, apie kurį 
kalba Tolstojus, jau atsirado. 
Juomi yra p. S. E. Vitaitis. 
Anglų kalboje jis apsireiškia 
taip: “for me, as a journalist.” 
Gi lietuviškai: “man kaipo 
laikraštininkui” (“Ateitis” 
No. 49) Tiesa, kožna.® bei 
vienas Bostono gyventojų žino, 
kad p. S. E. Vitaičio fachas y- 

■ ra sTMiusdinamąią mašina “m- 
nyti”. ” ...........
ko rankoje paprastą šluotą ir Į ^1,,^

“klynija” “dortinus” “Atei
ties” kampus. Plunksnų jis 
rankoje laiko labai retai, bū
tent tik tuomet, kada kitų 
gerų veikimų nori suardyti, bet 
tatai nieko jam nekenkia slau- 
name Bostono didvyrių mieste, 
kad prie progos pasigirti: for 
me, as a journalist, man kaip 
laikraštininkui ir tt.

Dėde Jackau! Aš nemanau, 
kad Tu išrasi kokį būdų, kaip 
apsisaugoti nuo tokių didvy
rių. Todėl šaukiuos į šven
tuosius: Šventas Jackau, skar- 
be brangus, išgelbėk mūsų 
miestų nuo tokių viršžmogių. 
Delei per daug didelio intelek- 
tuališkų pajėgų susispietimo, 
anot Pruseikos, tegul jis krau
stosi kur kitur...

Gervazas.

Ponai Gervazai:—
For gudnes siks! Ar tai kas 

matė tokį dalyką Socijalis
tai Į mane intikėjo, laisvama
niai mane savo pranašu aprin- 
o, bedieviai mano kulnis paš
ventino, visi basiokai, raudon- 
nosiai ir viežlybos panelės ma
ne Į šventuosius baigia išpu- 
šinti, o Tamsta sakai, kad aš 

i esu taip silpnas, kaip to Šliu
po testamentas, kuris nei vie
nos tautiškos skylės negalėjo 
užkimšti. Well... jeigu Ger
vazas aplenkdamas Dėdės Ja
ckaus sostą, nurunijo tiesiog 
pas jo giminetį šv. Jackų, tai i 
aš, Dėdė Jackus už mano di
dybės pažeminimą apreiškiu 
štai ką:

1. Savo kampelyj esu tvir
čiausias, macniausias ir dik- 
čiausias, nepripažįstu, kaipo

j laisvamanių dėdukas jokių 
šventųjų. Gyvenu, kad vieš
patauti ir visus valdyti.

2. Pruseiką už intelektuališ- 
. kij pajėgi} suspietimą jau se- 
j nai paverčiau į Vabalą, ir jis
dabar visai ne intelektuališkai 
binbinėja po Brooklyną.

3. “Keleivio” ir “Laisvės” 
zeceriai, Vitaitis ir visi kiti 
So. Bostono didvyriai mano i 
prisakymu paskandinti “Atei-I 
ties” redaktoriaus demokra
tiškose pančekose, iš kur jie 
tegali išlysti Dėdei Jackui p. 
A. Rimkai į kaktą pabučiavo. 
O kad Dėdės Jackaus Kampe
lis labai augštoje vietoje ran
dasi, o “Ateities” redacijaj 
labai smulki, tai tokios nelai
mės negali Įvykti iki 35-os de
mokratiško socijalizmo pakale
nęs.

Dėl visų šitų ir kitų galin
gumų esu priverstas Tamstai 
Pone Gervazai, priminti, kad 
nuo šios dienos pripažintumei 
mano maktingumą. Jei to ne
padarysi — tai tuomet turėsi 
pasirokuoti su “kunigu” Dū
da. socijalistų vyriausiuoju a- 
paštalu.

kad

kas

aki-

Dėdė Jackus,

Brooklyno cudai.
Dzideliai pavožotas Dėde 

Jackau:.

(Neužsirūscyk, kad dėdzi 
vadzinu, ba senoj kontrėj mūs; 
krašti buvo labai daug Jackų, j 
taigi ir pac ar cik ne būsi ma
no giminaicis dzūką®.)

Ar nebūtai loskavas išgul- 
džvc man vienu cūdų. Aš či- 
tojau gazietoj, kad tu esi slau-! 
nas an visos šitos kontrės, ba 

| visiem išvirožini visokias kves- 
tijas. Tai-gi nepacingėk pa- 
klausyc ir savo sūnaičio.

Mūs miešti (Bruklyni) an 
Grand stryto drukuoja gazie- 
tų. (Jei necingi, atvažiuok, 
tai ir tavi nuvesiu pažiūrec.) 
Taigi, bracia, ty anų nedzė- 
lių aciciko dzidelis cūdas.

Mes visi šito miesto kytres- 
ni tautiečiai, katrie prigulim 
in A. L. T. Sandarų, buvom 
susirinki in vienų saliunų pa- 
sišnekėc apie vožnus dalykus 
(tų dalykų tau nevalia žinoc). 
An pačio galo mano giminai
cis J. Lutkauckas paporino 
mumi dzidelį dzivų. Sako, kad 
Bostono mieste gyvena kun. 
Kemėšis. (Ar ciesa? Tu ty 
gyvendamas gali žinoc.) Tai 
tas kunigas nori suboikotuoc 

i mūs kasų, forttfų, kur mūs 
UsĮino^me laike jis lai- j pinigu's ded

mėčio burtams bus kriukis.
Gegutė turi būti raudonai 

-žalsva.
Margučius gali sau pasilai

kyti. Man geriaus prisiųsk 
Lutkausko kišenės skylę. La
bai reikalinga užlopymui Bos
tono ‘^Ateities” kiauro dugno. 

Dėdė Jackus.

. Ar tu duosi vierų, mes ko, 
Inesucirpom iš zlascies, išgir- 
I dy tų naujienų! Kad tep bis- 
j kį arčiau, būtum visi važiavy 
in Bostonų ir padary savo šū
dų su juom. Bet mano gkni- 
naicis sako, kad možna para^ 
šyc protestų, katro tas jūs 
kunigas labiau bijo, kap ku- 
ciaus.

Taigi surašėm protestų ir 
nusiuntėm in savo organų, kur 
randasi an Grand stryto, 
išdrukuotų.

Bet ar tu duosi vierų, 
aciciko? cikras cūdas!

Pac savo smertelnomi
mi matiau, kap pisorus tų 
protestų užrašė an tos pačios 
popieros, kur buvo parašyta 
protekolas ir pasiuntė išdru- 
kuoc. O kap nuvėjo tas pro
tekolas in gazietų, tai mūs vi
sas protestas kap vaškas sucir- 
po.

Ar tu vierysi, kap aš daži- 
nojis, kad mūs protestas dzin- 
go, tai net susirgau iš zlascies 
ir kelias, dzienas negalėjau aic 
dzirbc. Ar-gi tau pačiam nę- 
būt zlascis, kad tu dzirbtai, 
dzirbtai, o paskui tavo visų 
darbų rudzis an vuodegos nu
nešt? Čik pamislyk savam 
dūky!

Mislinau, mažu pisorus ne
geru atramentu uživojo. Bet 
ir protekolas buvo tuoan pačiu 
atramentu rašytas, tai kode 
tas neišdzilo... Ar tai ne eū- 
das?

Taigi, dėdula, išvirožyk 
man, kap čia tas aciciko. Ar 
jūs tas kun. Kemėšis tep la
bai cudaunas. ar mažu zli dū
kas jam paslūžydamas tų visų 
mūs protestų išlaižė nuo popie
ros. Ištlumočyk.

Jei gerai išvirožysi, gausi 
marguey, (ba vienas dar liko 
nuo Velykų ir boba nenori val- 
gyc, sako užperėtas).

— O jei nenorėsi išklumocyc, 
tai tadu nesivadyk nei mano 
dedi. Acimyk, kad tu vis- 
ciek neišratavosi Kemėšio. Po 
Velykų, kap cik biskį susisci- 
prysim nuo rūkyto šolderio ir 
alučio, tai dar dzidesnį pro
testų parašysim. O kad neiš- 
dziltų nuo popieros, kap su ši- 
tuom aciciko, mes pasisamdzy- 
sim čeraunikų, kad užčėra- 
votų. Bet tadu an Granstry- 
cio tu nepasirodzyk.

Tavo sūnaicis
Mociejus Rudzis.

DĖDĖS JACKAUS IŠVIRO- 
ŽINIMAS.

Motiejau Rudzki: —
Esi neglupas dzūkelis, bet 

ligšiol negalėjai suprasti, kad 
visus Brooklyno cudus padarė 
ne kas kitas, kaip Dėdė Jac
kus.

Vožnus dalykus tarėte, o ar ' 
pasiklausėte Dėdės Jackaus ?; 
Protestus prieš kun. Kemešį ' 
rašėte, o ar jums pavelijo ra-' 
šyti Dėdė Jackus? Galit sau i 
mislyti, ką tik norite, ir net; 
su savo mislimis į Dzūkiją nu-1 
važiuoti, ir ten sutverti A. L. 
T. Sandaros skyrius ir A. Rim
ką į karalius iškelti, bet kol) 
nepermaldausite visų laisva
manių ir socijalistų karaliaus 
Dėdės Jackaus, tai išgrauškit. 
Labai vieriju, kad jums Bro- 
oklyne karšta pasidarė, bet 
patys esate kalti. Jūsų piso- 
rius buvo netikęs, nes negerai 
kun. Kemėšio vardą suspelino. 
Atramentu reikėjo rašyti lais
vamanišku, o ne bepartyviš- 
ku ir ne ant popieros, bet ant 

Į jaučio skuros. Kitą syk, kaip 
rašysite protestą, atsišaukite 
pas Dėdę Jackų; jis jums pa
siųs iš Bostono už pisorių pp. 
Rimką ir Vitaitį. Tie kaip 
parašys ant istoriško perga- 

I mento ir kaip pridės bobišką 
antspaudą, tai net zli dūkai 

! negalės jos iškramtyti.
Su kun. Kemešiu būkite 

; lukaut, nes jis yra devynių 
nesvietiškų galybių užčėravo- 

! tas. Tik tak jį galės pergalė- 
j ti, kas apie 12 vai. nakties, 
I nuėjęs ant kryžkelio, pagaus j. 
Į gegutę ir ją nupešęs, pasiųs . ( 
I d-rui Šliupui. D-ras Šliupas į 
I tai gegutei prisius laisvama- • 
Į nišką kuodą ir su visais pada- 
vadinimais pasiųs Ryman. Iš 

Į Rymo gegutė atsmuks Dėdės ■ 
Į Jackaus kampan ir čia į kleri- i 
Į kališką baidyklę išversta, bus 
i yiadovanota Amerikos laisva-' 
j maniams ir socijalistaons, ku- į 

su-. rie ją turės suvalgyti ir gerai,

■

Spirgučiai.
“Kataliko” menadžiarius 

pagimdė Chicagoje “nei šį 
— nei tą.” • • •

Ateities ’ ’ sandarbininkas 
iš Wilkes Barrių išvydo savo 
kambaryj tokią strošną gyva
tę, kuri net gylį pastatė.

\ 
“Tėvynė” viename Brook

lyno hotelių sugavo tokią mil
žinišką antį, kurią vos-ne vos 
į iaikraštį intalpino.• • •

“Laisvės” korespondentai 
taip išsigando tūlos davatkė
lės kritikų, kad net nuo žemiš
kojo rojaus atsisakė.• • •

Vėl naujas cūdas! “Lietu
vos” Jurgis Spurgis pradėjo 
žodžius iš užpakalio skaityti.• • •

Tautininkai socijalistų nors 
ir bijosi, bet bučiuoties duodas.• • •

<llų. Dėdė Jackus)—
Čia yra (matau ir be pasa

kymo kad yra. Dėdė Jackus) 
lietuviškas čiapsu (Greičiau 
tai bus vokiškas devindrekis. 
Dėdė Jackus.) Jeigu norėsi 
išsivirti ( Pašol von iš Dėdės 
Jackaus kampelio su tokiuo 
patarimu. Dėdė Jackus nėra 
kokia kukarka, kad žydams 
beigeliukus keptų. Dėdė Jac
kus). Kožną daiktų asabnai 
(Dži, o tu gal manai krūvoj? 
Dėdė Jackus) virti po valandų 
laiko (Geriauč, ju sanavagan! 
Pas Dėdę Jackų laikrodis ne 
valandomis, bet sprindžiais 
šmukštinėja. Dėdė Jackus).

O kada norėsi valgyti (O ar 
klausei “Keleivio” orakulo, 
kad Dėdė Jackus norės valgy
ti. Gal tu manai, kad Dėdė 
Jackus gyvendamas socijalis
tų žemiškame rojuje šoldierius 
graužia ir puteites su lupino- 
mis laižo? Never maf. Jam 
tiesiog bumon socijalistai šu
tintus ungurius su tomatomis 
kemša. Dėdė Jackus) tai 
sudėk viską į krūvų ir suėsk) 
(Papūsk kur švilpia. Dėdė 
Jackus) . Su tikra pagarba 

Tas kas viduryj.

DĖDĖS JACKAUS PA
TARIMAI.

Klausimas. Brangusai Dė
dė Jackau, ar negalėčiau ta
vo kampelyj rasti apsivedimui 
merginų ?

Jackui dovana
Dėdė Jackus tiek daug f ren

tų ingijo, kad jam net prezen- 
tus geros širdies žmonės pradė
jo siųsti. Prieš pat Velykų 
šventę, boboms pradėjus py
ragus kepti, Dėdė Jackus ga
vo didelį baksą, po kurį nosi
mi pakreivezavęs, surado: du 
svaru latviškos skabaputros, 
du aršinu džerman fraid putei- 
čių, du coliu italijoniškų ma
karonų, pusę bliudo žydiškos 
macos, du komoliu prancu- 
sūziškų dūlių, pusę sprindžio 
socijalistiško šolderio ir du 
kaušu laisvamaniškos buzos. 
Prie bakso kairiojo šono prika
binta pasenusio bato padas, ant 
kurio parašyta. — 
Gerb. Dėdė Jackau.

Y?

Malonėsit neatsisakvti ir*
ipriimti mano dovaną, kurią 

aš prisiunčiu, nes mano dova
na labai brangi ir viskas al- 
rait sufiksvta (Kad tu surūg
tam, kaip sena dešra, su sa
vo fiksinimu! Ar tu manai, 
kad Dėdės Jackaus skilvis, tai 
kokia išgverusi bačka, kad jis 
visokias paskudztvas valgys. 
Pafiksyčiau aš tau makaulę jei 
pasigaučiau tave už ilgųjų ku-

Baltruks.
19

Atsakymas. Buvo, Balt
ruk, viena rudkė, bet ir tą 
nelabasis “cicilikas” pavilio
jo. Jei netingi paieškok jos 
ožių tvarte.* •

Pranešimas
Šiuomi pranešu visiems sa- 
mvlimiems Raulučiams — 

“kunigas” 
sutrumpintame

vo 
cicilistams (taip 
Dūda sutrumpintame žo- 
dyj vadins lietuviškus socija
listus) kad ateinančią subatą 
“kunigas” Dūda, duos savo 
Raulučiams pirmutinę lekciją, 
arba pasakys savo “kunigys
tės” Įžanginę prakalbą.

Kurie taip dikčiai trokšta
te mano žodžių išgirsti, mel
džiu atsilankyti visų Dėdės 
Jackaus kampelin.

Mat, nors jūs mano mylimi 
Raulučiai ir senai mane apšau
kėte savo “kunigu” ir referen
dumu nubalsavote, bet tikru 
jūsų “kunigu” aš likau tik 
nuo to laiko, kada mane už 
“kun.” pripažino ir palaimino 
visų “ cicilistą ”-bedievių Moi- 
žė, Dėdė Jackus.

Jūsų “kunigas” Dūda.

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ PRIETELIAMS

Pagal įvykusios sutarties tarp katalikiškų laikraščių 
leidėjų pranešame šit ką: Tiems, kurie užsisakys per 
katalikiškų laikraščių agentūras daugiau, negu vieną 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----------- ---------------------------------------- $3.25
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) “Drangas”— $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, “Vytis” $1.50. Abudu_______ $2.75
10) “Drangas” — $2.00, “žvaigždė” — $2.00, “Vytis” 
• — $1.50. Visi
H)

$4.00
“Draugas,” “žvaigždė,” “Vytis,” “Tikyba ir Dora.”
Visi'______________________________ 5---------------- $4.50
“Darbininkas” ir “Vytis.” Abudu------------------------$3.75
“Tikyba ir Dora” ir “Vytis.” Abudu------------------ .$1.75
“Draugas.” žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,” “Vytis”

“Darbininkas”________________________________ $6.50
“Žvirblis”
__________ $2.50 
_________ $1.50 
_________ $2.00

$3.25 
$3.50

$4.25

$6.25

12)
13)
14) 

ir
15) “Drangas” $2.00, (arba “žvaigždė”) ir

— $1.00. Abudu_______________________
16) “Tikyba ir Dora” ir “Žvirblis.” Abudu
17) “Vytis” ir “Žvirblis.” Abudu _______
18) “Darbininkas” ir “Žvirblis.” Abudu _
19) “Draugas,” “Vytis,” “Žvirblis.” Visi______
20) “Draugas,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora” ir

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

“Darbininkas,” ir “Žvirblis.” Visi___________
22) “Dranga’,” “žvaigždė,” “Tikyba ir Dora,”

“Darbininkas.” “Vytis” ir “Žvirblis.” Visi_____ ..$7.25
Pasarga: Čia dar nepanrinėti: “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 paaiikėjęs.

£ -

Didesnė! 
M

Didesne!

Tikyba ir Dora”
Nuo Naujų Metų eina padidinta. Įvairaus skaitymo 

tikėjimisko 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 le. krasos ženklelį 
(štampą), gaus vieną numerį pasižiūrėti.

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

1631 W. NORTH AVĖ., CHICAGO, ILL.

"DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS
- ======

KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA

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

varsų ir pardavinėjame tuzinais. 

Tuzinas 5 centai.

I

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

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

intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.
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Su naujais 1916 metais pradėjo eiti toliau regule- 
riai kas mėnuo iliustruotas literatūros, mokslo, 
suomenės ir politikos mėnesinis laikraštis —

uPažanga ”
vi-

“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasilavinu
siems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbininkams.

“PAŽANGA” i
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 j>4 

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

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

kitės šiuo adresu:

“PAŽANGA”
P. O B0X 204, GIRARDVILLE, PA.

ra+k a'+a a+a a+a

Susivienijimas Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje.

—YRA—

©

M

i?
❖

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 $14.00.
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 Raitininką, šiuo ad-

t 

t 
t 
t 
T f 
f 
T t 
t 
t 
X 
T 
T 
X 
T 
T 
X 
T 
T t 
t 
X 
X

*.

^5
ra >»



JL.

Darbininko” knygyno
KATALOGAS

Geros knygos talpina savyje prakilnias mintis, patyru
sių žmonių praktiškus nurodymus, persergėjimus. Pra
kilnios minties, gražios sielos, skaisčių jausmų žmonės 
išlieja savo protą, išmanymą, patyrimą, jausmus ant 
raštų. Jų raštus skaitydami, draugaujame su tais prakil
niais žmonėmis, klausome jų išmintingų pamokinimų, indo- 
mių pasakojimų, smagių pajuokavimų.

Taip tai geras knygas skaitydami keliame savo protą, 
auklėjame širdį, didiname išmanymą, tobuliname jausmus, 
platiname vaidentuvę. O tai kiekvienas privalo daryti. Ta
tai kiekvienas taisykitės rinktinių knygų knygynėlį

Spauda, tai yra knygos ir laikraščiai, yra didžiu įran
kiu pastoti kelią laisvamanybei, girtuoklybei, cicilizmui, 
meksikoniszui. Tokiu įrankiu kiekvienas aprišarvuos užsi
sakydamas “Darbininką” ir išsirašinėdamas iš jo knygyno 
knygas.

“Darbininko” didžiu rūpesniu yra kuodidžiausia pa
skleisti po plačias minias gerą, naudingą, katalikišką 
spaudą. “Darbininkas” rūpinasi ne vien spaudos kėlimu, 
platinimu, bet ir piginimu. Todėl “Darbininko” išleistos 
knygelės pasižymi ne vien geru turiniu, bet ir pigumu.

MUSŲ LAIDOS KNYGOS.
1 Imk ir Skaityk. Parašė F. V., P. G. ir F. K. 48 pusi.
Aiškiai, gražiai, suprantamai, vaizdingai išdėta gir
tybės pragaištis, organizacijų nauda ir rekalingumas, 
gerai išguldyta apie geriausias organizacijas, įtiki
nančiai aprašyta apie spaudą------------------------------
2 Darbininko Dovanėlė Darbininkams- Parašė F. V.
32 pusi. Talpina auksinių nurodymų, patarimų, per
spėjimų kiekvienam darbininkui ---------------------------
3 Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi.
Rinkinys gražių vaizdelių iš darbininkų gyvenimo; tin
ka pasiskaitymui seniems ir jauniems ------------------
4 Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 pusi.
Knygelėje yra: Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, 
Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Visi šie vei
kalėliai pilni gardaus juoko. Kiekvienas norįs len- 
gvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti šią knygelę. 
Veikalėliai labai tinka lošimui------------------------------
5 Teisybės Vardan. Parašė F. V. ir Uosis. 32 pusi.
Toje knygelėje išrodyta, jog viena tėra teisybė ir iš
dėstyta atskalūno Jono Huss’o herezija ------------------

5

5

5
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KNYGOS KITŲ IŠLEISTUVIŲ GAUNAMOS MOŠŲ 

KNYGYNE.
6 Metraštis 1916 metams. 438 pusi. Pilnas naudin
giausių skaitymų, reikalingiausių informacijų, gra
žiausių straipsnių, puikiausių paveikslų. Jis bus in- 
dornus, geras pasiskaitymui metų metams. Nekuo- 
met nebus vėlu jį skaityti. Be apdarų------------------75
Su apdarais ....................... . ......... —..................... $1.20
7 Žinynas. Žinotini dalykai iš mokslo ir istorijos
392 pusi_______ ____ ____ __________________ ___ $ 1. 50
8 Vaičaičio eilės._________________________________ 75
9 Deklematorius. Eilių ir monologų rinkinys----- 50
10 Raistas. Parašė Upton Sinclair. Apd--------------- $1.50
11 Pažvelgus atgal. Socijališkas romanas------------$1.00
12 Pajauta. Istoriškas rašinys iš lietuvių 14 šimtme

čio gyvenimo. Apd.-----------------------  $1.25
13 Degtinė. Sceniškas veikalėlis--------------------------- 10
14 Kas Bailys. Sceniškas veikalėlis----------------------- 15
15 Katriutė._____________________________________ 15
16 Šv. Kazimieras. _ ______________________________20
17 Oliveris Tvistas. Parašė Chas. Dickens 520 p.—$1.00

18 Huckleburry Finnes _______________________75
]9 Fabiole. Pasakojimas iš gyvenimo pirmų krikščio

nių ___________________________________
Braižynėliai. Smagus skaitymėliai-------------
Mandagus Vaikelis. Gera vaikams knygelė... 
Karės metu. Sceniškas veikalas----------------
Blogi kūdikio papročiai____________________
Kokia Autonomija lietuviams reikalinga-------

25 Liet. Vyčių Dovanėlė. Kiekvienas vytis tur ją tu
rėti _________________________________

26 Lietuvių Tautos Memorialas. 12 pusi-------
27 Laiškas iš Kelionės po Palestiną.________
28 Vilkų Lizdas _1________________________
29 Dukterys Pilipo Kareivio________________
30 Surinktos Dainos______________________
31 Pradžia ir Išsiplėtojimas Katalikų Tikėjimo
32 Iš Kelionės po Europą ir Aziją_________
33 Gyvenimas V. Jėzaus___________________
34 Anima Vilis.__________________________
35 Jėzaus Kristaus gyvenimas______________
36 Pergyventos Valandos__________________
37 Pelenių Jurgutis_______________________
38 Perspėjimas apie šv. Tikėjimą ypatingai apie Jė

zaus Kristaus Bažnyčią ____
39 Naujas Būdas išmokti rašyti _
40 Teisių Vadovas ir Patarėjas „
41 Klaida. Parašė Lazdynų Pelėda. Apysaka iš lie

tuvių gyvenimo “ Laisvės Metu.” 520 pusi.   —$1.00
42 Šatrijos Raganos Apysakėlės__________________
43 Gyvenimo Pamatai. Joj išgvildenta svarbiausieji

gyvenimo klausimai------------------------------------------
44 Antanukas. Parašė B. Prūsas. 46 pusi.---------------
45 Mylėk savo artimą. Iš karės francūzų su arabais

131 pusi.__________________________________ ___
46 Pirmieji žiedai_______________________________
47 Gamtos istorija. Trumpi ir aiškus pasakojimai a-

pie žmones, žvėris, medžius, akmenis 209 pus
48 Vyrų Vergija......Komedija 56 pusi.
49 Vienuolio Disputą..... Komedija ___
50 Trumpa Senovės Istorija________
51 žvaigždė. Rytų pasaka 17 pusi...
52 Katekizmas apie alkolį___________
53 Užkrečiamųjų ir limpamųjų ligų būdai ir kova su

joms ___________________________________
54 Tiesos žodis sodjalistams ___________
55 Lietuvos Istorija. Parašė Pranas___
56 Meili. Poema. Parašė M. Gustaitis
57 Aureolė. Parašė M. Gustaitis_______
58 Ar Kristus turėjo brolių ir seserų____
59 Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Sutaisė mo

kytojas J. Damijonaitis. Labai suprantamai iš- 
aiškyta lietuvių kalbos rašyba. Visi rašantieji ko
respondencijas, žinias, straipsnelius privalo pasi
mokyti taisvkliško rašymo. To lengviausia pasi
mokysite iš šios gramatikos ________

“DARBININKAS
242 W. Broadway,

$1.00 
_ 45 
_ 5 
_ 15 
_ 20 
_ 10

__ 10
__  10
........ 50
___ 35
__ 25
__  35
.. $1.00
.. $2.35
„$1.00
__  75
— 75
__  35
__  50

_ 10
_ 10
.$1.00

Draugijos kurios 
turi “Darbininką 

už organą.
VALDYBA SV. 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,

IV. ELZBIETOS DRAUGUOS ' 
VALDYBOS ADRESAI 

HARTFORD, CONN.

Pirm. — Teklė Blužienė, 
1214 Broad St.

Vice-pirm.— Paulina Gelažiutė, 
41 Capitol Avė.

Prot. Rast. — Ona Manikaitė, 
234 Park St.

Fin. rast.—Veronika Smitkiutė, 
4} 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 VALDYBOS 

ADRESAI 
COLLINSVTLLE, ILL.

Colinsville, HL:
Pirmininkas:

Jonas Križelaitis,
615 Wandalia str.

Pirmininko pagelbininkas: 
Franciškus Stankaitis, 

916 High str.
Pratokolų raštininkas: 

Jonas Ručinskas,
600 N. Guenrnsey str.

Finansų raštininkas: 
Kazimieras Kavoliunas, 

419 Clinton str.
Iždininkas:

Mikolas Gudeliauskas, 
401 Hesperia str.

Kasos globėjai:
Izidorius Ramutis, 

315 Center str.
Adomas Mikutauskas, 

427 Walnut str.
Maršalka:

Adomas Smuškis, 
817 High Str.

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO DRAUGUOS 

Cambridge, Mass.
Pirmininkas — A. Vaisiauskas, 

14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas — C. Ka

volius, 62 Portland St.
Protokolu raštininkas — K. 

Galinauskas, 719 Main St.
Finansų raštininkas 

St.
Jasinskas 218

J.

Gyvojo Ražančiaus

LIETUVIŠKA

Kriaučka

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

dziame 5-tą nuošimti
Norintieji pirkti rašykite:

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

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 40c.
“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: “Ežys”
213 STATION ROAD, DYKEHEAD, SHOTTS, SCOTLAND.

-a3i> SŠ
B

Jr.
■J f

Uzsirašik sau ar savo pažįstami 
ms Lietuvoj bei Amerikoj 

“Išeivių Draugą”
KURS 1915 METAIS EIS KAS SAVAITE PADIDINTAS 

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

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

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

‘Škotijos Lietuviai” n Lanarkshire, UI 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:

v.
8.

Smulgis, 545 Main 
Kasierius — J.

Washington St. 
Maršalka — J.

Wa8hington St.
Kasos globojai — K. Voveris, 

A Sundukas, J. Žilis.

Lukšis, 220

NAUJAS “DARBININKO’’ i
LEIDINIS NO. 3.

“Darbininkas” jau išleido 
trečių navo leidinį, knygelę 
vardu “Iš Po Darbi
ninko Plunksnos.”)

Tai gražių-graži&usių vaiz
delių rinkini Visi, nuo pir
mo iki paskutinio, yra iš dar
bininkų gyvenimo. Tuose vai- 
idinguone, dailiuose, jausmin
guose vaizdeliuose fitplnrti 
darbininkų gyvenimas.

Kiekvienas su pasigėrėjimu 
Juos skaitys po kelis kartus.

Autorius tų vaizdelių yra 
“Dartdninko” skaitytojams 
gerai pažįstamas T. V.

Vaizdeliai pcnpMudinti iš 
“Darbininko.”

Kaina 5c. PusL 32.

Pagalys turi du galu.

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

Broliai darbininkai!
Skaitykite ir platinkite katalikišką savaitraštį

“Žvaigždę”
“ŽVAIGŽDE” yra seniausias lietuvių katalikų 

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

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

“ŽVAIGŽDE”
3654 RICHMOND ST PHILADELPHIA, PA.

P I B K I T E
SKAITYKITE 
PLATYKITE 

“DARBININKO” LEIDINĮ U 8.
Pigumu, dailumu, gerumu savo leidiniu “Darbininkai” vir- 
viaaa kitas ifieistuvee.

nABBTTrnrrAg

Padarom moteriškus drabu- 4 
♦*♦ žius, vasarinius ir žieminius 
♦♦♦po naujausiai madai. 
♦♦♦ A. ČEPULIONIS,
♦♦♦ 242} W. Broadway,

(Virš “Darbininko” spaustuvės.) 4 
So. Boston, Mass. ♦«

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. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

(Virs “Darbininko” spaustuves)
Telephone So. Boston 620.

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra
“DARBININKAS”

“DARBININKAS” eina utaminkais, ketvergais ir su 
batomis.

“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau- 
apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 

darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių.

• “DARBININKAS” 
ninkui svarbu, n

prantama.
“DARBININKAS”

dailumu, gražumu,
visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius. 
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatinius 8 pusi, numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adresas:

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

visuomet turi viso to, kas darbi--* 
audinga, indomu i r

s u

rios 
sija

nuolatai išleidinėja knygeliu, 
turiningumu, pigumu

ku- 
vir-

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 užrubežiaus, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

Rašyk Adresą tokį 

“AMERIKOS LIETUVIS”, 
15 Millbury Street, Worcester, Mass.

LIETUVIAI PAVESKITE ) 
DARBUS SAVIEMS.

Geriausia* Lietuvis siuvėjas. ;
Siuvu vyriškus ir moteriš- ! 

kus drabužius, sulig naujau
sios mados. ]

Taisau, prosinu, valau ir ; 
dažau senus. Taip-gi kuni- < 
gama siuvu SIUTONUS ir ! 
esu gerai įsipraktikavęs ta* ; 
me darbe, kaip Lietuvoje, 1 
taip ir čia Amerikoje.

Darbą atlieku greitai ir pi- !

Jeigu kas reikalauja, dar
bą pasiimu ir pristatau tie
siog į namus.

Tel Charter 2384*4

K. MAZALAS
M JEFFERSON STE, 

HAJkTkORD, OONM.

REIKALINGA kasdiena 25 mer- 
ginoe valgyklose, hoteliuoee, dirb- f 
tuvėee ir prie namų darbo. Vi- | 
šokių darbų vyrama.

8. GORAL8KY /
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS 
153 COURT ST. BOSTON, MASS.

Maži vaikai, maži vargai, 
užaugs vaikai, užaugs var
gai.



NedSlk«ni* 
nuo 10 vai, ryta 
iki 4 vaL vakare.

Gydo v'.tokm’lifu 
PriakiriKAkmfu.,

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

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

tės darbus prideramai. 
KATNOS NEBRANGIOS.

. Ofisas Gyvenimas
315 W. Broadway, 133 Bowen St 

SO. BOSTON, MASS.

f

Darb.Ąjbniu.

Rep.

Rep

Rep

V. LUKOSEVICIA,

G

gy-

naši tarpe lietuvių, o y 
pe jaunųjų (vaikučiu.

žmonės ir 
Dover st., 
ir tarpe

Vienatine Lietuviška

Krautuvė
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

L. D. S. PIRMOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro. 

JONAS BERZEL0NIS & C0.
28 Chandler Str., Boston, Mass. 

(Castle Sųuare’s Block’e.)
GERIAUSIOS 

F A R M O S.
Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkaiš, Sodais, apsėtais

BOSTON’C
LIE TUVIAI

i------------------------------- ------------------------

LIETUVIAI PAS SAVUS.

tTTtTtTtT
*♦* Minersville, - - Pa. T

V

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

Priamimo vajandoa:
Nuo 2 iki J po p;et. Nuo 7 iki 8 vakar*

809 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tai 502 St R

Kai- 
nuo 

atsižiūrint į tai, 
A-

Visiems, kurie reikalavo 
maldaknygių, rožančių ir škap
lierių, pranešame, kad šimnis 
dienomis gavome jau ir dabar 
malonėkite ateiti galėsite pasi-. 
rinkti. -y

Rep.

T. FONDO 11-TOJO SKY- i 
RLAUS SUSIRINKIMAS.
Ketvergo vakare, 27 d. ba

landžio atsibuvo vietinio Tau
tos Fondo skyr. susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė Ve-

Kalbėtasi apie siuntimą pi- 
. nigų>Tautos Fondo Centrui. Po 

nuodugnių paaiškinimų vien
balsiai nutarta- pinigus išsiųsti 
T. FondojJSepfirui.

kaip ir kokiu bū
du pagerbus p. G. Shields, ku
ris tiek daug lietuviams pasi
darbavo surengime Tag Day ir 
dabar'noriai dėl mūsų ir mū
sų Tėvynės i darbuojasi. Nu
tarta surengti netolimoje atei
tyje koncertą (be įžangos) ir 
parūpinti p;-G. Shieldsui už 
jo darbavimąsi kokią dovaną. 
Tagrųipat. susirinkime, suma
nyta surinkti bent kiek aukų 
tam reikalui. Surinkta $8.25. 
Kaip teko sužinoti, tai po su
sirinkimai apturėta dar nuo 
dviejų asmenų po 1 dol., tad 
išviso tam reikalui yra $10.25. 
Labai graži pradžia.

Programo išpildymui nu
tarta užkvįesti lietuvius ir an
glus, dainininkus jr kalbėtojus 
kaip vietos, taip ir iš aplinki
nių miestelių. Koncerto suruo
šimui įgaliota vietos T. Fondo 
skyr. valdyba.

Ant pabaigos buvo svars
tyta ir jau seniau padarytas 
nutarimas patvirtintas, kad 
7-toje dienoje gegužio nu
traukti paveikslus rinkusiųjų 
aukas per Tag Day. Buvo at
silankęs naujai atidaręs studi
ją fotografas nuo Broadway 
(neteko pavardės sužinoti) ir 
paaiškino išlygas ant kokiij jis 
gali paveikslus padaryti. Bus 
nuimti paveikslai tik tų, kurie 
rinko aukas per Tag Day. No
rintieji gauti paveikslus turės 
kiekvienas užsimokėti, 
nos paveikslų bus rodos 
50c. iki 70c. 
kiek bus norinčiu] pirkti, 
pie paskyrimą laiko t. y. kelin
tą valandą bus imami paveiks
lai ir kokioje vietoje, bus pra
nešta apie tai kiek vėliaus 1 
“Darbininke.”

Tuomi pasibaigė susirinki
mas.

LIGA PLATINĄS!

Pažandžių liga iĄbhi. plati
nasi tarpe lietuvių, o ypač tar
pe jaunųjų (vaikučiu).. ' Te vai 
turėtų didesnę atydą atkreipti 
į švaresnį kūdikių. nžlsSkymą. 
Orui, dabar besimainant ir li
gos visur platinasi./^-’-’L-P'

Rep.
i ■■■■■■ ~ i [ . ~

KAIPO PRANEŠIMAS.

Šiomis dienomis lankosi po 
visas stubas inspektoriai, ku
rie apžiūrinėja kaip žmonės 
užlaiko savo grinčias, skiepus, 
kiemus ir tt. Netikėtai gal pas 
nevieną atsilankyti.

Į grjžo Dover s įzija jau
yra permainyta. Dabar jie ei
na Broaduvav Extersion į Wa- 
shington gatvę ir nuo tenai su
ka į savo kraštą, kur jie turi 

^ąžiuotL Permainos įvyko j 
dek Xąd »xau|ė^a J^ti .upįą po 
žera< ant iDbrehėstef avė. Dau- > 
guma lietuviu nežinojo šitos 
permainos ir nevienas likosi 

a$s daugumas "fie- 
jsf .j darbą tuom 

keliu.1 Senas kelias bus ati
darytas yel apie 11)18 metus. 
Ir, kaip matoma, 
pėkšti negalės eiti 
nes pradės kasti 
Fourth gatvės.

T. F. 11 skyr. rašt.

EXTRA SUSIRINKIMAS.

Seredos vakarą 7:30 vai. po- 
bažnvtinėj svetainėj atsilaikė 
extra Šv. Petro ir Povilo dr- 
jos susirinkimas delei mirusio 
nario J. Remeikio, kuris mirė 
panedėlyj Cambridge, Mass. 
Išrinkta 6 vyrai eiti prie gra
bo.

Rep.

■■
NAUJAS FOTOGRAFISTAS.

Ant Broadway atsirado nau
jas lietuvis fotografas, kuris 
nuima ir padaro paveikslus j 
penkias minutas.

MUŠEIKOS NUBAUSTI.
Utarninnko rytą S. Bostono 

teisme likosi nubausti keturi 
lietuviai už susimušimų. Tur
būt perdaug rudžio buvo prisi- 
kaušę.

ITALAS MIRĖ PO
VANDENIU. ______

Po vandeniu kur kasa da
bar urvą ant Dorchester avė. 
mirė vienas italas. Oras po | 
vandeniu yra drėgnas ir nešva
rus. Įeidami ir išeidami turi 
labai palengva eiti, kad pri
pratus prie naujos oro atmai
nos. Bet tas žmogelis nežiū
rėjo į tai ir likosi staigios oro 
permainos užmuštas.

vi sekins drabužiuB 
laujausią madą, vyriškus 

ir moteriškus. Darbą atlieku 
gerai, teisingai ir pigiai. Taip
gi išprosinu, pataisau, skalbiu ir 
kvarbuoju.

PETRAS MAKAREVI0IUS, 
(Ąr& liltu’/ių bažnyčios) 
105 Bo. Meade Str., 

Wilkes-Barre, Pa.

TEL. EACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udynoa
1-8P. M7-9P.M.

419 Boylston St, Boston, Mus.

PIRMOS KLESOS

Mano vienpiliečiams
Turiu už garbę paskelbti sa

vo skaitlingiems prieteliams ir 
abelnai visuomenei, jog aš esu 
susinešęs su gerai žinoma rūbų 
firma HARRISON COMPANIJA

Beach. , 
‘ sunkaus darbo

LDS. I-os KPOPOS SUSI
RINKIMAS.

Bal. 26 d. S vai. vakare Šv. 
Petro pobažnytinėje svetainė
je LDS. los kp. susirinkimą a- 
tidarė pirm. .J. Petrauskas. Bu
vo išdalintos blankos pasitei
raujančios apie darbininkus ir 
jų stovį f abrikose. Kalba
ma buvo ir apie įsteigimą ra-1 
kandi] krautuvės. Gal neuž
ilgo ir turėsime savo lietuvišką 
rakandų krautuvę kur nors ant 
raakndų krautuvę kur nors ant 
Broaduay. Rep.

Panedėlio vakare, 1 d. ge
gužio 7:30 vai. vakare, atsibus 
extra susirinkimas L. D. S-gos 
I kp. Šis susirinki: u1 • yra šau
kiamas tam, kad t":' amai pri- 
siruošus prie Lietuvių Darbi- 
ninų Sąjungos Seimo, kuris 
atsibus So. Bostone 3 ir 4 dd. 
liepos. Taip-gi bus svarsto
ma ir daugiau svarbių dalykų. 
Kiekvieno nario yra prieder
mė ateiti į šį susirinkimą ir 
bendrai svarstyti organizacijos 
reikalus.

Kurie nariai dar negavo do- 
vanų-knygučių. tai apturės ld. 
geg. susirinkime. Tad visi 
iki vienam nariui ateikite į-su
sirinkimą. Užvilkusieji mo
kesčius pasirūpinkite dabar 

I sumokėti. Atsiveskite naujų 
narių.

Kp. prot. raštininkas.

L. VYČIU 17 KP. SUSI
RINKIMAS.

IŠ TAUTOS FONDO SKY
RIAUS VEIKIMO.

Tą patį vakarą Tautos Fon
do 11-tojo skyriaus valdyba 
laikė susirinkimą atskirame 
salės kambaryje. Kalbėtasi 
apie tolesnį veikimą ir geres
nį susitvarkymą.

Rep.

SUSIMUŠĖ MAKA BILIUS.
Ketverge prieš piet ant 

Broad'vay netoli E gatvės su
simušė “Continental Dye Hou- 
se” mnakabilius su didesniu. 
Visos prekės likosi sudaužytos. 
Iš žmonių nieką* neliko su
žeistas. .•>!<'•

Seredoj, 3 d. geg. atsibus 
mėnesinis L. Vyčių 17 kp.'susi
rinkimas. Šis susirinkimas 
turėjo atsibūti 23 d. bal., bet 
dėl Velykų švenčių yra perke
liamas ant 3 d. geg.

Visi nariai yra kviečiami a- 
teiti susirinkiman ir naujų at
sivesti, nes yra labai daug 
svarbių reikalų apsvarstymui.

Tai-gi atkreipiame domą vi
sų narių į tai, kad visi nariri 
kurie yra skolingi kuopai ne 
gali norėti, kad iie gaut- <; 
ganą “Vytį.” Taipgi : Uu 
visi nariai, kurie yra skolin
gi už 6 mėn., teiksis ąĮeiti ir 
atsilyginti kuopai. ’ To nepa
dariusieji bus išbraukti iš Vy
čių skaičiaus.

Rep.

KABLYS PERVĖRĖ ' 
DELNĄ.

Vienas lietuvis, mėsos krau
tuvės savininkas, kabino šlau
nį mėsos ant kablio, bet ant 
nelaimės sykiu sp mėsa kablys 
pervėrė mėsininko delną.

Rep. z

Valdyba.

ATITAISYMAS.
So. Bostono Tautos Fondo 

11-tojo skyriaus surengto Tag 
Day atsakitoje įvyko klaida. 
Ten parašyta kad Brighton. 
Mass aukij rinkikai: p. J. Sie
kis surinko $29.47, p. L. Steg- 
man 25c. Ištikrųjų-gi p. L. 
Stegman ir p. Siekis išvien 
darbuodamies surinko $29.72, 
tai-gi abiem ir lygi padėka 
priklauso.

su
sąunaz sojaS so;qjĮpsiau jį sįbjįubį 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendinto  j ai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son countv. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuviu] farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslu] iš lietuvių farmerių 
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO. 

Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.

DIDŽIAUSIAS IŠPAR
DAVIMAS.

Parduodu laikrodžius vyriš
kus ir moteriškus sulig naujau
sios mados ir už pigiausią pre
kę.

Turėdamas kitą užsiėmimą 
prie bilijardu arba (Poolroom) 
Bolių-kambarį. neturiu laiko 
pardavinėti ir dabar noriu par
duoti visai pigiai.

Tavoro turiu apie porą tūk
stančiu vertės.

Jeigu kam būtų reikalinga 
pirkti, tai malonėkite atsi
šaukti arba ateiti ir pažiūrėti.

Dabartinės prekės laikrod
žių tokios:

Moterų laikrodžiai 14 k. nuo 
$15.00 iki $50.00.

Vyriški 14 karato nuo $25.00 
iki $50.00.

žiedai moteriški 14 k. nuo 
$2.00 iki $30.00.

Taip-gi daugiausia visokių 
auksiniu daiktu visai pigai.

L. VALIACKAS
230 Broadvzay

So. Boston, Mass.

C. & P. Phone St. Paul 5947
RABININK AS 

IR 
BALZAMUOTOJ AS.

Pagrobus atlieka 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 GREBLIAūSKAS, 

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

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. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson, N. Y.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE.
i

ATYDA
Ansonijos ir apylinkių lie

tuviams šiuomi pranešu, jog 
atidariau fotografijoms trauk
ti galeriją ir darbą atlieku ar
tistiškai.

Reikale kreipkitės lietuviai 
pas lietuvius.

Jonas Baltrušait is
66 Third St., I)erbv, Conn.

(42-55)

Knygų ir visokių reli
giškų daiktų.

Kas prisius 10c. krasos 
ženkleliais, gaus kataliogą.

Turiu daugybę visokių 
maldaknygių lietuviškų ir 
lenkiškų;

LIETUVIS KLEJOJA.
Vienas jaunas lietuvis Vai-' 

kinas apie 25 metą amžiaus fra-Į 
sirgo ir per vieną dieną, jam 
tžėjo tokia negirdėta liga, klė- 
iojo. Likosi nugabentą į li- 
gonbutį.
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Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

V^andoa 
ouo 9 vaL ryta 
iki 8. vai. vakare.

Tel. Oxford 4900.
J. P. TUINYLA

5?

^.8 4  ̂j

Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantų, laikrodžių ir visokių 

: žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių. 
ant lengvų išlygų. Reikalauja 
me agentų kiekvienam mieste Su 
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di 
delį nuošimtį duodam perkup 
ėiains, didelį, naują kataloge 
siunčiame ant pareikalavimo u j 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
822 Washington St., Boston. Mas?

ųgeno metų^ųanų 

troškimas įsigauti į platų preky- 
biaį lauką, iŠĮB^pŲdė pilnai. Ka
dangi mano 'pasisekimas pilnai 
priguli nuo jūsų parėmimo, tai 
aš labai pasitikiu, kad leisite man 
išpildyti jūsų reikalavimus dra
bužiuose.

Todėl aš širdingai kviečiu 
visus savo prietelius ir vienpilie- 
čius atsilankyti pas mane. O aš 
sužinojęs visų pageidavimus iš-Joseph Zupkowski.

pildysiu pagal geriausio savo išgalėjimo. Kreipdamiesi 
prie manęs su užsakymais, jūs prigelbėsite man kilti vis 
augštvn ir augštyn toje firmoje, kurią aš turiu už garbę 
reprezentuoti. Dėkuodamas savo seniems ir brangiems 
draugams už pereitus prielankumus ir tikėdamasis tolimes
nio rėmimo pasilieku pasiryžęs jums geriausia patarnauti,

JOSEPH ZUPKOWSKI.

Didelė drabužių, aprėda
lų ir apvalų Harrison kom
panija yra gerai žinoma 
Naujojoj Anglijoj už savo 
teisingą biznio vedimą ir že
mas kainas, už gerą tavorą. 
Mes pilnai garantuojame 
kiekvieną dalykėlį, nuo mū
ši] perkama ir pinigai tuo
jaus sugrąžinti, jei dalykas 
nebus atsakantis. Audimas, 
vartojamas teisingai pagar
sėjusių Harko Brand drabu
žių, yra taip padarytas, jog 
iš jo padaryti drabužiai už-

laiko savo formą ir nesirauk- 
šlėja. Harko siūtai ir over- 
kotai yra visuomet rankų 
darbo ir lygūs kriaučių pa
darytiems.

Harko siūtai vyrams ir vai
kinams nuo $12.50 iki $25.00.

Harko pavasariniai overko- 
tai nuo $9.75 iki $20.00.

Pas mus yra didelės daugy
bės vyriškų aprėdalų ir skry
bėlių ir pagarsėjusių Pac- 
kard čeverykų po $4.00 ir 
$5.00. Kitokie eeverykai nuo 
$2.50 iki $3.00.

The Harrison Company 
662-672 Washington St. 

cor. Beach.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku- 
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ee- 
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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Vienatine Lietuviška

A P T I E K A
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.

b 
b' 
teLietuviai apsi

ginkluokite taip
Nusipirkite savo namus 

ir už juos randas išsimo
kės, tai senatvėj turėsite 
dailų gyvenimą. Apdraus- 
kite (inšurinkite) na 
mus ir rakandus (fomi 
čius), kad nelaimėj atsi 
tikus galėtumėte kitus nu
sipirkti, apsaugokite dirb
tuves ir darbininkus, ap 
saugokite automobilius, 
arklius ir vežimus nuo vi 
šokių nelaimių.

Aš virš minėtus darbus 
atlieku kogeriausiai, turiu 
patsai gerą patyrimą gy
vendamas čia Amerikoj 
per 30 metų. Esu tikrai 
atsakantis už visokį dar 
bą, turiu Statė Brokei 
nsurance License, esmu 

Notary Public, Justice of 
the Peace, Auctioneer ir 
Agentas, parduodu na 
mus, farmas, lotus. Kvie 
ciu visus lietuvius ir lietu
ves atsilankyti į mano ofi
są. ,

n
■

1.00Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

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

75c.

1.00
1.00 
50c. 
’ 00

X) 
*OC. 
25c.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalniiuo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško Kal
vos skaudėjimo 10 ir 25c

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c-

1.00

50c

1.00

25c

75c

F;* •<

I
25c.

1.00

M
S

50c.
25c. 15 ir 25c 

gglių 25,

•▼ei- 
bus

X

i';
X

X

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 iie būtų Amerikos ar Europos daktarų. Gy
duolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums 

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Brotdwayjertč C St, So. Bostoa,Man.

50c.

. -
•c < :

P. MIKALAUSKAS,
248 W. Fourth Street, 

South Boston, Mass.

Julius Prince. Bankierius
Išmaino pinigus, parduoda 

Laivakortes ir geležinkelio ti- 
kietus j visas dalis pasaulio. 
Taip-gf parduoda krautuvėms 
Rklado kainomis deimantus, 
laikrodžius ir kitus Juveleri- 
jos daiklįūs.

357 Hariiscn Avė., Boston, Mass.
366 Broadway, 
;8outh Boston, Mass.
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