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likų. Neskelbiama, 
mis sąlygomis taikosi.

MILIJONAI PORŲ BA
TŲ.

Nuo pradžios karės iki bal. 1 
Anglijoj padirbti karei-

Meksikos reikalai krypsta 
susitaikinimo pusėn. Esąs su
rastas pagrindas, ant kurio 
renasis-veikimas abiejų' respub- 

kokio-

IŠĖJO IŠ SPAUDOS 
“PAŽANGA.”

Išėjo iš spaudos “Pažan
gos” Ne. 3-4. Visi joj tilpusie- 
ji raštai yra suprantami ir nau
dingi kiekvienam apsiskaičiu
siam, apšviestesniam darbinin
kui. Adresas: ...“PAŽANGA.”' 
239, 2-nd st., Girardville. Pa_ 
Pavienių numerių po 250. ga
lima gauti “Darbininko”’ ąd.-- 
ministracijoj.
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Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. JuozapoĮDarbininką Sąjungos.TeL 620 80 Boston- Ne r

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

SEIMO.
Sujuskite, sesers sąjungie- 

jtės,_ kad jūsų garsingoj orga
nizacijoj atsirastų tūkstantinis 

' skaičius iki Seimo.

Delegatų Lietuvon 
žingsniai.

i

Stockholman atvažiavome gi vokiečių kalbos galima pri- 
1.balandžio ir apsistojome ho-j 
telyje Continental. Nesulaukę 
jokios iš Petrogrado žinios mu
šėme telegramą Centraliniam 
komitetui. Į porą dienų ga
vome nuo p. M. Yčo atsaky
mą, kad jie tuom tarpu jokiu 
būdu negali atvykti Stockhol- 
man pasimatyti su Amerikos 
lietuvių delegatais. Priežas
tis: negalima išgauti pasportų. 
Centralinio komiteto delegatai 
tikisi, anok telegramo, atvyk
ti balandžio pabaigoj Stockhol
man. Taip dalykams virtus, 
mes sumanėme sušaukti Euro
pos lietuvių konferenciją Lon
done, arba Šveicarijoje gegu
žės mėnesyje. Iki tam laikui 
Amerikos lietuvių delegatai 
tikisi atlikti visus reikalus 
Lietuvoje, ištirti ant vietų 
lietuvių padėjimą ir pranešti 
laike konferencijos dalykų sto
vį Lietuvoje. Atvažiavus de
legatams iš Centralinio komi
teto iš Petrogrado, Stockhol- 
mo, Kopenhageno, Friburgo- 
-šveicarijos, užkvietus iš Rymo 
pralotą Prapolenį, bus gali
ma, manome, daug svarbių 
dalykų bendromis jėgomis ap
svarstyti. Dieve duokųkad 
mūsų sumanymas invyktų.

Kol kas sėdime Stockholme 
ir laukiame iš Amerikos pini
gų, kuriuos, kaip ištyrėme, 
galima ir labai reikalinga nu
vežti Lietuvon. Stockholme 
suradome 3 lietuvius. 2 iš jų
jų yra ingaliotiniai Centralinio 
lietuvių komiteto, trečias gi 
p. Petronis, pirklys iš Kauno, 
dirba rusų komitete. Inga- 
liotinių Stockholman vardai: 
y. J. Augštuolis advokatas ir 
literatas Jur. Jurkūnas — šei
nis. Lietuvių komitetą tarpu 
švedų sutvėrė spal. mėn. atva
žiavę Stockholman pp. Yčas ir 
šilingas. Sutvertas komite
tas didelių darbų Lietuvai ne
nudirbo, bet vis-gi šiek-tiek 
naudingai pasidarbavo. Jo 
pastangomis surinkta 6000 
kronų tarpe švedų ir nusiųsta 
dr. Seudebergas Vilniun ištir
ti ant vietos dalykų stovį. 
Tuom ir pasibaigė jų veikimas 
Lietuvos labui. Centralinis 
lietuvių komitetas gruodžio 15 
dieną atsiuntė Stockholman p. 
Joną Augštuolį, kuris, sužino
jęs nuog Seudebergo, redakto
riaus Stockholmo Tag-Biatt’o 
apie padėjimą Lietuvoje, pra
dėjo veikti, kad pamažinus 
Lietuvos vargą. Už prisiųs
tus 8000 kronų iš Centralinio 
komiteto nupirkta reikalingų 
drabužių vaikams ir suaugu- 
riems ir pasiųsta Vilniun p. 
Smetonos vardu. Beto dar 
pasiųsta 6 dienomis prieš mū
sų atvažiavimą 8000 kronų 
Smetonos vardu į Vilnių; tuos 
pinigus atsiuntė Aukštuoliui 
Centralinis komitetas iš Pet
rogrado. Iš p. Jono Aukštuo
lio sužinojome, kad per tą 
trumpą jo Stockholme buvimą 
persiųsta Lietuvon, arti 2000 
laiškų, bet atsakymų iš Lie
tuvos dėl nežinomų jam prie
žasčių, negauta. Siuntinėti 
laiškus Lietuvon — vokiečių 
kalboje išsirūpino dr. Seude
bergas. Amerikos lietuviai 
privalėtų į tai atkreipti savo
domą. Kas gali surašyti laiš*| 
kus vokiečių kalboje, lai. ra- 
šo trumpais sakiniais ir trum
pus laiškus. Nemokantiems Į

Iš nuteriotos 
Lietuvos.

Rašo, jog sukilėliai žinojo, 
jog jų pastangos nueis niekais. 
Sukilėlių tikslas buvęs tik pa
leisti perkūnišką griausmą po 
visą pasaulį

‘ SUKILIMO VADAI.
P. Pearse, laikinas Airijos 

prezidentas, buvo augšto mok
slo vyras, didžiausias žinovas 
airių literatūros ir istorijos, 
Dubline įsteigė St. Endas mo
kyklą ir iki pat sukilimo buvo 
jos direktoriumi. Buvo neve
dęs 33 metų amžiaus.

Connolly buvo socijalistas, 
tūlą laiką gyveno New Yorke, 
sugrįžęs Airijon prisidėjo prie 
organizavimo darbininkų. Tu
rėjo 50 metų, paliko pačią su 
8 vaikais.

Mac Donagh buvo augšto 
mokslo vyras, mokytojavo St. 
Endos mokykloj.

Ypač nukentėjo vėjiniai 
malūnai, nes į juos buvo taiko
mi pirmi šūviai. Malūnai bu
vo žvalgymo punktai.

Kai Dr. Sendeberg perstatė 
komitetui apie tai, ką Lietu
voje matė, tai komitetas nus
prendė tuoj pasiųsti Vilniaus 
Lietuvių komiteto pirmininkui 
6.000 kronų ir pasiųsti trans
portą už 8-10 tūkstančių kro
nų. Siuntė drabužių, degtu
kų, žvakių, makaronų ir ki
tų daiktų, kurių neužgina val
džia. Po didžių Margų tie dai
ktai pasiekė Vilnių. Paskui 
nutarta sutaisyti antrą trans
portą už 15.000 kronų.

Priminimas
L.D.S. kuopoms.

L. D. S. kuopoms primena
me, jog pagal mūsų organiza
cijos konstitucijos mūsų meti
nė šventė yra trečias nedėldie- 
nis po Velykų. šiemet tas 
nedėldienis pripuola gegužio 
14 d. Patariame visoms kuo
poms pagal išgalės tą dieną, 
surengti programus, prakal
bas išaiškinimui darbininkiškų 
reikalų, patraukimui daugiau 
narių prie L. D. S., praplatini
mui gerų knygelių. Vos sa
vaitė beliko iki tos šventės, 
subruskite su agitacija, tegu 
per tą šventę L. D. S. pasiekia 
1.000 narių.

Berline paskelbta iš Stock
holmo žinia, jog revoliucijo- 
nieriai Maskvoj padegė valdi
škas įstaigas ir gaisras baisiai 
platinasi. Revoliucijoniški 
darbininkai susprogdino žiba
lo ir benzino rezervuarus ir 5.- 
000 tonų akimirkoj į dūmus į 
virto.

Švedų-Lietuvių komitetas, 
I susitveręs pp. Šilingo ir Yčo 
' dėka, prieš Kalėdas buvo pa
siuntęs į užimtą Lietuvą savo 
narį Dr. Seudeberg ištirti jos 
stovį. Dabar jis sugrįžo. Kovo 
30 d. “Rieč” padavė apie tai 

Į ką minėtasai vyras matė 
i tuvoj.

siusti ir lietuvių kalboje laiš
kus, juos išverčia pp. J. Aukš
tuolis ir Šeinis. Vokiečių val
džia gavus laiškus iš “Schwe- 
dische Hilfs Komitee fur 
Litauer” iš Stockholmo, žėd- 
ną kartą praneša, kad laiškus 
išsiuntė Lietuvos adresantams.

Per lietuvių-švedų Stock
holmo komitetą galima persių
sti Lietuvon ir pinigai. Jei
gu tad kas nors iš lietuvių gy
venančių Amerikoje panorėtų 
sušelpti savo gimines Lietuvo
je gali tai padaryti dvejopu 
būdu. Vienas iš tų būdų y- 
ra toks: Nueiti Amerikoje 
pas ispanų konsulį ir pareika
lauti, kad jisai persiųstų pi
nigus Lietuvon, užimten vo
kiečių. Mat visais, atimtų 
nuog rusų per vokiečius že- Z' 
mių, žmonių reikalais privalo 
rūpinties ispanų konsuliai. Už 
tą jų rūpesnį rusų valdžia is
panų valdžiai moka arti dvie
jų milionų rublių. Ispanų Į 
konsulių yra priderystė tad 
persiuntinėti pinigus Lietuvos 
adresantams. — Antras būdas 
pinigų siuntimo Lietuvon yra 
sekantis: Pasiųsti pinigus
Stockholman p. Jono Aukštuo
lio vardu, pridedant adresą 
tų žmonių, kuriems siunčiami 
pinigai. P. J. Aukštuolis su- 
sižino su ispanų konsolių 
Stockholme ir su jo pagelba 
siunčia pinigus Lietuvon. Iš 
Berlyno jisai gauna visuomet 
kvitą, kad pinigai pasiųsti 
adresantams. Nesuradus gi 
žmonių, kuriems yra siunčiami 
pinigai, pinigai grįžta atga
lios.

Kiek teko sužinoti pas šve
dų Raudonojo Kryžiaus valdy
bą apie drabužių siuntimą Lie
tuvon — čion pranešu Ame
rikos lietuviams, švedų Rau-1 
donas Kryžius nemato kliūčių, 
delko jisai negalėtų siųsti dra
bužių lietuviams. Jisai nori, 
kad Amerikos lietuviai pasirū
pintų (jeigu tas reikalinga) 
išgauti pavelinimą iš atsakan
čių valdžių persiųsti drabu
žius (Pas.) Į raudoną švedų 
kryžių. Gavę čion drabužius 
ir susižinoję su vokiečių val
džia jie pasižada pristatyti 
juos į nurodytas vietas. Man 
matos, kad Amerikos lietu
viams jau gražus laikas pasi
rūpinti siuntimu drabužių 
Lietuvon. Gal galėtų pervež
ti švedijon Lietuvon siunčia
mus drabužius Amerikos Rau-, 
donasis Kryžius. Siųzdami 
Petrogradan daiktus prie jų 
gali pridėti siunčiamus daik
tus Lietuvon ir perduoti juos 
Raudonam Stockholmo Kry
žiui.

Stockholmo lietuvių-švedų 
komitetas labai stebisi, kad 
Amerikos lietuviai beveik vi
sai nesiuntinėja laiškų Lietu
von. šisai komitetas perlei
džia šimtus žydų laiškų Lietu
von per savo rankas, kuomet 
lietuviškų laiškų taip kaip ir 
nesimato. Gaila. Lietuvių 
komitetas yra priverstas dirbt 
Lietuvos žydams, neturėda
mas progos patarnauti varg- 

Įšams lietuviams. Siunčiant 
| laiškus lietuvių komitetas rei
kia indėti laiškas 10c. markę. 
Laišką indėti į konvertą ir ne
užklijuoti. Tą konvertą su 
laišk* toditi į kitą kotfvartą ir,

Sendeberg pasakoja, 
Vilnius mažiausia iš visi] lie- 

I tuvių miestų tenukentėjo. Vi- 
I si namai čieli tik stotis su
griauta. Gyventojų pagal 
vokiečių aprokavimą 180.000, 

! prieš karę buvo 250.000. Vil
niuje išeina laikraštis AVilnas- 
cher Biatt vokiečių, lenkų, lie- 

“ ’ tuviu ir žvdų kalbose. Iškabos 
visur vokiškos.

Rusiški ir vokiški 
vartojami Lietuvoj.

Rublio kaina 160 
gių.

Vilniuje pakelis 
8-10 kp.. svaras druskos 35 kp. 
svaras žvakių 1 r. 50 k.,svies
to 1 r. 20 k.

Rugsėjo 25 d. Lietuvoje į- 
vesta naujas stvlius.

Lietuvių komitetas Vilniu- 
' je užlaiko 5 bendrabučius, ku- 
) riuose randasi 400 vaikų ir 4 
' bendrabučius, kuriuose ran
dasi 400 vaikų ir 4 bendrabu
čius, kur yra 120 paliegėlių ir 
3 pradines mokyklas. Ben
drabučiuose yra ir rusų, nes 
Vilniuje nėra jokios rusiškos 
organizacijos.

Lietuvių komitetas turi 141 
skyrių Vilniaus, Kauno 
Gardino gubernijose.

KAUNAS BAISIAI 
NUKENTĖJO.

Pottsville, Pa. — Derybos 
tarp kietųjų anglių kompani
jos ir darbininkų pasibaigė. 
Tai streiko, kuriame būtų da
lyvavę 176.000 mainierių, ne
bus. Kontraktas padarytas 
ant keturių metų. Mainierių 
delegatai priėmė New Yorke 
išdirbtą sutarti 581 balsų prieš 
206.

Mainieriai daug laimėjo. 
Sutrumpintos darbo valandos 
pakelta algos, pripažinta uni
ja. Įvesta 8 valandų darbo 
diena. Paprastieji darbinin
kai gaus dienoje $2.34, mainie
riai $3.30 dienoje. Unija pri
pažinta. bet pilnai.

Gabena 
streiklaužius.

Geležinkelių kompanijos ga
bena daugybes streiklaužių į 
New Yorką. Neaiškina, kam 
tas daroma, bet aišku, jog 
rengiasi prie streiko. Jei ge- 

i ležinkelio darbininkai sustrei
kuos, tai tuos streiklaužius pa
naudos. Matyt kompanijos 
neketina nusileisti, jei taip ren
giasi.

Kaune didžiuma namų 
griauta arba apgriauta. Ypač 
nukentėjo Žaliasis kalnas ir Se
nasis miestas su Cimbruvka.

Sugriautos stotys, dvasiško
ji seminarija ir seminarijos 
bažnyčia. Labai nukentėjo 
raudonoji cerkvė ir Petropav- 
lovo soboras. Nukentėjo ir 
katedrinis soboras ant Nikola- 
evo prospekto, kurs dabar va
dinamas Kaiser-Wilhelm-Stra- 
sse. Vokiečiai Kaune pri
skaitė 10.000 gyventojų.

Šiauliuose namų likę tik aš
tunta dalis.

Sendeberg iš Beisogalos va
žiuodamas automobiliu į Rad
viliškį visur matė liūdnus re
ginius. Žieminiai javai nesė
ti, laukai išriausti, matėsi i 
daug kryžių, liudytojų baisių 
nuotikių.

Iš daugelio kaimų ir dvarųI 
liko liūdni pėdsakai — griuvė
sių krūvelės.

Kaimuose žmonių nematyt. 
Namų langai išdaužyti, durys; 
Išlaužtos, gerybės išvogtos,; 
gyvuliai išrekvizuoti.
___________________________

Komiteto: J. AUKŠTUOLIS, 
BOK 397 STOCKHOLM 
-SWEDEN. pasiųsti švedijon. 
Nors ir negauta atsakymų iš 
Lietuvos į pasiųstus ten laiš
kus, bet mes tikimės, kad tą 
klausimą išrišime ant vietos, 
nuvažiavę Lietuvon.'

Kun. Dr. V Bartuška 
Dr J. Bielskis

Snšande maišto 
vadus.

-.-Z;'. ' - 'J6

Ispanijoj jaučiama revoliu- 
cijonieriški judėjimai. Tas i 
duoda daug neramumo val
džiai. Tarp vynuogių auginto
jų kįla nepasitenkinimas, kad 
negalima įgabenti trąšalų iš už-I 
sienio.

NERAMYBĖS BERLINE.
Vokietijos socijalistai, kaip 

paprastai, taip ir šiemet darė 
demostrancijas Berline. Jos 
pasibaigė trukšmu. Valdžia 

i suareštavo Liebknechtą, kurs 
sakė prakalbą. Būk jis buvo 
suareštuotas už tai, kad buda- 

I mas kareiviu sakė prakalbą ci- 
: viliuose rūbuose. To vyro su- 
į areštavimas sukiršino socija- 
listus. Buvo išnaujo daromos 
demostrancijos. Valdžia tur-: 
būt bus priversta jį paleisti, 
nes gali turėti dėl to daug ne
malonumų.

d
viams batų ir ševerykų 20.000. 
000 su viršum. porų. Dirbo 
savo armijai. Taip-gi armijo
ms Franci jos, Rusijos, Belgi
jos, Serbijos ir Italijos.

Dabar Rusija vėl užsakė 3. 
000.000 porų batų.

Francūzai 
atsigriebia.

Anglijos valdžia skelbia, jog 
vokiečių zeppelinų ataka ant 
Anglijos ir Škotijos pakran
čių buvo gan skaudi. Buvo 
penki ar šeši zeppelinai ir nu
metė apie 100 bombų.

Bombos sužeidė apie 36 
žmones. Sugadino narni] a- 
pie 18.

NAUJA L. D. S. KUOPA.
E. Arlington, Vermont susi

tvėrė 35 L. D. S. kuopa iš 9 
nariu. Mums praneša, kad 
ši kuopa į kelias dienas žymiai 
augs. Laike vienos savaitės 
reklamos dėl “Tūkstančio na
rių iki seimo” pasirodo šie re
zultatai:

1 kuopa Boston, Mass., nau
jų narių prisirašė 9; 29 kuopa 
Chicago. III., naujų narių prisi
rašė 1: 35 kuopa E. Arlington, 
Vt., naujų narių prisirašė 9. 
Viso 19 narių.

Kas daugiau. Dar 32 kuo
pos neprisiuntė savo raporto. 
Broliai! pasiskubinkite. “Tūk
stantis narių iki Seimo.”

Centro Sekretorius.

ATSAKYMAS NEUŽGA
NĖDINSIĄS.

Vokietijos valdžios atsaky- j 
mas į Suv. Valstijų notą jau 
ateina vielomis AVashingtonan. 
Eina gandai, jog Vokietijos i 
valdžia stovi ant savo ir todėl 
visai aiškus pavojus pertrauk
ti diplomatinius ryšius su Bėr
imo valdžia.

NUTEISĖ KARINIS 
MAS.

Kai Airijos maišto vadai bu
vo atvežti į Londoną, tai jie 
be jokio atidėliojimo buvo pa- 

Į statyti prieš karinį teismą ir 
pasmerkti miriop. Buvo su
šaudyti gegužio 3 d. anksti iš 
ryto Londone bokšte, kur vi
si panašūs Anglijos prasikal
tėliai esti nugalabijami.

Buvo sušaudyti pasirašiu
sieji po republikoniška prokle- 
macija — P. Pearse, laikinas 
prezidentas, J. Connolly, va
das republikinės armijos, pas
kui Thomas Clark ir T. Mac 
Donagh. Trys kiti pasirašiu
sieji buvo nuteisti trims me
tams kalėjiman

Lordo Casemento teismas u- 
mai atsibusiąs.

ATSISTATĖ VALDY
TOJAS.

Kaip kilo Airijoj revoliuci
ja, tai labai buvo kritikuoja
mas Airijos valdytojas Birrell. 
Jis, iš visų pusių bombarduo- 

. jamas, atsistatė nuo vietos.
UŽTARIA MAIŠTININKUS

Amerikos airiai užtaranja 
maištininkus, pasmerkia An
glijos žiaurumą su revoliucijos 

j vadais. Airių laikraštis Gaelic- 
American rašo, jog ko! karė 
pasibaigs Anglijai dar bus at- 

į mokėta už tą nugalabijimą

■■

FRANCUZAI PRADEDA 
IMTI VIRŠŲ.

Pastaromis dienomis fran
cūzai pradėjo antpuolius Ver
duno fronte ir pradeda atsiimi
nėti netektas pozicijas. Vo
kiečiai rodo susilpnėjimo žen
klus ir francūzai tvirtina, jog 
jie nustojo vilties paimti Ver- 
duną. Visame Verduno fron
te eina neišpasakyti bombar
davimai.
/ ----------------

RUSŲ FRONTE.
Rusų pranešimas skelbia, 

jog eina smarkūs šaudvmaisi 
Ikskul, Dvinsko pozicijose ir 
į pietų-rytus nuo Dvinsko.

Į pietus nuo Krėvės buvo di
dis artilerijos šaudymosi. Ten 
pat rusams pavyko nušauti 
vieną orlaivį, kurs 
signalus, kur rusų 
randasi.

Vokiečiai skelbia, 
orlaiviai pasekmingai atakavo 
geležinkelio įstaigas ties Min
sku ir Molodečno.

davinėjo 
pozicijos

jog jų

KRAUSTOSI IŠ METZ.
Iš Amsterdamo paleista ži

nia, būk civiliai gyventojai 
vokiečių tvirtovės Metz jau 
kraustosi. Gyventojų ten bu
vo apie 60.000. Metz yra viena 
drūčiausių tvirtovių pasaulyje. 
Randasi už 15 mylių nuo mū
šių linijos ir 40 mylių į rytus 
nuo Verduno.

NUSKANDINO ŽVEJŲ 
GARLAIVĮ.

Vokiečių subrnarinas sutor- 
pėdavo Atlantikoj Francijos 
žvejų garlaivį Bemadette. 
Žvejai, kurių buvo 34, sulipo 
į valtis. 8 jau išgelbėti, o ki
ti teblaiklaidžioja jūrėse.

PALEIDO IŠ KALĖJIMO.
New York. — Emrna Gold- 

man, garsioji anarchiste, jau 
atsėdėjo dvi savaiti kalėjime 
ir paleista. Ji buvo kalėjiman 
uždaryta už kalbėjimu apie gi
minu] kontroliavimą.

JAVAI IR ARKLIAI EU
ROPON.

Iš Portland, Me. nuo gruo
džio 1 d. iki geg. 1 d. išgaben
ta Europon 23.000.000 bušelių 
javų ir 30.000 arklių Javai 
buvo išgabenti ant 182 garlai
vių

Javai ir arkliai buvo išvež
ti daugiausia Anglijon ir Fran- 
cuzijon.

APALPO ATSTOVAS.
Massachusetts valstijos ats

tovų rūme kalbėjo atstovas Si- 
mon Swing ir netikėtai apalpęs 
susmuko ant platformos.

■ — ■ ■*— t J

NUSKANDINO LAIVĄ.
Ispanijos garlaivis V e va' 

Fredera tapo nuskaudvtas. Su 
juo žuvo vienas jurininkas.

RYGOS GYVENIMAS.
Kova su alkoliu. Slapto

sios policijos okolotkai Kup
liai, Vyteliui ir Kondratevui 
paliepta atrasti Suvorovo g- 
buv. Aldero namuose, jo pa
ties intaisvtą ir gerai paslėptą 
medžio spirito varyklą. Ten 
pat rasta 187 buteliai geriau
sio spirito. Krata dar nesi
baigia. Manoma rasti ir dau
giau. Policmeisteris nusiun
tęs dėką min. policistams. Be
to rasta slaptų spirito dirbtu
vių įvairiose miesto dalyse 27, 
ir 29 viename tik Maskvos 
priemiestyje.

Dauguvos rinkos mėsinėj y- 
ra dvi meški 4 pūdų 20 svarų,
2 briedžiu sveriančius 7 pudus. 
Meškienos pudui mokama 17i 
rub., gi briedienos pudui 
rub.
mokama 1 rub. Sako, 
du briedžiu ir meški, kurių mė
sa dabar pardauliojama Dau
guvos rinkoj esą iš Rygos zo
ologinio daržo.

Draudžiama nuo kareivių 
pirkti šinieliai, munderiai, 
baltiniai, batai, terbelės, lo
petos ir tt. Bausme: kalėjimas
3 mėn., arba Stropas iki 3000 
rb.

(“Rygos Garsas.”)
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Meškos kumpio svarui 

šiuo-

Tautos Fondo Skyriai,
Gaukite iš Centro Čarterj.

Rinkite atstovus į T. F. komisiją. 
V Seimas nebetoli.



1 “DARBININKAS.”

Audra. Vidurinių amžių pažanga.

Siautė ir siuto baisioji audra,
O griausmas niekad negirdėtas 
Daužėsi; pylė lietus kaip viedru;
Blizgėjim’s žaibų neregėtas!

• •
Nieko ant lauko neliko, tiktai 
Pors paukščių betiksliai lakioja;
Išmirė, rodos, gyvūnai visai, 
O medžiai linguoja, siūbuoja!

*
• •

Žmonės, subėgę į vidų skubiai, 
Supuolė ant kelių ir meldžias;
Skęsta maldose, nabagai giliai; 
Perkūnas languosna tik beldžias!

• •
Skliautai dangaus lig kad dega augštai, 
Žaibai tik liepsnoja, liepsnoja!
Rodosi, mirtį prieš save jau matai, 
Krūtinė tik smarkiai alsuoja!

•
Gale tada jau pranyksta visiems: 
■Galiūnui, silpnam ir valdonui;
Lygus tuomet idealai žmonėms: 
Beturčiui, turtuoliui ir ponui.

• •
Žino, kad gali galybė gamtos
Givvbę atimti vienuodai;
Žino, ant nieko jinai neatbos, 
Nei vieno neliks ji paguodai.

' L. Šilelis.

Ūžia giruže.
Ūžia giružė, ' "
Ūžia tamsioji; 
Verkia močiutė, 
Verkia mieloji...

Skausmas krutinę
Drasko, vaitoja;K Rod’s, paskutinės 
Vilties nustojo...f •_

KArė baisioji
Viskų naikina!
Niek’s neužstoja...

K Vargas kankina. , ...
■'

. *J > 1 -Reikia apleisti
-Namų, gkntynę; 
.Reikia keliauti —
‘■Skauda krutinę. <

■ i ■
"Vyro neteko, ... •.
Sūnus užmušo;

r* ■*. Ašaros teka, —
• . Sunku jai sunku!;..

Tarė: “palikki
Mano namelį — •'
Ašai sutikti
Einu vargelį!”...

i
- * Kiek paėjėjus,

Ji atsisuko;
Kų tik stovėjus
Žemėn susmuko...

■ -

Vargšė pamatė
• 1 Degantį namą;

Krito... ir mirė 
Tėviškėj savo.

■ r Ūžia giružė
Ūžia tamsioji;

l -c Mirė močiutė,
r-“ Mirė mieloji...
15-IV-1916 m. L. šilelis.

Žiemos vakare.
Sėdžiu sau vienas žiemos vakare
Ir žiūriu, kaip mirga žvaigždutės.
Ilsisi žemė sniegų patale,
Nulinkę ir medžių šakutės.

• •
• • •

Nieko ant lauko... visur kaip ramu... 
Keleivis ir tas nekeliauja;
Viskas lig užmirė... liūdnu... baugu! 
Neg, šaltis tik vien’s viešpatauja.

• •
• • •

Veržias man klausimai: “kur yr’ visi!” 
Nejaugi jau svietas išmiręs!
K r tas gyvenimas, minia drąsi!
Galvoju sau vien’s pasilikęs.

• •

• • •

Bėga tas laikas, kaip upėj vanduo
I jūrių giliųjų platybę;
Valandas savo skaitliuoju vargų,
Ir sv rakeikiu tnštvbea.x

Dažnai šiandien tenka išgirsti, kad vidu
riniai amžiai, tai buvo tamsybės laikai; kad 
tos tamsybės priežastimi buvo dvasiškija, ku
ri visokiais būdais stengėsi trukdyti pažangų 
moksle, dailėje, kasdieniniame žmonių gyve
nime ir taip toliau.

Kad šitokias prakalbas rėžia “Kovos” ša
lininkai arba nukala panašų straipsnį “Naujie
nų” korespondentai — nėra nieko stebėtino. Iš 
tokių mokslavyrių, baigusių Lietuvos bažnyt
kaimių pusantrų metų “gimnazijų,” negalima 
gilesnio mokslo reikalauti. Apie istorijų, apie 
mokslo pažangų (mokslaines, jų plėtojimąsi; į- 
vairias mokslo šakas, jų stovį tų dienų so
cialiame bei idealiame gyvenime), aplinkybes 
—kelius, kokiais reikėdavo tų mosiu įgyti ir 
žengti pirmyn — mūsų “mokslavyriai” netu
ri mažiausio supratimo.

Iš kur išdygo tos augštos mokyklos, uni
versitetai? kas jais rūpinosi ir juos tobulino? 
įvairios įstaigos — ligonbučiai, prieglaudos, 
knygynai? Kokiu būdu tapo pasiekta šių die
nų gražaus meno tobulybė; literatūros turtai? 
Kokiu būdu tapo užlaikyta senovės raštija? 
Kas per diegas ta reformacija? iš kur ji išdy
go, jos vadai ir jų tikslai? Socijalis žmogaus 
gyvenimas — demokracija ir taip toliau.

Tai klausimai, į kuriuos viršminėti “moks- 
lavyriai’’ atsako vienu žadu — viskas kas blo
ga, tai Bažnyčios darbų vaisiai, o kas gera, tai 
dvasiškijos priespaudos reakcija. Jų negali
ma padyvyti, nes žmogus, neturėdamas su
pratimo, negali išreikšti savo tyros nuomonės, 
tuomi labiau apie jų gaivalui priešingus luomus 
bei jų pažangų.

Visgi stebėtina ir keista, kad mūsų “pa
žangieji” netoli bėga nuo pastarųjų. Semda
mi mokslų bei žinias iš priešingų katalikystei 
šaltinių — niekuomet neras gerųjų jos pusių, 
vien tiktai blogąsias, o kame jų nėra, tai 
stengimasi nulipinti. Žmogus, kuris tiki tvir
tu esųs savose nuomonėse ir tvirtai laikosi savo 
principų, niekuomet nebus ištrauktas iš klai
dingų persitikrinimų iki kol jam neparodysi 
faktų (tikru atsitikimu) juodų ant balto, kad 
taip buvo ir yra, o ne kitaip.

Tokiu būdu reikia imti plunksnų į rankas 
ir aiškiai prirodyti viršminėtų klausimų tikru
mų.

UNIVERSITETAS.
Po šiuo žodžiu mes suprantame augščiau- 

sią mokslainę, padalintų į kelis skyrius, fa- 
ultetais vadinamus, kaip štai: — teologijos, 
filozofijos, teisių, medicinos ir tt. Nors jau 
senovės Atėnų bei Aleksandrijos mokyklos yra 
vadinamos panašiu žodžiu, visgi tikra univer
sitetų pradžia siekia vidurinių amžių. Savo 
gyvavimo pradžioje universitas reiškė visus as
menis — mokytojus bei mokinius — augštųjų 
mokyklų, vadinami} akademijomis (Žodis a- 
kademija reiškė senovės Atėnų priemiestyje 
vietų, kame filozofas Platonas surinkdavo mo
kinti savo mokinius). Šį užvardinimų pirmu 
kartu vartoja šv. Tėvas Aleksandras IV gruo
džio 10 dienų 1255 metuose, kreipdamasis į 
Paryžiaus akademijų. Kovo 10 dienų 1310 me
tuose šv. Tėvas Klemensas V panašiai vadina 
Bolognijos kolegijų. (Lotyniškas žodis col- 
legium reiškia — draugija, susirinkimas, ben
drovė).

Vėliaus, kuomet panašių mokslainių 
skaitlius pradėjo augti, užvardinimas unver- 
sitas iškreipė savo prasmę ir pradėjo reikšti ne 
asmenis mokslainę lankančius, bet mokslą,, su
lig jo stovio viršminėtose mokyklose.

Pradžioje trylikto šimtmečio šv. Tėvo sos
tų užėmė Inocentas m. Jisai buvo tų laikų 
vienas iš mokyčiausių žmonių, užbaigęs moks
lus Ryme; įstojo į Paryžiaus universitų, o 
pastarųjį užbaigęs, įstojo į Bolognijos, kurį 
taipgi puikiausiai užbaigė. Patsai mylėdamas 
mokslų, platino jį kur tiktai galėdamas. Jau 
būdamas šv. Tėvu 1215 metais per Liaterano su- 
surinkimų jisai pareikalavo, kad prie kiekvie
nos katedros būsų įsteigtos pradinės moyklos, 
priruošiančios mokinius į universitus. Šios 
prirengiamos mokyklos dalinosi į tris skyrius: 
— gramatikos (pradinis mokslas), filozofijos 
ir teisių. Čia mokiniai netiktai ruošėsi į uni
versitų, bet ir mokėsi pirmųjų metų unversito 
mokslus. Viršminėtas šv. Tėvo nusprendimas 
davė mokslui pažangų visoje Europoje. Tuo 
pačiu laiku jau esančioms prirengiamoms mo
kykloms suteikė universitų teises. Šv. Tėvo 
Inocento pėdomis žengė visiljo įpėdiniai. Ypa
tingai pasižymėjo Inocento II brolėnas Grego- 
rijus IX. Prie jo universitų stovis žymiai pa
kilo. Jau tryliktame šimtmetyje randame 
šiuos universitus: —

Italijoj — Bologna (pagarsėjęs kanoniškų 
teisių skyrium), Vincenza, Reggio, Arezzo, 
Padua, Neapolis (įsteigtas 1224 metais Fride- 
riko II); vėliaus Treviso, Pisa, Florencija, 
Sienna, Piacenza, Salernum (garsusis medi
cinos skyrius).

Prancūzijoj — Paryžiaus (pragarsėjęs te
ologijos skyriumi), Orleano (garsus civiliškų 
teisių skyrius), Montpelier (savo medicinos 
skyriumi buvo pralenkęs ir Salernum), Angers, 
Tuoluose; vėliaus Avignon ir Cahors.

Ispanijoj — Palencia, Salamanka, Valla- 
dolid, Lenda.

Portugalijoj — Coimbra.
AngHjoj — Osford bei Cambridge (abudu 

pagarsėję filozofijos skyriais), St. Andrevs, 
Aberdeen, Glasgov.

7ok-.p-.-o- — ' F.-f irt. Heidolberc:

Čekijoj — Praga.
Šiaurinėse Europos šalyse žmonės dar ne

buvo pasiekę to augšto apšvietimo laipsnio. 
Lenkai pasitenkino žemesnėmis mokyklomis ar
ba lankė užrubežių universitus. Lietuviai dar 
buvo stabmeldžiai ir grūmėsi su kryžiuočiais. 
Rusai vilko totorių jungų.

Tiktai 1557 metais tapo atidaryta Vilniu
je augštoji mokykla — akademija, kuri su lai
ku įgijo universito teises. Valdant šį universitų 
jėzuitams, pastarasis pasiekė savo augščiausio 
laipsnio ir buvo pragarsėjęs visoje Europoje, 
bet 1845 metais tapo maskolių uždarytas. U- 
nivesito knygynas tapo išplėštas; knygų dalis 
buvo pasiųsta į Petrogrado Katalikų Akademi
jų, dalis į Kijevo universitų, likusias patalpi
no Vilniaus viešame knygyne.

• ♦ •

Universitų įsteigėjais bei platintojais bu
vo šv. Tėvas bei imperatorius, Karalius galėjo 
įsttigti universitetų ir jį užlaikyti, bet pilnų tei
sių tas universitas neturėjo; tos teisės vadino
si naminėmis ir tiko vien karaliaus — įsteigėjo 
viešpatystėje. Idant universitas įgytų visiš
kas pilnas teises, reikėjo šv. Tėvo arba impe
ratoriaus patvirtinimo. Bet atnaujinti kokį 
bent universitų tegalėjo vien šv. Tėvas, kaip 
štai: — 1220 metais šv. Tėvas Honorijus atnau
jino Palencijos, Klemensas VII (1379) Perpig- 
nano, Julius II (1464) Hueskos universitus. 
Aplamai imant universitų reikalai tuose lai
kuose radosi rankose šv. Tėvo, kuris rūpinosi 
jų dvasišku bei medžiagišku stoviu.

Mokslo stovis sulyginant su šių dienų sto
vėjo suvis nežemiau, bet iš tūlų atžvilgių net 
augščiau. Filozofijos bei dailės, išdalies ir tei
sių fakultai (skyriai) suvis perviršijo šiandie
ninį stovį. Iš mokytojų prie progos galima 
pažymėti tiktai tuos, kurie dar ir šiandie žy
mūs savo darbais: — Albertas Magnus, jo mo
kinys šv. Tarnas Akvinietis, kurio filozofiškos 
teorijos ir šiandien mūsų universituose užima 
pirmų vietų; Rogeris Bakonas, šv. Bonaventū
ras, Duns Scotus; Bruneto Latini, kurio mo
kiniu buvo vienas iš garsiusių dainių Dante 
Aldighieri; R. Lully, Guido Guinicelli ir 
daugelis, daugelis kitų vyrų, pragarsėjusių į- 
vairiose mokslo šakose. (Žiūrėk “Mokslei
vis” No. 42, balandis 1916).

Universitų profesoriais daugiausia buvo 
vienuoliai — domininkonai, pranciškonai, au- 
gustiniečiai, karmelitai, bet ypatingai vėliaus 
atsižymėjo jėzuitai, kurių universitai ir mūsų 
dienose yra garsiausi.

Kad apšvietimas tuomet nežemai stovėjo, 
galima spręsti iš skaitliaus mokinių, lankančių 
tuos universitus. Sulyg Odofredo Bolognijos u- 
niversitas pabaigoje dvylikto šimtmečio turėjo 
10.000 studentų; Oxfordo, sulyg Rišardo 
Fitz Ralp’n, turėjo 6.000 (vienu tarpu šis uni
versitas skaitė 30,000 studentų); Paryžiaus 
nuo 20,000 iki 40,000. Kituose universituose, 
ypatingai Vokietijos, studentų skaitlius buvo 
mažesnis.

Studentai užbaigusieji viršminėtus univer
situs, gaudavo laipsnius — bakalauro, licenti- 
jaus ir magistro arba daktaro. Nors šie laips
niai įvairiuose laikuose ir mainė savo reikšmę, 
visgi pasiliko iki mūsų laikų vsuose unversi- 
tuose.

Studentai gyveno privatiškuose namuose 
arba kolegijose, kurios tapo įsteigtos turtingų 
duosnių asmenų, ypatingai vyskupų arba ka
nauninkų. Tarpu 1200-1500 metų Paryžiaus 
universitas turėjo 60 viršminėtų kolegijų, Ox- 
fordas — 11, Cambridge — 13. Bolognijoje 
buvo garsiausia ispanų kolegija, įsteigta 1367 
metais kardinolo E. Abronozo, Toledo arcivys
kupo. Vokietijoje tomis kolegijomis beveik dau
giau naudojosi mokytojai negu studentai. Visgi 
jaunuomenė, gyvenusioji privatiškai be jokios 
priežiūros, pradėjo ištvirkti — skęsti girtuok
lystėje bei demoralizacijoje. Tokiu būdu nie
ko nėra stebėtino, kad reformacija rado gerų 
dirvų savo pažangai.

Toks maždaug buvo 80 universitų stovis 
iki reformacijos laikų. Reformacija permainė 
mokslo aplinkybes ir davė pradžių bedievybei, 
kuri greitai išsiplatino po priedanga naujos ga- 

‘dvnės “pažangos.”
J. Širvintas.

Žydų Karalius.
(Tųsa)

Nikodemas: O, nelaimingi Jeruzalės vai
kai! Jūs užmiršote savo Dievų, dar aršiau— 
jūs Jį išduodate mirtin! Jūs amžių bėgyje 
paniekinote Jo teises. Užmiršote, kad Jisai 
jus išvedė iš Aigipto vergijos; Jisai neapleido 
jūs tyruose; Jisai žadėjo jums žemę — žadėjo 
ir davė. Jisai suteikė viršiausias malones, o 
jus kuo atsimokėjote! Senovėje Jo pranašus 
akmenais užmušinėjote — šiandie Jį Patį išduo
date mirtin!!... Bet, oh! Jo Kraujas... 
Jo Kraujas... Jūs patįs trokšktate Jo Kraujo 
šaukdami: “Jo Kraujas ant mūsų ir ant mūsų 
vaikų.” O, nelaiminga tauta — žlugai per 
amžius!...

(Minios balsai girdisi čia pat už scenos).
Joana (griebdama Juozapo rankų): Štai Jis! 

Žiūrėk!...
Juozapas: Išsipildė pranašo žodžiai — “Ji

sai Žmogus, patyręs ligoje ir visas pridengtas 
žaizdomis... Jisai išrautas iš gyvųjų žemės, už 
žmonių kaltes vedamas mirtin!”...

Rubenas: Jisai prislėgtas kryžiaus sunke- 
nvbp...

Simonas: Parpuolė mūsų Mokytojas!... (iš
bėga į gatvę).

SCENA 7.
Seducejaus balsas (už sodo sienos): Pirmyn!
1 farizejaus: Kelk!
Centurijaus balsas (su pasigailėjimu): Ji

sai neteko jėgų...
Bartimejus: Rubenai tavo tėvas paėmė 

Mokytojaus Kryžių ant savo pečių...
Centurijus (už scenos į Simonų) Jei tu bu

vai toks geras tų Kryžių pakelti — tai dabar 
nešk . Pirmyn!

Seducijus: Ha, ha, lia!.. Tu galėjai gelbė
ti — išsigelbėk dabar Patį Save.

Joana: O, tie farizejai!
Rubenai: Kraugeriai!
Centurijus: Nors kas iš jus pagelbėaite Jam 

atsikelti.
Nikodemas: Centurijus nors rymietis — 

žmogiškesnis už išpažįstančius Tikrųjį Dievų 
žydus.

Garsintojo balsas (šalę sodo sienos): Jėzus 
Nazarietis, žydų Karalius!

(Minios balsai pereina į kitų scenos pusę).
Rubenas: Mano tėvas padeda nešti Mokyto

jui Kryžių. Štai kame išsipildė Jėzaus minė
ta pagelba.

Bartimejus: Mokytojas ne vienas nuteistas 
mirtin. Štai paskui Jį dar vienas velka savo 
kryžių.

Rubenas: Ana. ten antras su kryžium.
Bartimejus: Kas jiedu per vieni?
Rubenas: O tai Barabo draugai!
Joana: Žiūrėk, Juozapai, sale eina Jo Mo

tina. Koki sopuliai veria Jos širdį- Kas ga
li apsakyti-

Juozapas: Tai sopuliai viso pasaulio Jų 
kankina. O Motina, tavo vaikai sudraskė tavo 
širdį! Joana, eiva paskui Jos!..

Joana: Eiva, eiva, Juozapai! (abudu i- 
šeina).

SCENA 8.
Bartimejus (verkia, prisiglaudęs prie sie

nos).
Nikodemas (žiūrėdamas į gatvę, kame Kry- j 

žiaus našta prislėgtas, eina pasaulio Atpirkė
jas): Viešpatie, Tu sulaikei savo piktumų! 
Kaip ilgai?... Tu uždraudei angelų legio
nams atskristi čia ant žemės ir paliuosuoti iš 
šitų kraugerių Tavo Numylėtų Sūnų. Jisai tuoj 
bus iškeltas ant Kryžiaus, apvainikuotas erš
kėčių karūna.... Ir taip, žlugo malonios sva
jonės, kad Jėzus užims Siono sostų!...

Garsintojo balsas (kų-tik girdėti): Jėzus 
Nazarietis, žydų Karalius!

Uždanga.
TREČIAS AKTAS — ANTRAS PAVEIKS

LAS.
SCENA 1.

(Kloto m m ai Kambarys mažai kuo skiria
si nuo kambario antrame akte. Pasienyj brangiais 
audimais išklota sofa, ant kurios guli Proklė. 
Prie stalelio sėdi Pilotas ir prefektas, gerdamu iš 
brangių indų vyną. Aleksandras ir kiti vergai 
tarnauja. Kambaryj kas sykis eina tamsyn).

Pilotas: Dar tiktai trečia valanda, o taip 
sutemo tartum vidurnaktyj.

Prefektas: Kas valanda eina tamsyn. Tur
būt mėnuo užtemdė saulę.

Proklė: Saulė užtemo, nes ant Golgotos 
kalno prasidėjo žmogžudvstė.

SCENA 2.
Balsas (Šaukias toli, kurčiai, liūdnai): 

Melskitės už kankinamus!
Pilotas: Jau levitas šiaukia piliečius mestis 

už kankinamus.
Proklė: Pontijau, dar nepervėlu! Dar

yra laiko — atmainyk sav ištarmę. Tegul A- 
leksandras arba kas kitas nubėga ant Golgotos 
ir praneša centurijui tavo paliepimų. Mel
džiu tavęs visu kuomi kas tau brangiausiu šia
me pasaulyj. Pasiųsk bent kų — tepraneša ta
vo paliepimų.

Pilotas: Tu meldi negalimo daikto. Tu į 
tai žiuri moteriškės akimis. Nepridera, kar
tų ištarmę nusprendus, vėl atmainyti.

Proklė: Pontijau, tu vis-gi randi Apkal
tintų Teisiu!

Pilotas: čia esama priežasčių, kurių mote
riškė nesupras. Reikia ieškoti viešpatystės 
naudos. Pagaliaus kas su tavim — Rymo ma
trona rūpiniesi apie tūlų Žydų.

Proklė (tyliai Aleksandrui): Ar dar Lija 
nesugrįžo? Kas jų ten taip sutrukdė? Pa
žiūrėk, Aleksandrai!

Aleksandras: Tuojau, viešpatiene!
SCENA 3.

Prefektas. Jau suvis sutemo.
Pilotas (į vergus): Užžiebkite žiburius! 

(įeina Lija paskui jų Aleksandras; vergai ži
bina žvakių kandelebrus).

Nakties gilumoje.
Kada žvaigždės žibėjo 
Ant dangaus augštai,
Jų šviesa mirgėjo
Taip ramiai, lėtai.

O tulumon už jūrių 
Mėnulis keliavo, 
Jo šviesa vis nyko, 
Vis slėpė veidų savo.

Jūrių vanduo spindėjo, 
Liūliavo, ošė tykiai;
Kų tai slapto šnibždėjo, 
Pasauliui tyliai.

Tada mažas laivelis 
Plaukė pūčiam’s vėjo,
O jame Jonelis
Ir Marytė sėdėjo.

Marytė vis glaudės 
Joneliui prie šalies,
Jonelis jų spaudė
Prie savo širdies.

Jų dvasia linksminos 
Ir skrajojo augštai, 
Viens antrų ramino: 
‘ ‘ Mylėsimės karštai. ’ ’

Ir džiaugės jie laime, 
Pasaulio puikumu, 
Dalijos ta meile
Ir nakties gražumu.

Bet aušrinė žvaigždelė 
Apšvietė labiaus, 
O lengvioji valtelė 
Nuplaukė toliaus.

V. Ditkus.

Laiškas iš užjūrio^
Ona Meškauskaitė iš So. 

Bostono gavo šitokį laiškų iš 
anapus vandenyno.

Jau gavau tris laiškus, ma
no vardu rašytus...

Labai malonu girdėti kad 
Tamstos rūpinatės nuskriau
stos Lietuvos likimu. Lie
tuva išnaikinta, nuvargin
ta ir reikalauja pagalbos. Ma
lonus apsireiškimas, kad Ame
rikos lietuviai sukruto rinkti 
aukas skurstančiai Tėvynei. Ir 
Jūsų, Gerbiamosios, maldos 
į Augščiausiųjį nusiųstos ne
liks neišklausytos. Jos nevie
nam palengvins sopuliais su
spaustų krutinę.

Per Kalėdų šventes susiėjau 
su vienu žmogeliu, parvažia
vusiu iš Vokietijos nelaisvės. 
Tas žmogelis yra Veliuonos pa
rapijos. Jį paėmė tuomet, 
kuomet vokiečiai jau buvo su
ėję iki Velionai. Jis štai kų 
man papasakojo: Žmonės apie 
Skirsnemunę ir Jurbarku gy
veno, kaip gyvenę, tik An- 
drukaičio malūnas esųs nuvers
tas. Kų jis pasakojo — tai 
pats matęs, nes dienos laike 
jį varė vokiečiai per Šilinę, 
Skirsnemunę, Jurbarku — i 
Tilžę.

Tuoj po Kalėdų kun. Jova- 
rauskas gavo laiškų nuo Jur
barko klebono kun. Stachaus- 
kio, kurs rašo, kad mūsų 
kraštas likęs sveikas. Žmonės 
kaip gyveno taip ir tebgyve- 
na. Trobų sudegintų apie 
mus nesu. Tai-gi, matot, 
Gerbiamosios, kad mūsų kra
šte dar ne blogiausiai. Kaip 
ten bus toliau — vienas Die
vas žino.

Tiek šiuo kartu.
Su gilia pagarba

Kun. Iz. Tamošaitis.

Ir mirti nebus laiko.
• •

Vienų avį kerpant ir kitoms 
kinkos dreba.

SCENA 4.
Proklė (įLijų): Kaip ilgai tu užtrukai! 

Eik Šie greičiau; štai sėskis čia... kų matei? 
(kalbasi tyliai).

Prefektas (į Pilotų): Visgi tavo pati, vieš
patie, labai susirūpino. Matai moteriškė — 
prie tam turi gerų širdį. Nejaugi jų nors ko
kiu būdu iš tų nusiminimų išjudinus, palinks
minus ... __

Pilotas (Į vergus): Pakvieskite Sirijos ver
gus — tešoka, tepalinksmina nuliūdusių mū
sų matronų.

Proklė (pusbalsiai): Kas per skausmai, o 
Lija! Tau pasakojant, aš jaučiu tartum tos 
geležinės vinįs skriodžia mano rankas ir kojas. 
Širdis mano alpsta. Visos mano mintįs, visi 
jausmai ten... ten pas Jį... po tuo baisiu 
Kryžiumi. Čia jų juokai ir linksmybė... Išė
jus kur verčiau. Aš ilgai netversiu; eiva, 
Lija, eiva!

♦ •

Išeik be mylimo, ateik be 
laukiamo, tai geras būsi sve
čias.

• •
Kas pienų begerdamas dan

tis išdegė, tas ir į šaltų vande
nį pučia.

Ir duris uždarius laikas bė
ga.

• •
Muzikantas pakartas. (Sa

koma kojų užsigavus).• • •
Nepasirango, kaip drignių 

apsiėdęs.
• • •

Svetima našta visuomet sun-
• •



C... s

Ar yra Dievas! Rodos, tokį klausimą 
galėtų pastatyti tiktai mažas kūdikis, bet ant 
nelaimės, taip nėra Tas klausimas šiais 
laikais, o ypač tarpe Amerikos lietuvių, tai y- 
ra kasdieninis klausimas, kurį tampo visoki 
bedieviai, laisvamaniai ir socijalistai su“ cicili- 
kėliais” taip, kaip čigon’s plėkus, ir .kožnas 
savo išminties ir gudrumo masteliu mastuoja ir 
kraipo, kaip kalakutas uodegą, ir tarška, kaip 
gramafonas arba žydo šeine katarinka. Ir visi 
į laisvamanybės birbynėlę pūčia ir beldžia į so- 
cijalistišką barabaną, kad net dulkės rūksta ir 
žodžiai, kaip skiedros malkas kertant, laksto. 
Taip kad jau mūsų žmonelėms besiklausant 
tų zaunų net ausys atbunka ir dirksniai nusilp 
sta.

Taigi, tamstelės, nemanykite, kad ir aš 
į tą pačią dūdą, savo birbynės pūspiau. 
aš tamstoms paaiškinsiu tą dalyką taip, kaip 
jį aiškina ir supranta tikri mokslavyriai, 
ri mokslinčiai ir pasaulio galvočiai, universite
tų garbingiausi profesoriai ir specijalistai įvai
riose mokslo šakose. Žinoma, čia tiktai var
tosiu prirodymus ir išsireiškimus vien tokius, 
kokius ir nemokyčiausias žmogelis galėtų aiš
kiai ir lengvai suprasti ir įsitėmyti; dėlto ir 
vengsiu visokios moksliškos nombenklaturos ir 
tiem panašh} dalykų.

Kad yra Dievas visupirmiausia tai patvir
tina Švento Rašto senasis ir naujasis įstatymai, 
visi pranašai ir evangelistai su apaštalais.

Taip-gi tą patį patvirtina viso pasaulio 
tautų tikėjimas į Dievą.

Pereikime visą pasaulį skersai ir išilgai, 
prisiveizėkime visoms žmonių rasėms, tautoms 
ir giminėms, o pamatysime, kad visos tautos 
tiki į Dievą, tiki į Dievo buvimą. Ir tiki dėl
to, kad tai yra žmogui prigimta. Vieni gar
bina tikrąjį Dievą, kiti Dievo sutvėrimus ar 
gamtos apsireiškimams duoda Dievui prigulin
čią garbę, bet vienok, visi ar šiokiais, ar to
kiais būdais Dievą šlovina ir jam garbę atiduo
da ir tuomi pačiu jau liudija, kad Dievas yra.

neapsirikdami pasakyti, kad ta rūšis tik su ta 
vienysis, kad ta jungsis tik po du, o ta po ke
turis ir tt. Ir ką mokslinčiai nedarė norėdami 
kitaip jas suvienyt, su kitų rūšių atomais, — 
nieko negalėjo padaryti. O dėlko? Dėlto, 
kad ir tie mažiausi Dievo sutvėrimėliai pildo 
Dievo įstatymus ir tuomi patvirtina tiesą, kad 
Dievas yra, nes Jo įstatymus žino.

Jeigu matome, kad įstatymus pildo ir di- 
deliausi dangiški kūnai ir mažiausieji vos tik 
per padidinamus stiklus matomi atomai ir kad 
tie įstatymai yra kopuikiausia surėdyti, jeigu 
tie visi dalykai ir visų dangiškųjų kūnų keliai 
ir judėjimai taip matematiškai apskaitliuota ir 
nusverta, kad nieko nėra nei per daug, nei 
per mažai, tai mes žinome, kad turėjo būti 
tokia begalinė išmintis, kuri tą viską sugalvo
jo ir padarė, o tą begalinę išmintį mes ir vadi
name Dievu.

Jeigu mes matome kokį daiktą, ar maši
ną, ar laikrodį, ar ką kitą, — tai mes žinome, 
kad jį kas nors padarė. Ir juo mandresnis 
padaryta daiktas, juo žinome, kad ir tas, 
kurs tą daiktą sugalvojo ir padarė yra gudres
nis. Taip ir su pasauliu yra. Pasaulyje vis
kas taip puikiai sutvarkyta, taip matematiškai 
apskaitliuota, padalyta, taip visoki dalykai 
nuo didžiausių iki mažiausių kiekvienas savo 
vietoje ir savo tikslui tinka, geriausiai padary
tas ir pritaikytas, kad jau geriau ir būt nega
li. Dėl to ir tas kurs tuos dalykus sutvėrė ir 
sutvarkė, ta išmintis amžinoji, tas begalinis 
protas, tas sutvertojas ir yra tas, ką mes va- 

. diname Dievu.
Pasaulyje yra dvejopos spėkos: pirmos 

iš jų vadinama aukščiausiomis, o antros že
miausiomis. Prie augštesniųjų spėkų priskaito- 

| ma yra elektra ir mechanika, o prie žemesnių
jų arba žemųjų priskaitoma karštis arba šilu
ma.

Visos augštosios spėkos visados veržte ver
žiasi pereiti į žemąją spėką į karštį. Jeigu 
viena iš augštesniųjų spėkų pereina į kitą aug- 
štesnią spėką, tai jinai nieko nenustoja, jinai 
pasilieka tokia, kaip ir buvo pirm perėjimo. 
Paimkime pavyzdį tokį: su kiek elektros pada
rysi mechanišką spėką, su tiek pat mechaniš
kos spėkos tiek pat padarysi eiekiros. Arba at
bulai, su kiek mechaniškos spėkos padarysi 
elektros spėką, su tiek elektros spėkos pada
rysi mechaniškos spėkos, ir tose permainose 
vienos spėkos į kitą niekas nesumažins, spėka 

į pasiliks čielybėje .
Bet visai kitaip bus, jeigu mes -mechaniš

ką spėką apversime į karštį — tada jau su tuom 
karščiu mes galėsime tiktai puse tiek padaryti 
mechaniškos spėkos. Tas pats bus jeigu mes 
elektros spėką apversime į karštį, ir-gi su tuom 

' karščiu tik pusę tiek elektros tepadarysime. 
į Matote koksai didelis yra skirtumas iš permai
nymo vienos spėkos į kitą. Tėmykite tą apsi
reiškimą, nes jisai mums yra svarbiu dalyku 
mūsų tirinėjamame klausime. Jeigu du vaiki
nu imasi, tai jiedu abu sušįla. Ką tai reiš
kia? tas reiškia tą, kad jiems besiimant jų 
mechaniškoji spėka pereina į karštį ir dėlto jie 
sušįla ir susilpsta. Neteptais ratais važiuo 
jant, sukimosi meclianiškoji spėka pereina į 
karštį ir net vežimo ašį uždega ir tiems pana
šūs dalykai atsitinka ir tt.

Mes pasaulyje matome visame kame suki
mosi dangaus kūnų, tai yra mechaniškąjį jėgos 
eikvojasi. Tai kaip tamstos suprantate ir ma
note, ar pasaulis bus amžinai, ar ne? ar pa- 
štį ir tuomi pačiu ženklina, kad jinai nyksta, 
ekvojasi. Tai kaip tamstos suprantate ir ma
note, ar pasaulis bus amžinai ar ne ? ar pa
saulis turėjo pradžią, ar ne ? Aš manau, kad 
čia lengvai kožnas gal suprast, kad pasaulis 
turėjo pradžią, ir turės turėti pabaigą, nes 
eikvojant ar pirmiaus ar paskiaus, ar anksčiaus 
ar vėliaus — vis-vien ateis kada nors toks lai
kas, 
da,

Kritikas.

tik-

IS 
kiti 
kiti 
gal

Ne,
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Dievo buvimą liudija Dievo įstatymai.

Tamstos gerai žinote, kad kiekviena kara
lystė, kiekviena valstija, kiekvienos šalies val
džia išleidžia ir turi savo įstatymus, ir nepil
dančius arba peržengusius tuos įstatymus baud
žia. Bet pasakykit tamstos man, kada ta val
džia baudžia už peržengimą tų įstatymų? Aš 
taip manau, kad tamstos tuojaus atsakysite, 
kad tada baudžia, kada pastebi, kad jos įsta
tymai yra peržengiami.

O kaip tamstos manote, jeigu valdžia ne
matytų ir nežinoti}, kad įstatymai yra peržen
gti, nepildyti, ar baustų kaltininkus ar ne? 
Aiškiai matosi, kad ne. Nes kaip ir už ką ji
nai baus, jeigu jinai nežino ir nemato, kad 
jos įstatymai neišpildyta, peržengta, sulaižy
ta.

Dabar matote, kad apart šalies įstatymų, 
mes, kiekviena* žmogus turime savo širdyje 
įrašytus Dievo įstatymus ir už kurių peržengi
mą mumis Dievas baudžia Tegul žmogus 
tuos prisakymus peržengs nors paslapčiausioje 
vietoje, tegul nors mintyj, o bausmę Dievo 
tuojaus pajus, tuojaus pradės jį graužt jo są
žinė ir išmėtinėt už peržingimą Dievo įstatymų. 
O tas tai ir parodo, kad yra Dievas kursai žmo
gų baudžia už nepildymą jo įstatymų.

Jog Dievas yra, tai rodo Dievo darbai.

Prisiveizėkime šviesioje naktyje į puikų 
dangaus skliautą šviesiomis, žvilgančiomis 
žvaigždelėmis nusagstytą. Kaip jisai yra pui
kus, ir koki begalinė daugybė ti} žvaigždelių? 
o kiekviena kitokio didumo, kitokios šviesos, 
spindėjimo, blizgėjimo, kitaip šviečia, žibu 
riuoja, kitaip žėri: kiekvienos kitokia grožė. 
Bet paklausykime ką apie jas mokstinčiai-žvai- 
gždininkai astronomai pasakoja. Jie mate
matiškai apskaitliuoja jų didumą, šviesumą, 
sunkumą, tolumą, kaip jos toli randasi nuo 
saulės, nuo žemės ir viena nuo kitos, spėką, 
su kokia jos viena kitą traukia, greitumą, su 
kokiuom jos lekia savo keliais svieto dausų er
dvėse, ir tiktai parašytas tas skaitlines pa
mačius, žmogaus protas pasirodo menkutis. 
O kas tą viską sutvėrė, ir sutvarkė, koks tai 
turėjo būt išminties šaltinis? O tą išmintie: 
šaltinį, tą begalinę galybę mes ir vadiname 
Dievu. Kas nori plačiau sužinoti kaip sutvar
kyta dangaus kūnų padėjimai, koks jų didu
mas ir tolumas vieno nuo kitų, nuo ko pasida
ro saulės ir mėnulio užtemimai ir tiems panašūs 
dalykai, — tai tas tegul perskaito bent kokį di
desnį astronomijos vadovėlį, o jeigu neturi po 
ranka didesnio vadovėlio, tai tegul bent pers
kaito Flammarijono apie dangaus kūnus.

Dievo įstatymus pildo netik dangaus kūnai, 
bet ir mažiausi Dievo sutvėrifmėliai, iš kurių vis
kas susideda, kuriuos atomais vadina, kurie yra 
toki maži, kad norint sudėti iš jų šmotelį, to
kį didumą kaip ta dulkė, kurią, saulės spin
duliui kambaryje šviečiant, matai lakiojančių 
ore, — tai reikėtų visą žmogaus amžį suvartot, 
kad su sauja kas minutą imt po kelis milijo
nus atomų ir kraut į vieną krūvą, nes jie skai- 
tliuojasi sektilijonais. Tai tokių maželiausių 
atomų mokslinčiai yra ištyrę apie 80 rūšių, 
jų vieni yra tokie, kurie jungiasi į porą, 
yra tokie, ką vienijasi keturi į krūvą, o 
dar daugiaus. Bet mokslinčiai iš kalno,

I
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kad tos spėkos sumažės ir išsisems, o ta- 
žinoma, turi būt jo pabaiga.
Jeigu mes matome, kad svietas kada nors 

turės pabaigą, nes išeikvos savo spėkas, tai mes 
turime suprasti, kad jisai turėjo turėt ir pra
džią, o žinodami, kad iš nieko niekas pats pei 
save nepasidaro, tai ir vėl prieiname prie to 
paties išvedimo, kad tą viską sutvėrė kokia 
nors Galybė, Esybė, gudriausia, galingiau
sia, viską žinanti, viską permatanti ir viską 
galinti, o tą esybę mes ir vadiname Dievu.

Šv. raštas sako: “Darbai rankų Tavo, Vieš
patie, liudija apie Tave.”

DIEVO BUVIMĄ LIUDIJA PATYS 
BEDIEVIAI

Savo netikėjimu ir užsipuldinėjimais 
Dievo patvirtina tą tiesą, kad Dievas yra, 
jeigu Dievo nebūtų, tai jiems nebūtų nei
kalo ant Jo užsipuldinėti. O dabar jų sąžinė 
juos kremta ir graužia už jų netikėjimą, ir jie 
taip daro, kaip tas Lietuvos kurapkos, kurios 
žiemos laiku vanagą pamaniusios, sukiša gal
vutes į sniegą ir mano kad jau nuo vanago pa
sislėpė ir kad jau joms pavojus negręsia. Taip 
lygiai daro ir bedieviai; jie sau mano: — sa
kysime, kad Dievo nėra — ir nebus, o čia na
bagėliai labai apsigauna ir parodo savo nesusi
pratimą ir proto netobulumą.

O mes, broliai, tikėkime kad Dievas yra 
ir nesiduokime visokiems ištvirkėliams suklai- 
dyt, — o būsime ir čia ir po mirties laimin
gi-

F. V.

(Feljetonas)
Pagerėjus Amerikoje darbams, palengvės 

jo ir darbo susiieškojimas.
Užtai šiame laike darbą galima susirasti 

tokį, kokio tik norima.
Aš taip ir padariau.
Ilgai galvojau, kokio čia darbo ar amato 

reiktų pirmučiausia griebties ir suradau. Len
gviausiu ir smagiausiu darbu man pasirodė kri
tiko užsiėmimas. Prie jo ir palikau.

Ir kas-gi tokio prakilnaus, garbingo ama
to nenorėtų. Juk niekur patogesnio, tinka
mesnio, prieinamesnio, lengvesnio ir gražes
nio amato, . kaip kritiko, ir surasti negalima. 
Kritiką, šianditną visi skaito; mokyčiausi ir 
net pasaulio galiūnai prie kritikos Inkstą. Gi 
kritikui nereikia nei dirbti, nei mąstyti, nei 
galvoti, nei laikas gaišinti, nei smegenų mank
štinti dėl visokių protavimų ar išvedžiojimų.

Nu vėjai kur kiti ką veikia, atsisėdai, at
silošia! sau, kaip senovės bajoras, užsirūkei 
cigarą ar cigaretą ir, pūsdamas dūmus augš- 
tyn, žiūri, kaip kiti veikia ir kritikuoji sau. 

išgiriu, noriu — išpeikiu, noriu — 
valia.

tyn, žiūri, 
Noriu ką — 
pasmerkiu, noriu išgarbinu — mano 
Prieš kritiką niekas nei žodelio nedrįsta prasi
tarti. Supykai ant ko, ar tik norėjai pykti, 
tai jau nereikia nei matyti, nei žiūrėti, jau 
viską pirm laiko gerai žinai, kad ta ypata, ar 
tie, ant kurių aš pykstu, niekad nieko gero, 
arba man, kaipo kritikui, patinkamo nenu
veiks, nepadarys.

Kritikos, aštrios kritikos reialingumą 
pirm laiko permatau.

Kaip čia ne kritikuoti ir kaip-gi jie man, 
kaipo kritikui, galės irftikti ar patikti? Jei
gu aš ant ko supykau, tai jo ypata man išrodo 
konegražiausia, kalba jo nors būtų kaip aniolo, 
man išsiklauso kobiauriausia. Na, o kritiko a- 
kys ir ausys niekados niekur neklvs. Visada 
jos yra teisingiausios ir praktiškiausios.

Nuvėjau aną vakarą ant taip vadinamo 
teatro, kur lošė lietuvių jaunuomenės būrelis. 
Kad jau iš apgarsinimų žinojau, kad to vaka
ro lošime dalyvauja Vyčiai, tai žiūrėti į lošikus 
nebereikėjo. Iš kalno žinojau, kad gerai ne- 
loš ir man, kaipo kritikui, nepatiks. Užtai 
ir vakaran rengiausi ne prie tėmijimo į lošikus, 
bet prie kritikos.

Kad kritika geriaus nusisektų ir didesnę in- 
tekmę galėčiau padaryti ant savo klausytojų, 
pasirinkau vietą viduryj svetainės, taip, kad iš 
visų mano keturių šonų sėdėjo skaitlinga pub
lika. Atsisėdau, kojas pasidėjau ant prieš mane 
stovinčios kėdės, kepurę ant antros, “ overko- 
tą” ant trečios; įsikandau dantyse cigarą, užsi
degiau; išsiėmiau didelį popieros lakštą, išsi
traukiau vieną/iš septynių, kišenėj ant kabučių 
sukabintų paišelių, ir laukiu pasirodant kokio 
nors nenaudėlio.

Publikos prisirinko tiek, kad aš turėjau 
nuo kitų kėdžių nusiimti ir kojas ir skrybėlę 
ir savo gražųjį “overkotą,” mat, pritrūko sėdy
nių.

Išėjo vakaro vedėjas, (turbūt Vyčių pir
mininkas, nežiūrėjau) ir praneša publikai, 
kad tuojaus prasidės lošimas ir kas pirmiausia 
ant scenos pasirodys. Atsigrįžau prie manęs 
sėdinčios panelės ir kažką valgančios ir sakau: 
— Negerai, eidamas perdaug plačius žingsnius 
žengia ir per trumpai aiškina.

Kiti, aplink sėdintieji, išgirdę mano 
kritikos įžanginius žodžius, sužiuro į mane ir 
visi tėmija ką aš toliaus sakysiu. Mat, iš 
pirmutinių mano ištartų žodžių, visi suprato, 
kad čia sėdi nebile koks, bet pats garsusis to 
miesto kritikas, kuris daugiaus nieko neveikia, 
kaip tik kitus veikiančius kritikuoja.

Pakilo uždanga. Pasirodė ant estrados ir 
tie garsieji artistai, kuriuos kiti taip giria, gar
bina, /kaip geriausius.

— Gaila, kad atėjome, — pusbalsiai sakau 
šalę sėdinčiam savo draugui.

— Kodėl? man patinka, — atšovė jis.
— Labai gerai lošia, — atsiliepė užpakalyj 

mane sėdintis jaunuolis.
— Gerai! — surikau, — tai tu tiek išma

nai apie lošimą, kaip kiaulė apie debesį.
— O kokią jau dramatišką mokyklą pats 

baigei, kad taip daug išmanai? — kaž kas rū
sčiai klausia iš antros pusės.

— Tylėk! kužda jo draugas — kaip tu prieš 
jį gali kalbėti, jis kritikas, jis viską žino.

Tuo tarpu priėjo prie mūsų vakaro tvarkos 
dabotojas ir pasakė, kad mes su savo kritika 
eitumėm iš svetainės lauk, ir gatvėje ją užbaig- 
tumėm. Nors visiems labai nepatiko pono 
tvarkdario pasakytas kųmplimentas, bet sve
tainę apleidome. Potam parašiau “Keleivyj,” 
kad visas Vyčių lošimas išėjo, fe! Išsyk, kaip 
tik pradėjau kritiko priedermes pildyti, buvo 
labai nepatogu, sunku ir darbas mano mažai te- 
apsimokėdavo. Visas darbas ir pasirįžimas 
ką nors sukritikuoti ar išniekinti dažnai nuei
davo niekais, o pats už tas mano kritikas nuo 
pažįstamų gaudavau gerokai iškolioti. Žino
ma, ir dabar dažnai tas pats pasitaiko, bet 
kaip ir kiekvieno užmanyto tikslo atsiek imu i 
reikia perkentėti šunies kantrybę, tai taip-pat ir 
kritikui. Mat, seniau, kol dar nemokėjau 
rašyti, visą kritiką reikėdavo atlikti vien žo
džiu tarpe savo draugų, pažįstamų ir tt Bet,: 
taip darbą varant dažnai pasitaikindavo, kad 
pradėdavau pasakoti tiems, kurie tą patį da- i

lyką matė ir gerai patys apie tai žinojo. Už 
tai jie išgirdę iš manės, kaipo kritiko, tą pa
tį dalyką aiškinant kitaip, pradėdavo iš manės 
juoktis arba išvadindavo tiesiog melagium. 
Tas man, žinoma, labai nepatikdavo ir že
mindavo mano paties garbę, todėl kuogreičiau- 
sia stengiausi išmokti rašyti, kad tuos nesma
gumus prašalinus. Dabar, pramokus rašyti, 
viskas eina kuogeriausia. Nepatiko kas, ar 
supykai ant ko, tuojaus pasiėmęs plunksną, 
parašai kritiką, išpėrei kailį, iškoliojai, kaip 
patinka, išjuokei, pasiuntei viską “Kelei
viui” ir “Laisvei” ir atliktas kriukis.

Kad nežinotų, nesuprastų kas rašė — vi
sada po kritikos pasidedu slapivardę.

Visa bėda dar tik tame, kad mano gar
siųjų ir ąarbingųjų kritikų nepriėma į katali
kiškus ir rimtesnius tautiškus laikraščius. O į 
socijalistų laikraščius talpinamas kritikas labai 
mažai as kreipia atydos. Dažnai, kaip peiliu 
parveria mano širdį, kad užklausus kokio žmo
gelio, ar jis skaitė tokią ir tokią kritiką, iš
girsti atsakymą:

— Skaičiau, bet tokiems laikraščiams, tai 
negalima tikėti, nes nežinai, ar ten buvo tiesa 
ar ne. Kitas sako: —

— Tuose laikraščiuose dažnai tokių nebūtų 
ir negirdėtų dalykų ar stebuklų galima prisis- 
kaityti, kad neverta į juos nei žiūrėti. Tre- 
čias-gi priduria:

-»■ Tokią kritiką ant katalikų galėjo para
šyti bile piemuo, juk ten aprašomo dalyko 
teisingumo niekas nereikalauja, ką parašei ir 
gerai.

Bet nepamislykite, kad aš esu jau toks 
bedievis, kad visus peikiu-ar niekinu. Vi
sai ne, aš esu toks pat katalikas, kaip ir jūs 
visi. Tik kritiko darbą dirbdamas kitaip ne
galima, — reikia kritikuoti viskas. O kad 
mano kritikų kiti laikraščiai nepriėma, kaip 
tik socijalistiški, tai vietoj kad siuntus į gur
bą, pasiunčiu į jų laikraščius, už tai jie man 
dar ir ačiū ištaria. Šiandieną jau vakaras ne
bėra kada su ilgomis kritikomis užsiimti, rei
kia eiti gultų. Rytoj turiu bėgti apžiūrėti 
kleboniją ir bažnyčią ar ten nesurasiu ką pakri
tikuoti. Reikia būtinai ką nors surasti, nes 
ltaip laikraščių agentas, nesuradęs per metus 
12 nauji} skaitytojų, nustojo būti agentu ir 
visų teisių, taip-pat yra ir su kritiku. Jeigu i 
per visą savaitę nei vieno kritiško dalyko nesu
randa, — nustojo kritiko vardo. Ir socijalistų | 
laikraščiai, kurie šiandieną mano kritikų apie 
katalikišką veikimą laukia išsižioję, ne-į 
turėtų kuomi laikraščio skilčių užpildyti. 
Turėtų išleisti baltą popierą, nuo ko skaitytojų 
akys ir sielos nušvistų. Reikia dirbti.

Striukis.

Lepinamas,-neprisilepsesi
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Dvasiškas Direktorių.
Kunigas F.

50 W. Siith St^ 
So. Boston, Mbm 

Pirmininkas.
Motiejus Žiobs,

29 Webster St., 
Molden, Mass.

PagelbininkS.
Marijona Juškiene,

129 Melrose St., 
Montello, Mase. 

Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas^

242 W. Broadway, 
So. Boston, Maso.

Iždininkas.
Mikolas Venys, 

28 Story St 
So. Boston, Masą. 

Globėjai. __
Jonas Petrauskas,

66 W. Fifth St
So. Boston, Mass. 

Vincas Kudirka, 
37 Franklin St, 

Pranas Kuras,
457 Pieasant St., 

Norwood, Mass.
Literatiška Komisija.

Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
Pr. Gudas,

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

F. Viraks,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

“DARBININKO” AGEN
TAMS IR PLATINTO

JAMS.

Dabar geriausia proga, pa 
sirodvti uoliais platintojais ka 
talikiškos spaudos.

Utarninko ir ketvergo “Dar 
bininko” No. parsiduoda po ! 
centu, subatos 3c. Gabus i 
apsukrus veikėjas gali gam 

' daug išplatinti, jeigu pats ne 
gali pardavinėti suorganizuol 
vaikų būrelį, jie geriausiai iš 
platins.

Taip-gi neužmirškite parsi 
traukti iš “Darbininko” kny 
gyno visokių knygelių, laba 
pigiai galite gauti.

“Darbininkas” priima viso 
kius spaudos 
tus, tikietus, 
tt. ir atlieka 
ir pigiausai.

Remkite kuo galite, nes ži 
note kad “Dagininkas” vie 
nintėlis darbininkų užtaryta 
jas.

Visokiais reikalais kreipki 
tė:

I darbus, plaka 
konstitucijas i 

darbą geriausia

Karčrudės Ponpalas buvo labai netikęs 
ponas, nors jį tėvas iš mažens leido į mo
kyklą, bet mažai ką išmoko, nes tėvas per
daug lepino, ir visą valią jam davė, ką tik jis 
norėjo, tai darė. Būdavo, kaimynams langus 
daužydavo, ir per dienas su žydukais pešda- 
vosi ir mušdavosi. Kaimo dori vaikai su juo 
nesusidėdavo. Mat, jis buvo truputį pono sū
nus, jo tėvas ant nuomos laikė Karčrudės pali- 
varkėlį. Kol tėvas pats vedė ūkę, tai dar 
šiek tiek gyveno. Jaunas Ponpalas jau buvo 
vyruku, bet kad ką padėti tėvui, tai ištolo 
bijojo rankas susitepti. Visas jo buvo užsiė
mimas — su valščiaus raštininkėliais pakazy- 
riuoti, arba muškietą (šaudyklę) pasiėmęs ei
davo į girią medžioti. Tėvas sūnui vis davė 
valią. Galop, tėvui numirus, jaunas Ponpa
las neilgai betverė palivarką laikyti, tuoj iš pir
mo, jam neapmokėjus nuomą (randą), palivar
ką nuo jo savininkas atėmė, na, ir liko pli
kas, kaip tilvikas.

Jis, nors ir praleidęs visą tėvo uždirbtą 
grašį, bet nemetė savo mylimo amato, me
džioklės; kur buvęs, nebuvęs, tai jau ir traukia 
į girią. Tuo metu jau jį visi ant juoko laiky
davo: jau nė valščiaus raštininkėliai kazyruoti 
nepriimdavo; ką-gi veiks su pliku.

Jo nupuolimo priežastimi buvo vietinė 
karčiama, kuri ilgus metus traukė syvus ne tik 
iš jo vieno, bet ir iš visų dvariokų, kumečių ir 
antrininkų, kurie ponui neapsižiūrint, vog
davo iš dvaro ką sugriebdavo, o pas žydą kar- 
čemr.inką viską pragerdavo. Kiek tik atme
nu nuomininkų, tai visi tuščioms rankoms iš
eidavo.

Kartą Ponpalas eina, kaip paprastai bū
davo, su muškietų pagiriais, randa — Kup 
rių kaimo piemenis beganant, ir klausia:

— Vaikai, ar nematėt čia kurapkų? 
Vienas iš krūvos atsiliepė:
— Mačiau, mačiau, pon Ponpals. 
— Ar daug? — paklausė Ponpalas.
— Apie kokią dvyliką. — Atsakė piemuo 
— Ar senai kaip matei? — Paantrino.
— Pernai penkias, o užpernai septynias, 

— pašiepdamas atsakė vaikėzas.
Susigėdęs Ponpalas nudūlino toliau. O mat 

vaikėzas įspėjo; užpernai žydui karčemninkui 
Ponpalas davė septynias karves, tik vien už 
tą, kad gautų degtinės ir kitokių likierių, o į 
pernai paskutines penkias atidavė. Bet suma■ 
ir palukai (procentai) prie to nesiskaitė. Ga-1 
lntinai tas pats žydas paėrn/ ir paskutinibs ja- i 
vus.

j

J. V. K • • • *•

“Darbininkas^”
242 W. Broadwayį

So. Boston, Mass;-

PAIEŠKOJIMAS IŠ RUSI
JOS.

Paieškau Petro Pleškosc i 
Padvariečių, Jono Sriliekio i 
Unciškių ir Kazimiero Janiske 
vičiaus kaimo Mėžiniu, _jisa 
gyveno pirmiaus Bostone, taip 
gi Juozo Gaidalionio, kurie 
sūnus randasi Tver’i. „Žino 
darni apie juos malonėkite pra 
nešti po šiuo adresu:

Gorod Tver Malaja 
Samara Dom No. 32’3 
Paulina Januškevičienė

Paieškau dėdės Juozape 
Klingos, Kauno gub., Paaevė 
žio pav. Vabalninku parapijos 
Ugalaukiu kaimo, re:enai gy
veno apie Bostoną.

Turiu svarbų reikalą, jis 
pats ar kas kitas praneškite 
šiuo adresu:

Kazimieras Meliaška
180 Freedom St., 

Athol, Mass.

LIETUVIAI PAVESKITE 
DARBUS SAVIEMS.

Geriausias Lietuvis siuvėjai.
Siuvu vyrišku* ir moteriš

kus drabužius, sulig naujau- ; 
' sioa mados, 

j; Taisau, prosinu. valau ir 
> dažau senus. Taip-gi kuni- 
\ ganis siuvu SH'TON’t’S ir 

esu gerai jsipraktikavęs ta- 
me darbe, kaip Lietuvoje, 

ji taip ir čia Amerikoje. 
]! Darbą atlieku greitai ir pi- 

; giai.
•Teign kas reikalauja, 

bą prfsiimu ir pristatau 
i siog j namus.
; Tel. Charter 2954-4

K. MAZALAS;
<

<f*r- 
tie-

<
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dabar 
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kurios 
ragino
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Dėl patogumo ir parankumo visokius čekius 
ir money orderius prašom e išrašinėti ant “Darbi
ninko” vardo kokiam ne būk reikalui tie pinigai 
būtų skiriama ar tai bū tų prenumerata, ar kny
gų užsakymai, ar mokesti s į L. D. S.

Eana iš So. Bostono utarninkais, ketvergais ir subatomis 
ddžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Šv. Juozapo 

Darbininkų Sąjunga.
Prenumeratos kaina:

Metams tris kartus savaitėje________ ______ $3.00
Pusmečiui ” ” ” _______________ $1.50
Utarninko ir ketvergo atskiri numeriai po----- 2c.
Subatiniai numeriai po___________________ 3c.
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:

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

‘DARBININKAS”

(The Worker) •
The Lithuanian tri-weekly paper.

Published every Tuesday, Thursday, and Saturday by 
’St Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.

Subscription Rate s:
Yearlv___________________________________ $3.00
6 months_______________________________$1.50

Advertising rates on application 
Address all communications jo

DARBIN INKAS,
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

%

Palyginimas — ne amerikiečių 
naudai.

'Palyginę Lietuvos visuome
nę ir jos veikimą su mūsų, a- 
merikiečių visuomene, mes ma
tome didelį skirtumą. Te
nai nuo pat pradžių šios bai
sios karės mokėjo dirbti išvien 
visi tie, kuriems Lietuvos gy
vybe ir gerovė tikrai rūpėjo. 
Lietuvių Draugija n. n. karės 
šelpti iš pat pradžių jungė vi
sus tautiečius ir kunigus, ir 
svietiškius, ir tikinčius ir ti
kybinius indeferentus, mokan
čius pagerbti tikinčiųjų jaus
mus ir nebijančius dirbti bend
rą darbą su kunigais. Tik 
įnaža saujelė nutautusių laisva- 
rmanių niekaip nagalėjo ir lig- 
šiol negali įsikinkyti į bendrą 
Iaetuvai naudingą darbą. Jie, 

ikiek tik galėjo, trukdė tėvy
nainių darbą ir šmeižė Lietu
vių Draugiją. Neužteko šmeiž
ti Rusijoj, atsiuntė šmeižikus 
dar ir Čia Amerikon.

Gražiu vienybės pavyzdžiu 
buvo paskutinis suvažiavimas 
Petrapilėje, į kurį suskrido 
visi žymesnieji Lietuvių Drau
gijos veikėjai ir svarstė ne tik 
šelpimo reikalus, bet ir Lietu
vos politikos ateities reikalus 
(ant kiek prie dabartinių Rusi
jos sąlygų galėjo svarstyti). 
Suvažiaviman buvo kviesti ir 
visi kairieji veikėjai, pirmei- 
viai-laisvannaniai, tiek dėju- 

> šieji energijos trukdymui Lie- 
tavių Draugijos darbo. Pir- 
naeiviai-laisvamaniai, susispie- 
tosieji dabar apie “Naują Lie- 
larvą” neįstengė susivienyti 
Šuo momentu ir visi išvien už- 
įboikotuoti Lietuvių Draugijos 
sumanytąjį darbą. Tų darbų 
didumas ir naudingumas juos 
tarsi už ausų kelte kėlė iš tam
sos ir neapykantos — į šviesą 
ir naudingą darbą. Tai-gi kai
kurie neiškentė ir atėjo į susi
važiavimą. Tečiau jų tūzai— 
atstovai Keinys ir Januškevi- 
x5.us, taip-pat Požėla ir kiti, 
nenorėdami sutepti savo “čys- 
tatos” (gink Dieve, dar galė
jo prisiliest prie kokio kunigo) 
suvažiavime nepasirodė. Bu
vo išrinkta Jungtinė Taryba, 
pasivadinusi Tautos Taryba, 
kurios priedermė bus rūpin
ties visa Lietuvos ateitimi ir 
kuri vienys visas lietuvių pa
jams. Tarybon pateko maž- 
rr- i svietiškiai inteligentai, 

matome išrinktą ir kunigą 
~ f. P. Bučį. Buvo rinkti ir 
teinys su Januškevičių, bet 
r panorės jie toje taryboje da- 
yva tai dar klausimas.
Mp jau nesykį pirma taip ir 

<dabar užjūrio lietuviai atsiun
tė mums, amerikiečiams, bal- 
■sa. kad mestame savo kivirčius 
ir urivienytume bendram dar
bui gelbėti Lietuvius, esančius 
po vokiečiu. Su pabėgėliais į j

pasmerktų kiekvieną tokį pikt- 
žodžiautoją. Čia gi ne tik so- 
cijalistai, bet ir Rimkiniai 
“tautiečiai” išdrįsta reikalau
ti laisvės piktžodžiauti tokiam 
“sveikatos akademijos kuni
gui Mockui,” čia ir padorusis 
tautietis .Balutis neišdrįsta pa
smerkti Mockaus blevyzgų, čia 
net padoriausis iš tautiečių Ka
ruža pripažįsta keistu dalyku, 
kad Lietuvių Draugija parūpi
no pabėgėliams maldaknygių.

Tai-gi iš to palyginimo ir 
matome, kad Lietuvos inteli
gentija ir visuomenė yra daug 
sveikesnė ir protingesnė, 
gu

Rusiją jie jau patys duosią ro-1 
dą. Indomu tai, kad kai šuva-! 
žiavimo dvasios reikalų sekcija 
nutarė tarp kitų dalykų rūpin- 
ties geriau ir tikybiniais pabė
gėlių reikalais, parūpinti jiems 
kunigų, maldaknygių ir tt., ir 
kada tie nutarimai buvo pers
kaityti visų bendrame susirin
kime, neatsirado nei vieno, 
kurs būtų mėginęs priešinties. 
Jei būtų ir atsiradęs, tai be- 
abejonės jį būtų visi užrėkę, 
kaipo kvailai išsišokusį, krei
vai nudurusį. Reikalas visiems 
buvo aiškus, taigi vienbal
siai ir buvo priimtas .

Tuomtarpu kaip-gi į visa 
tai atsinešė Amerikos lietuviai 
socijalistai ir pirmeiviai. So- 
cijalistai, žinoma, nerado ge
ro žodelio visam tam suvažia
vimui. A. Rimka “Ateityje” 
išbarė savo “demokratus,” ko
dėl jie nesusitarę eiti išvien: 
arba, gird, reikėjo užboiko- 
tuoti visiems, arba visiems nu
eiti į susivažiavimą ir aiškiai 
pastatyti lietuvių ‘ ‘ demokra
tijos” reikalavimus, kurie 
jeigu nebūtų bovę išpildyti — 
tuomet demonstratyvai apleis
ti suvažiavimą. Tiesa, Rimka 
nepasako, kokie tie demokra
tijos pareikalavimai turėjo bū
ti ir kuo suvažiavimas prasi
žengė prieš demokratijos prin
cipus. Bet mes lengvai gali
me dasiprotėti, kad Rimkos 
akį piktina ypač kunigai ir 
maldaknygės, kurie ir kurios 
yra, rodos, didžiausi prieši 
ninkai “rimkinės demokrati
jos”. Juk ir suvažiavimo at
sišaukimas į amerikiečius (de
dame į šitą numerį) irgi ne
patiko Rimkos demokratiškam 
ūpui. Mat toje komisijoje, 
kuriai buvo pavesta sustatyti 
tą atsišaukimą buvo du svieti- 
škiai ir vienas kunigas. Rim
ka nužiūrėjo net kunigo Tumo 
stylių tame atsišaukime ir jau 
to vieno užteko, kad sušnypš
tė “Ateityje” piktai prieš tą 
atsišaukimą.

Bet ar-gi tik vienas Rimka 
čia toks. Antai laikraštis 
“Katalikas” nuolat klejoja a- 
pie neapykantos platinimąsi 
vien dėlto, kad kunigai uoliai 
veikia visuomenės dirvoje. 
Tautos Fondas mūsų visų anti- 
kuniginių “demokratų” boi
kotuojamas ir šmeižiamas vien 
dėlto, kad tarpe jo darbinin
kų ir veikėjų matome ir kuni
gus. 20 centų iš to fondo eis 
politiškiems reikalams. Tai-gi 
gal, ir kunigai turės balsą, 
kaip tuos 20 centų išleisti! Bai
sus daiktas! Nelaimė tautai! 
Žūva demokratija, pažanga, 
laisvė, žūva viskas- nes kuni
gai nori būti gerais Lietuvos 
piliečiais ir rūpinties drauge 

j su kitais Lietuvos politiška 
laisve.

Tenai niekas neišdrįs tyčio- 
ties iš tikinčiųjų jausmų. Stip
ri visuomenės opinija tuojau

musiškė.
KAIP PASIDARĖ 

SKIRTUMAS?

Skirtumas tarp Lietuvos ir 
mūsų visuomenės atsirado iš 
to, kad Lietuvos tikintieji 
žmonės ir dvasiškija jau sykį 
ant visados iškovojo sau pilie
tybės teises. Tikyba, Bažny
čia — pripažįstama tautos rei
kalu. Iškovojo jie tai savo pa
jėgomis, savo darbu, pasišven
timu. Jie buvo vieni iš pir
mųjų tautos dvasios budintojų, 
jie paskutiniuoju dešimtmečiu 
didžiausi indėlį padarė mūsų 
tautos kultūron. Maironis, Ol
šauskas, Dambrauskas, . Tu
mas, Gustaitis — tai vardai, 
kuriuos Lietuva visuomet mi
nės su didžiausia meile ir pa
garba. Apšvietimo draugijo
se, mokyklose, spaudoje, e- 
konomiškose organizacijose — Į 
visur matėme pirmose eilėse I 
veikiant tikinčiosios visuome- i 
nes atstovus ir vadus. Jei ne 
ta karė — mūsų vyskupas Ka
revičius po kelių metų būtų bu-j 
vęs toks pat tautos vadas, kaip 
rusinu — vyskupas Šeptvckis. 
Bedieviams-pirmeiviams liko 
tik bergždžias ir nedėkingas 
darbas šmeižimo ir juodinimo 
kunigų.

Tai taip buvo ir tebėra Lie
tuvoje. O gi čia Amerikoje? 
Mūsų išeivija buvo nelaiminga 
tuo, kad beveik iki paskutinių
jų laikų katalikai buo apsnūdę 
ir iškrikę. Tuo tarpu su visu 
įnirtimu buvo inkibę į juos 
trys didžiausi jų priešininkai: 
1) Šliupo dvasia ir visi tos 
dvasios produktai (bedieviško
ji inteligentija, bedieviškoji 
spauda, 2) tvirkinantis socija- 
tizmas, 3) svaigalai, saliūnai.

Keletas paskutiniųjų metų 
rodo jau, ačiū Dievui, atsi
peikėjimą katalikų visuome
nės. Vietą Šliupines ir soci- 
jalistiškos spaudos pradeda už
imti dora spauda. Katalikai 
darbininkai jau ima suprasti 
pragaištingumą bedieviškojo 
socijalizmo; uoliai kovojama 
prieš girtybę ir platinama blai
vybė.
TAUTOS GRIOVIKAI TEN 

IR ČIA.

Kaip matome, jog Lietuvo
je tų kraštutiniųjų gaivalų, 
griaunančių tautiškus darbus, 
yra nedaug. Beveik visa in
teligentija eina išvien su tikin
čiąją Lietuva. Visai kas ki
ta čia Amerikoje. Čia bene 
didžiuma šiokios tokios inteli
gentijos ir labai daugelis pra- 
sitrynusiųjų darbininkų — ei
na prieš savo tikinčiuosius bro
lius ir jų darbus. Apie soci- 
jalistus, šakininkus — jau nė
ra nei kalbos. Bet ir mūsų 
neva vidurys, t. v. “tautie
čiai,” savo didžiumoj, rodos, 
labiau palinkę į socijalistų, ne
gu į katalikų pusę. Per daug 
dar stipriai į juos veikia Šliu
po dvasia, per ilgus metus 
pasisekė inkvėpti jiems kunigų 
baimę ir neapykantą; iš antros 
pusės patys katalikai dar nėra 
ant tiek sustiprėję, kad užim
ponuotų ir patrauktų prie sa
vęs kitus taip, kaip patraukė 
Lietuvos katalikiškoji visuo
menė.

Antra vertus, jau gan nuo 
seno yra čia gyvas kūnas, or
ganizacija, kuri vienija visus 
laisvamanius, kaip socijalistus, 
taip ir tautiečius. Tai SLA. 
arba, taip vadinamas, “tau
tiškas susivienijimas.” (Tauti
šku jisai vadinasi tik per ne
susipratimą. Kadangi jisai y- 
ra priešininkas tautiškos vie
nybės, remia Bulotą, nedavė 
ingaliojimo Karužai ir tt. ir 
tt. — Kadangi turi savyje la
bai daug prieštoutiškų gaiva
lų ir kadangi jisai yra didžiau
sia visų mūsų laisvamanių

tvirtovė —: todėl jį ir reikėtų 
vadinti ne tautiškuoju, bet lai
svamanių susivienijimu”). Ta
sai susivienijimas jungia so
cijalistus su “tautiečiais.” 
Jisai auga, stiprėja. Ir vie
nų, ir kitų visa viltis — tame 
susivienijime. Daugiau stip
rių organizacijų jie nei neturi. 
To gi susivienijimo gerovė ir 
pasisekimas reikalauja, kad 
tarpu socijalistų ir tautiečių 
santykiai būtų kuogeriausi. Ir 
dėlto, kuomet pairo tarybos 
apie bloką tarp katalikų ir j 
tautiečių, “Ateitis,” “Tėvy 
nė,” “Keleivis,” “Naujienos” 
ėmė kalbėti karštai apie bloką 
tarp socijalistų ir ■“ tautiečių. ” 
Šiandien tai jų svarbiausias 
dienos klausimas. Dėlto “A- 
teitis” taip širsta ant Brook- 
lyno tautiečių, kam tie pas
merkė Bulotos ir socijalistų 
fondo taktiką.

Tasai laisvamanių susivieni
jimas, tasai ėjimas prie bloko 
visų nutautusių, prieškrik
ščioniškų gaivalų — ir uždeda 
svarbias priedermes ant kata
likų visuomenės: šviesties, or- 
ganizuoties, platinti savo spau
dą, budinti dar snūduriuojan
čius savo brolius. Mūsų — 
milžiniška didžiuma. Tai-gi ir 
ateitis be abejonės priguli 
mums. Tik reikės uoliai pa
dirbėti.

Per atbudimą ir sustiprėji
mą tikinčiosios visuomenės — 
į Tautos garbę, laisvę ir gero
vę!

vę nuomonėmis ir Įsitikinimais, 
Tečiaus ne taip sunkiai rado
me bendrą tai gadynei kalbą, 
kuri plaukia iš to pat bendro 
žmoniško šaltinio — artimo 
meilės, jo užuojautos.

Apie didelius to trijų dienų 
susivažiavimo darbus Jūs bro
liai išeiviai, patirsite iš savo 
laikraščių. Lygiai ir tai, ką 
paskui veiks mūsų išrinktoji 
Tautos Taryba, kuri privalės 
būti, taip sakant, Tautos sme
genis ir jos sąžinė.

Gi tuo tarpu Suvažiavimas 
yra nutaręs, nieko nelaukiant, 
paleisti į Jus širdingą pasvei
kinimą ir šį žodį.

Pasidžiaugęs Brolių Išeivių 
Iduosnumu, ta neapsakoma sa
vo likusių tėvynėje brolių u- 
žuojauta, tuo greitu jų gelbė
jimu iš visokių visokiausių ne
laimių, tuo pat sykiu paima- 
nojo ir dėl jų nesantarvės šel
pimo darbe, dėl vis dar nesu
taikinto, nekoordinuoto pa
šalpų rinkimo ir jų dalijimo 
darbų.

Ir iš už jūrių marių sukliko:
— Amerikos Lietuviai ir 

Jus kuopon!
— Meldžiamieji, kuoveikiau- 

siai raskite jūs bendrą darbą 
gelbint Lietuvą nebe iš laikiną 
nelaimių, tik iš pat mirties 
nasrų! Ir dar baisesnio už mir
tį — ištirpimo svetimi} gaiva-

lų juroje -
— Rusijos sienose mes ir pa

tys bene apsieisime. Gi Jus, 
neutralių valstybių piliečiai, 
šokite gelbėti tų, kurių mes 
nepasiekiame — Lietuvos sie
nose likusių, nepamiršdami ir 
Prūsų Lietuvių belaisvių, varg
stančių Rusijoje.

— Dabar tas bus didesnis 
progresistas, didesnis krikš
čionis, kas greičiaus ir suma- 
ningiaus išties pašalpos ranką 
po vokiečių vargstantiems bro
liams.

Atminkite, jog nėra galo 
krašto jų nelaimėms! Jei vie
noje tik Naumiesčio apskrity
je žalos pridaryta už 20.000.000 
rublių ir sveikų ar bent nedaug 
teapgriautų viensėdžių beliko 
tik 3 nuoš., tai kiek gi blogy
bės susidarys visoje Lietuvoje.

— Broliai! šalin tam sykiui 
visi asmens dalykai, visos par
tijų varžvtiniės! Jas ir paskui 
atrasime. Dabar visi bėkime, 
kas ką sugriebę, kur skęstamą 
ir pagalbos šaukiama!

Sudarykite savo Komitetą 
ir siųskite jį Lietuvon!

Karti būtų ironija skaityti 
ir išrodinėti, kieno paduotas 
duonos gabalas bus alkanam 
sotesnis, o drapana šiltesnė!

Neužmirškite kits kitą! Tai 
mūsų visų brandos egziminas!

(“Lietuvių Balsas.”)

nei vartų tokiem neatidarė.
I Čia kokis neaiškus fotogra- 
fistas buvo prašyti paveiliji- 
mo toms prakalboms, bet val
džia pareikalavo to “fokerio” 
popierų, darodant kad jis e- 
sąs kunigu; kurių žinoma, ne
galint parodyti, negavo pro
gos nosį įkišti į Pittstoną.

Buvo paskui nuvažiavęs į 
Exter, Pa. Netoli Pittstono. 
Gavo salę. Išrodė gerai, už- 
tatgi pradėjo Pittstonui liežu
vį rodyti. Bet salės savinin
kas, sužinojęs prie kokios kle- 
sos Mockus priklauso uždarė 
jam salės duris.

X. J. Kostougoluriskis.

BROOKLYN, N. Y.

Dvi mirtys.

23 d. balandžio per Velykas 
mirė gerai žinomas brooklynie- 
čiams saliūnininkas P. Drauge
lis ir siuvėjas Brazaitis po ope
racijos.

Broliams Ameri
kiečiams žodis.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

Lietuvių labdarių ir šiaip jau 
visuomenės veikėjų suvažiavi
mo, vasario 23, 24 ir 25 d., 

Petrapilyje.
Trenkė Kofaš į gimtąją mū

sų šalį. Išdraskė tėvų protėvių 
lizdelius, išmėtė lėtus žmones 
po visus kraštus.

Raistų liūnai tapo mums guo
liu, šlabdrabos, žvarbai ir žie
mos speigai — antklodė. 

Nutrukome, nuplyšome. 
Skarmalai beliko ant mūsų ko
jų. O badas viduriuose.

Lietuva patvino tokiomis ne
laimėmis ir tfekuo jų, kokių 
ir kiekos per visų amžių am
žius nebuvo patyrusi.

Visi besirgome viena ta bai
siausia šių dienų liga — savo 
skriauda.

Ne, ne savo, tik savo bro
lių. Kur čia beatminsi savo 
priepuolį, kad sale savęs matai 
dvigubai, trigubai didesnę ki
ti} nelaimę.

Tavo vaikai savo galvas pa
klojo kruviname karės lauke. ; 
Bet jo štai skurdas ir trukumai 
atėmė ir mažutėlius su moteri
mis.

Iškrikome po visas šalis, it 
vanago patramenti višteliai.

Ir ėmėm spiestis kuopon, di
desniais ar mažesniais būriais 
būreliais, nuogas, anot to, pli
ko gelbėti.

Darėme komitetus ir ištisas 
šelpimo draugijas.

Kits kitam elgetavome, kits 
kitam pašalpos ir pagalbos ie
škojome.

Beldėme į vyriausybių du
ris.

Ir mūsų darbas nebuvo be 
vaisiu. Kas atsidūrė priešinin
ko dar neužimtose vietose, tas 
jau dabar apginama bent nuo 
alkio, šalčio ir tamsos; tas 
suglobiama bent juoda duona, 
mokykla ar darbu.

Nenugalėta skurdas ir mir
tis, tai nors nebe taip baisu, 
kad jau galima imtis su jais, 
nepasiduodant inertingai, kaip 
pirma.

Kur čia beatminsi kitus — 
asmens ar partijų — dalykus, 
savo krypsnius, savo simpati
jos ar antipatijos.

Šiam sykiui pas mus bėra 
žūstantieji ir gelbentieji juos.

Visa tai apkepurėjo šios iš
imtinai paikios valandos, kada 
Lietuvių Draugijos dėl karės 
nukentėjusiems šelpti, Lietu
vių Draugijos Centro Komite
tui drauge su Maskvos ir Pet
rapilio Draugijų Komitetais 
pakvietus, nuoMaskvos ir Ode
sos, nuo Volgos ir Baltijos pa
jūrių susirinkome arti šimto 
Lietuvių Labdarių Draugijų 
atstovų ir žymiųjų visuomenės 
Veikėjų Savažiavime kokie bu-

GIRARDVILLE, PA.

Mūsų apylinkės laisvame 
nių apšvietos vaisiai!

Mūsų laisvamaniukai ‘ ‘ ap- 
i sišvietę” iš savo palaidų raš
tų, užsipylę rudžiu akis, bet 
visgi susitvirtinę ir atlikę išpa
žintį pas savo dvasišką vado
vą Mockų, pradėjo rodyti sa
vo mokslo vaisius.

Pirmiausiai pastebime pas 
juos susipratimo ir gėdos visi
škai nustojimą. Visur jie pra
šyti ar neprašyti veržiasi ir 
siųlosi su savo nusidėvėjusia, 
kvailai suprasta laisve, 
manys kokį susirinkimą, 
bels koksai dykaduonis, 
manys pasipinigauti, 
dirbti tingi, o mokslo ne
turėdamas geresnės vietos ne
gauna, na ir mūsų laisvama
niukai lando visur su savo pa
garsinimais.

Nepasisekus primedžioti į 
savo varžą po karčiamas, žiū
rėk, snapso nekartą vargšai 
ties bažnyčios durimi, kaip 
Lietuvoj ubagai, ir laukia ar 
nesiduos kartais neatsargesnis 

1 suvadžioti ir patraukti į savo 
susirinkimą.

— Neapseina nabagai be ka
talikų niekur ! pasigavę men
kiau susipratusius tyčiuojasi 
kiek įmanydami, išjuokę ma
nydami, kad tokiu būdu padi- 
dįs savo riedorą armiją. Ste
bėtis tik reikia iš laisvamaniu- 
kų begėdiškumo išjuokti savo 
brolio švenčiausius dalykus, 
nemažiau reikia stebėtis iš 
kaip kurių katalikų nesusipra
timo, kurie duodasi išjuokti ir 
da už tai užsimoka.

Jau keletą kartų vietinis 
kunigas turėjo nuvaryti tuos 
neprašytus svečius nuo bažny
čios durių, bet žinai, laisva- 
maniukas be gėdos, per vie
nas duris išvarytas lenda pro 
kitas. Vieną kartą net mies
to galva turėjo tuos begėdžius 
nuvaryti nuo bažnyčios durių. 
Jųjų laisvas apsišvietimas atė
mė nabagams paskutinę gėdą, 
tai-ką-gi nuo tokių žmonių no
rėti geresnio pasielgimo.

Toliau “laisvojo apsišvieti
mo vaisiai tai pastojimas 
žmonėms kelio, ypatingai šven
tą dieną einantiems bažny
čion. Žinoma, žmonės nepai
so jųjų pasityčiojimų, bet 
kaip kas nekantresnis net ir 

. perskaudžiai, bet gal ir tei
singai jiems atkerta: “Ameri
koj šunes neloja, tai dėlto 
kaip kurie daugiau “apsišvie
tę” laisvamaniukai - ciciliku- 
čiai” nepraleidžia neužkabinę 
keliu ramiai einantį žmogų.

Laisvas jųjų mokslas ne tik 
i jiems duoda liuosai ką tik ant 
i seilės užeina pliovoti, užkabi- 
i nėti ramius žmones, tyčiotis 

iš kitų, nors giriasi, skelbią,

liuosvbę lygiai visiems, bet 
matyt, kad jiems nedraudžia 
nekankinti, daužyti nekaltus 
žmones, moteris. Ir taip vie
nas vietinių, laisvamaniukų-ci- 
cilikučių šulas nukankinęs sa
vo moterį, kad toji turėjo pa
mesti jį visai, sutikęs aną die
ną visai svetimą nekaltą mote
riškę Kerienę — sumušė visą, 
sudraskė, kad toji negreit kel
sis iš lovos. Žinoma, atsiims 
jisau už savo laisvus darbus, 
bet ar susipras. Nejausdamas 
savo sąžinėje atsakomybės elg
sis ir toliaus, kaip elgėsi iki
šiol, nes laisvas jojo mokslas 
jam to negina.

Tai vis mat, laisvės moks
lo pasekėjai! Tai vis mat ‘ ‘ lai
svojo apšvietimo” vaisiai.

Ex. J.

PITTSTON, PA.

Lietuvių dienos reikale.

Balandžio 30 d. š. m. Wil- 
j kes-Barre’j, Pa. Lavoy svetai- 
I nėj įvyko iš AVilkes-Barre, 
. Pittstono ir apielinkės lietuvių 
j susirinkimas, kurio tikslas bu- 
į vo pagaminti į Suv. Valstijų 
valdžią atsišaukimą, kad pa- 

i skirtų lietuviams dieną rinkti 
■ nuo karės sunaikintai Lietuvai 
aukas. Užkviesti buvo šie kal- 

I bėtojai: — Kun. Dr. P. Augus- 
, taitis, kongresmanas Casey, V. 
Gillespie, advokatas iš Pittsto
no ir J. Lopata, advokatas iš 
tVilkes-Barre’s. Susirinkimo 
vedėjas buvo kun. P. B. Pauk
štis, Miners Mills klebonas. 
Atidarydamas susirinkimą 
kun. P. B. Paukštis prabilo lie
tu riškai ir angliškai, paaiš
kindamas susirinkimo tikslą. 
Prasideda kalbos. Išeina kun. 
Dr. P. Augustaitis, kuris savo 
ilgoj ir gražioj kalboj žadina 
lietuvius prie geresnio susipra
timo, negu ikišiol lietuvių 
tarpe kad buvo. Nurodė kad 
šelpti sunaikintą tėvynę šioj 
baisioj Europos karėj bendras 
visų privalėtų būti reikalas, 
kuris turėtų suvienyti visus 
Amerikos lietuvius, o dabarti
nes srovių peštynės yra menko 
lietuvių susipratimo ženklu. 
Toliaus nušvietė, kad 
yra geriausia proga 
Lietuvai liuosybę, prie 
išgavimo kalbėtojas
prisidėti visiems; o kad tam 
viskam, kaipo tai, nukentėju
siųjų sušelpimui ir liuosvbės 
išgavimui reikalingi yra pini
gai, tai visokias metus šalin 
varžytines, privalom dėti sa
vo skatiką ant tėvynės aukuro 
ir maldauti Amerikos Suvieny
tų Valstijų valdžios mums pri
būti talkon.

Kiti kalbėtojai kaip advo
katas V. Gillespie anglų kalboj 
ir advok. J. Lopeta lietuvių 
kalboj, ragino žmones tiesti 
pagelbos ranką savo broliams 
lietuviams tėvynėj.

Galop kongresmonas Casey 
savo kalboj išreiškė nusiste
bėjimą, kad lietuviai ikišiol 
miegojo, nedavė jokių dides
nių susirinkimų, kuriuose ga
lėtų buvę išdėstyti savo margus 
ir pasiskundimus amerikie
čiams, kurie kaipo belgus, 
lenkus ect. neatsisakė šelpti, 

: neatsisakys pribūti pagelbon

SS. PITTSBURGH, PA.

Susitvėrė LDS. kuopa.

Vakare 30 d balandžio įvy
ko lietuvių parapijinės mokyk
los namuose, mitingų salėje į- 
steigiamasis susirinkimas vie
tinės Lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos LDS. kuopos.

Žmonių susirinko nedaug, 
bet užsilaikė labai rimtai. Pir
miausiai vietinis kun. klebonas 
J. Sutkaitis paaiškino svarbu
mą LD. Sąjungos ir jos nuvei
ktų darbų— Taip-pat parodė 
jos užduotį ateityje. Paskiaus 
p. F. Virakas paaiškino pla
čiau apie Sąjungą, apie jos 
tvarką. Galiausiai nutarta į- 
steigt kuopą. Pirmininku ve
dimui rinkimų ir užrašų iš
rinktas kun. klebonas. Paskui 
vienbalsiai išrinkti į valdybą 
šie: pirmininku: — Jonas Ja
nulis, rašt. — Jonas Blažaitis.

Nutarta, kad kasos globė
jais bus pirmininkas ir kun. 
klebonas. Narių prisirašė 10.

Kad ir mažai narių, ale 
žmonės matyt gabūs ir gaįima nuo karės prislėgtai ir sunai- 
tiketies, kad kuopa ateityje kintai Lietuvai. Užbaigus
žymiai pakils. ! Kongresmonui Casey kalbai,

Tą pat vaakrą jau viens buvo įnešta rezoliucija, 
svarbus dalykas nuveiktas. Įs
teigta LDS. SS. Pittsburgho 
kuopos blaivus kliubas, ku
riam duok Dieve kogeriausio 
pasisekimo. Nes jisai baisiai 
yra reikalingas. Turės žmonės 
kur susėję blaivai pasišneku- 
čiuot ir pasibovyt.

PITTSTON, PA.

Nepasisekė Mockui.

Nepersenai buvo kalbama, 
net ir saliūnuose garsinama, 
kad kokis tai “-kun.” Mockus 
kviečiamas vietinių socijalistų 
lietuvių kalbėsiąs Pittstone a- 
pie Bibliją__Bet kur čia tau
tokį “fokerį” įsileis žmonės, 
kurie savo miestelio orą sten
giasi užlaikyti sveiku.. Tai-gi

kad 
maldaut Suv. Valstijų prez. pa
skirti lietuviams dieną, kurioj 
visos šalies gyventojai galėtų 
savo aukomis prisidėti prie su
naikintos Lietuvos sušelpimo. 
Kongresmonui pareikalavus, 
kad visi tie, kurie pritaria 
tai rezoliucijai, privalo atsis
toti — visi urmu sustojo ir to
kiu būdu rezoliucija tapo pri
imta vienbalsiai. Taip ir už
sibaigė susirinkimas.

Prie šios progos reikia patė- 
myti anot kongresmano Casey, 
lietuviai mažai veikia. Lai 
šis susirinkimas paragina ir 
kitas lietuvių kolonijas, kuo- 
greičiusiai rengti panašius su
sirinkimus.

Rezoliucija tapo įteikta 
Kongresmanui, kuris Washin- 
gtone rūpinsis išgauti lietuvių 
dienos paskyrimą. Ačiū kal-



X

“DARBININKAS.” 

bėtojams ypač Kongr. Casey 
ir susirinkimo rengėjams — 
kun.. J. Miliauskui ir kun B. 
Paukščiui

Vargšas

HARRISON, N. J.

Linksmybė katalikams.

Pereitoje nedėlioję t.y. 30 d. 
balandžio, Sopulingos Motinos 
Šv. parapijonai išgirdo nuo sa
vo klebono gerb. kun. Pr. 
Jakščio labai pageidaujamą 
mums naujieną, jog pirmose 
dienose gegužio prasidės būda
vo jimas skiepo 12 pėdų aukš
čio, 26 pločio ir 90 ilgio, kai
po pamato busimai bažnyčiai.

Minėtas darbas (su aptvėri
mu 5 loti] žemės, takų išce- 
mentavimo, invedimo šilumos 
ir šviesos) kainuos apie 15 
tūkstančių dol.

Užbaigus rūsį, tenai bus į- 
rengta vieta pamaldoms, lie
tuviškai mokyklai subatomis, 
mitingams bažnytinių draugi
ją ir tt.

O paskui, po atmokėjimui 
didžiumos skolos, ant rūsio— 
budavosime gražią, plytinę 
bažnyčią.

Bažnytinis kolektorius.

AVORCESTER, MASS.
L. D. S. 7 kuopa darbuojasi.

Štai 30 d balandžio viršmi- 
nėtoji kuopa surengė dideles 
prakalbas, kuriose buvo už
kviesti du garsūs kalbėtojai. 
Vienas iš “Darbininko” admi
nistracijos p. A. Kneižis gi ant
rasis kalbėtojas vietinis moks
leivis Pr. Jakaitis. Šiuodu 
kalbėtoju buvo vieni iš pui
kiausių kiek AVorcesterio lie
tuviai darbininkai turėjo. Po
nas Kneižis savo taip turinin
goje kalboje labai daug pavyz
džių ir privedžiojimų išdėjo 
klausantiems. Ponas Pr. Ja
kaitis kalbėjo apie lietuvią li
teratūrą ir apie supažindinimą 
lietuvių tarpe svetimtaučių. 
Ant užbaigos buvo kviečiami 
prisirašyti prie L. D. S. Pri
sirašė jų keletas. Publikoje 
matėsi pilnas užganėdijimas iš 
surengtųjų prakalbų

P. Z-kas.

NEW BRITAIN’O ,C0NN. JAUNUOMENĖS VAKARIENĖ.

? y

CHICAGO, ILL
' ''.J, - ' - ‘ *
(Bridgeportas.)

“gražu,” nes muzika, šokiai 
ir riksmai, lyg laukinių žvė
rių buvo girdimi per kelis blo
kus. ATis tai dėka mūsų sa- 
liuninkams, kurie už porą cen
tų gatavi Kristų nukryževoti. 
Negeriau buvo ir Velykose, nes 
35 gatvės “ligonbutis” buvo 
prikimštas “ligoniais” be no
sių, be ausų, lyg silkių bač
koj. Daug buvo dejavimų, rė
kimų, dainavimą, bet tas įs
tabiausia, kad vis sako nedir
bame.

Moterą paroda.
Taip tai Bridgeporte dėjosi 

prieš ir po Velyką. šią savai
tę Moterys turi dideliausią pa
rodą, Šv. Jurgio parapijos sve
tainėje. Atdara kas dieną.

X.

mo panedėlio iš priežasties pa-. 
rapijinių fėrų. Atsibus susi-1 
rinkimas birželio 13 d. ketver
ge-

Amerikos Lietuvaitė.

Tautos Fondo iždininko

Velykos- Alleliuja! Skam
bėjo; ūžė, linksminosi geri 
krikščionys, per šv. Velykas 
Gražu buvo pažiūrėti visur. Vi
sose bažnyčiose buvo kuoiškil- 
mingiausiai rengtasi prie suti
kimo tos nepaprastos, didžiau
sios krikščionims šventės. Per 
pačią šventę, ty. pirmą dieną 
Velykų, visur su procesijo
mis apvaikščiota, visur skelb
ta linksmybės žodis, Alleliuja!

Bridgeportas, kaip visada, 
taip ir šįmet turėjo nepapras
tas iškilmes; ypač prieš Vely
kas, kokių turbut nei visoj 
Chicagoj nebuvo. Ketverge, 
mokyklos vaikeliai, po vado
vyste SeserųNazaretiečių, buvo 
priruošti prie šv. Komunijos, 
taipgi dalyvavo kuogražiausio- 
je tvarkoje procesijoje. Kaip 
gražu, kaip graudu, kada pa
matai jaunučius vaikelius, lyg 
aniolėlius, duodančius garbę 
Jėzui. Atsimeni tąsyk savo jau
nystės dienas, tą patį žydėji
mą ir pradeda byrėti ašaros ne
jučiomis. .. Procesijose daly
vavo visi mokyklos vaikeliai: 
Vaikučiai su baltais 
žiais lelijomis rankose 
mergaitės su velionais, 
su vainikais ant galvą,
•dar su lelijomis rankose, taip
gi mažais kašikučiais barstė 
kvietkas po koją einančio Jš- 
ganytojaus. Pėtnyčioj ir ta 
pati procesija buvo. Nedė
lios rytą apie 4 vai. 30 min., 
visi vaikeliai vėl susirinko į 
bažnyčią. Ją buvo apie du 
šimtu, apsirėdę taip, kad prie 
elektros šviesos išrodė lyg 
aniolėliai. Procesija prasidė
jo 15 min. iki 5 vai. ryto, ir 
traukėsi beveik iki 6 vai. Gra
žus buvo reginys, nes apart 
vaikelių, procesijoje dalyvavo 
dar ir Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Marijos Merginą dr-ja ir 
šv. Aloizo Jaunikaičiai.

ANSONIA, CONN.

Atitaisymas.

Pereitame ‘ ‘ Darb. ’ ’ nume
ryje įvyko stambi klaida. Ke
letas eilučią tapo praleista ir 
susidarkė sakinys. Ten ran
dasi: .........  tai beveik visur
pamatysi saliuninkus, kurie y- 
ra prielankus didžiam lietu- 
vią judėjimui. Ir už tai pa
tartina visiems pažangesniems 
lietuviams Ansonijos susipa
žinti su juom.

Turėjo būt:

matysi saliuninkus, kurie yra 
dr-jų pirmininkais ir kitokie 
viršininkai Ir bosauja jose 
taip, kad jiems iš to būtą kuo- 
didžiausias pelnas. Tarp nus
mukusią lietuvią yra prakil- 
nesnią, kaip va lietuvis fotog- 
rafistas p. Jonas Bąltrušaitis, 
kurs yra prielankus didžiam 
lietuvią judėjimui.

WORCESTER, MASS
drabu- 
nešini, 

kitos 
kitos

Rengs šokius.

Velnio koplyčiose.
Taip tai išrodė Bridgeporto 

bažnyčioj, bet pažiūrėkime į 
velnio koplyčias. Ten buvo

SO. MANCHESTER, CONN.
Bal. 30 d. vietinė Vyčių kp. 

surengė prakalbas su įvairiu 
programų, kaip tai sakymu 
eilių ir dainomis.

Kalbėjo moksleivis Pr. J. 
Juškaitis iš Brockton, Mass.

Pirmoje kalbos dalyje kal
bėjo apie spaudą ir jos svarbą 
žmogaus gyvenime. Antroje 
dalyje kalbėjo apie L. Vyčius.

Gerb. kalbėtojas savo už
duotį atliko nuosekliai. Žmo
nės su atyda klausėsi ir daug 
pasimokino. Socijalistams, ži
noma, nepatiko prakalba. Bu
vo pardavinėjama prakalbose 
knygučių ir laikraščių. Išpar
duota už $6 su viršum.

Jonas Jaunasis.

Susivienijimo rei 
kalai.

Gegužio 1 d. atsibuvo A. L.
K. Moterą Sąjungos 5-tos 

kp. susirinkimas. Iš svarbiau
sią nutarimą buvo šie: Nu
tarta rengt šokius ant naudos 
įstatymo naujos bažnyčios. Šo
kiai atsibus gegužio 11, d. 1916 
ketverge Lietuvią Svetainėj 20 
AVoverly gatvės.

Statys teatrą.
Toliaus nutarta sulošti te

atrą. Paliktas teatras vienai 
narei surengt.

Mūsą kuopa šiuo tarpu la
bai puikiai gyvuoja. Turi to
kį didelį skaialią narią, ir ka
soje randasi nemažai pinigą. 
Mūsą moterys pradeda susi- 
prast ir remt mūsą naudingą 
organizaciją. Bet vis-gi dar 
yra merginą ir moterią, ku
rios nesupranta tą naudingu. 
Tikiuos, kad ant kito susirin
kimo atsilankys dar daugiau. 
Susirinkimas nutarta nuo pir-

R.

Kad mūsą Susivienijimui 
reikalinga savas laikraštis — 
tam ir aš pritariu. Ir ištik- 
rąją, tokia didžiulė organiza
cija kaip mūsą Susivienijimas, 
be savo laikraščio jau jokiu 
būdu negalės apseiti. Tik ma
no nuomone, reikėtą taip vy
kinti šitą sumanymą, kad ne- 
padidėtą nariams ją mokes- 
niai. Mes atminkime, kad 
augimas mokesnią kenkia au
gimui organizacijos. Dabar 
nelengva prikalbinti naujus na
rius, kaip imi išskaityt visus 
mokesnius. Bet kai bus įsto
jimas prieinamas, tuomet len
gviau bus ir agitaciją varyti. 
Šią metą seimas dar vieną da
lyką turėtą pataisyti, tai — 
dovanas už prikalbiniimą naują 
narią. Dabar yra įvesta, jog 
kas prikalbins 5-is narius, gaus 
po 25 centus už kiekvieną. 
Tai yra lyg pajuokimas. Aš 
paklausčiau visą narią, ke
liems pasitaikė ant vieno susi
rinkimo atsivesti 5-kis naujus 
narius. Manau, kad labai 
mažai tokią teatsiras. Jeigu 
žadėti ir duoti dovanas, tai 
nuo kiekvieno prikalbinto na
rio reikia skirti dovaną. Tik 
reikėtą dovanas skirstyti taip, 
kad už prikalbinimą į augštes- 
nius skyrius — augštesnes ir 
premijas mokėti.

N. Y. Apskr. organizatorius 
J. K. Miliauskas.

Redakcijos prierašas.Mums 
rodos, jog nebus nei reikalo 
kelti mokesnius besteigiant sa
vo laikraštį. Laikraštis turė
tą eiti už tą patį 10c. mėnesinio 
mokesnio.

Iš inplauku į Tautos Fondą iki bal. 29,1916
M. B. Juškevičiaus 

auką Vyčių 32-ros kuo
pos, Paąuonock, Conn.

B. Stumbrio aukas T.
F. skyr. Collinsville, III.

Kun. J. Kuro aukas
T. F. skr., Scranton, Pa.

Kun. J. Amboto auką 
lietuvių iš Buckland, Conn.

Kun. J. Amboto aukas
T. F. skr., Hatford,
Conn.

Kun. J. A’alaičio pel
nas iš judomųjų pavei
kslų, Mt. Carmel, Pa.

Kun. J. Kuro aukas 
šv. Juozapo parapijos 
Scranton, Pa.

P. Cibulskio aukas T.
F. skyr. No. 7 Chicago,
III.

Kun. M. J. Urbono au
kas lietuvių iš Dubois, 
Pa.

J. B. Kaupo aukas 
‘ ‘ Draugo ’ ’ darbininkų 
Chicago, III.

S. Simonavičiaus au
kas scenos mylėtojų ra
telio, Mt. Carmel, Pa.

A. S. A’aitkaus aukas
sur. lietuvių 
AVestville, III.

A. Sodeiko 
tuvos Vyčių 
Scranton, Pa.

P. Kvietkaus aukas 
surinktas 36 Vyčių kuo
pos, Chicago, III.

C. Matulaičio aukas 
surinktas “Tag Day” 
London, England

V. J. Stankevičiaus 
aukas surinktas prie 
dirbtuvės, AVaterbury, 
Conn.

K. Ivinskio aukas 
surinktas kovo 19 d. 
1916, Cicero, III.

Kun. S. J. Cepanonio 
aukas T. F. skyr., Ho- 
mestead, Pa.
Kun. J. Kasaakičio au

kas T. F. skyr., Roches-
ter, N. Y.

Kun. J. Kuro aukas iš
Scranton, Pa.

Kovo 31, 1916 gauta 
iš J. Abraičio aukas lie
tuvių 
Conn.

Bal.
T. F.
Kazimiero
Philadelphia, Pa.

M. Žaldoko aukas 
surinktas pamaldose šv. 
Jurgio bažnyčioje, Chi
cago, UI.

dienoje,

auką Lie- 
kuopos

iš Manchester,
♦

3, 1916 gauta iš 
skyr. prie šv. 

parapijos,

10.00

20.00

59.25

7.50

186.50

51.50

41.50

52.55

19.48

4.10

13.00

25.53

17.80

34.80

41.48

3.00

4.40

377.55

700.00

10.00

“Draugo” auka kun. 
Skrypkos iš Detroit, 
Mich.

Juozo Mozerio iš Cice
ro, III.

M. P. Sangailo dienos 
pelną Sheboigan, AViss

S. Kelioto aukas su
rinktas Lietuvių Dieno
je, Waukegan, III.

J. Austravieiaus au
kas surinktas Lietuvių 
Dienoje, Sheboigan, 
Wis.

J. S. Vasiliauskas au
kas Tautos Fodno skr. 
Baltimore, Md.

Kun. J. S. Martišiunas 
aukas T. F. skr. India
na Harbor, Ind.

S. V. Kulikauskas au
kas surinktas Lietuvių 
dienoje, AVaterbury, 
Conn.

Ar. Abramavičiaus au
kas surinktas 44 kuo
pos L. Vyčių, Brook- 
lyn, N. Y.

P. Zatavecko aukas 
surinktas Lietuvių Die
noje, AVorcester, Mass.

Kun. Vasiliausko au
kas surinktas Lietuvių 
Dienoje, Westfield, Mass.

M. Abramaičio aukas 
T. F. skr. Montello, 
Mass.

Bal. 8, 1916 gauta iš 
Kazimierų auka Gary, 
Ind.

J. Kareivio aukas iš 
Detroit, Mich.

Scenos Mylėtojų Ra
telio Mt. Carmel, Pa.

Kun. J. Dumčiaus au
kas T. F. skyr, Miner- 
sville, Pa.

VVinco Magelio^s Roc
kford, m.

Vyčių aukas surink
tas Melrose Park, UI. 
prakalbose

Kun. J. V. Kudirko 
aukas T. F. skyr. Kings- 
ton, Pa.
Kovo 11, 1916 balansas $35.415.05

Kovo 20-tą, 1916 gau
ta iš M. Šiaučiuvėno au
kas surinktas šv. Kry
žiaus parap. Chicago, Hl.

Jurgio Nekrašo iš Be- 
loit, Wis.

Kun. I. Zimblio aukas 
surinktas pas J. Janulį, 
Burlington, N. J.

A. Zalieeko aukas su
rinktas pp. Verseckų 
vestuvėse, Boston, Mass.

T. Staskevičiaus au-

24.95

30.00

147.04
*

24.00

3.50

2.00

123.00

62.80

100.00

33.00

700.00

6.60

547.12

72.95

80.45

83.05

3.75

15.91

689.61

3.00

kas surinktas laike 
“Tag Day” New Bri
tam, Conn.

J. S. Vasiliausko au
kas Tautos Fondo 6 
skyriaus, Baltimore,Md.

J. A. Chingo aukas šv. 
Izidoriaus dr-jos New 
York, N. Y.

A. Jončio aukas surin
ktas vestuvėse nario 22- 
ros Vyčių kuopos, Mel- 
rose Park, III.

Kun. J. Kuro aukas 
surinktas Scranton, Pa.

17-to skyriaus Tautos 
Fondo, Chester, Pa.

Precnausko aukas šv. 
Cecilijos choro šv. Kry
žiaus parap. Chicago, III.

Kun. A. Januso a.ukas 
surinktas “Tag Day” 
Forest City, Pa.

Prano Burbo auką S. 
L. R. Kat. A.

Kun. J. S. Martišiuno 
aukas surinktas 4-to 
skyriaus Tautos Fondo 
Indiana Harbor. Ind.

K. Drižio aukas Tau
tos Fondo Skyriaus iš 
šv. Kazimiero par. Phi- 
ladelphia, Pa.

P. P. Petrėno aukas 
šv. Mikolo dr-jos Rock- 
ford, III.

P. Cibulskio aukas 7- 
to Skyriaus Tautos Fon
do, Chicago, III.

Visų ŠŠ. Parapijos 
šv. Kazimiero dienoje 
Chicago, III.

Kun. K. Skrypko au
kas ■ surinktas bažnyčio
je Lietuvių dieną, Det- 
roit, Mich.

“ Draugo ”aukas mok
sleivių iš St. Bonaven
tūre, N. Y.

J. Gikio aukas iš East 
Arlington, Vt.

T. Staskevičiaus au
kas 5-to Tautos Fondo 
Skyriaus, New Britam, 
Conn.

Kun. M. Pankausko 
aukas 10-to Tautos Fon
do Skyriaus, Bridge- 
port, Conn.

A. Vaisiausko aukas 
surinktas vestuvėse 
Cambridge, Mass.

K. Repšio aukas su
rinktas Lietuvių Dieno
je, Chicago, III.

“ Kataliko ”aukas pri
siųstas p. A. Benevi- 
čiaus, Chicago, III.
“Kataliko” aukas pri

siųstas Petrulionio Har- 
rison, N. J.
“Kataliko” aukas pri

siųstas J. J. Paleko, 
Chicago, III.

Kun. V. Taškūno au
kas surinktas Lietuvių 
dienoje, Rockford, III.

L. Gotauto aukas su
rinktas lietuvių Dienoje 
Chicago, III.

F. Balčiūno aukas su
rinktas krikštynose, 
Cricago, III.

Kun. J. Krasnicko 
aukas surinktas T. F. 
Skyriaus, Cambridge, 
Mass.

A. Čeponio aukas sur. 
Lietuvių Dienoje, Oran- 
ge, Mass.

M. Žaldoko aukas su
rinktas Round Lake, III.

Kun. P. Meškauskio 
aukas T. F. skyr., Athol, 
Mass.

K. Drižo aukas T. F. 
skyr. Philadelphia, Pa

F. Montvilo aukas sur. 
Lietuvių Dienoje, Bro- 
oklyn, N. Y.

P. Kudirko aukas sur. 
uT. F. Skyriaus, Nor- 

i wood, Mass.

11.45

354.00

84.10

8.00

10.65

17.00

640.00

100.00

63.00

9.20

9.00

90.70

424.63

S40.00

2520

25.00

Labu inplaukė į Tau- .
tos Fondą aukomis___ $9.364.60
AUKOS Į $10.000.00 FONDĄ 

Kovo 24-tą 1916 aukojo:
Kun. Dek. M. Kriaučiūnas $30.00 
Kun. Ig. Albavičius
Kun. H. J. Vaičiūnas 
Izidorius Nausėda
Dr. A. K. Rutkauskas 
Liet. Vyčių 4-ta kuopa

Lietuvos Vyčių 4-ta kp.
Julius B. Kaupas 
Jonas E. Karosas

A. Šlakis
Al. Skrypka

B. Serafinas 
Krušas 
Ežerskis 
Vyčių 16-ta kp.

F. 
M.
A.

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
50.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00J. S. Martišiunas

63.00

16.57

260.00

4.50

56.22

60.22

50.00

10.00

235.36

62.00

A.
Kun.
Kun.
Kun.
Kun.
Lietuvos
P. Mulevičius
A. J. Sutkus
Kun. A. Balinskas
Juozas J. Elias
Kun. J. Čiuberskis
Kun. A. Degsnis

I Kun. A. Bystrais 
Kun. M. Cybulskis

j Kun.
. Kun. A. Skrypkos jubiliejus
j 25 m. kunigystės paminėji
mas 20.00

■ Kun. P. Lapelis 10.00
Kun. J. Kuras 10.00
41-ma kuopa Liet. Vyčių 20.00

i V. J. Stankevičius — sumes- 
tus pinigus dirbtuvėje, AVa-

I terbury, Conn. i
Simas A’akauskas

Į 14-ta kuopa Liet. A’yčių
: Dr-tė Nekalto pradėjimo ŠŠ.
i Marijos 10.00

Labu $10.000.00 Fondan 
inplaukė $430.00

Labu išvisų fondų inplau
kė Į Tautos Fondą ligi 29, 

j bal. 1916 $45.209.65
Išmokesniai Tautos
Fondo, Lietuvių In-

i formacijos Biuro ir
Tautos Tarybos rei
kalais.

Išmokesniai praneš
ti ligi kovo ll-tai,1916 
įskaitant pasiųstuosius 
pinigus nukentėjusiems 
dėl karės šelpti $19.343.59

Kovo 18, 1916 premi-
( ja už kasininko kauci

ją
Bal. 3, komitetui be-

( laisviams šelpti Vokie
tijoje per kun. A. 
ponavičių

Labu išmokesnių 
’ balandžio 29, 1916

Balansas Tautos Fonde 24.841.06
Labu $45.209.65

B. Vaišnoras
T. F. kasininkas.

60.00
10.00
10.00

T

25.00

5.00

16.50

134.00

114.50

12.00

141.22

Ste-

ligi

Pirkta duona neskalsi.
* ♦ 1 ♦

Nėr namų be dumi].
• • ♦

Geri miltai mokina kepėją, 
geri linai verpėją.

“Darbininko” Administra
cijos įgaliotinis rinkti prenu
meratas, apgarsinimus “DAR
BININKUI.”

Reikale kreipkitės
P. KIRELIS

95 Clinton Avė., _
MASPETH, L. I. N. Y

T

103.21

80.00

69.95 i

V. P. GINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS. 
LIETUVIAI PAS 

LIETUVIUS.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokiu vyru, 
moterų ir vaiku drabužių, 
čeverykų, robą, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR.,

WORCESTER, MASS.

Worcester, Mass.
Gegužio (May) 11 dieną Ketverge 1916 m. ALRKM. Są

jungos 5-ta kuopa rengia vieną iš puikiausią šokių ir baliaus 
vakarą. Atsibus

Lietuvių Svetainėje
20 WAVERLY GATVĖS, WORCESTER, MASS.

šokiai prasidės 7:30 vai. vakare. Griežė puikiausia 
šia Worcester’io orchestra povadovyste

PONO JONO ČIŽAUSKO.

Taip-pat bus puikiausių, skaniausių užkandžių, 
trauksis iki 12-tos valandos naktyj.

Visi jauni ir seni ant puikiausių šokių.
VISAS PELNAS EIS NAUJAI BAŽNYČIAI. 

ĮŽANGA 25c.

Šokiai



_____

KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA

pražūti

zmas Dūda.

J
(C

St.,

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:
ar

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

LIETUVIŠKA

K.

Lukšis, 220

I

4laisvus

«

as
ir

‘ ‘ Darbi- 
prenu-

‘ ‘ Darbi-

Paieškojimai.

st.
Jasinskas

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO DRAUGIJOS

uz organą.

biblijos 
iš tos 
Užma-

Pavydas, daugiau 
Juk jis turi gerą pa- 
kadangi cicilikų Bos- 
trūksta. Kodėl jis ne-

KUNIGO DŪDOS LEKCI
JA PIRMA.

Paieškau savo draugų pusbro
lio Simono Matukonio ir A. Se- 
mionio giminaičio Metelių par. 
Malonėkite atsišaukti.

A. G. BERNOCKAS,
471 E. South St., 

Wilkes-Barre, Pa.

“CICILISTIŠKA” MALDA 
PRIE SAVO MOČIUTĖS 

BEŽDŽIONĖS.

IV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI 

HARTFORD, CONN.

Pirm. — Teklė Blažienė, 
1214 Broad St.

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

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

Fin. rašt.—Veronika Smitkiutė, 
4į Hungerford St.

Ižd. — Felicija Plikunienė,
103 Bond St.

Iždo glob. — M. Karaliūtė,
24 Woodbridge St.

Maršalka — Elena Valavičiūtė,
23 West St.

Jaunikis.

Atsakymas. Pabučiuok se
no šiušio padan — viską kaip 
ant delno pamatysi.

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

K. SVAG2DYS,
242i W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

(Viri “Darbininko” spauatuvh) 
Telephone So. Boston 620

Cambridge, Mass.

Pirmininkas — A. Vaisiauskas, 
14 Moore St.

Pirm, pagelbininkas — C. Ka
volius, 62 Portland St.

Protokolų raštininkas — 
Galinauskas, 719 Main St.

Finansų raštininkas — 
šmulgis, 545 Main

Kasierius — J.
Washington St.

Maršalka — J.
Washington St.

Kasos globėjai — K. Voveris, 
A Sundukas, J. Žilis.

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

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

intraukta į aukų rinkimą Lietuvos reikalams.

REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, buteliuose, dirb
tuvėse ir prie namų darbo. Vi- 
šokių darbų vyrams.

B. GORALSKY
DARBO PAIEŠKOJIMO OFISAS 
153 COURT ST. BOSTON MASS

“Cicilistų,, katėki

Dėde Jackus.

Klausimas. Kas tikėjimą 
sutvėrė? Jei žinai, Jackau, pa
sakyk visą teisybę, labai no
riu žinoti.

N0RW00D0 LIETUVIŲ 
DOMAI.

Petras Kučinskas yra 
ninko” ingaliotas rinkti 
meratas ir apgarsinimus
ninkui” Norwoodo lietuviai gali 
pas jį užsirašyti “Darbininką,” 
taip-gi paduoti “Darbininkui” 
pagarsinimus. Petras Kučins
kas renka prenumeratas dienraš
čiui “Draugui” ir kitiems kata
likiškiems laikraščiams.

Su visais reikalais krepkitės 
šiuo antrašu:

PETRAS KUČINSKAS, 
61 Sturtevent Avė., 

Nonvood, Mass.

UŽDYKĄ!!!
Lietuviškas Sieninis Kalendorius 
su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventėmis

Kas prisius tiktai Sc štampo mis persiuntimo išlaidoms, 
tas aplaikys UŽDYKĄ puikų Lietuvišką Sienini Kalendorių.

Jlaigkit* tuojau* adrotu:

S. P. TANANEVIČIUS 
'"EATA1AS.0" LEIDĖJAS 

3249 So. Morgan Street Chicago, Dlinois

►^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^♦^*^*^*^*^*^*^*^*^*“*^****<M’*******‘' 
& ♦♦♦ 

iKriaučka 
. ..............................................................

Padarom moteriškus drabu- 
♦Įežius, vasarinius ir žieminius 
♦•♦po naujausiai madai. 
♦♦♦ A. ČEPULIONIS, 
♦*♦ 242| W. Broadway,
♦Ja (Virš “Darbininko” spaustuvės.) 

So. Boston, Mass.

Klausimas. Pasakyk dzie- 
; dūli Jackau, kaip reikia įsi- 
i mylėti ?

Dė dės Jackaus kampelis.
Pirmeivių Vyskupui 

pasveikinimas.

JŪSŲ MYLISTA DĖDE 
Jackau.

Dabar Pirmeivių Vyskupe! 

Sveikinu Tave naujų “cinų” 
gavusį ir pranešu štai kų.

Netik “Ateitis” su slauna 
Mockų familija, bet ir “Ke
leivis” turi savo “parapijo
ms” (žiur No. 17.) Jeigu y- 
ra parapijonjs, tai turi būti ir 
parapija, o parapija negali 
apseiti be kunigų arba šventi
kų. Šventikais “Keleivio” 
parapijos yra Jurgis Gegužis ir 
plačiai žinomas Vyskupo bro
lis Michelsonas. Jiedu abu
du yra didei maldingi vyrai. 
Jeigu Tamista Jackus, kaipo 
pirmeivių Vyskupas, kuomet 
nors atsilankysi “Keleivio” 
parapijoj, tai rasi, be abejo, 
juodu abudu šventomis bro- 
stvomis apsikarsčiusius ir Bi
bliją dievobaimingai skai
tančius. Tiesa, žmonės pa
sakoja, kad Gegužis ir Mi
chelsonas tik biznį varo iš tų 
šventų dalykų pardavinėjimo, 
dargi kiti įtaria juos, būk jie 
savo prekybą netikrais atlai
dais bei relikvijomis stiprina, 
bet ką čia žmonių šnekt) supai
sysi. Aš pats mačiau kaip Bos
tono davatkos pirko “Keleivy
je” visokias šventenybes ir do
leriais mokėjo. Ar-gi jos pini
gus veltui mėtytų!

Šventikas Jurgis Gegužis 
dabar pradėjo didelį mūro na
mą ant Brodvės statyti. Kai 
kurie skelbia, kad jis pralo
bo iš kruvinų darbininkiškų 
skatikų surankiotų iš biednų 
žmonių, 
nieko! 
rapiją, 
tone ne
gali sau pastatyti kleboniją 
už 50 tūkstančių doll ?

Prie tos Gegužio Michelsono 
ir Co Parapijos priklauso du 
labai gabūs vaikinai: Kutra ir 
F. J. Bagočius. Jiedu yra daug 
gabesni už “Ateities” parapi- 
joną. St. Mockų. Abudu pri
dirbo Amerikoje nemaža viso
kių zbitkų. Bagočius ant tos 
temos dabar paskaitas laiko, 
tik kažin kodėl tuos savo dar
belius velnių zbitkais vadina. 
Bagočius, kaip žinoma kartą 
buvo numiręs ir iš numirusių 
prisikėlė. Kai kurie cicilikai 
į jį šventai tiki. Bet jie neti
ki į Kristaus iš numirusių pri
sikėlimą, Dėde Jackau, ar
ba atsiprašant, Pirmeivių Vy
skupe, paimk Tu jiems laz
dų (Vyskupišką) ir palaimink 
storuoju jos galu.

Gervazas.

JO SVEKATAI PONUI GER
VAZUI.

Didžiai pavožotas pone: — 
Aš Dėdė Jackus, lietuviškų 

biedievių Mesijošius, Ameri
kos pirmeivių vyskupas ir Bos
tono lietuvių demokratų kardi
nolas su savo viemais kunigais 
“Ateities” redaktorium Albi
nu ir Bostono pirmeiviškos 
parapijos kolektorium Mockų, 
apreiškiu tamstai, pone Ger
vazai, kad nuo šios dienos, 
gavę tamstos pranešimą, susi
jungėme su “Keleivio” para
pija ir visiems savo viemiems 
parapijonams apznaiminam, 
kad vyskupo brolį Michelsoną 
paskyrėme vyriausiuoju Gegu
žinės parapijos zakristijonu, 
Bogačevskį įšventiname į mū- 
čelninkus, kurie dar gyvi bū
dami su savo griešnu kūnu 
mėgino į kunigo Dūdos dan
gų pakliūti, bet paragavęs 
kun. Dūdos gaspadinės Mag
dės, šluotos, dūšių atgal i 
griešną kūną inkratė ir pas 
“Keleivį” iš numirusių prisi
kėlė.

Pagal naujos sutarties Dė
dė Jackus tapo apšauktas Bos
tono suvienytos lietuvių pir- 
mievių ir “cicilikų” parapijos 
kardinolu ir ja<m, kaipo labai 
stebuklingam, pavesta fabri
kuoti brostvas ir pardavinėti 
davatkoms, kurios pas “Ke
leivį” apsilanko dusyk į die
ną. Cudus mes savo parapijo
je dirbame pagal kunigo Moc-

kaus nurodyto recepto. Vel
nius gaudome prie pilnaties, 
paskui juos mariname ir vie
toj silkių šeriame Bostono lie
tuvius, Džiabo pas mus da
bar labai daug. Bildiname 
Dėdei Jackui naujų, murinę 
klebonijų ir su pagelba žydo 
kontraktieriaus lietuvių sudė
tais pinigais keliame lietuviš
kų dvasių. Apie tvarkų ir ki
tus dalykus pranešiu Tavo di
dybei prieš šv. Nigdo atpus- 
kus. Savo vyskupuška ir kar- 
dinoliška lazda visus Bostono 
“cicilikus” palaiminau.

Dėdė Jackus, Bostono pir
meiviškų lietuvių kardino

las.

Sulyg laisvės tavo vaikučius au
ginam,

“Šventam cicilizmui” veikėjus 
gaminam, —

Vargelius sunkiausius iškentėt tu
rėjai

Pakol bedžionėlė, mumis išperė
jai.

Mes pagarbai tavo dirbam prakai- 
taujam,

Kitus mulkiais šaukiam, kūnui 
pataikaujam.

Dėl mūsų pasaulis toks tamsus ir 
juodas,

Vien tavo dorybė tik vilties pri
duoda. .

Iš terbos nelaisvės mes tave va- 
duosim —

Brangiam “cicilizmui” 
neduosim

Kovą visad kelsim už tavo liuo- 
sybę,

Keršto perkūnus siųsim prieš ka
talikybę.

Tu mums ant pagelbos visada pri- 
būkie

Panoms laisvos meilės-gražybę įk- 
vėpkie.

Laisvamanių dirva.

Brangūs draugučiai, turiu su 
jumis pasikalbėti, pasidalinti ke
letą minčių bei jūsų visiems žin- 
geidavimams ir klausinėjimams 
išreikšti savo galingą žodelį vie- 
* • sai.

Nuo valandos, kaip tik Dėdė 
Jackus pripažino mane lietuviškų 
socijalistų kunigu ir palaimino, 
tuojaus iš visų Amerikos pakam
pių pradėjo plaukti laiškeliai su 
daugybe visokių nepaprastai ne
paprasčiausių, įvairių įvairiau
sių klausimų. Ant tų visų klau- 

’ simų kiekvienam atsakvti sky- 
į rium nebūtų galima nei Dėdės 
(Jackaus kantrybę turint. Atsa
kau visiems kartu. Iš visi) jūsų 
laiškų, bei klausimų sužinojau, 
kad beveik visus interesuoja tie 
patys dalykai, tie patys rūpes- 

: eiai. Visi pirmučiausia klausia
te: — ko aš “kun” Dūda, jus 
mokinsiu; ar raginsiu, kaip ka
talikų kunigai, prie nors retkar- 
tinio išpažinties atlikimo; ar už
drausiu pėtnyčiomis mėsą valgy
ti, ar nemanysiu panaikinti, iš 
lietuviškų socijalistų tarpo lais- 

j vosios meilės, ar liepsiu jums ti
kėti į Dievą. Kiti žingeidauja, 
ar “kun.” Dūda rūpinsies “cici- 

Įlikiškų” bažnyčių statymu, kiek 
ims už šliūbus, ar leis ir be šliū- 
bo gyventi, kaip kad “kun.” 
Mockus ir Bimba daro, ar pave- 

I lys kiekvienam vesti po dvi 
tris pačias ir tt. ir tt.

Nuo tos dienos, kaip tik 
sutikau būti jūsų “kunigu” 
Dėdė Jackus mane Į juos išlaimi- 
no — likausi tokio pat ilgaplau
kiu “cicilistu”, kaip ir jūs visi, 
kad esate. Lietuviškų socijalis
tų “kun.” Dūda bus vien liuosy- 

I bės ir laisvės skelbėjas. Jokių 
varžymų nebus; žinoma, išski
riant “kun.” Dūdos paliepimų 

I klausyti. Dar daug ką turėčiau 
jums, Raulučiai, pasakyti, bet | 
reikia atsiminti, kad ir jūsų lai- į 
svasai “kunigas” Dūda gyvena 
ne kur kitur, kaip tik Dėdės Jac
kaus karalijos kampelvj. O Dė
dė Jackus mane laimindamas pri
sakė, kad “kun.” Dūdos lekci
joms užleis tik mažą savo kampe- 

,|lį.

Užtaigi ir visi svarbiųjų ir 
žingeidžiųjų klausimų gvildeni
mas palieka kitam kartui. Ne
nusiminkite draugučiai, tik mo- 
kinkities “kun.” Dūdos lekcijos, 
o jis ir po truputį jums išmokins.

Dabar sukalbėkime ant “ci- 
cilizmo” laimingos intencijos se
kančią maldelę:

LIETUVOS KARALIUI 
HYMNAS.

Jurgi Spurgi, šen į ratą, 
Ant Velykų už sveikatą 
Mūs tegimstančios tėvynės, 
Burbulų, Dutkų gimtinės, —

Naują dainą uždainuosim,
Draugui Jackui solo duosim. 

Hocus-Focus vyriuos Striūną, 
Krambambulis pamuš būgną, 
Linksmą pokylį iškelsim: 
Brangi) vyną, midų gersim:

Lietuva karalių turi —
Alleliuja! Alleliuja!

Princas Oskar ją valdysiąs, 
Visus lenkus laukan vysiąs.

Bravo, bravo! Tegul guja. 
Alleliuja! Alleliuja.

Krambambimbembambulis.
(“Santaika.”)

BRIDGEPORT, CONN.
• Dėde Jackau:, —
Kaikurie raudonraikščiai, 

prigulintieji prie Šv. Vytauto 
draugijos nekokiu laiku manė 
parsigabenti sau misijonierių, 
neprigulmingų Mockų, kad ji
sai su pagelba savo 
galėtų visus katalikus 
draugijos prašalinti, 
nymas jų vienog užmanymu ir 
liko. Patark Jegamastėli, kų 
neprigulmingi vytautininkai 
dabar turės daryti be misijos 
ir ar gali jie pas tave, Dėde 
Jackau, gauti laisvamanybės 
dvasių.

Su didele nekantrybe 
Tarasevičius.

Pone Tarasevičiau: —
Tavo klausimų apsvarsčiau 

iš visų pusių ir jokiu būdu ne
galėjau surasti tos skylės, ku
rion galėtų laisvamanių misi- 
jonierius, kunigas Mockus, sa
vo velnią inkišti. Draugijos 
šventas vardas ir patį liuci- 
perį, ne tik kad kun. Mockaus 
striukąjį velniūkštį, gali iš 
Bridgeporto išbaidyti. Labai 
gerai, kad prie Bridgeporto 
šventos draugijos priklauso 
keli raudonraikščiai. Jie reika
lingi lietuviams, kaipo laisva
maniškos buzos sriebikai ir 
Dėdės Jackaus laisvamaniški) 
kulnų garbintojai.

Savo vierniems tarnams 
Bridgeporte siunčiu du pūdu 
laisvamaniškų bulvių, kunigo 
Mockaus neparduoto velnio uo
degaitę ir prisakau jiems, kad 
jie tuojaus tą viską sunaudo
tų, nes tik tokiu būdu gali pa
tekti į Dėdės Jackaus “cicili- 
kišką” kilpą.

Draugijos kurios 
turi “Darbininką”

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,

Dėdės Jackaus 
patarimai

/ Ex-cicilikas.

Atsakymas. Pasakyk man 
pirma kiek turi metų? Jei 
esi beibis, tai eik dar škulėn 
pasimokinti, jei suaugęs vy
ras, tai savo glupon makaulėn 
inkrėsk du svaru razumėlio. 
Tuomet viską sužinosi.

Klausimas. Šaunus Dėdė: — 
Paieškau 25 metų merginos 
apsivedimui. Klausiau “Ke
leivio,” bet jis sako tokių ne
turįs; visos senmergės tik li
kę. Gal pas tave jaunesnių 
randasi.

Norįs Apsivesti.

Atsakymas. Jei nori geros 
pačios gauti, atvažiuok Dėdės 
Jackaus kampelio. Dar yra 
užsilikusi viena kačerga. To
kiam jaunikaičiui, kaip tams
ta, ji geriausia patieka.

DARBININKE“ GAUNAMOS

T. FONDO BLANKOS

agal Sumanymo tos blankos reikta mainyti 
kas mčnuo. Todėl atspausdinome įvairių 

varsų ir pardavinėjame tuzinais. 

Tuzinas 5 centai.

Beždžione! senėlė sengalvėlė mū
sų,

Kuri tupi ant kalno ar medžio ša
kose,

Nepamirškie savo švento pašauki
mo ;

Atsižvelg ant mūsų karštojo mel
dimo.

Tu mūsų senelė — mes tavo vai
kučiai,

Prie tavęs tik šaukiam visi “cici- 
likučiai;

Tavo .nekaltybę mes visi brangi
mam,

Laisvas panas vedam, 
šliubus imam.

Paieškau tokio milžiniško 
laisvamanio, kuris galėtų 
visus katalikus vienu sykiu 
nuryti. Kas nori laisvama- 
nyhei pasitarnauti tegul tuo
jaus atsišaukia pas d-rą Jonų 
Scrantonan, laisvamaniškų te
stamentų maišau.

Paieškau So. Bostone tokių 
tautininkų, kurie galėtų be 
Rimkos demokratiškų kuntap- 
lių vaikščioti ir be Vitaičio 
klerikališko žipono ant gatvės 
pasirodyti. Kurie tam nuro
dymui atsako, nepamirškite 
prisirašyti prie bepartyviškos 
Smetonos kliubo.

“Naujienos” turi net 14 
senų vyčių pulkų. Turbūt vi
sus Chicagos senbernius prie 
“Naujienų” štabo prirašė.

MATTAPAN, MASS.
Šviesiausias Dėduk: —

Malonėkit man savo augštu 
protu paaiškinti ir didele iš
mintimi ištlumočyti delko“ Ke
leivis” savo peiperi redaguo
ja ne savo protu, bet pamėg
džiodamas angielskus peipe- 
rius. Angielskuose peiperiuo- 
se buvo paskelbta, kad So. 
Bostono Tag Day rinkikus a- 
reštuos, kuomet dar nebuvo 
gauta leidimo. Gi “Keleivis” 
paskelbė, kad lietuvius rinki
kus tuomet areštuo's, kuomet 
jau buvo Tag Day leidimas 
gautas. Ką tas viskas reiš- ■ 
kia? Ar “Keleivis” nepriklau
so prie lietuvių tautos, kad 
nežino kas pas lietuvius deda
si, ar jis jau išvirto indijonu ? 
Perskaitęs tokias glupstvas 
“Keleivyje” taip susisarmati-Į 
nau, kad tokio laikraščio, kur 
beždžionės daugiaus gerbia
mos, kaip lietuviai, nebeno
riu skaityti.

Malonus Dėduk, malonėsite 
tam peiperiui “Keleiviui” 
pranešti, kad jis daugiau pas 
mane neateitų.

Su didele pagarba 
“Keleivio” Skaitytojas.

Paaiškinimas. “ Kel ei vis, ’ ’! 
kaip ir visi “cicilikai” niekuo
met nesako teisybės. Paste
bėję pas katalikus ką nors ge
ro, tuojaus suraukia baisią 
grimasą ir pradeda gvoltu rėk
ti, kad katalikai baigia “cici
likus” saujoje sugniaužti. Lie
tuviškų peiperių “Keleivis” 
neskaito, nes nelabai ir moka. 
Viskas pas jį doleriu, iš kvai
lių mūsų žmonelių ištrauktu 
pabudavuota. Kuomet So. 
Bostono -lietuviai katalikai 
pradėjo rengties prie gelbėji
mo savo brolių Lietuvoje, “Ke
leivis” striošnai išsigando ir 
pradėjo meluoti. Aš Dėdė Jac
kus, už tokius “Keleivio” 
darbus jį, kaipo mano kampo 
viemiausį tarnų, labai laikinu 
ir visuomet jam prisakau, kad 
jis naikintų katalikus, o bež
džiones auklėtų. Taipogi ir 
Tamstų laiminu savo dešine, 
kad nebenori daugiau “Kelei
vio” skaityti. Mums nereikia 
raznmnų katalikų mūsų para
pijai, kol kas užtektinai turi
me visokių paikšų. “Kelei
viui” vakar pasiunčiau žinių, 
kad tamsta atsikratei nuo jo 
svieto. Labai susiraukė, kad 
nebegaus kelių dolerių, bet, 
sako, mulkių mūsų gadynėje 
dar netrūksta, atsiras kas 
“Keleivio” beždžioniavtmų 
pamylės.

Dėdė Jackus.

ŠV. MIKOLO ARKANIOLO
DRAUGIJOS VALDYBOS

ADRESAI
COLLINSVILLE, ILL.

Pirm. Jonas Kurelaitis,
615 Vandalia St., 

Vice-pirm. Pranas Stankaitis,
916 High St., 

Prot. rašt. Jonas Rudinskas,
600 N. Guernsey St. 

Fin. rašt. Kazys Kavaliūnas,
419 So. Clinton St., 

Ižd. Mikolas Gudeliauskas,
401 N. Hesperia St., 

Iždo globėjai:
Jonas Norkus,

904 Vandalia 
Maršalka: Adom. Smuikis,

817 High St., 
Lankytojas ligonių:

Vincas Kimutis,
315 N. Centre 

Susirinkimai laikomi kas 
ras ketvirtadienis, mokyklos sa
lėje 225 Vandalia St., Collinsville, 
m.
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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 pacta, metams $4.50. 
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nume
riais po lc.

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

Atskiras numeris po 3c.

X X



“DARBININKAS” T

Savųjų ieškokite čia.
t

Iš “Rygos Garso” perspau
sdinome paieškojimus. Tiki
mės ne vienas “Darbininko” 
■skaitytojas ras čia savo pažįs
tamą, giminaitį, brolį, sese
rį-

Kiti būdai susižinoti su pa
bėgėliais arba Lietuvoj liku
siai yra šie:

Norint surasti pabėgėlių 
reikia kreipties į
PABĖGĖLIŲ RAŠOMĄJĮ IR 
ŽINIŲ TEIKIAMĄJĮ BIURĄ 
prie Centralio Lietuvių Komi 
teto dėl karo nukentėjusiems 

šelpti.
Biuras rašo visus lietuvius, 

išsiblaškiusius po Rusiją, ren
ka žinias apie jų padėjimą, 
padeda susiieškoti kits kitą 
giminėms, pažįstamiems ir 
kaimynams; teikia visokių pa
bėgėliams reikalingų žinių* ir 
duoda žodžiu ir raštu teisės ir 
kitokių patarimų.

Biuro adresas:
PETROGRAD,

Baskov per. 29, b. 10.

Norint su Lietuvoje liku
siais susižinoti galima rašyti į 
Rusijos komitetą Stoekholme 
adresu: Comite Russe, Stock- 
holm, Sweden. Komitetui rei
kia rašyti laišką, nurodant ko 
paieškai. Padėti vardus, pa
vardes ir adresus paieškojamų- 
jų asmenų Lietuvoje. Laiškan 
reikia indėti krasaženkli už 
10c.

Komitetas patarnavo ne vie
nam.

Žemiau padėtame surašė 
kiekvienas radęs bile pažįsta
mą arba kiek žinomą gali krei
ptis pas jį klausiant apie sa
viškius.

Siunčiant laiškus geriaus 
būtų juos užregistruoti.

PAIEŠKOJIMAI.
Kazimieras Pijušas ieško gimi

nių ir pažįstamų iš Kauno gub. 
Zarasų apskrič.Panenumėlio par. 
viensėdis. Atsiliepti: Deistv. arm. 

/ 17 golovnoj ėvakucionni punkt 
zapadnogo frontą.

Julius Starkus iš dvaro Geben- 
tiškių Sostų pav. Panev. ap. Kau
no g. ieško giminių ir pažįstamų. 
Adresas: Staro- Poselk, Perms- 
koj gub. zavod Nadieždenskoj 7 
linia No. 744.

Stasys Ausiejus ieško motinos 
Elzbietos iš Kraniškių kaimo ir 
Juozo Beliako iš Burviškių. Pra
šau pranešti arba atsiliepti: g. 
Jaroslavl, Širikaje ui. 20 kv. 6, 
St. Ovsieju.

Kazys Skrikis iš Darbėnų pav. 
Kauno g. ieško giminių ir pažįs
tamų. Teatsiliepia: p. st. Kle- 
mentevska, Moskov. gub. kriep. 
art. zapasn. bat. 11 roti.

Antanas Mikoliūnas iš Bauske- 
Laukės (Pašilės) Saločių parapi- 

'• jos, Kauno gub. ieško savo gimi
nių ir pažįstamų. Meldžiu atsi
liepti šiuo adresu: g. Jaroslavl, 
Romanovskaje 44 Litovskyj Ko- 
mitet, dlę A. A. Mikoliunasa.

Apolonija Volytė ieško brolio 
Domininko iš Žagariu. Duoti ži
nią: Ryga, Mitavskoje šosse 75.

Vladislavas Zdanevičius ieško 
brolių: Stanislovo, Klemenso, 
Mataušo, giminių ir pažįstamų 
iš sodžiaus Sileikių Rokiškio par. 
Duoti žinią: Riga, Aleksandrov- 
skaje ui. No. 176, kv. 44.

Mikolas Vilimas iš Joniškio ir 
Povilas Varnas iš miestelio Leska- 
vos ieško tėvų, seserų, brolio, 
giminių ir pažįstamų: Duoti ži
nią: Deist. armia 1-vij Ust-Dvin- 
skyj Latišskyj strielkovoj batali
jon ne strejevaja komanda.

Pranciškus Pupelis ieško savo 
tėvo Antano motinos Elzbietos, 
brolio Vincento iš Kauno gub. 
Novoaleksandrovsko ap. Abelių 
pav. Trumpiškių sodž. atsišaukit: 
gor. Nižnyj-Novgorodok, selo 
Bar-vozdviženskoie lai ovalnik.

Kazys Stočkus ieško tėvo Vin
co ir brolio Juozo iš Kauno gub. 
Šiaulių ap., Gruzdžių vai. Atsilie
pkit: Diestv. arm. 6. Tukkumsk. 
str. lat. bat. 1 rota 2 zvod K. Stoč- 
kusu.

Kazys Puckas, gyvenęs prieš 
karę Rigoj ieško tėvų, giminių ir 
pažįstamų iš Pagaišpelių kaimo, 
Smilgių vai., Panev. ap. Kauno 
g. Atsiliepkit: Diestvujuščaie 
arm. 8-moj Oboznoj Batalijon 40 
Transport K. Pučko.

Petras Mikais ieško Vinickio 
Antano, Triško Jono, Vaisiuno 
Andriejaus, Žagrienės Salomijos, 
visi iš Biržų par. Kauno g. Ona 
Apynys ieško Barauskaitės Luci- 
jos Brunavos par. Panevėžio ap. 
Barauskienės Onos Panevėžio pav. 
Kauno gub. Lig. 1 d. gruodžio aš 

v buvau Vec-Piebalgoje.
Antanina Rimdzevičiutė ieško tė- Į 

vo Antano Rimdzevičiaus, Kliko- 
lių sod. Akmenės par Šiaulių pav. |

Karolina šarkunienė ieško sū- ' 
nų: Antano, Jono Juozapo Pa- ! 
biržio par. Linkėnų sod. Panevė
žio pav. Kauno gub.___________

Jeiva Juknienė ieško sūnaus ' 
Antano 23 metų Zeberių sod. Tve- 
kų par. Raseinių pav. Kauno g.

Petras Varašinskas ieško laik
rodininko Matyko Edvardo 45 me
tų iš m. Radviliškio lietuvių mo
kykla.

Grasilda Rasikas ieško Petro
nėlės Barboros, Juozapo dūk. 34 
m. Daudžgirių sod. Gulbinų par. 
Panevėžio pav. Kauno gub. Vi
sų augščiau paskelbtų adresas: 
Valk, Lifl. g. Vladimirskaie 5 Li
tovskyj Komitet.

Kazimiera Skaburskytė ieško 
motinos Anelijos, brolio Mateu- 
šo, seserų: Anelijos Jadvigos 
iš miestelio Usiliškių. Duoti ži
nią : Riga, Domennaie ui. No. 19, 
kv. 4

Aleksandras Keturakis ieško 
tėvų, brolių seserį} ir pažįstamų 
iš Kauno g. Žagarės par. Romaš- 
kių sodž. Adresas: Diest. arm. 
7 Baiskvj Lat. batai. 3 rota. Al. 
Keturakisų.

Emilija Barus ieško tetos Bro
nės Kaunienės iš Priekulės gelž- 
kelio stoties Kauno gub. Telšių 
ap. Atsiliepti: Moskva Novo-Bas- 
mannaie ui. 23 Kolbasn. Fabr. E. 
Barus.

Julijona Starkienė ieško gimi
nių ir pažįstamų iš Kauno gub. 
Panev. ap. Sostų par. iš Gebentiš- 
kių dvaro. Teatsiliepia: Na
dieždenskoj zavod, Peremskoie 
gub. Staro-Poselk 7 linię No. 744 
Julijanię Starkus.

Benediktas Glinskis ieško gi
minių ir pažįstamų iš Sindžiūnų 
sodžiaus, Pasvalio par., Panevė
žio apsk. Atsišaukti: V. deistvu- 
juščuju arm. 28-oj Parkovoj art. 
brigadi 3 park.

Vincas Labutis ieško brolio An
tano ir giminių iš Užpelkių kaimo 
Papilės Šiaulių ap. Kauno gub. 
Teatsiliepia: Diestvujuščiaja ar
mija 6-oj Tukkumskyj Lat. str. 
batai. 3 rota 3 vzvoda.

Albertas Tamulevičius ieško tė
vo, brolių, seserų; giminių ir 
pažįstamų iš Vilniaus g. Labano- 
rių par. Padumblės sodžiaus. Ad
resas: Diestv. arm. Ust-Dvinsk. 
45 otdieln. capern. roti A. Tamu- 
leviču.

Mikas Maškus ieško tėvų, se
selių, giminių ir pažįstamų iš 
Kauno gub., Vilkmergės aps Ute
nos par. Juškėnų sodž. Atsiliep
kit : Diestv. arm. Ust-Dvinsld 
45 otdielni sapern. 1 roti. M. Mac
kus.

Juozas Grigaliūnas ieško tėvų, 
giminių ir pažįstamų iš Kauno g. 
Joniškio miest. Adresas: Diestv. 
armija Ust-Dvinskaja Kriepost 22 
rota I. Grigaliūnas.

Petras Briedis iš Žvejotgalės 
sodžiaus, Sostų par. Panev. ap. 
Kauno gub. pažįstamiems paduo
da savo adresą: Nadieždenskoj 
zavod, Kranaja fabr., Perems- 
koj gub. 107 kazarma 3 kv. 3 li
nija Petrų Briedisu.

Kazimieras Teveliavičius ieško 
savo seserų: Onos Grabužienės ir 
Petronėlės iš Pikielių. Duoti 
žiną: Riga, Matvievskaja ui. No. 
99. kv. 20.

Jonas Viesulą ieško sūnaus 
Vincento, dukterų: Onos, Ane
lijos iš sodžiaus Kinkių, Papilio 
par. Riga, Livonskaja ui. 17, 
kv. 6.

Matilda Tamulytė ieško brolio 
Franciškaus ir jo žmonos iš sod
žiaus Ežekių, Joniškio par. Duo
ti žinią: Riga, Jaroslavskaja 
ui. No. 43, Prijut.

Emilija Skablauskytė ieško 
brolio, motinos Julijonos, tėvo 
Augustino iš sodžiaus Koisių, Jo
niškio par. Duoti žinią: Nižni- 
Novgorod, Tihnovskaja ui. No. 
4, kv. 16.

Jonas Dagilis ieško savo tėvo 
Mikolo, motinos Barboros, bro
lio Ladislovo ir sesers Olgos iš Bo
bėnų sodž. Pan. aps. Pabirž. vai. 
Atsiliepkit: Im. Erlaa, Lifl. g. 
Benden. u. Iv. Dagilisu.

Kareivis Jonas Gumbelevičius 
iš Pasvalio par. Patrių kaim., Pa
nevėžio apskr. prašo tėvų, bro
lių ir seserų atsiliepti: Diestv. 
arm. 8-moj obozni bat. 40-oj tran- 
sp. Ivanu Gumbeleviču.

Mykolina Starkus ieško tėvų, 
Kauno g. Panev. ap. Biržanų vai. 
Adresas: Us. Pulki, Lifl. g. 
čer. Marienburg, Alsvisk. vol. 
M. Starko.

Vincas Labutis ieško brolio An
tano ir giminių iš Kauno gub. 
Šaulių ap. Papilės vai. Užpelkių 
sod. Meldžiu duoti žinią: Diestv. 
arm. 6 Tukkumski str. bat., 3 ro
ta, 3 vzvod B. Labutis.

Pabėgėliai iš Žeimelio! (Kau- 
, no g.) Kas žinote, meldžiamie

ji suteikite žinių apie mano žmo
ną man: V. Diestv. arm. 116 do- 

■ S polnit. volno-naemn, oboznoj 
I batai. 577 tr. 2 vzvod 1 otd. Jo- 

, cifų Plavieščunasu.
Jonas šurkus iš Gulbinų gyve- 

| nęs dvare, ieško brolio Mikolo 
Deimontovičiaus, giminių ir pa- 

j žįstamų. Akmenės vals., Šiau- 
i lių ap., Kauno gub. Atsiliepkit: 

| Diestv. arm. 361 pieš. Kov. dru- 
žina 2-ja rota I. L. Šurkusų.

Karimi eras Gabalis ieško savo 
žmonos Jievos ir dukterų Agnieš-

kos Punzienės ir Onos Jurjienie- 
nės iš Liackavos miestelio atsi
šaukti, Gor. Riga, st. Zasen- 
gof, Volgunskaja ui. 16, kv. 12.

Bronislava šarapaitytė ieško 
brolio Alfono, giminių ir pažįsta
mų iš dvaro Linkaučių. Riga, B. 
Alstanovskaja ui. 1. kv. 1.

Elzbieta Jasunyte ieško tėvo 
Jono, brolio Kazimiero ir gimi
nių iš sodžiaus Paškonių, Salo
čių par.: Riga, Drozdovaja. No 
1. kv. 4.

Jonas Džiautas iš sodžiaus Ma- 
rtanių, - Balnikų par. Meldžiu 
giminių ir pažįstamų atsiliepti: 
Diestv. arm., 25 Vozduhoplava- 
telna j a rota.__________________

Kun. Juozas Kazlas ieško mo
tinos Marcijonos, sesers Antani
nos, brolio Boleslovo, Aluntos 
vals. Vilkmergės ap., Jaurų sod. 
taip-pat ir kitų pažįstamų. At
siliepkite: St. Borh M. V. R.
žel. dor. Lači. Ks. los Kazlasų.

Kazys Vertibavičius ieško gi
minių ir pažįstami} iš Kauno gub. 
Abelių pav. Nemeikių sodž. Adre
sas: Diestv. arm. 132 polevaja
počt. kontora 170 otdielen. te- 
legr. rota 2 postoroj otd. Kazimi- 
ru Vertubaviču.

Kareivis Jonas Baltramaitis ie
ško savo žmonos Onos su dviem 
vaikais ir tėvų, 
sandro su žmona 
sodž., 
ap., 
šituo adresu: 
Novozibkov 
krieposnoj saper. bat. 3 
Baltromaitis.

Jonas Zableckas ieško 
ir pažįstamų iš Kauno g. 
gės ap. Žemaitkiemio vai. Balnin
kų par. Petriškių sodž. ir Atsiliep
kit: Petrograd Borovaja 6771,
kv. 1, M. Mimisu.

Izidorius Aleksa, Rimšų sod., 
Eržvilko vai. Raseinių pav. Kau
no gub. prašo giminių ir pažįsta
mų atsilipti šiuo adresu: St. 
Viedrei Mogilevsk. gub. Im. Zao- 
sere, Iz. Aleksu.

Kareivis Antanas Marinas, Er
žvilko par. Raseinių pav., Kauno 
gub. prašo giminių ir pažįstamų 
atsiliepti šiuo adresu: Diestv. 
arm. 6 oboznoj Batalijon 26 tran- 
sport. Ant. Marinas.

Stanislovas Mikulskis ieško bro
lio Juozapo iš Kurklių sodž. Lai
žuvos par. Duoti žinią: Riga, 
Livonskaja ui. No. 17 kv. 6.

Alena Vilkunienė praneša gi
minėms ir pažįstamiems savo ant
rašą : Riga, Gospitalnaja ui. 13, 
kv. 9.

Agnieška Bočienė ieško vyro 
Adomo iš Liackavos par. Pulni- 
kių sod. Atsišapukti: Riga, Ka- 
tolieeskaja ui. 15, kv. 13.

Antanas Poplauskas ieško mo
tinos, seserų ir pažįstamų Kauno 
gub. 
sod. 
teini volnonaem obozni batalion, 
582 i transport, 1-i vzvod, 1 otd.

Bronislavas Gubauskas ieško 
giminių ir pažįstamų iš sodž. Mar- 
tnanių par. Balninkų, Atsišaukit: 
Riga, Oficerskaja No. 1.

Rozalija Janušonis ieško tėvų, 
brolių ir pažįstami} iš Kauno gub. 
Kriaunų par. Baršėnų sodž. At
sišaukit : gor. Riga, Kotoličiska- 
ja ui. No. 56 kv. 29.

Jonas Vaičiulėnas ieško pačios 
Valerijos su 3 vaiku: Adresas: 
Sissigal Lifl. gub. Varžų krogs.

Jonas Samulionis ieško žmonos 
Agotos, dukteris Julijonos, mo
tinos Viktorijos ir švogierkos O- 
nos iš Vilniaus. Duoti žinią: 
Riga, Kotoličeskaja ui. No. 4850, 
kv. 53.

Petras Kvaselis ieško giminių 
ir pažįstamų iš Pakabų, Leliūnų 
par. Diestv. arm. 25-ja vozduho- 
plavalnaja rota.

Dora Ronienė ieško brolio Jono 
Kurapko iš Dianiunų, Linkuvos 
par. Baltro, Marijonos ir Onos 
Judinskių. Duoti žinią: Novo- 
sele Siev. zap. ž. d. imienije Po- 
činok-Gurovo A. Boidžiunas.

Albinas Jankauskas ieško tėvų, 
seserų ir pažįstamų iš Panev. ap., 
Krinčių par. Pačšmenių dvaro. 
Atsiliepkit: Diestv. arm. 82 ięh. 
Žizdrinski polk 4 r. A. Jankovsko- 
mų.

Kareivis Jonas Nogulevičius iš 
Mintaujos ieško giminių, draugų 
ir pažįstamų. Atsiliepkit: Mos
kva, Novae-Basmannaje ui. 3, La
zaret Sapožnikova.

Kareivis Zigmantas Kilis ieško 
brolio Antano ir sesers Vandos ir 
pažįstamų, Atsiliepkit: gor. Ri
ga, Orlinaje ui. No. 16 kv. 2.

Emilija Žuromska ieško gimi
nių ir pažįstamų iš Šiunčiuliškių 
kaim. Pan. aps. Krakinavos par. 
Atsiliepkit: Petrograd, Borova- 
je 67.41 kv. 1. S. Žuromskoi.

Jonas Simonaitis ieško pažįs
tamų pabėgėlių nuo Vaškų m. 
Kauno gub. Atsiliepkite: Deistv. 
arm. 334 pieh. Irbinskago polka. 
B. Komandų svęzi,Ivanu Simonai- 
tisu.

Jonas Armanavičius ieško tė-
• vų Juozapo ir Onos, seserų: Mal- 
i vynos, Onos ir Teodorijos, bro-
• lių: Juozo ir Bronislovo iš Rat- 

kunų kaimo, Kiburių vai. Pan. 
ap. Kauno gub. Be to Kunigo

1I Jono Rinkuno, Deltuvos klebono,
• kunigo brolio Juozo, Deltuvos
■ vargoninko ir Saločių klebono 
: Aleksandros Stombergio, Antano
■ I Šamo, Jono ir Simano Rimkunų

su žmonomis; Miko Izidoriaus, 
Kazimiero, Onos, Viktorios Gum-j 
belevičių, Adresas: g. Bielev.1

švogerio Alek- 
iš Monkiškių 

Radviliškoi par. Šiaulių 
Kauno gub. Teatsišaukia 

Diestv. arm. g. 
Černigovskoj gub. 

rota 1.

giminių 
Ukrner-

Viekšnių par., Meškelių
Diestv. arm. 17-i Dopolni-

Tulskoi gub. 231 pęh. zap. bat. 4. 
rota, 3 vzvod I. Armonovieų.

Jonas Masaitis ieško tėvo Jur
gio, švogerio Antano ir pažįsta
mų Kauno gub. Seredžių vai. 
Stalioraičių sodž. Atsiliepkite: 
Diestv. arm. Komendant. Šlok. 
Tukumskaja Karaul. komanda 
I. Masaitisu. Tuo pačiu adresu 
ieško ir Teodoras Kulevičius tėvų, 
molių, seserų ir pažįstamų iš 

Kauno gub. Varnių vai. Paluk- 
šių kaimo.

Kaz. Noreika ieško žmonos Ur
šulės su šeimyna Kauno gub. 
Vinkšnių vai. Meldžiu atsiliepti: 
Gor. Barnael. Tomsk gub. Bies- 
<aje ui. No. 188 P. Gričiunas, per. 

K. Noreiko. ir Petras Gričiunas 
ieško giminių ir pažįstamų nuo 
Biržių. Atsiliepkite: Kaz. No
reikos adresu.

Julija Galeckaitė ieško dėdės 
iš Nauzerdžių sodž. ~ 
par. Nemunėlio par. Atsišaukit: 
gor. Riga, Petrogradsk šosse No. 
115 kv. 28.

Adolpina Andriliunienė išbė
gus iš Rygos, ieško tėvo Juozo 
Kubiliaus 50 m. motinos Anelės 
40 m. , dukters Marytės 5 m. ir 
brolio Petro iš Kauno gub. Pa
nev. ap. Pabiržės dvaro. Atsi
liepkit : g. Tver. 11 ulica za Li- 
niei Nikol. ž. dor. No. 10 E. S. 
Serenovskoj.

Julijonas Kučinskas ieško bro
lio Juozo ir Jurgio Vaižgų kaim. 
Panev. ap. Kauno gub. Atsiliep
kit : Moskva. Domininkovskaja 
ui. No. 35 kv. 2. Brolis Juozas 
gyveno Rygoj : Krasnaja Dvina, 
Aptekarskaja ui. No. 38 kv. 20.

Klementina Rudienė iš Vaškų 
ieško sesers Onos Turčinskaitės su 
dviems dukterims, gyvenusių Ca- 
raukšte pas Joną Romaną. Duo
ti žinią: Ryga, šreinbiš 11-ę li- 
nije No. 15, kv. 13.

Kazimieras Gudaitis ieško žmo
nos Alenos, seserų ir motinos 
Pranciškos iš sodžiaus Bareikių, 
Aluntos pav., Duoti žinią: Ry
ga, Smolenskaje ui. 7.

Ignas Potėnis iš Kauno gub. 
Rokiškio par. Aleksandravo val- 
praneša pažįstamiems savo adre
są. g. Arhangelsk, Arhireiska- 
je ui. No. 22 I. Potenisu.

Kostas Domašius iš Platelių 
par. Švenčionių ap. Kauno g. ieš
ko kunigo Lėlio ir kun. Kazlaus- 
kio iš Subačiaus. Teatsiliepia: 
g. Ribinsk, Jarosl. g. Bogurins- 
kaja ui. 27 kv. 2 K. Domašusų.

Jonas Macijauskas ieško šei
mynos ir pažįstamų Kauno gub., 
Pan. ap., iš Pasvaliu miest. Prieš 
išvažiusiant gyveno Rygoj. Da
bar Nižni-Novgorod. s. Gorodiev- 
ka usad. Vas. Andr. Tetinina. d. 
Šokurova, I. Mąciejevskomu.

Mikolas Brasko ieško giminių 
ir pažįstamų Cekiškių sod. Pabir
žės par. Panevėžio aps. Atsiliep
kit: Diestv. arm., 28-i Parkovoj 
art. brigadi 3 park.

Jonas Dagilis ieško tėvo Myko
lo ir motinos Barboros, brolio La- 
dislovo ir sesers Olgos iš Bobėnų 
sodž., Pabirž. vai. Kauno gub. 
Teatsiliepia: Im. Erlaa, Lifl. 
gub. Vendenskago u. N, Dagilisu.

Julė Skraibytė ieško tėvo Sta
nislovo ir motinos Leokadijos 
Skraibių iš Padškorių sodž., Tel
šių ap, Kauno gub. Atsiliepti ir 
suteikti žinių meldžiu: Moskva, 
Novo-Basmannaje ui. No. 23 Kol- 
basnaje fabr. Iv. Vik. Vilbortų.

Sužeistas kareivis Jonas Reiža 
ieško savo žmonos Marijonos su 
dviem vaikučiais ir brolio Petro 
kitkart gyvenusio Rygoj Ricierių 
g. No. 111 b. 56., sesers Paulinos 
ir Cecilijos; Jie visi paeina iš 
Kauno gub., Panevėžio aps., Va
balninku miestelio. Atsiliepkit: 
g. Moskva, Pokrovskije kazarmi 
pri oficerskom 7 Samogitskom 
polkię, Gorodskoj lazaret, 4 pa- 
latka J. Reižis.

Jurgis Paslaukas ieško giminių 
ir pažįstamų Kauno gub. Panevė
žio aps., Pasvalio par. Rajūnų 
apyl. Atsiliepkite: Diestv. arm 
Peredovoj Inženerski sklad 2-i 
Transport Jų. Paslovski.

Mateušas Batakis ieško gimdy
toją, genčių, pažįstamų iš Kau
no gub. Telšių, pav., Šačių par. 
Baltrūnų kaimo atsišaukt: g. Pe
trograd P. St. Lapurinskaje No. 
9. Lazaret.

Mikas Mimas ieško brolių, se
serų giminių ir pažįstamų iš Kau
no gub., Žemaitkiemio vai. ir par. 
Atsiliepkit: Petrograd, Boro-
vaje 67.71, kv. 1, M. Mimisu.

Juozas Ruzėnas ieško savo žmo
nos su 7 vaikais. Žinančių mel
džia pranešti: St. Sisegal. Lifl. 
g., d. Lidmaną. J. Ruzenasų.

Jakšto Leopoldo 40 m. iš Re- 
mersgofo Lyvžemės gub. ieško El
zbieta Brazauskaitė.. Valk Lifl. 
Vladimirskaje ui. Litovsk. Kom.

Stasys Užunaris ieško Stepono 
Kažmo su žmona ir Pasvalio. Duo
ti nižią: Ryga, Krasnaje Dvi
na, Parovaje ui. 76 kv. 4.

Kareivis Juozapas Andziulis iš 
sodžiaus Manaikių, Rosijanskų 
par. gyveno Petrapilyje antra
šas : Petrograd, B. Liesnoj,
Sosnovi Voenni Lazaret, Barak 

'No. 6, Palata No. 3, lazaret 237. 
Jonas Viesulis ieško sūnaus 

Vincento, dukterų Onos ir Ame
lijos iš sodžiaus Kinkių Papilio 
par. Duoti žinią: Ryga, Litov- 
skaje ui. No. 17, kv. 6.

Jonas Rapolavičius ieško gimi- 
j nių ir pažįstamų iš sodžiaus Da- 
gočių. Ouoti žinią: Ryga, Ka- 
lužskaje ui. No. 7, kv. 70.

Radviliškio

Kristoforas Suvaldsdis ieško 
motinos Onos žmonos ir sūnaus 
Motiejaus iš Mažolių sodž. Papi
lės vai. Zarasų vai. Kauno gub. 
Žmonos tėvo vardas-pavardė Mik. 
Mitrikas iš ten pat. Gal jis kur 
išvažiavo su savo tėvais. Mel
džia atsiliepti: g. Moskva, Ka- 
zanskaje - Suščevskaje 27 v Dvin- 
ckuju Obmundirnovalnuju mas- 
terskuju 3-i vzvod K. Suveizdicu.

Juozas Permėnas ieško tėvo 
Antano ir motinos Karolinos iš 
Leckavos Kauno gub. Šiaulių ap. 
Prašo atsiliepti: Diestv. arm. 6 
Tukkumski lat. str. batai. 1 ro
ta, 1 vzvod J. Permin.

Petras Kaupas ieško gimdyto
jų genčių ir pažįstamų iš Kauno 
gub. Zarasų, paviet. Papilo par. 
Kuprių kaimo atsišaukti šiuo ant- 
šu: Petrograd, P. St. Lapušin-
skaje No. 9 Lazaret.

Jonas Gaižutis ieško brolių: 
Laurino, Kazimiero, sesers Ju- 
dos ir švogierkos Uršulės Saldži- 
naitės, giminių ir pažįstamų iš 
Paškonių sodžiaus, Lydokių par. 
Duoti žinią Tver, BĮ. Samara, 
dom Drozdova.

Marijona Pipiraičia iš Radin. 
Pamūšio dvaro Panev. aps Kauno 
gub. ieško tėvelių, sesers Barbo
ros ir brolių Leonardo. Atsiliep
ti: g. Riežica, Vitebskoj gub.
im. Tavpani počt. ješč. 24 Ma- 
rin Pipir.

Sužeistas kareivis Jonas Reižys 
brolio Petro, sesers Pauli- 
Cecilijos ir brolienės Mari- 
su dviems vaikais iš Kauno 
Pan aps. Vabalninku m. gy

venusių Rygoj Ricierių g. No. 111 
•b. 56. Teatsiliepia: g. Moskva. 
Pokrovski kazarm pri ofic. sobr; 
7-go Smolenk. polka. Gorodskoj 
Lazaret 4 pal J. Reižisų.

Alzb. Dievaitienė Davkunų kai. 
Krinčino par. Kauno gub. ieško 
sūnaus Jono, dukters Mortos 1G 
m. sūnėno Petro Mikalausko, bro
lio Jono ir Antano Mikalauskų iš 
Kauno gub. Krinčino par. 
žiu sodž. Atsiliepkite: 
Krasnaje Dvina, Parovaje 
70 kv. 17.

Kotrina Sprincenienė 
dukters Barboros Kovaliunienės 
iš sodžiaus Druseikių Biržų par. 
Duoti žinią: Ryga, Petrograd- 
skoe šosse 115 kv. 24.

(“Rygos Garsas.”)

ieško 
nos, 
jonos 
gub.

Puod-
Ryga, 

ui. No.

ieško

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

PETRAS KAMANTAUSKAS,
231 Fairview St., 

New Britain, Conn.
>-----------------------------------------

Parsiduoda visai pigiai ra
kandai (forničiai) dėl trijų 
kambarių, 
vimo, 
stą. 
kitę:

a

739 Broadway St., 
So. Boston, Mass.

Priežastis parda- 
išvažiuojame į kitą mie- 

Norėdami pirkti atsišau-

J. S. (52))

33
5

5
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“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 laisvamanvbei, 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.

Reikalaujama Merginų
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 Employment Office 

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

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

ATSIŠAUKITE!

‘ ‘ Darbininko ’ ’ administra- 
cijoje reikalinga tuojaus mer- 
gina-knygvedė.

Turi mokėti gerai angliškai 
ir lietuviškai kalbėti ir rašyti, 
taipgi ir ant Typewriterio dir
bti. __ Darbas užtikrintas, dėl
geros merginos.

“Darbininkas”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

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 ___________

KNYGOS KITŲ IŠLEISTUVIŲ GAUNAMOS MUSŲ
KNYGYNE.

6 Metraštis 1916 metams. 438 pusi. Pilnas naudin
giausių skaitymų, reikalingiausių informacijų, gra
žiausių straipsnių, puikiausių paveikslų. Jis bus in- 
domus, geras pasiskaitymui metų metams. Nekuo- 
met nebus vėlu jį skaityti. Be apdarų___________  '
Su apdarais
7 Žinynas.
392 pusi.
8 Vaičaičio eilės. ____________________________
9 Deklematorius. Eilių ir monologų rinkinys _
10 Raistas. Parašė Upton Sinclair. Apd________
11 Pažvelgus atgal. Socijališkas romanas _______ $1.00
12 Pajauta. Istoriškas rašinys iš lietuvių 14 šimtme

čio gyvenimo. Apd. ________________________
13 Degtinė. Sceniškas veikalėlis_ ______ ______
14 Kas Bailys. Sceniškas veikalėlis__________
15 Katriutė.________________________________
16 Šv. Kazimieras........................ .......... .....................
17 Oliveris Twistas. Parašė Chas. Dickens 520 p.

18 Huckleburry Finnes ................ ..........................
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 _____

19

5

5

5

10

5

75
$1.20

Žinotini dalvkai iš mokslo ir istorijos
__________________________________ $ 1. 50 

__ 75 
_ 50 
...$1.50

...$1.25
_  10
— 15
_ 15
___ 20
...$1.00

75

20 
21 
22
23
24
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 ______ _ _________________
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. Vilią_________________________
35 Jėzaus Kristaus gyvenimas______________

Pergyventos Valandos__________________
Pelenių Jurgutis ______ _ _____________
Perspėjimas apie šv. Tikėjimą ypatingai apie Jė
zaus Kristaus Bažnyčią ___
Naujas Būdas išmokti rašyti

40 Teisių Vadovas ir Patarėjas
41 - - - -

$1.00
45

5
15
20
10

«

K

I

36
37
38

__ 10 
__ 10 
_ 50
._ 35
__ 25
_ 35
....$1.00
....$2.35
_..$1.00
__ 75
_..._ 75
__ 35
...._ 50

_ 10 
_ 10 
.$1.00

Klaida. Parašė Lazdynų Pelėda. Apysaka iš lie
tuvių gyvenimo “Laisvės Metu.” 520 pusi. 
Šatrijos Raganos Apysakėlės__________
Gyvenimo Pamatai. Joj išgvildenta svarbiausieji 
gyvenimo klausimai___________________________

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

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

pie žmones, žvėris, medžius, akmenis 209 pus.......50
48 Vyrų Vergija. ...Komedija 56 pusi._____________ 20
49 Vienuolio Disputą. _ Komedija —;--------------------- 10
50 Trumpa Senovės Istorija-------------------------------- 1$.00
51 žvaigždė. Rytų pasaka 17 pusi.
52 Katekizmas apie alkolį--------------53 “ - - - - -

39

42
43

$1.00
_ 25

10
15

25
10

Advokatas
WILUAM F. J. HOWARD 

LtetuTilka pavarde boro 
Vtacaa F. J. x--—"—

315 W. Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tetopbona So. Boston 603

LIETUVIŠKAS

Užkrečiamųjų ir limpamųjų ligų būdai ir kova su 
joms _______ t----------------------------------------------------------------

Tiesos žodis socijalistams _______
Lietuvos Istorija. Parašė Pranas 
Meilė. Poema. Parašė M. Gustaitis 
Aureolė. Parašė M. Gustaitis----------

54
55
56
57
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 taisykliško rašymo. To lengviausia pasi
mokysite iš šios gramatikos

“DARBININKAS
242 W. Broadway,



8 “DARBININKAS”

Vietinės žinios.
RENGIASI PRIE SEIMO.

LDS 1 kuopos susirinki max
ž&isirinkHrias atsibuvo pa- 

nedūlio vai. šv. Pe
tro salėje. Tartasi apie pride
ramą susitvarkymą seimui ar- 
tinanties. Seimas atsibus 
mūsų mieste liepos 3 ir 4 d.

PAIEŠKOJIMAI.
Paieškau Leono ir Prano 

žalią pirm karės gyveno Užsie
nių kaime, Triškią par., Šiau
lių pav. Kauno gub.

Jokios žinios dabar neturi
me apie juos, tai malonėkite 
ar jie patys ar kas kitas atsi
šaukti. Mūsą adresas: 
Agnieška ir Marijona žilaitės 
162 Bolton St, Boston, Mass.

NUO ADMINISTRACIJOS..

LIETUVIS KARIAUJA SU 
MIRTIM.

Jaunas lietuvis vaikinas ant 
Athens St. randasi paskutinė
se savo gyvenimo valandose.

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
Seredos vakare buvo mėne

sinis susirinkimas L. Vyčių 17 
kuopos. Nutarta: 
šiepę, dėl drabužių, 
vartoja teatrams. 
Pr. V. Strakauskas ir J. Pet
rauskas į komisiją, kuri rūpi
nasi užmokesniu už salės švie
sas^ 3) užmokėti Baseballinin- 
ka/ms kelionės išlaidas į Wor- 
cesterį.

Nutarta sušaukti extra susi
rinkimą dėl to, kad 21 šio mė
nesio AVorcesteryj atsibus aps
kričio seimas.

Paieškau draugą p. D. ča- 
palio ir V. Vireluno abu Kauno 
gub. Ukmergės par., Kupiš
kio vai., žagoną kaimo, pii- 
miaus gyveno Rockford, UI., 
dabar nežinau kur, jie patys 
ar kas kitas praneškite šiuo a- 
dresu:

P. A. Skardžius (d) 
1075 Washington St 

N0RW00D, MASS.
1 nupirkti 
, kuriuos
2 Išrinkta BOSTON’O IR APIELINKIŲ

LIETUVIAMS.

< Visiems, kurie reikalavo 
maldaknygią, rožančią ir škap
lierių, pranešame, kad šiomis 
dienomis gavome jau ir dabar 
malonėkite ateiti galėsite pasi
rinkti.

Pranešimas visiems už- 
sienią lietuviams.

Pasiskubinkite užsirašyti ir 
atnaujinti “Darbininką,” nes 
nuo pirmos dienos gegužio mė
nesio šią metą “Darbininko” 
kainą pakils.

Ligšiol visiems užsienią 
skaitytojams “Darbininkas” 
buvo siunčiamas per metus už 
$3.00, bet kadangi į užsienį 
persiuntimas daug kainuoja, 
tai “Darbininkas” jokią būdu 
negali būti siunčiamas už tą 
pačią kainą.

Į užsienį “Darbininkas” 
■metams $4.00.

Pusei metą - $2.25.
Vien tik subatinis No. me

tams $2.25
Pusei metą $1.25.
Pavieniais egz. “Darbinin

kas” 4 pusi, parsiduos pas a- 
gentus po 3 centus, 8 pusi, ar
ba subatinis numeris po 4 c.

Pasi skubinkite.
Tik iki pirmos dienos gegužio.

“Darb.” Administracija.

unovu KRLAUCIU8.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa.

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budintais, Sodais, apsėtais1

Darb. Admin.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandoc
Nuo2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki 8 vakare 

50S EBC ALVAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B.

LIETUVIAI PAS SAVUS.

TEL.. BACK BAY 4200

419 Beylstoa St, Boston, Mass.

Nedčliocnia 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vakare.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vaL ryta 
iki 8. vai. vakare.

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. F. MATULAITIS
Oftoo udyaM Gydo viaokias'tisas
1-3 P. M7-» P.M. PriakMa^UdnliM.

f

TelephoDe So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPALIS

meistras
indeda telephonus, dengia

■ gus, ir atlieka visus stalinrys- 
tės darbus prideramai. 

KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

—J--------- —-------------—------ --------------------------------------------------------

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

CHORO SUSIRINKIMAS.
Seredos vakarą atskirame 

kambaryj šv. Petro salės baž
nytinis choras turėjo savo susi
rinkimą. Viek visi choristai 
buvo atėję.

BLANKŪS BLOGAI EINA.
Vienas kolektorius praneša, 

kad ši mėnesį mažiau surinko 
negu per kitus tris mėnesius; 
nepamirškim savo peirdermę, 
reikalas tebėra didelis, tebken- 
čia Lietuva.

LABAI SERGA.

Jonas Jakubauskas, apsir
gęs Velykose, šiomis dienomis 
labai pablogėjo.

GEJAU TURIME VIETAS 
GUŽINĖMS.

Šią vasarą galėsime visi ka
talikai jauni ir seni, maži ir 
dideli,
nos važiuoti ant šviežio 
Sutarta gegužinėms 
tos ir apie tai umu 
plačiau rašoma.

susilaukę šventos die- 
oro. 

geros vie- 
laiku bus

MASSACHUSETTS K00PE-
Mass. Kooperacijij sąrišio 

konferencija įvyks 21 d. gegu
žio 1916 m. 2-trą vai. po pietą. 
Lietuviij Labdarybės svetai
nėj, kampas E. ir Silver St. 
So. Boston, Mass.

Visos Mass. Kooperacijos 
teiksitės prisiųsti delegatus į 
minėtą konferenciją, ne dau
giau kaip po tris.

Važiuodami turite turėti su 
savim ir draugijos Įgaliojimą, i 

Prašau, kad kooperacijų I 
valdyba prisiųstų stovį jįj ko
operacijų, iš ko bus galima su
taisyti raportą, iš Mass. ko
operacijų gyvenimo.

Apyskaitą galite paduoti ■ 
šitokią: Kiek darote apyvar
tos per vieną mėnesį ?

Kiek pakilo per paskutinius 
metus ar nupuolė?

Ir kiek buvo vertės prade
dant prekybą ir kiek dabar I 
verta ?

Taigi visų kooperacijų vir- 
1 šininkų širdingai prašau tai at
likti.

Mass. Koop. Sąrįšio sekr.
M. Akelaitis, 175 Wast st.,

su
sątuoz sojož soiąjįpspu jį sįujįubį 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau- 

, šių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vieninteliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai 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 I.u- 
dington, Miehigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 

i puikių farmų katalogą su daug 
! paveikslų iš lietuvių farmerių 
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & CO. 

Peoples Statė Bank Bldg.
Scotville, Mich.

Rep. Norwood, Mass.

PIRKITE 
SKAITYKITE 
PLATYKITE 

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

Sija visas kitas išleistuves.
Užsakymus siųskite “Darbininkui” adresu:

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

vir-

PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

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 laik
raštį.
Adr.: REV. J. J. KAULAKIS,

324 Wharton Street, ::: Philadelphia, Pa.

“SALIUNAS” ant pardavimo
Jei nori gerą biznį vesti, niekuomet nebankrūtyti, daug 

pelno turėti ir juodos dienos nematyti, tai įsitaisyk “Saliū
ną.”

“Darbininkas” turi ant pardavimo daugybes “Saliūną.” 
Parduodame pigiai. Jį galima laikyti ir “sausose” teritori
jose, ir miestuose, miesteliuose, kur uždaryti saliūnai.

Ne visi galime būti lobininkais, bet visi galime būti pa
siturinčiais. . \

Įsitaisyk mūsų “Saliūną,” o jei ir nepralobsi, tai bent 
juodos dienos nematysi.

Karn tau, brolau darbininke, skursti, jei gali gerai gy
venti.

“S ALIUKO” KAINA SU LAISNIU ANT 
VISO AMŽIAUS TIK 5c.

Pinigus siųsk adresu: 
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, — —South Boston, Mass.
“Darbininko” Knygine gauta šiomis dienomis visokią 

maldaknygių, kietais ir minkštais apdarais su kabutėmis ir be 
kabučių. Taipogi visokių rožančių ir škaplierių galima gauti vi- 
Md pigiai.

Siųskite užsakymus.

gy-

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) 
Boljų-kambarį, neturiu laiko 
pardavinėti ir dabar noriu par
duoti visai pigiai.

Ta voro turiu apie porą^ tūk
stančių vertės.

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

Dabartines 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 
auksinių daiktų visai pigai.

L. V ALI AC KAS
230 Broadvvay

So. Boston, Mass.

Pasiuvant drapanas sulig 
jaustos mados ir pagal Jūsų 

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

(Castle Sąuare’s Block’e.)

nau- 
noro.

Vienatine Lietuviška

Krautuve
Kuri užlaiko visokio ta- 

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIA, 
Minersville, - - F

C. & P. Phone St. Paul 5947
R ABININKAS 

IR 
BALZAMUOTO JAS.

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

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

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

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

G

Mano vienpiliečiams: i
Turiu už garbę paskelbti sa

vo skaitlingiems prieteliams ir 
abelnai visuomenei, jog aš esu 
susinešęs su gerai žinoma rūbų 
firma HARRISON COMPANIJA 
ant Washington gatvės, kampas 
Beach. Po daugelio metų mano 
sunkaus darbo mano nuolatinis 
troškimas įsigauti į platų preky
binį lauką išsipildė 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- 

Kreipdamiesi 
jūs prigelbėsite man kilti vis

Joseph Zupkowski.
pildysiu pagal geriausio savo išgalėjimo, 
prie manęs su užsakymais, ”
augštyn 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
sų 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- 
šleja. Harko siūtai ir over- 
kotai yra visuomet rankų 
darbo ir lygūs kriaučių pa
darytiems.

Harko siūtai vyrams irvai- 
; 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- 

j 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.

i

Tel. Oxford 4900. ,
J. P. TUINYLA

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėję šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ku
ka rdų. guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. Išdirbu šarpas, 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.

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 
eiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo ui 
25 centus štampų.

J. P. TUINILA.
322 Washington St., Boston. Mas:

Savas Pas Savą Remkit Savuosius.

M. A. NORKŪNAS,
166 MELROSE ST., :: :: :: :: MONTELLO, MASS.

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 (apd«rvta) ............35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLATNIS,
R, F. D. — Route 2. 

Mndson, N. Y.

Vienatine Lietuviška

1.00
1.00

75c
50e.

1.00

25c

75c

50c.

25c.

1.00

67-

50c. 
25c.

svei
ku*

15 ir 25c 
gėlių 25,

1

1.00 
1.00 
50c.
’ 00

X)

25c.

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge

ros sekančios gyduolės.

Visokie kvepianti 
muilai 10,

Perfumos visokių
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c

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

Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintą jura* 
katą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame 

sąžiniškai patarnauta.

RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarą, 
duobą galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusimo jums S 

ezpresu Visokiame reikale kreipkitės šituo adreso ■ S

K. ŠIDLAUSKAS
226 Brcedway,kertė C St., So. Boston Jlan. į

ATYDA
Ansonijos ir apylinkių lie

tuviams šinomi pranešu, jog! 
atidariau fotografijoms trauk- i 
ti galeriją ir darbą atlieku ar
tistiškai.

Reikale kreipkitės lietuviai 
pas lietuvius.

Jonas Bahni?it:s
66 Third St., Derby, Conn. 

(42-55)
• • •

Kaip apuokas. Gražus kaip 
apuokas.

Julius Prince Bankierius
Išmaino pinigus, parduoda 

Laivakortes ir geležinkelio ti- 
kietus į visas dalis pasaulio. 
Taip-gi parduoda krautuvėms 
sklado kainomis deimantus, 
laikrodžius ir kitus Juveleri
jos daiktus.

Boston, Mass.357 Hamson Avė.,
' —f-

Lietuviai apsi 
ginkluokite taip

Nusipirkite savo namus 
ir už juos randas išsimo
kės, tai senatvėj turėsite 
dailų gyvenimą. Apdraus- 
kitę (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
sokių 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 
čiu visus lietuvius ir lietu 
ves atsilankyti į mano ofi
są.

Michael Coran
366 Broadway, 

South Boston, Mass.

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų




