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Rusai pliekiasi
su turkais.

’ mo.
Pabėgo moteriškuose rū
buose Į Švediją ir paskui į
Cliristianiją. Tai atsitiko rugpiutyje 1914 m.

UŽMUŠĖ 14 CIVILIŲ
ŽMONIŲ.

Iš Petrogrado manoma pra
dėti gabenti pabėgėlius kovo
pradžioje prie laukų dari™

Ties graikų serbų rubežium Vidžemės gubernijas.
JB įLinų prekybos organ^^H
Lietuviškoj Brastoj išnyko
vokiečiai atakavo iš oro MajaSausio m. šių metų pas Hevisi gyventojai.
O gyventojų
Centrai inė
dagh.
Bombos užmušė 14 ci užsieny.
liodorą
atvyko pasiuntiniai
a.-.giui^
turėjo 60.000.
Tik vienui vie RUSAI VAROSI PIRMYN.
vilių žmonių.
nuo vidurinių reikalų ministeBostonan pribuvo Frederic na budavonė testovėjo, o tai
orgiirdziiuli - W
Šiuo kartu atkakliausi mū rio Chvostovo su pienu nudė
C. AVolcott, atstovas Rocke- buvo bažnyčia.
Rusai
buvo
IŠ
VISUR
lei
rusiškų
linų.
KATALIKŲ FEDERACIJOS
Heliodorus nu
šiai eina Užkaukazyje tarp tur ti Rasputiną.
fellerio fondo.
Jis apvažinė sunaikinę viską.
Lengviausiai susikalbama
SEIMAS.
kų ir rusų.
Dabar ten abi davė pritariančiu ir įstojo suojo Lenkiją ir matė ten badą,
Laikraščius kareiviams po delei šito reikalo su anglais,
Bet kai jau 60.000 banderolių dykai siųsti paštas
pusi — turkai ir rusai — labai I kalbiu.
Pereitą nedėlią Bostone pra skurdą ir gausią giltinės piutį.
I
rublių
buvo
sudėta nusamdv- nepriima, bet reikalauja pap kuriems jau nusiųsta koopera
atkakliai imasi.
Rusai daro
sidėjo Katalikų Federacijos Jisai apreiškė, jog Lenkija 10
cijos šepečių iššukuotų rusiškų
' smarkius užpuldinėjimus, o J mui piktadėjų, - tai Heliodorus rasto mokesčio. Dykai tesiunnegu
aštuntasis
metinis
Seimas. kartų labiau kenčia,
linų.
Rusiški linai visais at
turkai bando atsilaikyti ir sa- j pasiuntė pieną carienei, jam čiama laiškai.
Neapmokėt ų žvilgiais anglus patenkina.
Kalbėjo kardinolas O’Connell. Belgija.
S buvo atsakyta, jog iš suokal- banderolių kariuomenėn paštu;
! vo keliu daro atakas.
Nurodinėjo Federacijos nuo
Paaiškino baisius darbus,
Anglai sutinka pirkties ru
Rusai, paėmę Trabezondą, . bininkų vienas jau ankščiau visai nesiunčia.
pelnus.
Sakė,
kad reikia kuriuos Rusijos valdžia liepė
siškų linų. Dar neišrišta klau
eina toliau palei Juodąsias ju- j pranešęs.
vienyti katalikiškas dr-jas tam, atlikti, kuomet jie buvo veja
Finansų ministerija tariasi simas, kada ir po kiek būsią
: res, o kitos jėgos palei Persi
kad priversti) žmonės darbuo- mi iš Lenkijos,
Buvo liepta
atmainyti apribuotą pardavi vežama Anglijon rusiškų linų.
jos rubežių varosi pirmyn Me
Paliepimas
ties plačiau katalikiškoje dir išnaikinti viską,
nėjimą vynų Cliersone, Besa Japonai atsiuntė rusų Centrasopotamijos linkui kad susivie
Šimtai sovoje ir kad nepasiganėdintų buvo išpildytas,
Karei prasidėjus visos gėri rabijos ir Taurijos gubernijo linei Bendrovei pavyzdį Fornyti su anglais ir paskui vary
paprastu bažnytinių apeigų at- džių ir miestelių buvo išdegin
mozos salos linų, Japonijoj
mo įstaigos Rusijoje tapo pa se.
tis ant Bagdado.
likinėjimu. Pabriežė tikybos ti, maistas buvo išnaikintas
vartojamų.
Tai-gi su japo
naikintos.
Aiškiai pamatę iš
Į šiaurę nuo Erzerumo, Ko
svarbą, nurodė kokia jos ga -Milijonai žmonių liko be nie
nais
vargiai
kas Įvyks, nes
Iš
Volynijos
gubernijos
iš

ganingas pasekmes blaivybės,
pė kalnuose, kaip turkai pra
lybė.
Tarė: “Vyrai kariau ko.
Formozos
linas
plonesnis už
daugumas gyventojų nori, kad keliama vokiečiai sulig augšneša, tai rusai bandė atgauti
jantieji dabar Europoje supra
Štai kalbėtojo žodžiai:
j liais, jei Ro< kefellerio fo
ir karei pasibaigus šis įstaty tosios karo valdžios paliepiui“. plauką, tečiau rusiškas linas,
netektas pozicijas, bet panešę
to kas tai yra religija.”
mas priverstinos blaivybės ne Daugybė vokiečių kolonistu nors storesnis, bet tvirtesnis.
“Aš keliavau šviežiomis pė-' sutiks teikti lenkams pag
daug nuostolių ir nieko nepešę.
Delegatų suvažiavo 1.000;
būtų atmainytas.
Virš šimto išgabenta iš čia jau praeitais Nutarta, vis-gi, nusiųsti ja
Rusai einantieji ant Bagdajie atstovauja 560 dr-jų, kurios domis baisiausios skerdynės, j kaip belgams ir jei Anglij
ponams keletą vagonų linų pa
Durnos sąnarių jau pasirašė po metais, gi dabar krauston
aš mačiau reginius, kurių ne-į tiks leisti gabenti maistą
■ do, tai ypač stiprūs.
Prieš
talpina 575.000 narių.
sižiūrėjimui.
projektu amžinos
blaivybės likusius 23 tūkstančius iš Z?
galima apsakyti. Šimtus žmo- j ’V okietiją į Lenkiją.
An
juos turkams sunkiausia atsi
Parūpinimą rusiškų linųįniro,
Ovručo,
Novo;,
’
A
•Rusijoje.
nių radau tiesiog badmiriau-1 nutikės leisti ir kalbėtoja
remti.
Dabar rusai randasi
linsko ir Izjaslavsko ay'Lri'i j. Italijai, pasiėmė viena stambi
jaučius.
Mirštanti
kūdikiai; ke, jog geraširdžiai, ’r
apie 120 mylių į šiaurės rytus
Pasiūlymą ru
■ į Milano firma.
Iš Londono praneša, kad 5 d. vasario pradėjo
gulėjo po šiaudais ir sa- ringi amerikonai privalo
nuo Bagdado.
Eidami ant
siškų
linų
italai
prielankiai
vagonus
visus
kolom
ii
kai-kurie parlamento sąnariai
vo baisaus galo laukė dekmais-Į kubeli gelbėti lenkus is
Bagdado rusai užėmė Rovanpriėmė.
Tečiau
nuvežti
Itali
gabenti
Į
Orenb.irgo
įsiralabai neužsiganėdinę savosios
to stokos.
Radau moterį, ku- ties nasrų.
duz.
Smarkiai sumušė tur
jon
linus
privalo
pati
centralė
chanio
gubernijas.
L.liūčiai
kariuomenės veikimo Mesopo
rios devyni vaikai mirė iš bado
.Jei taip nupasakojama
kus ir jie bėgo netvarkoj, pa
Šis klausitamijoje. “Tai stačiai bepro vokiečių kolonistų turį būti iš rusų bendrovė.
vienas po kitam.
Paskutinį lenkų baisenybes, tai ti
likę daug karinės medžiagos.
i
mas
netrukus
išsiaiškins.
kraustyta
galutinai
iki
26
d
tystė, — šaukė lordas Cli. Bekūdikį norėjo išgelbėti maity- negeresniame padėjime rai
(“Rygos Garsas.”)
resford, — siųsti
generolą vasario.
damasi žolėmis.
ir mūsų tautiečiai.
SUOKALBIS PRIEŠ
Townsliendą tiktai su trimis
RASPUTINĄ.
divizijomis.
Nesuprantu, kaip
Francijos prezidentas PoinBerline
pirimausiai
buvo
su tokia maža spėka galima
care karės lauke, Nancy mies
90 MINŲ IŠMETĖ BANGOS.
paskelbta, jog didžiausis ca nugalėti turkų armiją.
te, savo prakalboj užreiškė,
Iš Amsterdamo pranešama, ro patarėjas vienuolis Raspujog karė nepasibaigs, kol vo
jog per balandžio mėnesį jūrės tin esąs užmuštas.
Iš ChrisDIDELIS GARLAIVIS
kiečiai
nebus
parklupdyti.
bangos ant Holandijos krantų tianijos, Norvegijos dabar aNUSKENDO.
Prez. sakė:
išmetė 90 minų.
Iš tų 50 bu tėjo žinių apie suokalbį prieš
“Priešininkas nei tiesiogi
vo Anglijos, trys Francijos, tą žmogų.
Praeitą panedėlį iš San
Apie tai papasa
niu, nei netiesioginiu būdu
Francisco
uosto išplaukė gar
Ant vaarinio fronto Fran 15 Vokietijos, o kitos tai ne kojo
Heliodorus, “pabludęs
nesiūlė mums taikos.
Mes ir
cijoj nieko svarbaus neprane žinomų šalių.
Nuo karės pra Caricino vienuolis,” kurs turė laivis “Roanoke.” Plaukė į
nenorime, kad jis mums pa
šama.
Ten eina tik artileri džios ant Holandijos pakran jo galingą intekmę į žmones pietinės Amerikos pakraščius.
siūlytų. Mes varomės prie to,
jų veikimai.
čių bangos išmetė 1014 miųų.
gyvenančius palei Volgą. Tūlą Gobeno 19.01M) dėžių dinamito.
kad jis mus paprašytų.
Mes
Vokiečiai buvo bepradedą
laiką Heliodorus buvo artimas 680 tonų parako, 900 tonų
nenorime pasiduoti po jo išly
laužti anglų liniją, bet apsi
NUSKANDINĘ
96
GAR

Rasputinui.
Bet paskui He kviečių ir daug kitokių pregomis.
Mes turime jam pas
Ant jūrių garlaivį pamalšino ir ten.
LAIVIUS.
liodorus
ėmė
kasti
duobę Ras kių
tatyti išlygas.
Laivas kaip
Vokiečių valdžia skelbia, putinui, ėmė intriguoti pas ca tiko baisi audra,
Mes nenorime tokios taikos,
SUNAIKINO ZEPPELINĄ
jog per balandį nuskandinta rą. Heliodorus pateko vienuo koki skiedra buvo mėtomas,
Šiomis dienomis “Darbininko” knygyne gavome
po kurios Vokietija pasiliktų
iinkumo ne96 priešininkų prekiniai gar lio kalėjimam bet buvo palei Surautų prekių
visokių
maldaknygių su kietais ir minkštais apdarais,
galėję vėl pradėti karę ir lai
atlaikė,
Pusiau
plyšo
ir
nuIš Kopenhageno pranešama, laiviai.
stas, kai išsižadėjo savo luoauksuotais kraštais, su kabutėmis ir be kabučių.
kyti Europą amžiname pavo
garmėjo, kaip akmuo jūrės
kad
Norvegijos
pakrantėj
bu

Parduodame visai pigiai.
juje.
Mums reikia taikos,
gilumom
Iš 45 žmonių igulos
vo nušautas zeppelinas.
kuri sugrąžintų tikras gvaranMAŽI AUKSO ALTORĖLIAI.
vos keli teišsigelbėjo
tijas ir lygsvarą politikoje.
Juodos, minštos, slidžios skūrelės, apvaliais
Kol tokia taika nebus mums
Vokiečių povandeninės lai
kampais, aukso kvietka, auksuotais kraštais, kry
užtikrinta, kol mūsų prieši vės U—8 komendantas, ober
Iš Amsterdamo pranešama
žius ir parašai
$1.10
ninkas nepripažins savęs per leitenantas Steinbrick, paaugkad Vokietijos kaizeris paaugJuodais,
minštais
skūros
apdarais
su
kabute,
galėtų, iki tol mes nesiliausi štintas.
štino buvusi Suv. Valstijose
Šis komendantas nu
auksuotais kraštais, apvaliais kampais
$1.00
me kariavę.” •
savo Palydovą, kapitoną Boy
skandino Anglijos laivą “SuJuodais,
minkštais
skūrelės
apdarais
su
auk

-Ed.
Jam suteikta Raudono
ssex,” už ką gimė nesutikimai
suota
kvietka
ant
viršelio
.75
NEBANDYS TAIKINTI.
jo Erelio trečiojo laipsnio orSuv. Valstijų su Vokietija.
denas su kardu.
ANIOLAS SARGAS.
Popiežius atsižadėjo bandy Vokietijos vyriausybė pasiža
dėjo
laivės
komendantą
nu

ti sutaikinti kariaujančias ša
Juodais skūros viršeliais, auksuotais kvietkais
bausti.
Tečiau
“
Echo
de
Pa

lis.
Pamatė, jog tol jo pas
ir kryželiu, su kabute. Labai paranki knygelė. $1.00
tangos bus be vaisių, kol ka ris” patyrė, kad Steinbrick
Juodos slidžios skūros viršeliai, auksuotais
riaujančios pusės neužves šio užuot nubaudimo paaugštinkraštais, kvietka ir kryžius, kabutės. Kaina $1.00.
Jį paaugštinęs admiro
kių tokių derybų tarp savęs. tas.
GILUS ATSIDUKSĖJIMAS.
Ligšiol Vokietijos Austrijos ir las von Capelle.

seimas

SKURDAS, BADAS,
MIRTIS.

Negreit taika
įvyks.

Tautos Fondo seimas bus

Francijoj nieko
svarbaus.

Bulgarijos valdovai prašinėjo
PRIGĖRĖ TRYS
veikti dėl taikos.
Popiežius
MERGINOS.
veikė, bet talkininkai visuomet
statėsi ant to, kad sumušti
Hawarden, Iowa. — Valtyje
Vokietiją ir gana.
irklinėjosi ant Big Sioux upės
penkios high sclioolietės ir vie
Ištiko baisus
PREZ. GAUSIĄS NOBELIO na mokytoja.
atsitikimas.
Jos nepatėmijo,
DOVANĄ.
Prez. Wilsono priedeliai spė jog atsirado arti tvenkinio.
lioja, jog jis šiemet gaus $40.- Tuomet jau buvo pervėlu savo
000 dovanas iš Nobelio fondo. valtį sulaikyti ir valtis šliopte
Trys buvo
Pereitą gruodį dovanų dėl ka lėjo per tvenkinį.
rės nebuvo duodama.
Bet jei išgelbėtos, o trys nuskendo.
šiemet bus duodamos, tai prez.
DAUG MIŠKO IŠDEGĖ
Wilsonui tikrai kliūsią ypač
už tai, kad jis išgalėjo išlai
Middletown, N. H. — Buvo
kyti Suv. Valstijas nuo įstoji užsidegęs miškas ir išdegė 1.mo europinėn karėn.
000 akrų.
Gaisras buvo stro

piai gesinamas ir vienas žmo
gus tame darbe žuvo.
Jis
Great Barrington. — Mirė norėjo perbėgti per degantį
patelefonuoti į
Wm. Stanlev, 58 metų am tankumyną,
žiaus.
Jis buvo pasižymėjęs miestą talkos, bet iš rūkstan
čio tankumyno jis neišėjo.
savo išradimais elektrikoj.

MIRĖ IŠRADĖJAS

9 birželio, Philadelphijoj, Pa.

Visi T. F. Skyriai išsirinkite T. F. ko
misijos narius, kurie galės seime
dalyvauti.

Graži, paranki knygelė lietuviams katalikams vi
sokio amžiaus. Dailiai išmargintais auksuotomis rai
dėmis, drobės viršeliais raudonais kraštais. Kaina 50c.
VIEŠPATIE PASILIK SU MUMIS.

IŠGELBĖJO ŽMOGŲ NUO
BULIAUS.

Breenbud, N. H. — John Į
Suilsky, vieno farmerio sam- Į
dininkas, vedė ant fanuos’
Bulius ėmė nerimauti ir atsta-!
tė ragus prieš vedėją.
Žmo
gus nelaimėje ėmė šaukti. Su- i
bėgo daugiau vyrų ir nuvijo i
bulių.
Bet vis-gi vedėjas bu- j
vo gerokai aplamdytas.

Juodi kieti viršeliai, aukso kryžius ir pamarginimai.
Spaudinta didelėms raidėmis tinkanti senes
niems, yra nemažo formato.
Kaina 60c.
Minkštos skūros, juodais apdarais.
Spausdinta
didelėmis raidėmis, auksuotais kraštais ir kryželiu
Kaina $1.75.
Kiekvienas lietuvis katalikas privalo nusipirkti
sau dailią maldų knygilę, kad nuėjus į bažnyčią galė
tų garbinti savo Sutvertoją
DABAR GERIAUSIA PROGA.

Jeigu dar neturi nusipirkęs, tai tuojaus rašyk į
‘ ‘ Darbininko ’ ’ knygyną išpirkdamas ‘ ‘ money orderį ’ ’
arba krasos ženkleliais.
Taip-gi turime visokių rožančių ir škaplierių. No
rėdami nusipirkti, neužmirškte padėti tokį adresą:
“DARBININKAS,”
242 W. Broadvzay,
South Boston, Mass.

v ■

“DARBININKAS f.

ti iš tų žmonių praeities veiki
mo. Nei Bulotiniai Lietuvo
je, nei Bagočiniai ar Rimkiniai Amerikoje nenuveikė tau
tai nieko naudingo, tik sten
gėsi viską griauti, ardyti ir
šmeižti. Andai p. Bulotienė
Eina iš So. Bostono utaminkais, ketvergais ir subatomis
Leidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų Šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.

savo laiške į “Ateities” re
dakciją pavadino “Lietuvių
Draugiją” juoda dėme lietu
vių tautoje.
Tikri esame, jog

sitikėjimu ir prieš juos atsida
rytų plačiausi veikimo dirva.
Tada gal paaiškėtų geriau ir
tai, ko verti buvo p. Rimkos
šauksmai ir pasigyrimai apie
pažangą ir demokratizmą.
Formališkai tarybos tarp
katalikų ir tautiečių dar nebu
vo pertrauktos. Galutino sa
vo žodžio dar nei viena pusė
nepasakė.
Jei ant pirmutiniųjų 5-ių
punktų, išdirbtų bendrai Philadelphijoje 24 vasario, su
tiktų mūsų tautiečiai, galėtų
juos pasvarstyti ir katalikų vi
suomenė ir galima tikėties,
kad klausimas išsiristų pasek
mingai.
Mes katalikai jaučiame sa
vyje tiek pajėgų, kad galėsi
me ir toliau vieni nešti ant sa
vo pečių tautiškų darbų naštą.
Mūsų pajėgos pastebėtinai
greitai auga. Bet kadangi
mes mylime savb tėvynę, mes
nenorėtume, kad nors viena iš
naudingi) pajėgų turėtų tau
tai pražūti.

ir p. Bulota taip mano. Ir p.
Rimka, nors ir polemizavo su
p. Bulotiene dėl kitų vietų lai
ško, bet dėl to išsireiškimo
nieko nesurado pasakyti. Reiš
kia — pritarė, Mes žinome,
kokia “dėmė” buvo “Lietuvių Draugija.” Ji, ir viena ji
“DARBININKĄ S,”
apsaugojo tautą nuo pražūties,
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
surinko išblaškytas pajėgas,
apsaugojo nuo bado šimtus
“DARBININKAS”
tūkstančių pabėgėlių, išgauda
ma iš rusų valdžios ir visuo
(The Worker)
menės milijonines pašalpas. Ji
L
The Lithuanian tri-weekly paper.
‘ablished every Tuesday, Thursday, and Saturday by žiūri ir į tautos ateitį. Jeigu
mūsų tauta bus išgelbėta nuo
iph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
pražūties šiais baisių pavojų
k
Subscription Rate s:
laikais, tai visų pirma ačiū
r arly___________________________________ $3.00
Lietuvių
Draugijai. Bet tiems
. months____________ __________________ $1.50
mūsų pažangiesiems išrodo vi
PAAIŠKINIMAS.
Advertising rates on application
sa tai “juoda dėmė.” Tai
Mano atsakyme “Lietuvai”
Address all communications jo
kokio tautiško veikimo mes į p. X-o straipsnį apie alkolio
DARBININKAS,
galime laukti iš tokių “tautie gerąsias puses yra išspauzdin242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
čių?”
ta: “biedniokai gi juo mažiau
geria, juo mažiau turi. Nesu
REIKIA GELBĖTI TAUTĄ,
Dėl patogumo ir parankumo visokius čekius
sipratę darbininkai juo dau
O NEŽUDYTI.
ir money orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
giau geria, juo daugiau už
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai
Mums bet-gi rodos, jog tas dirba.” Kadangi, kaip pasi
būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
blokas tarp socijalistų ir visą rodo, kai-kas galėjo netaip tą
gų užsakymai, ar mokestis į L. D. S.
tautiečių negalės įvykti. Vi sakinį suprasti, kaip mano no
duriniuose yra žmonių, kurie rėta, todėl šiuomi paaiškinu,
perdaug myli tautą, kad galė jog mano mintis buvo ir, jog
tų dėties bendrai su visais iš geriau būtų išsireiškus šit
kaip:
sigimėliais ir nutautėliais.
“Biedniokai gi juo mažiau
Šioms tik reikėtų išvengti
DAR NEBAIGTOS TARY- punktų iš p. Sirvydo ofiso i vienos labai didelės klaidos, turi, juo mažiau geria.
Ne
platesnį
“
tautiečių
”
pasaulį.
►
BOS SU KATALIKAIS.
kurią jie yra linkę daryti. Ne susipratę darbininkai juo dau
Kelionėje kaž-kur užkliuvo. galima statyti Sandaros reika giau uždirba, juo daugiau ge
Tas klausimas tebėra dar Dabar, praėjus dviem mėne lų augščiaus, kaip tautos ria.”
neišrištas. Su katalikų vi siam po iškeliavimo, p. Sir reikalus. Ne Tauta dėl San
Uosis.
suomene derybos dar galutinai vydas pasigedo jų ir vardu ko daros turi būti, bet, priešin
neužbaigtos. Po anų visų pa alicijos komisijos paieško jų. gai, jų Sandara turi būti tau
sitarimų (Neivarke ir Pliiladel- Užkliuvę, gird, kur ten Scran- tai naudinga. Šiandiena tau
phijoj) liko išdirbti abiejų pu tone, ar Chicagoje.
ta reikalauja vienijimo visų
sių 5 punktai sutarties. Prie
Bet tuo tarpu laisvamaniai tautinių pajėgų. Katalikai yAš užmušiau daugiau vyrų,
tų penkių, kuriuos priėmė abi tautiečiai (Rimka, Račkaus ra ištikimi savo tautai, myli
pusi bendrai, “tautiečių” koa kas ir k.) nesnaudė. Kada ją, kaip moka darbuojasi dėl negu visos kariumenės visam
licijos komisija pridėjo dar ki pasisekė užrėkti savo dešiniuo jos labo. Visos pasakos apie pasaulyj.
Aš užkrėčiau daugiau gyve
tus penkis, kuriuos buvo pa sius, tikresniuosius tautiečius, parsidavimą Rymui yra nedo
nimų,
negu visos ligos padiktavę jų draugai laisvama kada pamatė savo galybę ir in- rų žmonių prasimanymas. Ry
niai (Rimka ir k.). Labai ne tekmę, tuojau ėmė traukti vi mas nėra mūsų tautai nei kiek saulyj.
Aš pavogiau daugiau gygražiai pasielgė tada “Vien. są “tautiškąjį abazą” į vieny pavojingas. Priešingai, gali
vasčių negimusių kūdikių, neLiet.,” kada tuos naujus pen bę su sočijai istais. Prie to ir turi būti labai naudingas.
kis punktus, rimkinių jiems spirte spyrė ir p. Bulota. Turį
Myli tautą ir daugelis mū gu visi vagys.
Aš esu tėvas neapsakytos
padiktuotus, primetė katali vienvties abieji pasekminges- sų tautiečių. Tad šiems vi
kams, pavadindami visus 10 niai kovai su klerikalais (su siems ir reikėtų eiti išvien, ne biednvstės.
Aš platinu visas ligas.
punktų “katalikų paduotu prask su katalikais ir ypač su žiūrint to, kaip tas atsilieps
Aš platinu paleistuvystę,
projektu.” Jie to neatitaisė kunigų intekme). Tokiai vie šiandien į Sandaros reikalus.
*dar ir iki šios dienos, nežiū nybei prielankūs kai-kurie so- Juk reikia atsiminti, kad ta kur tiš aš esu.
Aš tankiausia esu priežas
rint mūsų visų protestų. Tuo- cijalistų laikraščiai ir laisva Sandara iš pat pradžių buvo
tis
visokių nelaimių kur atsi
mi jie parodė stoką geros va manių tautiečių. Iš“tautiškų” dvilypis, kaž koks nenormalis
lios.
laikraščių tik viena “Lietu kūnas.
Ji jungė ir tebejun tinka.
Aš esu geriausia pagunda
va
”
pasirodė
priešinga
vieny

Visus tuos 10 punktų (5 ben
gia tautinius gaivalus su priešvisokių
nedorybių.
drai sutaisytus ir penkis sa bei su nutautėliais socijalis- tautiniais. Jau iš pat pra
Aš
nešioju
niauką linksmy
vo) jie paleido ankietos keliu tais. “Ateitis” ir “Tėvynė” džių buvo ne viena Sandara,
'sandaros valdybai apsvarsty galvą guldo už tą vienybę. bet dvi Sandari. Rimka ir bės, brolystės ir meilės.
Aš prižadu linksmybę.
ti. Bet jau iš pat pradžių tau “Vien. Liet.” ir savo redakci jo pasekėjai ėjo į Sandarą, dėl
Aš suteikiu mirtį.
P. Nor to, kad tikėjosi atitraukti
tiečių abaze kilo didžiausia’ joje neturi vienybės.
Aš prisikalbinu turtingus
nepasitenkinimas savo koalici kus tempia į bloką su socija- “Vienybę Liet.” ir “Lietuvą”
jos komisijos veikimu.
Mat listais, p. Širvvdo gi širdis, i nuo vienybės su katalikais ir taip kaip ir biednus.
Aš kalbu visokioms kal
anuose pirmuose 5-iuose punk tai, rodos, nelinksta.
su laiku, prie geros progos,
bomis.
Klausimas tebegvildenamas, sudaryti “visų pažangiųjų blo
tuose buvo ir tai, jog “tau
Aš pažįstu kiekvieną.
“Ateitis”
ir ką;” (kas dabar ir mėginama
tiečiai” sutinka ineiti Tautos teberišamas.
Aš
esu senas kaip istorija.
Tarybon 5 prie 7 katalikų ats “Tėvynė” intempia visas savo jau padaryti) gi p. Karužai,
Aš
esu galingesnis už visus
tovų.
Bet ypač išgązdino pajėgas sutaikinimui “tautie Širvydui ir kitiems rūpėjo
karalius
ir imperatorius.
juos punktas kur kalbama a- čių” su socijalistais; P. Rimka “tautiečių” minias atitraukti
Aš esu išardęs viską, kur
pie tai, jog “tautiečiai” gerbs pažadėjo net visą eilę straips išpalengva nuo intekmės soci
meilė
ir vienybė viešpatavo.
krikščionybės principus, čia nių, parodančių pavojų tautai jalistų ir visų piktų laisvama
Aš
galiu
išardyt stipriausias
laisvamaniai tautiečiai, visi iš priežasties įsigalinčio “kle nių ir įstatyti į naudingą tau
Šliupiniai ir Rimkiniai pama rikalizmo.”
tai darbą. Kaip matome vie kariumenes.
Aš galiu naikint tautas.
te visišką pasidavimą katali
Kaip tas viskas išsiris — nų ir kitų tikslai visiškai prie
Aš
linksminuos, kuomet at
kams ir atsižadėjimą savo sunku dar dabar permatyti. šingi ir visos pastangos vienus
nešu
gėdą
ir išjuokimą žmo
brangiausių idealų. Pakėlė Jeigu sočijai istams pasisektų ir kitus vienyti yra tik kome
nėms.
tokį triukšmą spaudoje ir gy pritraukti visus “tautiečius” dija, kurios lošimas skaudžiai
Aš pripildau kalėjimus.
venime, kad anuos, dalyvavu į savo bloką — tas parodytų, atsiliepia į tautos reikalus.
Aš pripildau visus beprot
sius tarybose su katalikais, ir kad Dr. Šliupo dvasia ir vei
Jeigu padoresnieji tautie
namius, kurių šeimynas ir
tą punktą priėmusiuos, pri kimas tikrai atnešė mūsų tau čiai susiartintų su katalikais,
gyvenimą aš suardžiau anks
vertė ardyti tai, ką patys bu tai begalinius nuostolius ir tai visi tuoj aiškiai pamatytų,
čiau ar vėliau.
vo savo rankomis sudarę. blėdį. Juk tokio bloko pama kaip nerimti ir be pamato bu
Aš turiu begalo daug prie
“Vien. Liet.” užreiškė iškil- tas būtų aiškiai prieštautiškas. vo visi p. Rimkos gązdinimai
Nesenai p. Bulota su drau klerikalizmu ir kunigų intek šų, bet aš prižadu kovot iki
poingai, jog pasitarimai su
katalikais užbaigti ir jog ne gėmis padavė formalę propozi me.
Beje, kur p. Rimka buvo galui.
Aš galiu gundyt ir apgau
bėra vilties su jais susitaikin ciją sulieti du fondu: socija- tada su savo klerikalizmu, ka
Jie sako, da Uosis jam ir kitiems buvo dinėt žmones, koliai nešiosiu
ti.
P. Norkus atsiskubino į listų ir tautiečių.
Bostoną į sandariečių suvažia kad tik fondai bus jungiami, metęs pirštinę pasikalbėti rim savo maską.
Aš vis einu silpnyn ir silp
vimą ir tą pat pasakė susirin o ne politikos ir kultūros dar tai apie klerikalizmą ir jo pa
nyn
kas dieną.
kimui (P. Rimkai to ir terei bas. Bet mes girdime čia fal- vojų.
Tuomet jisai tylėjo.
Aš todėl prašau visų priešų
Susidė Buvo ingijęs net paprotį va
kėjo.) Tuo tarpu, kad savo šyvą, netikrą toną.
valstijos,
visų priešų namų,
rankas nuplovus ir šiokį tokį jimas tų dviejų fondų reikštų dinti mus “katalikų politikine
visų
priešų
šeimyniško gyveni
Svarumą savo veido užlaikius, patiesimą bendro pamato ir srove.” Dabar vėl, užsimer
mėginta visą bėdą suversti ant bendros flatformos veikimui kęs, savo senąją giesmelę apie mo, visų priešų linksmybės,
visų priešų progreso, visų prie
kun. Kemėšio.
P. Sirvydas ne vien šelpimui, bet ir kitais klerikalizmo pavojus gieda.
neturėjo faktų, kad pasmerk reikalais. Juk šiandien vi
Jei tautiečiai susiartintų su šų doros, visų priešų sveika
ti kun. Kemešį dėl tų tarybų, sos mūsų tautos pajėgos šelpi katalikais, daugelis jų ačiū tos, ir visų priešų, kurie
tad smerkė ir be faktų,' priė mui karės nukentėjusių labiau savo gabumams, mokslui, už užlaiko mane, kurie gerbia
jo net prie pravardžiavimų ir siai rūpinasi, bet drauge vi imtų pirmąsias vietas prie ben mane, kad įsirašytų po mano
bianrių insinuacijų. Kuomet siems rūpi ir kiti reikalai, ku dro darbo. Katalikų visuo vėliava, padirbta iš giltinės
**Darbininkas”
pareikalavo rie tolyn vis labiau jungiami menė, vos tik pamatytų, kad kaulų ir žmonių ašarų ir kovo
faktų, p. Sirvydas į tai nie su anaisiais.
tie veikėjai yra tautai tikrai kit už mane, aš, būdamas vi
ko neatsakė bet ir savo insinu
Koks būtų “tautiškas” vei naudingi, o jų idealams ne- sų neprieteliu, prižadu savo
acijų neatšaukė.
kimas visų tų “pažangiųjų priešingi ir nepavojingi, ne- pasiryžimą ištesėti.
Kas aš?
Aš esu alkolis!
?Staliavo Miift 10 antiklerikalų*’galime numany- I truktų apdovanoji jų savo paPrenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje______________ $3.00
Pusmečiui ”
”
” _______ _ ______ $1.50
Utaminko ir ketvergo atskiri numeriai po ----- 2c.
Subatiniai numeriai po___________________ 3c.
Laiškus, korespondencijas pinigus siųskite adresu:

Su kuo dėsis “tautiečiai?”

Kas aš.

v

(“Šviesa” Geg. mėn.)

Žydų Karalius.
(Tąsa)
Nikodemas, Taip, aš išpildžiau tą apverk-

tiną pareigą, Kuomet, pasidėję prie Kryžiaus kopėčias, aš ištraukiau iš Jo rankos ge
ležinę vinį, jinai nusviro ant mano peties, tar
tum mane būtų apkabinusi. Jo galva prisi
glaudė prie mano veido, net erškėčiai sudras
kė mano antakius — aš dabar tartum jaučiu Jį
mane apkabinusį. Ir man atsiminus nenoroms
taip ir veržiasi ašaros iš akių.
Joana. Ne tu vienas lieji ašaras... (už sce
nos pasigirsta piemenėlio švilpynės balsas)
Štai jau piemenįs kįla savo bandas gintų. O
kaip aš myliu tą malonų balsą! Kuomet jį iš
girstu, tuoj atsimenu vieną naktį mano tėvy
nėje. Nekartą aš apie ją girdėjau iš piemenė
lių lūpų — jie kaip paprastai sergėdavo savo
bandas dieną ir naktį. Tik štai vienoj naktyj
pasigirdo giesmės balsai: “Garbė Dievui augštybėse ir ant žemės ramybė geros valios žmo
nėms!” Pasirodė jiems angelas. Piemenėliai
neišpasakytai persigando, bet angelas juos
maloniai užkalbino: “Nebijokite, sako, aš pra
nešu didelę linksmybę jums ir visai žmonijai.
Šią naktį gimė Išganytojas. Ir štai jums žen
klas — prakartėje rasite vystykluose suvysty
tą Kūdikėlį!” Piemenėliai, pakilę, nusiskubi
no minėton vieton ir rado gražų Kūdikėlį Jėzų,
paguldytą prakartėje, ir Jo linksmutę Motiną
Mariją.
Nikodemas. Taip,* niekuomet neužmriš pa
saulis tos šventos Nazareto Nakties!
Joana. Betlejaus Nakties!
Nikodemas (pašokdamas). Ką? Ką tamsta
sakai ? Betlejaus ?...
Joana. Taip.
Nikodemas. Juk Jėzus gimė Nazarete.
Joana. Ne, Betlejuj! Tuomet Cezaras Au
gustas išdavė paliepimą padaryti žmonių sąra
šą. Juozupas su Marija, gyvendamu Naza
rete ir pildydaniu Cezaro įsakymą, atėjo į Ju
dėjos Betlejų, nes jiedu abudu buvo kilę iš Do
vydo karaliaus giminės.
Nikodemas. O Joana, nejaugi tai tiesa!
Sulyg pranašų mokslo Jezuje viskas išsipildė,
išskiriant Jo kilmę ir gimimo vietą. Tu gi
tvirtini, kad Jisai tikrai gimė Betlejuj iš Do
vydo karaliaus giminės. Tokiu būdu čia iš
sipildo visos pranašystės, bet, deja! Vieton
linksmybės — ašaros byra per skruostus.
Joana. Nikodemai, kas atvertė nuo Jėzaus
arksto akmenį? Ar tu? (Sulyg šių žodžių įeina Juozupas bei Centurijus).

1

Nikodemas (pradžiugęs): Juozupai, ar at
meni karaliaus Dovydo žodžius: “Jie pasidali
no mano drapanas ir ant mano apsivilkimo
metė burtus...”
Juozapas. Atsimenu, atsimenu... O kur
dingo Joana?
Nikodemas: Nuėjo pas Jėzaus Motiną į žu
vininko Jono namus.
Juozupas (Nikodemui): Beje, drauge, tu
girdėjai kuomet Mokytojas merdėjo ant Kry
žiaus — trūko bažnyčios sienos ir perplyšo už
danga, skirianti Šventųų Šventą vietą. Visi
kunigai ir levitai, tai matydami, persigando.
Nikodemas. Taip, tai daug reiškiąs atsiti
kimas! Tai reiškia pabaigą Senojo Įstatymo.
Dabar prasidėjo Naujas ir pradžią jam davė
Patsai Jėzus!., (nusilenkia): O Jėzau, aš
mačiau Tavyje Mesiją, mačiau Tavyje didį
Karalių, laukiau Jo pergalės ant mūsų prie
šų, laukiau garbės, didybės, mūsų tautos švie
sesnės ateities... Ir kas gi ? Mūsų Karalius
erškėčių vainiku apvainikuotas, Jo sostas —
kraujuose paplukęs Kryžius; Jo pergalė — mir
tis; Jo šlovė — kapai!....
(Iš dešinės įbėga Joana, iš kairės įeina Bar
timejus ir Rubenas).
SCENA XII.

Joana (perimta linksmybe): Jisai gyvas!..
(Sumišimas. Aušta — rausva šviesa).
Juozapas. Visagalis Dieve!
Centurijus, Rubenas, Bartimejus: Ach!
Nikodemas. Tu klajoji!.... Ar-gi galimas
daiktas?...,.
t
Juozupas. Prijautimas manęs neužvylė.
Joana. Jisai prisikėlė!
Centurijus. Ar-gi aš sapnuoju?
Nikodemas. Kas tau pranešė tą žinią?
Joana. Jo Motina. Vakar saulei nusileidus,
Jinai sugrįžo namo ir ilgai verkė savo Sūnaus.
Staiga Jos kambarys nušvito ir prieš Ją atsis
tojo Jos numylėtas Jėzus. Marija manė, kad
tai sapnas, išskėtė savo rankas ir puolė Jo glė
bin. Jėzus maloniai Ją priglaudė prie savo
krutinės ir tarė: “Neverk, Motina! Aš prisikėliau! Pašlovinau savo dangiškąjį Tėvą,
pašlovinsiu ir Tave! Pašlovinsiu kiekvieną,
kuris nuo šios valandos pamylės Tave tikėjimu
bei karšta meile.” Ir sulyg šių žodžių išny
ko. (Juozupas su Joana, apsisukę, išeina).
Nikodemas (ant kelių): Dovanok man, Visa
galis Dieve, mano netikėjimą! Tu viską ži
nąs, supranti mano širdį, mano kentėjimus. Tu
žinai mano silpnybę — atleisk! Meldžiu Ta
vęs ne tiktai už save, bet ir už daugelį man
panašių, kurie kankinasi, nerasdami Tiesos!
Priglausk mus visus prie savo meile degančios
krutinės.
Bartimejus. Jisai prisikėlė! Išsipildė, ką
SCENA VIII.
prižadėjo! Tebūna pašlovintas Jo vardas. Gar
Juozupas. Jo karste nėra.
bė
Dievui!
Joana. Ką tu sakai?
(Įeina Simonas, Aleksandras ir Lija, visi
Nikodemas (iš didelės nuostebos): Tai kur
nešini lelijos šakelę).
Jisai, Juozupai?
Centurijus. Visur aplink išieškojome, bet
SCENA xm.
Kūno negalėjome surasti.
Visi (kartu): Kristus prisikėlė!
Juozupas. Karste teliko tiktai drobės, kuBuvusieji ant scenos (kartu): Aleliuja!
riomis vakar mudu su Nikodemu suvyniojome
Lija. Galilėjos moterįs ir Magdalena Jį maJo Kūną.
tė ir su Juo kalbėjo. Jisai gyvas!.. (Lija išJoana. Einame pažiūrėtų!
eina, Už scenos pragysta choras “Linksmą
Nikodemas. Eiva, Joana! (Nikodemas su
dieną apturėjom).
Joana išeina.).

j

. v

SCENA XIV.
Simonas, Rubenas, Bartimejus ir Centurijus

SCENA IX.

■
Centurijus. Aš buvau liudininku Jo kančių. (išeina, giedodami): Kristus kėlės — Aleliuja!

Matydamas Jo mirtį ir visas aplinkybes, aš Aleliuja!
tvirtai įtikėjau — Jisai yra tikras Dievo sūnus!
Aleksandras. Kristus kėlės ir suteikė mums
(Greitai įeina Simonas, Lijos žolynais neši gyvastį. Taip, Jisai suteikė ir mums vergams.
nas; Bartimejus ir Rubenas, visi išsigandę.) Nors vergas priverstas visą savo gyvenimą
X.
kentėti, tartum visuomenės išgama, dažnai
Simonas (į Juozupą). Viešpatie, ar tu žinai
už žmogų nelaikomas. Žodis — vergas reiš
— akmuo atverstas, bet Jo Kūno nėra...
kia visų nelaimių, vargų ir priespaudą auka.
Juozupas. Žinau, Simonai, žinau! Aš ir Ar-gi visame pasaulyj neatsirastų Geradėjo,
stebiuos...
Kuris pažvelgtų ir į mūsų skausmus? Kuris
Bartimejus. Kas tai galėjo padaryti?
atjaustų vergo sopančią širdį, prislėgtą sopu
Juozupas. Nežinau.
lių našta?.... Bet štai šviesi aušrelė ir mūs
Centurijus: Gal Jo mikiniai, sargybai už
vergų pasaulyj — “Linksmą Aleliuja!” —
migus, pavogė Jo Kūną...
Kristus kėlės ir suteikė visiems, neišskiriant
Juozupas. Ką jie su Juo veiktų?
nei vergų, amžiną laimę. Einame Jo pasiSimonas. Jie to nedarytų...
tikų — Jisai Patsai mus kviečia: “Visi, kurie
Juozupas. Ar jūs kiek pramigote?
vargstate ir apsunkinti esate, ateikite pas MaSimonas. Mes suvis nei negulėme. Išėję iš
ne — Aš
AS jus atgaivinsiu!....” (išeina).
tavo sodo, pamatėme žuvininką Joną, grįž
SCENA XV.
tantį nuo kapo. Jis mums ir pranešė, kad šią
naktį iš karsto dingo Jėzaus Kūnas.
Juozupas (klaupiasi): Šventas, Šventas,
Rubenas. Mes ir-gi ten buvome nuėję, bet Šventas Viešpats Galybių Dievas! Pilnas dan
nieko neradome.
gus ir žemė yra Jo garbės. Hosanna augštySimonas, štai, viešpatie, Lijos vakar at bėse!.. Kristus Tikrojo Dievo Sūnus prisikėlė
nešti žolynai. Ką man su jais daryti?
— Aleliuja!..........
Juozupas. Nunešk, Simonai, ant Jo kapo.
Choras (gieda už scenos):
Aš savo lelijas jau nunešiau. (Simonas išeina;
“Linksmą dieną apturėjom,
paskui jį Rubenas ir Bartimejus. Nikodemas
Kurios iš seno norėjom;
grįžta).
Jėzų kėlusi girdėjom.
SCENA XI.
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!
Juozapas (į Nikodemą). Linksminkis, drau
Visas kaip saulė žibėjo
ge! Išsipildė Mokytojaus žodžiai, Štai šis
Savo priešus pergalėjo
išpažino Jėzų esantį
stabmeldys intikėjo
Ir vargšų pasigailėjo
Dievo Sūnumi. — Taip, ateis valanda kuomet
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!....
tebus vienas Ganytojas ir viena avidė.
Jėzau, per Tavo kėlimą
Centurijos :i Mano keturi kareiviai, išsiplė
Duok nusidėjėliams atleidimą,
šę Kalinį iš rūbų, traukė burtus, kad vienam
Paskui dūšios išganymą.
tektų nesuplėšytas Jo viršutinis apsivilkimas,
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!
nes buvo mėgstąs. Aš jį nuo kareivio nusi
UŽDANGA
pirkau.

Tautos Fondo Skyriai,
Sukruskite veikti. Gaukite iš Centro Čarterj.

J

Rinkite atstovus į T. F. komisiją.
Seimas nebetoli.
X *
i.
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“DARBININKAS.”
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atida su geriausiais aprokavi- daug blogo padaro. Taigi sa$6.70.
pavasaryje, tiek darbo atsira sekė deklamacija B. Petraus- per Velykas
mais — apsvarstymais ir tuo kau, kad mums reikia labai
Aukavo Pr. Padvaraitis $5.00.
do, kad tiktai tas nedirba, ku kiutės, ir iš antro karto daina
mi
mes pamatysime, kad tarp šaltai žiūrėti į visus ypatiškuLikę nuo seniau pas kasierių
ris nenori dirbti! Čia yra ar vo Keistučio Kliubo vyrų cho
mūsų
viskas eina kuopuikiau- mus, bet labiausiai žiūrėti į
$9.84.
ti 700 šeimynų ir netoli 300 šei ras, kaip ir pirmiaus, dainos buvo
Neatsitik- reikalų bėgį.
$35.90. siai ir geraiusiai.
mynų turi nuosavus namus, iš nusisekė pusėtinai. Bet la Viso buvo aukų
Jei mes jaunimas prie to
sę
jokių
nesmagumų
nei vidu
Raštininkės pagelbininkė
ant visados ir daugiau nebe- kurių jau beveik pusė yra iš biausiai patiko publikai duetas
ryj
organizacijos,
nei
tarpe
atidžiai
rengsimės, tai ateitis
Ona Levanauskaitė.
draugauti. 2) Kad sužinojus simokėjusių visai, bet visgi ant kornetų, kurį išpildė J.
mūsų
pačių
jokių
kreivažiūrų.
labai
plati
laukia mūsų pagel
kas tai yra Dievas ir kodėl Jo skursta, vargsta miesto smar Grasius ir Aldona Grasiutė
Kad nebūtų tarp mūsų tokiu bos ir darbų daugybės. Tai
MONTELLO, MASS.
niekas nemato bei kodėl ma- vėje! Kurie jau susiprato ir (8-nių metų mergaitė.) Pakilo
isidžiavimu,
labiausiai pasto gi broliai ir nesnauskim eikim
liavojami paminklai paimti miestų dvokėsį apleido, šian triukšmingas rankų plojimas
jus
kokiu
padėkim
viršininku, nors iš palengvo prie tų mūsų
Aukos
suriktos
iš
blankų
platų katekizmų ir nuodug dienų jau laimingai gyvena ir kuomet pabaigė. Buvo pri
užėmus kokių vietų, aip tan idėjos darbų. Nors traukda
per S. Svioklą.
niai išstudijuoti. 3) Kad sup neturi ant savęs nei jokio “bo versti dar atkartoti. Tiktai
iai atsitinka prie kokių klausi mi savo draugus, prisidėti prie
rasti gvildenamus klausimus— so!” Taigi jei nori sveikai, reikėjo stebėties, kad tokia S. Šležas $1.40, K. Poškus $1.25, mų ar sumanymų. Kartais jos ir remti jų savo idėjos dar
reikia duoti protui sveikų mai ir linksmai gyventi nusipirk jaunutė, ir taip puikiai grie D. Dikčius $1.00, O. Geceviče vienas paduoda kokį dalykų la bais ir kad tie mūsų darbai at
stų.
O sveikas protui penas FARMĄ, arba ūkį apie Scot žė ant okrneto. Bet netiktai $1.00, P. Jonaitis 60c., A. Vaičiu bai gerų dėl kuopos ir organi gabentų mūsų ateičiai naudų.
randasi dorose knygose ir laik tville, Michigan, arba kitoje moka gražiai grajiti, bet ir lienė 50c., A. Tautkus 50c., O. Zi- zacijos labo, bet viršininkui Kad nors mūsų broliai ir sesu
raščiuose. Išpildykite tuos vietoje apie tų vietų, nes .ten deklamuoti moka gražiai, nes levičienė 50c., S. Sviokla 50c., P. tas nepatinka ir varos priešais
užimtensieji
patarimus, o tie klausimai pa yra geriausios farmos ir la ir jos deklamacija nusisekė ko- Kacevičienė 50c., C. Miliauskienė kas labai daug nesmagumų pa tės jaunuoliai,
mūsų vietų galėtų gėrėtis mū
biausiai lietuvių apgyventos ir puiiausiai.
tys savaimi paaiškės.
35c., F. Tukis 25c., J. Lapynas 25 daro.
Arba
antraip
kų
kok

sų darbais.
kaip ten lietuviai laimingai,
P. Miesmedis.
Buvo dar keletu šmotelių, c., S. P. Vindasis 25c.
sai
viršininkas
kų
gero
pataria,
L. Vyčių New York ir New
sveikai ir linksmai gyvena, tai tuo ir pasibaigė vakaro pro
Viso $8.85.
bet
turėdami
kokį
piktumų
ant
Jersei Apsk. Pirm.
tiktai jie patis jums tegali pa gramas. Tiktai žmonės (kaip
FITCHBURG, MASS.
Pinigai priimti per iždininką. jo ir varos priešais, kadi irgi
J. K. Miliauskas.
sakyti.
paprastai esama lietuvių vakaFin. rašt. J. Vaičiūnas.
Iš visų miestų miestelių ga
Žinoma, kuris daugiaus tu- ruošė) labai neramiai užsilaikė
lima surasti visokių žinių apie ri susitaupęs pinigų, 1tas daug laike programo. Valandomis
LEWISTON, ME.
šokius, balius, teatrus ir tt. vargo nemato, nes iš pradžios pakildavo toks triukšmas ir ūIš Fitcliburgo gi nieko.
Ar kuris ten turi kokius 400 arba žimas, kad nieko negalėjo
Socijalistų teatras.
gal mislinat, kad čia žmonės ir 500 šitus dolerių, tai, ži girdėti kas buvo kalbama ant
Nors sykį mūsų socijalistai
nieko ir neveikia. Kur tau noma tam yra persunku, kokį scenos. Po programui prasi
surengė
teatrų. Statė scenoj
Taip pasakyta laisvamanių f
ne. Štai ir 6 d. geg. atsibuvo porų metų, o paskui kaip dėjo šokiai, ir tęsėsi iki vėlu
Dėdes
Jackaus
evangelijoj.
Tai evangelijai
šokiai, kuriuos parengė vienas koks “milijonierius” gyvena mų. Abelnai, vakaras nusi- veikalų “Alkani žmonės.” Po
šiandienų
nebe
visi laisvama
lošimo
pradėjo
monologus
patarimai
vaikinas štominkas dėl pasilin laimingai, kaip ir visi jo su- sekė gerai, ir žmonių buvo
niai
tiki,
bet
tie,
kurie į die
tarkšt
apie
mus
katalikus.
Iksminimo jaunuomenės. Nors siedai. Farinas galima gauti pilna svetainė. Tiktai vievukus taiko, mielai savo sos
įžanga buvo dykai, bet publi labai ant lengvų išmokesČių, nas peiktinas dalykas, kad šėjo vienas cicilikas ant sce Klausimas.
kos susirinko mažai, nes mat nes anglai ir vokiečiai traukia vakaras buvo su svaiginančiais nos ir pradėjo sakyt monologų
Man teko girdėti d-ro Šliu tų saliūne pabildytų.
iš
“
Šakės
”
“
Kodėl
aš
neti

Dėdė Jackus.
tų patį vakarų buvo kiti šokiai is -iš tų vietų, kur lietuviai gėrimais. Labai negražu, kad
po prakalbas, kuriose jis pas
— cicilistų. Taigi čia susirin pradeda kolionizuotis, arba dar-gi bažnytinė draugystė, ir kiu į Dievų.” Taigi ant to merkė bažnyčias ii- visus ti
ko tiktai katalikai. Viskas apsigyvendinti, už tai ir ati tai negali apsieiti baliuose be kių blevizginių vakari] mums kinčius. Sako, Lietuvoj aDėl vardo.
buvo gražiai, muzika griežė, duoda ant lengvų išmokesČių. tų nuodų. Laikas jau būtų katalikams neverta nei eiti. šaros ir kraujas, o jūs vieton
jaunimas šoko, visiems buvo
Michigan’o valstijoje labai susiprasti mūsų draugijoms ir Eikime į savųjų. Dabar ren gelbėti savo vargstančius bro
Kaip senai Amerikoj ?
smagu. Pasidarius pertrau daug lietuvių yra, k.a. mies atsikratyti nuo vaigalų. Juk gia šv. Baltramiejaus dr-ja te lius, čia bažnyčias statote.
Vieni metai.
atrų. Bus 14 d. gegužio. Sta Man labai žingeidu žinoti delkai susirinko merginų būrelis tuose, miesteliuose ir visur galima ir be jų apsieiti.
O
kaip tamstos vardas?
tys veikalų “Valkata.”
ir apie porų vaikinų ir pradėjo lietuviai yra apsigyvenių, bet
ko jis pasmerkė bažnyčias, o
Žilvitis.
Mateušas.
Vytis.
dainuot, o kad mūsų mergi apie Grand Rapids’ų o ypatin
nieko nepasakė apie saliūnus
Ponas Mateušai!
nos niekad nesusirinka ir dai gai apie Scottville, Michigan
ir girtuoklius, kurie, man
PHILADELPHIA, PA.
Ko
reikalauji?
NE WARK, N. J.
nuot nesimokina, tai ir daina labiausiai, nes ten yra lietu
ding, daugiaus lietuviškų dole
Nieko,
taip sau dėl vardo,
vo kaip katra mokėjo. O ką- vių, farmerių suviršum į 360.
Girtuoklystės vaisiai.
Aukos surinktos ‘ ‘ Newarko rių prarija, kaip katalikiškoms kad neužmirščiau.
gi jūs manote jos padainavo? Ir, kaip jie gražiai gyvena,
bažnyčioms kad išeikvojama.
Taškas.
Vaikščiojant po University Lietuvaičių Draugiškam vakarė- ' )ėdė Jackuti, malonėkite pa
Ugi: “Ilgai darbavomės dėl kuris taranų buvo nusipirkęs
lyj” gegužio 7 d. 1916 m.
bagočių, ilgai mes klausėm ku atgal kokį tris metai atgal už liosp. ir City liosp. užėjau tris
Kun. J. Dobužinskas $2.00, po aiškinti kokia man nauda iš
ALBANY, N. Y.
nigų ir tt.” O argi jau mū kokius 2 tūkstančius dolerių, lietuvius vyrus. Vienas svei dolerį A. Strupas, J. Mičiulskis, bažnyčios, kokia iš saliūno.
Apie šio miesto lietuvius,
sų merginos ištikro dabar ne šiandienų jau nori 6, arba 7 ko proto, o du pamišusio pro P. Joselis, S. Uškuraitis, J. Bru
Laisvamanė.
kaip jums jau senai žinoma,
klauso kunigų. Jos tur būt tūkstančių dolerių, o pats įgi to. Visų trijų ligos priežas žas, Banis, J. Strainaitis, J.
Atsakymas. Esi laisvamanė, negalima nieko blogo pasaky
tis
—
girtuoklystė.
Tas
kų
nei pačios nesupranta, kad jo ant lengvų išmokesČių, o
Abromavičius, J. Katilius, A. o dar nežinai laisvamanių ka
vienaip daro, o kitaip sako. per tris metus paliko turčiu, dabar jau sveikas turi proto, Verba, S. Bružas, B. Gudaitis, tekizmo pirmojo punkto. Ta ti. Visi labai geros širdies
Juk prieš savaitę visos priėjo nors, žinoma iš pirma buvo kelius mėnesius atgal buvo pa J. Masonius, K. Salys, V. Vaš me katekizme apie bažnyčias žmonės, labai godoja bačku
išpažinties. Ale kaipgi čia biskį ir persunku, bet kas jį mišęs, ir dabar daktarai bijo kevičius , A. Masandukas, J. Bra ir saliūnus šitaip yra pasaky tes, baltakę, taipgi ir gud taimą. Pavyzdin mūsų jauni
uždainuos kokių padorių dai dabar gali paimti? Pilnas jį greitai paleisti, kad nepra zauskas,
ta:— katalikiška bažnyčia, tai mas iškilmingai perėjo per Ve
dėtų
svaigalų
gerti
ir
vėl
nenelę. Nugi baisu, kad koks “bosas”, ir niekam nei svei
Smulkių aukų sudėta
$3.45 tikra bedieviams nelaimė. Jos
apsirgtų. Kitu du visai kla
lykas. Sakau, jaunimas, nes
cicilikas neužgirstų. Kada kas!
Kartu
$24.45. pastangomis žmonės tampa
joja
negalima
susišnekėti.
Ne

ne visi vietiniai taip vaikščio
mūsų merginos susipras.
Visos aukos perduota vietos mylinčiais Dievų, savo tautų,
Neužilgo
pasistatys
parapižinia
ar
bepagis.
Kartais
ži

ja, bet tik žymesnieji jaunuo
Viską girdėjus.
gerbiančiais savo didvyrius, liai. Didžiųjų Subatų buvo
jišką bažnyčių, Scottvillije, o noma atsitinka pamišimas ir skyriaus T. Fondo išdininkui.
J. Brazauskas.
<urie ir šviesų ir susipratimų susirinkimas ant 3-io stryto.
po to rengiasi dar pastatyti iš kitos priežasties, bet daugu
SPRING VALLEY, ILL.
ir
pažangų tarpe savo viengen Pirmiausia buvo tartasi, kiek
dvi filijas, arba koplyčias ma iš girtuoklystės. Tai-gi
čių
Iš mūši] miestelio niekad Scottvilles apylinkėje, taigi, iš tų, kurie stipriai maukia LIETUVOS VYČIŲ ATIDAI. ' sėja. Katalikiškos bažny reikia Velykoms pervalioti ru
čios išauklėti lietuviai nenori
žinių jokių nesimato. Rodos, kaip matyti viską turės. Kaip viskę (whiskey), o kad ir alų
“Vytis” No. 6-tam mini a- nei klausyti apie laisvamaniš džio bačkučių; antra, kiek
kad čia nebūtų lietuvių, o čia aš buvau nuvažiavęs prieš Ve be saiko nemaža atsidurs pa pie L. Vyčių kongresų. Tai-gi
baltakės, taipgi svarstėme iš
marinai ienes, nenori pri katros smuklės gabensime.
yra jų apie 1.500 iš jų, vieni lykas į Scottville aprūpinti mišėlių ligonbutin. Žmogus neprošalį bus ir paminėti kas kas.
'
“laisvės” šalininkai, kiti nei juos su dvasiškais reikalais, tai pats save mylėdamas privalo link kongreso. Labiausiai y- pažinti už dievus Šliupo, Rač Taipgi buvo inešta ir vienbal
kausko, Rimkos, jų tarnų
prie nieko prigulėti nenori, tre jau buvo susitveręs komitetas vengti svaigalų.
ra patartina kaip Vyčiams taip Mockaus lengvapėdžio ir Moc siai priimta, kad Velykų pir
ti katalikai, ale ir senovės lai rinkti pinigus ant naujos baž
Žvirblis.
ir kitoms organizacijoms, kas kaus ilgaskvernio ir visų kitų mų dienų parengti išvažiavi
kosi, girdi aš ir be laikraščio nyčios, bet man patariant dar
ink rinkimo ir siuntimo dele laisvamanybės izraelitų, levitų mų.
WATERBŪRY, CONN.
galiu nueiti į dangų, kaip daugiaus prisirašė prie komi
Susirinkimas atsibuvo la
gatų į seimų ar kongresų. L. ir semitų. Todėl laisvamanių
nori įkalbėti užsirašyti laikraš tetų, ir sakė, tiek darbuosis
bai
pavyzdingai; dvyliktų va
Balandžio 23 d. tai yra per Ve- Vyčių kuopos kad atkreiptų a- švenčiausia pareiga yra ka
tį. Čia trūksta gabesnių tė ant kiek, tiktai išgalės. Tai
ydų, rinkdamos delegatus į riauti su dora, susipratimu ir landų nakties pirmininkas už
vynainių, kurie galėtų pla gi mano mielas, jeigu nori gra ykas šeimynoj gyv. po No. 843 Kongresų.
arė susirinkimo duris. Parėlietuviška tautiška dvasia, ku ome namuo. Biskį nusnūdęs,
tinti apšvietų žodžiu ir raštu. žiai gyventi,tai ruoškis važiuo 3ank St. valgydami pusryčius
Teisingai apmųstytų, pa
Mūsų bažnyčios stovis ne ti ant farmų ir tikiuos, kad sumanė sudėti aukų nukentėju duotų ar išrinktų ypatas ku rie nuo amžių laisvamanybės rytų, ankščiausia, apie devin
siems.
kreivojo mokslo klaidas visam
koks. Vargonai jau senai pa labai būsi užganėdintas!
rios jau šiek tiek supranta apie pasauliui garsina. Laisvama tų valandų šokau iš miego. Su
Aukojo
:
Po
$1.00
J.
Pilius,
M.
Bet klausimas, kaip galiu
gedo, ir nieks nesutaiso, gro
sirinkome vienon vieton ir apbent paviršutinę politikų ir
ja kaip ant armonikos ant ma- apie tai gerai dasižinoti? Tai Dilienė, J. Mikalauskas, B. Ba- interesuojas tuomi. Nepaduoti nių užduotimi turi būti nuver sėdome visi linksmi stalų. Šeižyčių vargonukų. Iš lauko aš tau duosiu patarimų: Pir tarunas, J. Šukius, S. Medelins- tokius ar neišrinkti tokius, ku sti nuo sosto Tikrųjį Dievų, o myninkė pradėjo visus penėti,
Viso
jo vieton pasodinti virš pažy
tvorų apie šventoriaus aplūžus, miausiai turi atsišaukti pas p. <as, vaikų aukos 70c.
rie nei mažiausiai nesirūpina a- mėtus dievukus, kurie galėtų šeimvninkas girdyti, — ir taip
abo
suaukavo
toje
šeimynoje
vartai iš šiaurių pusės neužkel- Antaną Kiedį, kuris yra gana
piejokių platesnę gyvenimo ge lietuviams sykiu su Vokietijos po gero užkandžio ir gėrimo
ti bus jau kokie 5 metai, kitoj sąžiniškas žmogus (ant kiek aš $6.70.
rovę, neskaito lietuviškų laik paskirtu Lietuvai karalium prisiartino išvažiavimo valan
Pagirtina, sektina šeimyna.
pusėj, „priešais bažnyčios vi jį pažįstu visi juom yra užga
raščių ir niekuomi neintere- viešpatauti. Antra, lietuviai da. Kai bematant pribuvo ir
S. V. K.
sai jokių vartų nėra. Varp- nėdinti) ir jis geriausiai jums
su makabiliais. Bet diena pa
suojas.
katalikai per savo bažnyčias sitaikė labai nedaili, tai dar
nvče jau baigia griūti. Baž patars. Jo adresas tokis: Mr.
Jei mes tokius delegatus pa tūkstančius dolerių surinko
WATERBURY, CONN.
nytinis choras, vedamas varg. Anton Kiedis & Co. Real Estasiųsime, tai jie dėl mūsų atei tautos reikalams, tūkstančius prieš išvažiavimų griebėmės
A. Mondeikos gieda nieko sau, te Peoples Statė Bank Bldg.,
visi po žiūronų, ir išvertę augBalandžio 30 d. buvo laikytas ties ir gerovės nieko gero nebet galėtų geriau. Būtų ge Scottville, Michigan. Aš kai mėnesinis susirinkimas T. Fondo padaris, bet priešingai dar dolerių katalikiškose bažnyčio štyn, apsidairėme. Kur tik
rai, kad apie bažnytinius rei po kunigas neesu kokis ten skyriaus, kuriame buvo daug daug gal blogo padaryti. Ar se sumesta vargstančiai tėvy žiūri visur ruda, visas svie
kalus daugiau pasirūpintu- biznierius, bet iš tikros širdies svarbių svarstymų ir tapo nutar jei blogo ir negalėtų padaryti, nei, gi laisvamanių dievukų tas sukasi. Bet tas mums už
linkiu savo broliams laimingos ta rengti prakalbas bėgyje gegu bet labai daug sutrukdo visam namuose tik kiauras skyles, niek, visi susikibę traukiame
mėm.
ateities ir geros sveikatos ū- žės mėnuo. Taip-gi nekuriai darbui, o labiausiai tokiame skolas ir kaušų laisvos minties prie makabilių, sėdame ir
Albinas Pilipaitis.
kiškame gyvenime, nes aiškiai valdybai atsisakius buvo nauja iš laike kongreso, o kas dar la tesudėta ant tautos aukuro. dainuojame himnų: —
mačiau, kaip kiti jau laimin rinkta. Vice pirmininkas p. Ra- biausiai tokiame čiasi yra lai Todėl laisvamaniai privalo ko — Jeigu norių geru, jei ne
PHILADELPHIA, PA.
voti prieš bažnyčių statymų,
gai gyvena.
mažauskas, raštininkė M. Zails- kas labai brangus.
begaliu, tai vemiu. Dar him
Kaip iš tikro yra.
nes jeigu augs bažnyčios augs
Kun. J. A. Gervickas, klebo kiutė, raštininkės pagelbininkė
Tai-gi mes ir turėtumėm tų lietuvių dvasia ir laisvamanių nų bedainuojant, jau pribuvo
me ant Bauleword, St. prie lie
brangų laikų sunaudoti kuoCukernių darbininkai buvo nas SS. Petro ir Povilo liet, pa Ona Levanauskaitė.
arkliukas, katalikams stiprėAukos prisiųstos iš draugijų: geriausiai.
Mes visi žinom jant, dar labiau suliesės. To tuviškos smuklės. Kaip gir
besirengiu streikuoti, bet bo rapijos Grand Rapids, Michi
Per Šv. Agotos dr-jos susirinkimą kad tas laikas mums daug lėsai pakėlė mokestį iki 25 c. į gan.
dėl, broliai laisvamaniai,griau tuoklių priežodis sako: — ge
Aukavo:
Petronė
Dimavičiutė
šuoja visiems. Paprastai pas
riau sykį smuklėje, negu de
valandų, taigi darbininkai pa
CHICAGO, ILL.
25c., Ona Baltručienė 25, Jieva mus yra, mes nežiūrime ar kime bažnyčias visokiais bū šimts sykių už durių, tai pa
tenkinti ir dirba.
dais; šmeižkime katalikus,
(West Side) .
Kilnienė 25, Jieva Petrauskaitė bent koki ypata tvnka tam ar
sitaikė proga ir persitikrinti.
O “Kova” No. 18, p. 8 rašo
kaip
išmanydami.
25.
Smulkių
aukų
surinkta
$1.31
tam ar ne ar tuoi ypata atlikse
Vakaras.
kad: “Cukernių perdėtiniai
Tame pačiame paragrafe Bestovint ant lietaus, pakol
Viso surinkta per Šv. Agotos dr- tų ir tų darbų ar ne, apie tai
smuklininkas atidarė vartus ir
vėl bėginėja pas kun. Kaulakį,
Subatoje 6 gegužio F. Kar- jos susirinkimą
$2.31 pasmusu labai mažai paisoma, laisvamanių katekizmo apie sa įsileidę, kaip šunis drebėjome.
kad ir dabar juos atkalbinėtų vovskio svet., kampas 22-nd PI. Aukos prisiųstos nuo Šv. Onos
i by-tik kas kam patiko tų ir pa- liūnus šiaip išsireiškiamą: Kuomet suėjome vidun, tai
nuo streiko.”
ir Oakley Avė. buvo vakaras dr-jos, kurios buvo surinktosi tiko tų ir padavi į kantitatus. Lietuvių tautiškas saliūnas, sakau bus viskas gerai. Bet
Tikrai žinome, kad šiame su programų parengtas dr-stės taip-gi per susirinkimą.
Kas paskiausiai ir pasidaro vi- tai toki vieta, kur laisvamany- kur tau, gėrimo buvo iki va
atvėjuje jokie cukemės perdė Šv. Kazimiero vyrų ir moterų.
Aukavo Ona Baltnišienė 25c.,, suokiu nesmagumu, tarp musu, bė kuogeriausia gali plėtoties lios, bet užkandžio anei bikšt.
tiniai pas kun. Kaulakį nesi Programas susidėjo iš dainų Uršulė Ramanauskienė 25, Ona
ir net katalikus į savo spųstus
lankė, čia “Kova” meluoja. deklamacijų ir muzikos, kuris Ognerienė 25, smulkių aukų $2.00i Dar labai tankiai pasitaiko gali pagauti. Saliūnuose ga Nutarėme važiuot kiton dalia
ka dir daug kaštuoja mums
miesto. Jautėme, jog ten
Kun. Ign. Zimblys.
ir nusisekė gana gerai. Pir Viso Šv. Onos dr-jos
$2.75. tuokie ne apsižiurejimai. Kas lima lengvai surasti laisvama gausime pagraužti varlių.
Ir
miausiai Keistučio Kliubo Vy
Aukos prisiųstos nuo “Rūtos” sutrugdo visų organizačijos niams pasekėjų, nes ten niekas taip besilinksmindami pamir
GRAND RAPIDS, MICH.
rų choras padainavo “Lietuva dr-jos
$3.80. plietuojimų ir visuokiu nesma sveikai neprotauja ir išsyk šome, nei kur buvome, nei
intiki, kad ir raudonam kala
Aukos prisiųstos Pilnųjų Blai gumu.
Kaip galima gerai užgyventi. Tėvynė mūsų,” ir dar vienų
kur gyvenome, nei kur atsidudainelę, padainuota pusėtinai. vininkų dr-jos
$3.40.
Taigi dar karta atkartuosiu kuto gurkliui. Todėl laisva rėime, nei kas su mumis dėjosi.
Kaip visur, taip ir Grand Paskiaus gražiai padeklamavo
Aukos Darbininkų Sąjungos 5 Mielas jaunime, visia kiekvie maniai privalo saliūnus gerbti
Taip linksmai mūsų jauni
Rapids, Mich., darbai ėjo per eiles J. Varžinskiutė.
Po to kuopos
$2.10. nas storokiamos. viską daryti ir jų gyvavimų palaikyti, nes mas apvaikščiojo Velykas.
tai laisvamanybės
visų žiemų neblogiausiai, bet griežė Mildos Benas.
Toliaus
Aukos Jono Piliaus šeimynos kuogeriausia^?r su didžiausia saliūnas
Traškunietis.
ramstis.

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.
BURLINGTON, N. J.
Prakalbos

Labai gaila kad neatlekia
“Žvirblis” į Burlingtonų.
Čia jis kaip ir kitose kolonijose
rastu kanapynų ir jame pilypų.
Kad jų ten esama aišku iš su
rengtų prakalbų kurios atsibu
vo 7 d. gegužio. Rengė šv.
Kazimiero dr-ja.. Ant prakal
bų susirinko gana puikus būre
lis žmonių.
Keletas buvo iš
kitų artimesniųjų miestelių.
Bet taip-gi nepatingėjo atsilan
kyti ten esantieji “garsieji”
'“laisvamaniai” ir “protestonai” (jie patys taip save pasi
vadino) . Mat buvo pagarsin
ta plakatuose, kad atvažiuo
ja garsus kalbėtojas iš Baltimorės, Md., Philadelphijos,
Pa. ir gal dar iš Bostono. Kaikurie iš jų matomai rengėsi
prie “subytinimo” kalbėtojų,
nes iš vakaro darė gerus ban
dymus prie baro ir nedėlioję,
eidami ant prakalbų išmetė dėl
drąsos po burnelę. Na, kaip
gi stoti su kalbėtojais į ginčus
ir juos sukritikuoti nepasikvietus į pagelbų “baltakę” bei
'“rudį?!” Juk visi “žvirblemušiai ’ ’ panašiai daro!.. Pir
miausia Jurgis Janulis perstato Pranų Jurų iš Baltimorės,
prašo publikos užsilaikyti ra
miai ir klausti jei kas neaišku,
po prakalbų.
To tik “Drą
suoliams” ir reikėjo.
Pradėjus kalbėti klausosi
ausis ištempę, tėmija kiekvie
nų kalbėtojaus išsitarimų, kad
kaip nors suradus priekabių,
Bet ant nelaimės nesuranda,
“Never mind” - sumurmėjo
vienas laisvamanis, Vis tiek
mes jam “pafiksysime ”. Daugiau jau čia mums nebeatsidangiste_
Antras išeina su prakalba
tiesų studentas M. M. šlikas iš
Philadelphijos. Šis nurodi
nėja pavyzdžiais svarbų pažini
mo tikrojo mokslo paremto tie
sos dėsniais, apie pažangų ir
apšvietų. Po užbaigimui pas
tarojo kalbėtojo kalbai, drųsoliai stoja į darba.
Vienas
klausia kaip tai gali būti kad
Dievas neturi pradžios, kitas kodėl niekas nemato žmogaus
dūšios, dar kitas kur yra pra
garas, kas jame buvo? Kodėl
Dievo nematom ir daug kito
kių. Ir praded vadinas deba
tus. Stebiuosi, kodėl kalbėto
jai apsiėmė aiškinti kadangi
plakatuose buvo rašoma tik
prakalbos ir kviečiame lietu
viai katalikai?!
Gavę ant vieno klausimo
tikrų atsakymų nusiminė varg
iai. Mano sau bus “bum bizness”. Stvėrėsi ardyti tvarkų,
kelti trukšmų. Manė, kad tas
gelbės. Kiaulių ganyti jūs
piemenis ne trukšmų kelti. Ko
B^s gerb. kalbėtojai su tais pieJ^hemis užsiemat - atrėžė vie
na moteris.
Ir iš tikro tai
tik “Šakės” “Laisvės”, “Ke
leivio”, “Kovos” ir panašių
laikraščių skaitytojai gali taip
nekulturiškai it laukiniai žmo
nės elgtiesi. Tai produktai
nešvariosios spaudos. O dar
vienas užklausia kalbėtojaus
kodėl išpeikei bedieviškus lai
kraščius ir išgyrei “Darbinin
kų” ir “Draugų”?
Kiekvienas užmetimas buvo
atsakytas ir išaiškintas. Tai
visi pripažino, net ir tie patis
užmetinėtojai.
Bet neviska galėjo laisva
maniai sugromoliuoti, nes pro
tas užnuodintas ir atbukintas
tuščiais “laisvamanių” išve
džiojimais. Vadinas, pralošė
drųsuoliai. Tada išeina ant
gatvės ir dav'ai varyti ginčus
su moterėlėms. Bet ir tos
jiems gerai atrėžė.
Ir grįžo
namon laisvamaniai aimanuo
dami it tas žydelis — ui vei
taip no gut mums visiems jau
-čia nebūt.
Kalbėtojai tikrai
turėjo “good time,” kad žmo
gus nesuprasdamas kas tai yra
spėka, medega, dvase bei kū
nas nori stoti į ginčus.
Dabar-gi aš norėčiau tiems
^‘laisvamaniams” duoti pata
rimų. 1) Kad “ledoko skysti
mėlis” nieko negelbsti — tai
^tsisveikinti su juomi kartų

v•

Dėdės Jackaus kampelis.
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“DARBININKAS”
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Vietines žinios.
EXTRA SUSIRINKIMAS

L. Vyčių 17 kp. So. Bostono
atsibus utarninko vakare 7:30
vai. vakare, bažnytinėje svetai
nėje.
Daug visokių svarbių reikalų apsvarstymui.
Bus rinkimas atstovų j Aps
kričio susivažiavimą, kuris at
sibus gegužio 21 d. Worcester,
Mass.
Kviečiami visi nariai susi
rinkti.
TAUTOS FONDO SKYR.
DIDELIS KONCERTAS.

Atsibus gegužio 21 d. nedėlios
vakare, miesto salėje (Court
house) ant Broadvvay tarpe G
ir H gatvių.
Bus dainų, parkalbų ir ki
tokių margumynų.
Kalbės miesto majoras ir ki
ti anglį) kalbėtojai, bus ir lie
tuviai kalbėtojai.
Anglas kuris važinėdamas
po Lietuvą nusitraukė paveiks
lų apie Lietuvą parodys su
magiška mašinėle.
Kviečiami visi ateiti, nes
jokios Įžangos nebus.
Išgirsite daug naudingų ži
nių apie mūsų suvargusią tėvy
nę — Lietuvą ir taip daug nau
dos turėsite.
Salėje bus renkamos aukos
nukentėjusiems nuo karės lie
tuviams.
Išgirskite balsą tėvynėje
šaukiantį:
“Gelbėkite mus nuo šalčio,
alkio ir visokių nelaimių.”
SVARBUS TAUTOS FONDO
SUSIRINKIMAS,
atsibus ketvergo vakare 7:30
vai. vakare.
Kviečiami visi nariai susi
rinkti. Taip-gi ir kolektoriai
kurie nesugrąžino už kovo mė
nesi blankų, malonės dabar tą
padaryti.
Valdyba.

LIETUVIS KRIAUOIUS.

REIKALINGA

Vyrai prie tabokos darbų ant I
plantacijų, kurios randasi Hart
fordo, Conn. apylinkėse. Darbas Į
bus sodinti ir auginti taboką.
Mokame $2.00 dienoje. Darbas
sveikas ir pragyvenimas pigus.
Nuolatinis darbas veik iki rugsėjo
(Sept.) 15 d., o norintiems dar
bas sandėliuose per visą žiemą.
Čia jau dirba lietuvių. Moterys I
ir merginos ir-gi gali gauti darbo
prie tabokos. Algos geros. Atei
Vežimėlis vaikams lygiai
kite gatavi dirbti. Adresas:
toks, kaip šis paveiks- aq 25
LEAF TOBBACO ASS’N,
241 Statė Street,
Hartford, Conn.

geroje vietoje, tirštai lietuviais Į
apgyventoje; ten pat daug ran
dasi lenki} ir latvių. Parsiduoda j
labai pigiai. Geram biznieriui ge- .
ra proga padaryti gerą bizni.!
Kreipkitės tuojaus šiuo antrašu: 1
IGNACAS KIRKILAS,
193 Vermont st., Roxbury, Mass.
(61)
PARSIDUODA FORNIČIAI.

PETRAS

Regulerė

kaina

Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Į Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare
509 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON.
Tel 502 S. B,

$12.00.

. ’LjĮ------------- 7.—

Mūsų krautuvėj kainos ant
rakandų žemiausios visame
Bostone.
X

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Kampas B ir B’way,
Krautuvėj nuolatai yra
Lietuvis pardavėjas

sKriaučka
Padarom moteriškus drabužiną, vasarinius ir žieminius
A po naujausiai madai.
♦♦♦

A. ČEPULIONIS,
242} W. Broadway,

A (Virš “Darbininko” spaustuvės.)
So. Boston, Mass.

vir-

Užsakymus siųskite “Darbininkui” adresu:
“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, ::: ::: ::: So. Boston, Mass.

PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

A Plea for the Lithuanians

469 Broadway,So. Boston, Mass.
Nedaliomis
nuo 10 vai. ryta
iki 4 vai. vakare.

__ Skaitykite ir platinkite
“Darbininką.” Tegul jis ran
dasi kiekvienoje grinčioje.
Jei prenumerata baigiasi,
tai negaišuodamas atnaujyk.

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA,

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 “Saliūną.”
“Darbininkas” turi ant pardavimo daugybes “Saliūnų.’^
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.
Kam tau, brolau darbininke, skursti, jei gali gerai gy
venti.
“SALIUN0” KAINA SU LAISNIU ANT
VISO AMŽIAUS TIK 5c.
Pinigus siusk adresu:
“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, —
—South Boston, Mass.
“Darbininko” Knygine gauta šiomis dienomis visokiu
maldaknygių, kietais ir minkštais apdarais su kabutėmis ir be
kabučių. Taip-gi visokių rožančių ir škaplierių galima gauti vi
sai pigiai.
Siuskite užsakymus.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

Advokatas
WILUAM F. J. HOWARD

A. KIEDIS & CO.
Peoples Statė Bank Bldg.
Seotville, Mich.

Lietuviška pavardė buvo

Vincai F. J. Kavaliauskas

315 W- Broadway
Užlaikom didžiausia krautuvę
deimantų, laikrodžių ir visokių
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių,
ant lengvų išlygų. Reikalauja
C. & P. Phone St. Paul 5947 me agentų kiekvienam mieste Su
GR ABININK A S vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkupIR
eiams, didelį, naują katalogą
BALZAMUOTO JAS.
siunčiame ant pareikalavimo už
Pagrabus atlieku pigiai ir gra 25 centus štampų.
SO. BOSTON. MASS.

J. P. TUINILA
žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik
822 Washington St., Boston. Mass
rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
reikale visuomet kreipkitės pas
mane.
Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS,
500 So. Paca Street,
Baltimore, M. D.

ATYDA

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 davažiuoti nuo Park St. Kiekviena
mergina išmoksta darbą per dvi
savaiti ir mokame besimokinant.
Po to duodame darbą nuo štukų (piece work) ir algą gauna
nuo $10.50 iki $15.00.
Dėl pilnų informacijų kreip

ir __________
apylinkių lie1 tuviams šinomi pranešu,, jog
atidariau fotografijoms trauk
ti galerija ir darbą atlieku ar
tistiškai. ‘
Reikale kreipkitės lietuviai
pas lietuvius.
kitės prie Employment Office

Jonas Eeltiužitis

Hood Rubber Co.

66 Tliird St., Derbv, Conn.
E. WATERT0WN, MASS.
(42-55)
Imkite Watertown karą nuo
• • •
Harvard Sųuare, Camb., išlipkite
Kaip apuokas. Grąžas kaip ant Bigelow avė., dvi minutos ei
ti į dirbtuvę.
apuokas.

Išmaino pinigus, parduoda
Laivakortes ir geležinkelio tikietus į visas dalis pasaulio.
Taip-gi parduoda krautuvėms
sklado kainomis deimantus,
• laikrodžius ir kitus Juvelerijos daiktus.

UŽDYKĄ!!!
Lietuviškas Sieninis Kalendorius
su Katalikiškomis, Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventėmis
Ka# prisius tiktei 5c stampomis persiuntimo išlaidoms,
tas aplalkys UŽDYKĄ puiku Lietuviška Sienini Kalendorių.
Paifkit* tvojaut adroau:

S. P. TANANEVIČIUS
Chicago, Ullnois

DR. W. T. REILLY

meistras
indeda telephonus, dengia stogus, ir atlieka visus staliorysPasiuvam drapanas sulig nautės darbus prideramai.
jausios mados ir pagal Jūsų noro.
KATNOS NEBRANGIOS.
JONAS BERZELONIS & CO.
Ofisas
Gyvenimas
28 Chandler Str., Boston, Mass. 315 W. Broadway, 133 Bowen St.
(Castle Sąuare’s Block’e.)
SO. BOSTON, MASS.

Julius Prince Bankierius

“KATALIKO’’ LEIDĖJAS
3249 So. Morgan Street

f

Dantis ištraukiami ir pripil
10 c. numeris.
domi visai be skausmo, su ! i
Tasai laikraštis leidžiamas tam, kad supažindinti sve
geriausiais prietaisais, su
timtaučius
su mūsų tauta, jos istorija, jos vargais-nelainaujų išra imu.
mėmis
ir
jos
troškimais.
Visą darbą gvaran tuoj ame.

Telephone So. Boston 605.

________
__
Ansonijos

LIETUVIŠKA

PIRMOS KLESOS

ANTANAS SAPALIS
GERIAUSIOS
F A R M O S.

Pigumu, dailumu, gerumu savo leidinių “Darbininkas”
Sija visas kitas išleistuves.

419 Boylston St, Boston, Mass.

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

“DARBININKAS”

*:*

Gydovitokiailligu
Pri«kiruCAJcin!a..

PRIE DORCHESTER ST.

James Ellis Co.

Imk ir skaityk. Parašė F. V., P. G., F. K.
Kaina 5c. ūmai išleisim pataisytą antrą laidą. Yra tai abė
DIDŽIAUSIAS IŠPAR
celė lietuvio kataliko darbininko.
DAVIMAS.
Darbininko Dovanėlė Darbininkams
Parduodu laikrodžius vyriš
Leidžiama antra laida. Parašė F. V. Kaina 5c. Lietuvio ka kus ir moteriškus sulig naujau
taliko darbininko rankvedėlis-pradžiamokslis.
sios mados ir už pigiausią pre
Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė kę.
Turėdamas kitą užsiėmimą
F. V. Kaina 5c. Skaitymo knygelė (chrestomatija) lietuvic
kataliko darbininko — dailūs vaizdeliai iš darbininkų gyveni prie bilijardu arba (Poolroom)
Bolių-kambarį, neturiu laiko
mo.
Komedijėlės. Parašė U. Gurkliutė. Kaina 10c. pardavinėti ir dabar noriu par
duoti visai pigiai.
Dailūs, smagūs sceniški vaizdeliai iš lietuviu daugiausia moTavoro turiu apie porą tūkterų gyvenimo. Labai tinka lošimams. Talentingos lietuvai-1 stančių vertės,
tės veikalėlis.
|
Jeigu kam būtų reikalinga
Vardan Teisybės. Ilgą įžangą (teisybė-auksas) pirkti, tai -malonėkite atsitai brošiūrėlei parašė F. V. ir Uosis išklojo Jono Huss’o here- šaukti arba ateiti ir pažiūrėti,
ziją ir jo mokslo pasekmes.
| . Dabartinės prekės laikrodDarbininkai, vienykimės ir Kas tai žiu tokios:
.. . .
„
,
Moterų laikrodžiai 14 k. nuo
yra socijalizmas. Paraše F. V. Kaina 5c. Lietu
vio kataliko darbininko sočij ologijos pradžiamokslis; gabiai
Vyriški 14 karato nuo $25.00
parašytas.
i1ri $50.00.
Visi Geri. Parašė F. V. Kaina 10c. Sceniškas veižiedai moteriški 14 k. nuo
kalelis. Nupieštas vaizdelis iš Amerikos lietuvių gyvenimo; $2.00 iki $30.00.
Taip-gi daugiausia visokių
vienas aktas atsibūna Lietuvoj.
auksiniu daiktų visai pigai.
“DARBININKO” KNYGYNE YRA GERŲ KNYGŲ
L. VALIACKAS
IR KITOKIŲ IŠLEISTUVIŲ.
230 Broadway
So. Boston, Mass.
South Boston, Mass.

Ofi»o^dynoe
1-3 P. M. 7-9 P.M.

DANTISTAS

Krautuve

242 W. Broadway,

DR. F. MATULAITIS

(Arti lietuvių bažnyčios)

pirkti gerų farmų
Parsiduoda 6 rūmų forničiai: j su Norintieji
budinkais, Sodais, apsėtais
gražūs pijanai, 6 kamodės, 4 lo j sąraaz sojoŽ so;qaipsiou jį sįbjįubį
vos ir kiti reikalingi šeimynai ra nebrangiai ant lengvų išmokėji
kandai. Gera proga ingyti gerus mų, kreipkitės prie mūsų, seniaurakandus. Pasiskubinkite atsi : šių teisingiausių farmų pardavė
šaukti, nes forničių savininkai jų. Mes vieninteliai esame uždė: tojai ir apgvvendintojai didžiautuojaus apleidžia So. Bostoną. 1 sios lietuvių farmerių kolonijos
Kreipkitės šiuo antrašu:
Vienatine Lietuviška V
Amerikoje. Apgyvendinome 360
t
JONAS WITRAKIS,
į lietuvius farmerius, kurie trum- ’
pu
laiku
rengiasi
išleisti
Scottj
663 Fuorth St., So. Boston, Mass.
t
(61) j ville, Mich. Amerikos lietuviams)
ūkininkvstės laikraštį. Ta didžiauKuri užlaiko visokio ta T
i šioji lietuvių farmerių kolonijai
voro,
reikalingo maine- T
randasi ant gerų derlingi) laukų
Tel. So. Boston 294
nieriams.
puikiausioj apielinkėj miesto:
T
t
i Seotville ir portavo miesto LuDR. JOHN P. JONĖS
Ofisą valandos
\ dington, Michigan valstijoje, Ma- į
V. LUKOSEVICIA, *:*
nuo 2 iki 4. nuo? iki 9 po piet.
son
county.
Toj
puikioj
apielin■
Y Minersville, - - Pa. *♦*
PHYZIKAS ir SERGIJUS
! kėj mes turime daugybę visokių *♦*
Speiališkai atlieka visokius blogiausius
V
j farmų parduoti, ant kurių galime ,
grydymus, ypatingai su aleKtromis.
392 Broadtvay, tarpe E. ir E gaiviu
kelis tūkstančius lietuvių farmeSO. BOSTON, MASS.
. rių apgyvendinti. Rašykite tuo- į
j jaus indėdami už 4 eenuts krasos |
markių, o mes prisiusime tos ko- j Telephone So. Boston 605
Nei vejas nepūs, (t.y. niekas i lonijos mapą ir parduodamųjų
LIETUVIŠKAS
nežinos.)
’ puikių farmų katalogą su daug'
paveikslų iš lietuvių farmerių gy- į
venimo.
Adresuokite.

“Darbininko” Leidiniai yra šie:

TEL. BACK BAY 4200

MAKAREVIČIUS,

105 So. Meade Str.,
Wilkes-Barre, Pa.

las parodo kainuoja
Turime visokių spalvų.

ANT PARDAVIMO.
GROSERNIA IR BUČERNIA

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

PIRKITE
SKAITYKITE
P L A T Y K IT E
“DARBININKO” LEIDINĮ U S.

357 Herrison Avė.,

Boston, 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 mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdarvta) ............ 35c.
Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Darbininko”
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60c.
pigiau.
P. MIKOLALNIS,
R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

V. P. GINKUS & CO.
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS
LIETUVIUS.
Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje
galima gauti visokių vyrų,
moterų ir vaikų drabužių,
čeverykų, robų, aukso ir
deimanto.

52 MILLBURY STR.,
WORCESTER, MASS.
E3E

Reikale kreipkitės pas vienatinį lietuvį išdirbėją šių
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai kukardų, guzikueių, metalinių anameliuotų ir padengtų celuloidu. 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.

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

Vienatine Lietuviška
Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje.
Gyduolių gali
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
ros sekančios gyduolės.

Nuo Reumatizmo
1.00
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
75c.
Nuo kosulio, grippo
1.00
ir slogos
1.00
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
50c.
' 'K)
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
X)
4.;»c.
Vaikų ramintojas
25e
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
50c.
Nuo viduriavimo
mažiems
25c
Gydanti mostis
50c.
nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 25c.
Mostis ir skysčiai
1 00
niežų ir parkų

Gyduolės dėl pataisymo
1.00
apetito
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50e
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(com’s)
15, 20 ir 25c
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka
25c
Visokie kvepianti
muilai
10. 15 ir 25c
Perfnmos visokių
gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų juras sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

nežiūrint, ar iie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
ezpresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
226 BroadwafJiertė C St, So. Boston,Mass

