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

I SEIMO.

Sujuskite, broliai sujungto- 
čiai, kad mūsų organizao 
skaičiaus sulauktų iki ny „ 
seimo. / <5*

Didžiausias kraujo praliejimas Italijos fronte.
Tautos Fondo 

seimas.
Tautos Fondo Seimas įvyks 

Philadelphia, Pa.. Šv. Kazi
miero parapijos svetainėje, 326 
Wharton St., Birželio 9 d., 
1916 m.’

Pagal T. F. konstitucijos, 
paragrafo 13, Tautos Fondo 
Komisija suvažiuoja kas met 
birželio mėnesį, per kurį su
važiavimą apsvarsto visus 
svarbesnius “Tautos Fondo” 
reikalus ir išrenka “Tautos 
Fondo” valdybą. Kadangi 
SLRKA. 31 seimas įvyks Phila
delphia, Pa., birželio mėn. 6, 7, 
8, ir T. F. Seimas birž. 9 d. tai 
diduma T. F. komisijos narių, 
atlikę SLRKA. Seime, galės 
dalyvauti ir Tautos Fondo Sei
me be speeiališkų lėšų kelionės 
į T. F. Seimą Visi, Tautos 
Fondo Komisijos nariai atva
žiuokite į T. F. Seimą. — Gerb. 
T. F. skyriai kurie dar neišrin
ko savo įgaliotiniii į Tautos 
Fondo Komisiją, sušaukite 
“extra” susirinkimus ir tuojau 
išpildykite T. F. konstitucijos 
reikalavimus.

Siųskite laiškus, įnešimus, 
telegramuą, aukas, ir tt. . į 
“Tautos Fondo” Seimą ant 
vardo: —

Kun. Ignacas Zimblys
324 Wharton St., 

Philadelphia. Pa.
Visi T. F. Komisijos nariai 

atvažiuokite ant “Tautos Fon
do” Seimo.

Tautos Fondo Valdyba.

Pranešimas 
Tautos Fondo 

skyriams.

11. Skyriai, surinkusie
ji per metus žymiai dau
giau, negu $200.00, gali 
rinkti į “Tautos Fondo” 
Komisiją nuo kiekvienų 
$500.00 po 1 narį.

12. Komisijos narius iš
renka skyriai 1 metams sa
vo metiniuose susirinki. 
muose, kurie esti 'gau
sio mėnesį. IŠRIKTŲ
JŲ VARDUS, PAVAR
DES IR ADRESUS TUO
JAU PRANEŠA CENT
RO SEKRETORIUI.

Iš susitvarkiusių T. F. sky
rių tiktai du skyriai turi išrin
kę savo įgaliotinius į Tautos 
Fondo Komisiją, t.y., — T. F. 
skyrius No. 11 So. Boston. 
Mass., ir T. F. skyrius No. 22 
Cleveland, Ohio. Kiti T. F. 
Skyriai nepasirūpino ta pada
ryti. Turbūt, nepatėmijo virš 
minėtų paragrafų T. F. konsti
tucijoje. (gal išrinko, tik nep
ranešė Cetrui “Darb” Red.) 
Dar yra truputį laiko. Visi 
T. F. skyriai greitai sušaukite 
nepaprastą (extra) susirinki
mą ir išrinkite savo ingalioti- 
nius į Tautos Fondo Komisiją, 
ir tuojau praneškite Centro T. 
F. Raštininkui išrinktųjų var
dus, pavardes ir adresus.

Atminkite, kad Tautos Fon
do Komisija veda visus svar
besniuosius “ Tautos Fondo” 
reikalus ir išrenka Tautos 
Fondo Valdybą T. F. Seime. 
Todėl išrinkite gerus ingalio- 
tinius į Tautos Fondo Komisi
ją

Tautos Fondo komisija šį 
metą suvažiuos T. Fondo Sei
man, Philadelphijoje, Pa, bir
želio 9 d., 1916 m.

Tautos Fondo VALDYBA.

Rinkama
Naujiena.

P-nas Pranas Gudas, vienas 
“Darbininko” redaktorių, ve
da p-lę Uršulę Gurkliutę iš 
Hartfordo, Conn.

Gegužio 30 d. Hartforde, 
Conn. Gerb. klebonas kun. J. 
Ambotas tą porelę suriš neat- 
mezgamu ryšiu.

L. D. S. kuopų 
sekretoriams.

_

Mielu noru talpiname LDS. 
kuopų pranešimus apie jų su
sirinkimus. Raginame kuopų 
sekretorius parašinėti į organą 
apie kuopų susirinkimus. Tik 
prašome nesivėlinti. Gauda
vome pranešimų per vėlai ir! 
dažnai reikėdavo pranešimą 
dėl susivėlinimo padėti į šąli.

RINKITE ATSTOVUS Į L. 
VYČIŲ CONN. APSKRI
ČIO III SUSIVAŽIAVI
MĄ ANT 28 D. GEG. š.

M. BRIDGEPORT, 
CONN.

Tautos Fondo Valdyba savo 
susirinkime, gegužio 8 d., 1916 
m., nutarė apskelbti, kad T. 
Fondo Seimas įvyks Philadelp
hijoje, Pa, šv. Kazimiero pa- 
rap. svetainėje, 326 Wharton 
St., Birželio 9 d., 1916 m.

Todėl visi Tautos Fondo 
Skyriai, kurie dar nesusitvar
kė pagal T. F. konstitucijos, lai 
paskubėja pareikalauti čarte- 
rio iš T F. Raštininko, idant 
jie galėtų T. F. Seime dalyvau
ti per savus pasiuntinius.

Gerbiamųjų Tautos Fondo 
Skyrių valdybos lai pasirūpina 
išrinkti savus ingaliotinius į 
Tautos Fondo Komitetą pagal 
Tautos Fondo konstitucijos pa
ragrafus, — 9,10,11 ir 12, ku
rie šiaip skamba: —

“TAUTOS FONDO” 
KOMISIJA.

9. Kiekvienas “Tautos 
Fondo” skyrius, surinkęs 
per metus ir išsiuntęs cen
trui nemažiau, kaip $200. 
00 gali rinkti vieną narį į 
“Tautos Fondo” komisiją, 
kuri veda visus “Tautos 
Fondo” reikalus.

10. Skyriai, surinkusie
ji metų bėgyje mažiau, 
kaip $200.00, gali rinkti 1 
narį į komisiją susidėję su 
kitais savo apylinkės sky
riais, by tik jų visų surin- 

, ktų pinigų suma būtų ne
mažesnė, kaip $200.00.

Aritinasi svarbioji valanda 
jaunimui, tai kongresas, ku
ris bus liepos 10, 11 dd. Prie 
jo mes turime prisirengti gerai, 
kad mūsų organizacija augtų 
dvasioje ir narių skaitliuje.

šis susivažiavimas Conn. ap
skričio turėtų įnešti daug gy
vumo seime, nes tame apski- 
tyje susispietė gabiausis jauni
mas. _

Taigi visos kuopos Conn. 
Apskričio, kurios priguli ir 
kurios dar ne, suskubkite iš
rinkti delegatus į susivažiavi
mą, kuris atsibus Bridgeport, 
Conn.

Kuopos delegatų skaičių ga
li rinkti kiek nori be aprube- 
žiavimo.

Delegatai turi turėti manda
tus su kuopos valdybos parašu 
ir dvasiško vadovo, jeigu kur 
nėra dvasiško vadovo, užten
ka valdybos parašo.

Kuopos susirinkime, kiek 
galima svarstykite mūsų orga
nizacijos reikalus, kad susiva
žiavime būtų galima greičiaus 
aptarti visus svarbesnius reika
lus.

Kitame numeryje bus pagar- 
garsinta vieta ir laikas susiva
žiavimo. Jau visai arti gegu
žio 28 d. š. m. Neužmirškite, 
kad susivažiavime* atsibus ne
dėlioję Bridgeport, Conn.
Apskr. pirm. A. F. KNEIŽIS.

BRIGHTONIEČIAMS.

Subatoj, gegužio 27 d. Rod- 
dy sajėj, 58 Market St. atsibus 
LDS. 22 kuopos susirinkimas. 
Visų narių prašome atsilanky
ti. Kviečiame ateiti ir nepri- 
gulintieji prisirašyti prie tos 
naudingos organizacijos. Da
bar atėjo šiltos dienos, kiek
vienam malonu praleisti laiką 
ant tyro oro. Tai kuopos na
riams labai patariame ateiti ir 
užsimokėti už kokius tris mė
nesius ar daugiau iš anksto, 
taip kad per vasarą nereikėtų 
daryti mitingų. Nereikės nei 
už salę mokėti.

Valdyba.

PRISIDĖS PRIE 
A. F. OF. L.

New York — Authors Lea- 
gue of America paketino pri
sidėti prie Amerikos Darbo Fe
deracijos. Tos organizacijos 
pirm, yra Winston Churchill, 
o vice-pirm. T. Roosevelt. 
Daugelis garsių autorių, Ly
gos narių, pritaria prisidėjimui 
prie tos organizacijos

ŠAUDĖ Į STREIKI
NINKUS.

Ansonia, St. — Visi miesto 
policmonai ir visi gaisrininkai 
buvo sutraukti raminti riau
šes, kurios kilo tarp streiki
ninkų Ansonia Manufacturing 
Kompanijos. Keletą šūvių iš
šauta į riaušininkus. Du ar 
trys streikininkai tapo sužeis
ti.

Laužia italų 
linijas.

VERŽIASI ITALIJON.

Kariniai veikimai Italijos 
fronte dabar užtemdino veiki
mus visų kitų frontų. Teuto
nai sutraukė Italijos frontan 
milžiniškas pajėgas. Į Tirolio 
kalnus ant 35 mylių fronto teu
tonai sutraukė. 300.000 karei
vių. Teutonai pradėjo prieš 
Italiją nepaprastą ofensyvą 
Nuo karės pradžios niekuomet 
teutonai dar taip smarkiai ne
veikė prieš Italiją, kaip šiuo 
kartu. Teutonai sumanė su
laužyti italų fronte pozicijas ir 
įsiveržti į turtingą šiaurinę Ita-

Kai vokiečiai atkando dan
tis prie Verduno, kai ten kai
zeris paklojo nesvietiškas dau
gybes kareivių, tai matyda
mas nieko nepešęs, kad pakel
ti savo autoritetą prieš savo 
žmones nukreipė savo pajėgas 
ten, kur lengviau bus prasi
laužti. Tai atsiuntė didelius 
sustiprinimus Austrijai ir lau
žiasi Italijon.

Teutonų kariniai ekspertai 
dar nieko nepraneša apie tai, 
kokius tikslfis-tį^T verždamiesi 
Italijon.

Tame fronte smarkiausi mū
šiai platinasi nuo Adige upės 
klonio rytų link. Skerdynės 
eina Alpų kalrnj viršūnių ir ly
gumų.

Italai tapo pastumti atgal 
tarp Piazza ir Astico klonio. 

- Tai buvo pastumti atgal ant 
5 mvliij fronto. Austrai skel
bia paėmę Zegnatortą, bet ita
lai skelbia, jog tose vietose 
austrai buvę atmušti.

Gi artilerijos veikimas tai 
užvestas visame Italijos fronte. 
Teutonų artilerija visur veikia 
su nepaprastu smarkumu.

Teutonų aeroplanai taip-gi 
smarkiai veikia prieš Italiją. 
Keletą kartų darė užpuolimus 
ant miestelių Venecijos netoli- 
miese. Italai skelbia, jog iš 
aeroplanų mestosios bombos 
nepadarę blėdies.

Milijonai laivyno, 
padidinimui.

Suvienytų Valstijų kongre
sas pabaigė svarstymus apie 
laivyno padidinimą. Tam rei
kalui paskyrė milžinišką sumą 
— 240 milijonų. Nutarė pas
tatydinti daug laivų. Pasta
tydins 9 skraiduolius, 19 nai
kintojų, 20 submarinu,25 kran
tų apgynimui submarinu, vie
ną hospitalinį laivą, vieną 
žibalo gabenimui ir amunici
jos gabenimui laivą. Tie visi 
laivai turės, pagal kongreso 
nutarimą, būti padirbti jau a- 
teinančiais 1917 metais.

PERMAINOS SUV. VAL
STIJŲ LAIVYNE.

Suv. Valstijų laivyno sekre
torius Daniels paskelbė apie 
permainas vadų Atlantiko lai
vyne. Viso laivyno Vadas ad
mirolas Fletcher paliuosuoja- 
mas nuo tos vietos, o į jo vie
tą stoja vice-admirolas Henry 
T. Mayo, dabartinis vadas 
pirmosios laivyno divizijos.

Suv. Valstijų prezidentą ap
lankė atstovai antimilitaristų 
bei priešininkų ginklavimosi 
ir karės. Deputacija reikala
vo, idant Wilson nei nebandy
tų įtraukti Suv. Valstijas į tą 
didžiąją karę. Be to jie pro
testavo prieš didinimą armijos 
ir kariškojo laivyno, o taip-gi 
prieš mėginimus įvesti priver
stiną kareiviavimą.

BYLA UŽSITRAUKS.
Lordo Casemento byla tapo 

atidėta ant birželio m. pra
džios.

Nuskandinta 4
vokiečių laivai.

Iš Stockholmo atėjo prane
šimas, jog Baltikoj nuskan
dinta trys vokiečių garlaiviai 
— Kolga, Hamburg, Bianca ir 
Hera. Tie garlaiviai plauki- 
nėjo tarp Vokietijos ir Švedi
jos. Sutorpėdavo matyt rusų 
arba anglų submarinai.

Anglams labai rūpėjo pa
kenkti vokiečių pirklybai su 
Švedija.

PERSERGĖJO KONSU
LUS.

Vokietijos ambasadorius von 
Benmstorff persergėjo visus 
vokiečių konsulus Suvienytose 
Valstijose, kad taikintus prie 
Amerikos įstatymų ir saugo- 
tūs nuo prasikaltimo prieš ne- 
utralvbę.

Aplankys
nelaisvius.

Rusijos valdžia davė leidi
mą Amerikos delegacijai iš 5 
asmenų aplankyti nelaisvių 
stovyklas Rusi j o j. Api anky s 
nelaisvius Irkutske, Omske, 
Orenburge, Vladivostoke ir 
Kieve.

Pereitame numeryje pažadė
to straipsnio iš “Union of De- 
mocratic Control” apie lietu
vius dėl stokos vietos negalėjo
me įlėti šin numerin. Įdėsi
me vėliau.

Kalėjo 52 metų.

Kanadoj yra daug austrų 
nelaisvių. Jie* visi paprasti 
darbininkai, ir seniau gyve
nę Kanadoj ir Suv. Valsti
jose. Kilus dabartinei karei, 
daug austrų darbininkų iš
reiškė ndrą grįžti Europon 
ir įstoti kariuomenėn. Ka
nados vyriausybė todėl juos 
suėmė ir laiko karinėse sto
vyklose. Jie verčiami dirbti 
sunkiausius darbus. Pena- 
rium stovykloj 300 tų nelai
svių sukėlė maištą. Bet ka
riuomenė veikiai sukilusius 
numalšino. ' Vienas nelaisvis 
nušautas ir keliolika sužeista.

DIDI VOKIEČIŲ NUOS
TOLIAI.

Londono laikraštis Daily 
Chronicle praneša, jog Verdu
no fronte per pastaruosius mū
šius krito arba buvo sužeista 
300.000 kareivių.

Po tokių nuostolių, anglai 
sako, vokiečiai negali nei .ma
nyti pradėti ofensyvą prieš 
Rygą, kur link išplaukęs vo
kiečių laivynas. Buvo praneši- 
nėjama, jog Rygos fronte dau
giau vokiečių kariuomenės bu
vo sutraukinėjama dėl pradėji
mo didžio ofensyvo.

» Anglai sako, jog vokiečių 
jėgos ims smukti visuose fron
tuose, vokiečių kariuomenė la
bai praretėjo, o papildyti nė
ra iš ko. Ypač praretėjęs y- 
ra Rusijos frontas. Bulgarija 
ir Turkija dabar jau paliktos 
savoms jėgoms.

Ligšiol visur vokiečiai vir
šijo ir laužė visus pasipriešini
mus; Kai prisėjo atsižadėti 
paimti Verduną, tai pasimatė, 
jog šis tas ir vokiečiams yra 
negalimu.

NEVISI DALYVAVO z 
SUKILIME.

Anglijos valdžios paskirtoji 
komisija ištirti airių sukilimą 
jau pradėjo tyrinėjimus. Ka
mantinėja Anglijos valdinin
kus buvusius Airijoj. Sir 
Mathew Nathan, Airijos un- 
der-sec., pasakė, jog sukilimo 
vadai turėjo 180.000 šalininkų. 
Bet sukilimo dienoje tik 11.000 
tepristojo. Maišto sukėlimo 
reikalams iš Amerikos buvę 

i gauta $80.000.

NUSKANDINO LAIVĄ.

Francijos laivas Mira tapo 
nuskandintas. Nėra jokių smul
kesnių žinių apie jo nuskandi- 
nimą

Italijos generalis štabas pra
neša, kad italų karės laivai 
susekę ir sunaikinę austrų sub- 
marinų stotis Viduržeminės 
juros pakraščiuose.

Italai, skelbia, jog austrai 
darė penkias atakas ant Seg- 
natarta ir visos atakos buvo 
atmuštos.

Italai tikisi atsilaikyti ir 
neįleisti austrų įsibriauti į jų 
žemę. Dabar tan frontan I- 
talijos kariniai vadai gabendi- 
na daug sustiprinimų.

A VĖJĄ ŠLIURES.
Dėl didelio čeverykų bran

gumo šimtai vaikų Londone a- 
vėja medines šliures eidami į 
mokyklą.

TOLI PLAUKĖ.
Anglijos žvejai ties Kint- 

radwel pagavo vieną žuvį, pas
vėrė ją, padarė žymų ženklą 
ir paleido jurėn. Po penkio
likos dienų ją sugavo Abezdin- 
chire pakraštyje. Tai reiškia 
ji padarė kelionę mažiausia 140 
mylių. Ji tuomet svėrė pus
antro svaro mažiau, negu pir
ma.

Willimantic, Ct. — John 
Warren, išbuvęs kalėjime 52 
metu, persiskyrė su šiuo pa
sauliu. Jis susilaukė 78 metų 
amžiaus. Jis buvo uždarytas 
kalėjime už nuskandinimą sa
vo pačios 17 metų amžiaus.

Kaip kalėjinni knygos pa
rodo, tai niekas dar ligšiol 
nėra kalėjęs taip ilgai, kaip ta
sai žmogus.

Anglijos užsienių reikalų 
ministerija paskelbė, kad tal
kininkai su Graikija susitai
kė. Graikijos neutralybė to- 
lesniai žūsianti nepaliečiama. 
Talkininkai turi užėmę Graiki
jos Salonikus ir salas ir tvirti
na, kad neutralybė busianti 
nepaliečiama.

ŠVEDIJA NESTOS KARĖN.
Švedija pergyveno krizį. 

Militaristų pastangos įtraukti 
Švediją karėn nepavyko... 
dija liks neutralė. Visų par
tijų atstovai pradedant socija- 
listais ir baigiant konservaty- 
vais užganėdintos valdžios žin
gsniais tarptautiniuose veiki
muose.

ŽUVO zDU LAKUNU.

I Anglijo/ ties Portsnioutlr dūi 
lakūnu laivo išskrydę į padan- -

i ges. Buvo augštumoj 1.000.J 
pėdų. Netikėtai mašina pa
gedo ir orlaivis šastelėjo že
mėn. Abu lakūnu ant vietos 
užsimušė.

Didelis Koncertas
Rengia Tautos Fondo 11 Skyrius 

SOUTH BOSTON, MASS.

Bus Nedėlioję Gegužio 21 d. 1916

Miesto Salėje Court house
Broadway tarpe G. ir H. gatvių

Prasidės 7:30 vai. vakare

GERBIAMIEJI TAUTIEČIAI IR TAUTIETĖS.
Atsiradus mūsų tėvynė tokiame kritiškame padėjime* 

turime rūpintis jaja.
Bus kalbėtojai miesto Majoras ir kiti anglai, taip-g£ 

bus ir lietuviai.
Dainuos bažnytinis choras, taipgi bus ir solistų daini

ninkų.
Bus rodomi paveikslai apie Lietuvą su magiška mašinėle. 
Vakaras bus įvairus, margas, tai-gi ir kviečiame visus 

lietuvius ir lietuvaites ateiti pasiklausyti.
Salėje bus kolekta, nukentėjusiems nuo karės.

Širdingai kviečia visus
VALDYBA.



1

Sapnas.
Atsimenu dar kada aš Lietuvoj 
Mažutis visai vaikštinėjau;
Močiutė ant oro neleido, stuboj 
Sukausi, tenai tapinėjau.

• •
Prie motinos kojų klūpodams, augštai 
Rankas aš iškėlęs turėjau,
Ir maldą kaž-kokią abudu karštai 
Su jaja kartu mes kalbėjom.

i

k
%

Ten gaudė, kaž-kur tolumoje varpai... 
Graudusis jų balsas virpėjo;
Augštybėn pakilę ten jųjų garsai 
Išnyko... jau viskas tylėjo...

• •
Sutemo... pajuodo gamtužė, tiktai 
Žvaigždutės dangaus.dar žibėjo;
Nemigęs tada dar rymojau ašai, 
Mačiau, kaip mėnulis tekėjo.

• *
Užsidegė, rodos, jau mūsų miškai — 
Tik dega ir dega, liepsnuoja!

_ Bet, ne, tuoj mėnulis pakilo antai
Ir degti miškai tuoj nustojo.

« *

Jis apšvietė langą mažutės stubos,
Ir mano medinę lovelę;
Žvaigždutės, rods, krinta ant mano galvos 
Bijau jų!.. man plakė širdelė...

♦

♦ *

Močiutė teiravosi: “o ko tu bijai? — 
Čia niekas tavęs nebaugina;”
Ramybė pranykus jau buvo ir jai 
Jaučiau, kad ir ją kas kankina?...

Užsnūdau... ir štai kokį sapną matau: 
Regiu, lig ateina žmogysta, 
Lendu aš į patalą, jojo bijau, — 
Slepiuosi!.. bet jis neišnyksta...*

• ♦
nekaltas melsvasis dangus, 

kįla ir kįla..
Kaip tyras,
Mėnulis vis
Matyti ištolo keliauja žmogus 
■Šešėlis nuo žemės jo dįla__

♦
• ♦

•Staiga tik mėnulis paplūdo kraujuos... 
Jis plaukė ir maudėsi juose... ' 
Netoli ugninis žmogus debesiuos!... 
Jis kardą sau laikė rankose...

♦
» V •

^Paskui nusileido ant žemės jisai,
Keliavo artyn jis prie mūsų... ' i .

Jau galas pasaulio... ir žemė visai
-- Išnyko!., erdvėj pulkai dvasių...

: •< . * ■.

į O aš-gi su savąja lova erdvėj
i Kilau vis augštyn į padangę... 

Sūpuosi, sūpuosi žvaigždėtoj vygėj, 
O dvasios nustumt mane bandė...

AugšČiau ir mėnulio ašai pakilau, 
Augščiau net žvaigždėto sėtyno!... 
Laimingas, laimingas tada jau buvau! 
Ar rojų matau, ar kvietkyną?...

. i,• •
Jau sėdžiu aš rojui, aplink angelai 
Apsupę mane tik liūliuoja...
2iūriu-gi į žemę: ugnis vien tenai, 
O kraujas tik teka, banguoja!...

Kaip gailia, manau, milijonai žmonių 
Kraujuose ir ašaros plusta,
O daugel ten kenčia tautelių, tautų, 
Jos vargsta, kankinas ir žūsta!..

• •
Ugninis žmogus kerta galvas visų, — 
Paguodai nelieka nei vieno!
Oalvoju, laimingas čionai aš esu,
Kad gelbsti mane ranka Dievo...• v

• •
— O Dieve, Dievuli! — staiga sušukau, — 
Pamatęs, kad mano močiutę
Nutvėrė ir kerta... ji šaukia: “sūnau! 
Išgelbėk mane, o sūnuti!”

• •
"Čia trenkė perkūnas, sužibo žaibai, 
Parpuolė močiutė ant kelių...
dirdžiu-gi, kaip dunda kanuolių trenksmai 
Ir dega daugybė namelių...

• •
Suspaudė man širdį baisieji skausmai, 
Kaž-kas surakino krutinę...
-Jaunučiai užsidegė mano jausmai, 

matant tą baisią skerdvnę.
• • -

• •
Iššokau iš rojaus ir puoliau žemyn, - 
Noredams išgelbėt motutę;
Vis leidžiuos ir leidžiuos... kas kartas artyn... 
Matau, kad jau miršta senutė.

■
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Palydint žvaigždutėms žemyn aš kritau, 
Mėnulis'gi kelią min švietė. ; *
Meldžiausi: — pagelbėki man, o dangau! 
Pagelbėki, Dieve ir sviete!

• •

Štai jau ant žemės ir vėl čia ramu, 
Močiutė tik skundžias, vaitoja.
Čia nieko nelikę: nei turto, namų... 
Žmoneliai išlikę, raudoja..-

♦ •

Kai sapnas užsibaigė, žiuriu, — guliu 
Po lovai.
Šaukiu: •
O varge, ji žuvo!... jos nėr čia!...

• •
Išbėgau į sodną ir ją pamačiau; 
Klek džiaugsmo, kas gal apsakyti?
Jai puoliau po kojų, rankas bučiavau... 
Ir sapną pradėjau sakyti...

*

• •
Kaip užbaigiau kalbą, ji liūdnu balsu 
Išaiškino manąjį sapną.
Jos akys pripildytos buvo verksmu,
O skausmas ją sunkiai kankino!...

♦ •

— Užtems, ji pasakė, — saulutė šviesi, 
Ateis ta liūdnoji gadynė!
Šalyje svetimoj tu ramybę rasi, 
Kai svietas kankins mūs tėvynę...

t
• •

Sugrįši tada, kada audros praslinks, 
Ir gelbėsi savo močiutę!
Tėvynė tave už tą darbą atmins... 
Ilgai tave garbins senutė............

• •
O kas-gi dabar?... Ar baisieji sapnai?.. 
Neatmenu, gal ir sapnuoju?... _ 
Kaip baisūs tėvynėje girdis garsai!... 
Močiute vaitoja, vaitoja...

* •

Kodėl-gi, o Dieve, ne sapnas dabar, 
Kodėl ne žvaigždėtam sėtvne?... 
Nejaugi, ištikro ją spaudžia vargai; 
Nejaugi pražus mūs tėvynė?...,

«

• *

O skaudus likimas pateko ten tau, 
Motute, brangioji motute!
Bet teka žvaigždutė vilties jau matau, 
Užšvis vėl šviesioji saulutė.

3-V-1916 m.

saulutė tik šviečia...
o močiute, močiute, kur tu?!

L. Šilelis.

Nedingo dar viltis
Kas vargšą našlaitį prie savęs priglaus,
Kas liūdną jo širdį paguos,
Kas naštą palengvys, vargdienių nespaus? 
Ir kas-gi ramybę man duos?

* •
Kada vargdienėliams ašaros nudžius,
Kada jie kentėti pabaigs,
Kada jiems pilnoji linksmybė pribus?
Kada man liūdėti nereiks?

♦ •

Kuomet vargdienėliai sau laimę suras,
Kuomet tamsus ūkas išsklis,
Ir kuomet žmonija jų vargus supras? 
Kuomet mano siela pagys?

• •
Kur kame vargdieniai sau prieglaudą gaus 
Kur — kame suieškos saldumo,
Kur — kame jų sielą vargingą priglaus?
Kur — kame aš rasiu lengvumo?

Delko vargdienėliai nuliūdę visi,
Delko ašaroja per dieną,
Delko naktį miegant kiekvieną rasi? 
Delko-gi nemiegu aš viena?

• •
Kodėl vargdienėliams vien verkt ir vaitot, 
Pasaulėj ramybės negauti?
Kodėl sunkus kryžius jiems vieniems nešiot, 
Kodel-gi aš turiu vergauti?

• •
Ar-gi vargdienėliai laimės neišvys?
Ar varge per amžius reiks būti? 
Ar siela ligota kuomet nors pagys?
Ar-gi ir man lemta pražūti?

♦ X* •

L • •

Kam saldūs ir lengvus vargdienių vargai, 
Kam rūpi likimas kitų?
Kam aiškūs, malonūs našlaičių vargai? 
Kam mintis man blaškos dėl jų?

• •

Kas vargšus našlaičius iš vargo ištrauks, 
Kas ranką malonės paduos?
Kas ašaras griaudžias nuo veido nubrauks, 
Kas mane dabar išvaduos?

• •

Nedingo dar viltis. Poetai nesnaudžia. 
Augina darželį gėlių.
Ir pina vainiką, posmuoja ir audžia 
Dėl vargšų seselių brolių.

U. Gurkliutė.

v •
Anksti Gnkaičių Juozas paliko vienas ant 

šio balto pasaulėlio. Jam einant šeštus metus 
pasimirė močiutė, o už metų, kitų ir tėtušis 
persikraustė į amžinastį. Jokio turto, mantos 
tėvukai nepaliko Juozeliui. Buvo jie papras
ti dvaro kumečiai ir gyveno labai neturtingai.

Po tėvų mirties Juozelį savo globon paėmė 
teta Marijoną senyva moteris, gyvenanti prie 
pat bažnyčios Grikiškių miestelyj. / Jinai dau
giausia užsiimdavo vaikučių prie pirmosios iš- 
pažnties prirengimu ir iš to pragyvenimą da
rė. Kas sūrį atnešdavo, kas piragą, kas 
kiaušinių — tai Marijonos ir būdavo visas tur
tas.

Paėmus savo globon Juozelį, teta Mari
jona pirmiausia jį išmokino poterių, maldos, 
prirengė prie išpažinties ir tuomet pradėjo gal
voti, kas su Juozeliu daryti. Visą amžių jis 
pas tetą negalėjo palikti; reikėjo jį ar kokio 
amato mokinti, ar į žmones leisti.

Labai susirūpino teta Marijona ir pas vie- (mokinsiu, 
ną ir pas kitą rodos klausia, bet jos niekas ne
gali patenkinti: kaip negerai, taip negerai.

Vieną sykį suėjo pas tetą Marijoną kūma 
Agnieška, zakristijonas Valentas, netikėtai ir 
pats vargonininkas užkliuvo. Įsidrąsinus Ma
rijona, pradėjo svetelių prašyti:

— Patarkite, meldžiamieji, kas su Juo
zeliu daryti?

—*Nagi, kūmutei, — patarė Agnieška, 
laikyk pas save, augink, turėsi paramą se
natvėje.

Liūdnai pakratė Marijona savo galvą:
— Ne, kūmutei, širdut. Ir ko susilauk- 

tij pas mane beaugdamas, pati matai, neturtin
ga aš, jokio mokslo, jokio amatėlio negaliu 
jam suteikti.

— Tai leisk už piemenį pas gerus žmones,
— atsiliepė zakristijonas. Paaugs, pats lai
mės susiieškos.

— Našlaitėlis-jis, vienas — bėdoja teta 
Marijona. Nuskriaus jį žmonės, nukankins.

— Tai gal, panie tego, jį į kunigus norė
tum išmokinti, — prasijuokė ponas vargoninin
kas. Užteks jei ir vargoninko mokslo pasieks. 
Žiūrėk, koks snukutis, — rodydamas užpeč- 
kyj prisiglaudusi vaikiūkštį, — juokauja var
gonininkas.

— Dievulėli, tu mano, ir ką ponas sakai,
— nusigando teta Marijona, — į unigus, vargo- 
ninkus; juk jis nemokėtų nei kaip prie alto
riaus šventojo žengti.

— Matau, matau, — pasididžiuodamas ta
rė vargonininkas, — kad toli gražu jam prie 
augšto stono. Bet Marijona, ką gi tu su juo 
darysi?

— Ir pati nežinau, ponuli, — jau pro ašaras 
sako Marijona, — dienas, naktis prarymojau, 
apie jį bemastydama.

— Ir žinai ką, kūmutei, — atsiliepė Ag
nieška. Siųsk jį pas dėdę Antaną.

— Į Ameriką! — sušuko teta Marijona, — 
bijokies Pono Dievo kumutėl. Ir kaip jis ten 
nueis, dar gali prigerti.

— Į Ameriką! — nustebo zakristijonas, — 
septynių metų vaiką į Ameriką? Tai bobos 
protas, tfu, kad tave kur devynios, — nusi- 
spiovė jis.

— Neblogenis 'kaip ir tavo, — atsikirto 
Agnieška, — gal manai jam bus geriau paskui 
kiaules valkiotis, dumblynus minkyti. Nuva
žiuos pas dėdę Amerikon, ponaičiuku bus, o čia 
tik piemenuku.

— Ir gerai boba sako, — patarė ponas var
gonininkas, — Amerika, panie tego, aukso ša
lis. Į žmones vaikas galės išaugti, tik ne bo
boms, bet vyrams reikia apie tai pagalvoti.

— Viešpatie brangiausis! — už galvos nusi
tvėrė teta Marijona, kaip aš jį vieną paleisiu, 
kas pinigų kelionei duos?

— Palauk, kūmut, nusiramink, — ramina 
kūma Agnieška, aš buvau užbėgusi šiandieną 
pas Tilvikius, tai jie man pasakojo, kad jų Jo
nukas ir Marytė apie Šv. Joną ketina .Ameri
kon važiuoti. Su jais ir galės nuvažiuoti. O 
pinigus tuo tarpu galės prisiųsti ir dėdė Anta
nas.

— Šventa teisybė, — pritarė zakristijonas,
— tamstai, Agnieška, tik vyru būti.

— Ponas vargonininkas kitaip mano, — 
nusišypsoja Agnieška.

— Užmiršk, kūma, ką pasakiau, panie 
, tego, pasakiau. Tai vis iš geros širdies. Tai 

mūsų ponaitis važiuoja Amerikon.
— O kas dedei Antanui praneš? — užklausė 

zakristijonas.
— Ponuli, parašyk tamsta laiškelį, — at

sikreipdama prie vargonininko, prašo teta 
Marijona.

—Tai gal ir parašysiu, —sūtinka vargo
nininkas.

• • _• •

Penkios savaitės prabėgo nuo šio pasikal
bėjimo. Teta Marijona, belaukdama iš Ame
rikos laiško, dar labiau susirūpino, kasdieną 
vis eina pas vargonininką pasiterauti, ar An
tanas iš Amerikos nieko nerašo. Gauna atsa
kymą, kad dar jokios žinios nėra.

O čia jau kelionei viskas baigiama sureng
ti. Juozeliui jau batukai pasiūta ir drapa
nos pagaminta; tik sėsk ir važiuok.

Kūma Agnieška jau ir su Tilvikais sutarė, 
ir žydą Markelį, agentą, pakalbino.

Visi kalba, rūpinasi apie Juozelio kelio
nę, o jis tarsi nieko ir nežino. Su vaikais 

J
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linksmai ties bažnyčia žaidžia, padeda tetai 
prie namų ruošos, dažnai prigelbsti zakristijo 
nui plotkų pakepti, o kaip kada ir su vargoni
ninku po zakristiją pasisukinėja.

— Į žmones, panie tego, išeis, — tas dabar 
sako, — tegul nuo mažens su gerais žmonėmis 
ir draugauja.

Atėjo ant galo ir ilgai lauktas laiškas nuo 
dėdės Antano iš Amerikos. Visi suėjo pas te
tą Marijoną pasiklausyti, ką tokio parašė Juo
zelio giminaitis.

Vargonininkas iškilmingai konvertą atplė
šęs, atskleidė laiško lapus ir pradėjo skaityti: 
“Brangi ir mylima sesute Marijona: Pirmuti
niuose mano laiško žodžiuose prašau Tamstai 
ir visiems giminėms nuo Pono Dievo kuoge- 
riausios laimės. Sveikinu ir nuoširdžiai tams
tas visus bučiuoju. Aš iš Viešpaties malonės 
esu sveikas, tik nelinksmas, kad mano brolį 
ir brolienę ištiko nelaimė. Gaila man paliku
sio našlaitėlio ir mielai jį paimsiu pas save, A- 
merikon. Pinigus kelionei jau išsiunčiau....

— Ačiū, ačiū tau, Antanėli, — verkdama 
iš džiaugsmo, šaukia teta Marijona.

— Aukso žmogus, — džiaugiasi kūma Ag
nieška, — paimsiu našlaitėlį, parėdysiu, pa-

— Kad tamsta tuojaus per toli nuvažiuoji, 
— pertraukia Agniešką vargonininkas, jis ra
šo, kad paims, bet nieko nesako apie parėdy
mą ir mokinimą.

— Na, kad paims, tai ir parėdys, — at
sikerta Agnieška.

— Nežus Juozelis Amerikoj, — prasitaria 
zakristijonas, ponaičiu pasiliks.

Taip Juozelio likimas ir nuspręsta. Už 
mėnesio jis drauge su Tilvikučiais išvažiuoja 
Amerikon. Visi dabar Juozelį paguodžia, pa
vaišina, pamyluoja: ne juokai-gi, tokį vaiką 
į taip tolimą kelionę išleisti.

LD.S. CENTRO VALDYBOS
ANTRASAI:

DvaąiškM Direktorius.
Kunigas F- Kemėšis, 

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

'Pirmininkas.
Motiejus Žioba,

29 Webster St., 
Molden, Mass.

Pagalbininkė.
Marijona Juškienė, 

129 Melrose St., 
Montello, Mass.

Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas, 

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas.
Mikolas Venys, 

28 Story St. 
So. Boston, Mass.

Globėjai. __
Jonas Petrauskas,

66 W. Fifth St 
So. Boston, Mass.

Vincas Kudirka,
37 Franklin St., 

Pranas Kuras,
457 Pleasant 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.
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Sparčiai bėga laikas. Diena po dienai vis 
arčiau prie atsisveikinimo su Juozeliu. Paga
lios ir laukiamoji diena priėjo. Privažiavo 
prie tetos Marijonos namų gonkelio Tilvikių 
brička, sartuko vežama; suėjo pažįstami ir 
kaimynai ir po gailių žodžių, karčių ašarėlių, 
bučkių, palaiminiimj Juozelis įsodinta į veži
mą ir, paragintas botagu sartukus, riščiomis 
pabėgo lygiu keliu.

Dabar prieš Juozelio akis atsivėrė visas pa
saulis. Išsyk jam kaip ir baugu pasidarė neb- 
tekus tetos globos, buvo mėginęs net apsiverk
ti, -bet po valandėlės jo atidą patraukė sarčiu- 
kas, kurs galvą gražiai pariesdamas, taip na- 
vatnai karts nuo karto suprunkšdavo, kad Juo
zelis apie viską pamiršo. O čia aplinkui vis 
nauji vaizdai: platūs, lygūs laukai, užaugę 
rugiais, miežiais, avižomis, kurie vėjalio pa
judinami taip lengvai, lengvai siūbuoja; miš
kai, girios, pakelyje stovintieji sodžiai ir kal
imai paskendę žaliumynuose — vis tai Juozeliui 
atrodė nepaprastu ir paslaptingu reginiu.

Kuomet-gi privažiavo Sventiškio geležin
kelio stotį, Juozeliui tik akis iš kaktos neiššoko. 
Rūkstanti garvežių kaminai, .vagonai, o ypač 
tos ilgosios geležinės relės stebino Juozelį.

— Kam jos čia padėtos, kur jos veda? — 
savo vaikišku protu galvojo Juozelis.

Ir koks-gi jo buvo nusistebėjimas, kada 
Tilvikiukai su žydu Merkeliu pasisukinėję po 
stotį, paėmė jį už rankų ir įvedė į vagoną. Vis
kas čia jam taip keistai atrodė, kad net 
nusigando nabagas, bet savo išgąsčio visai ne
parodė.

Tris-syk suskambėjo skambaliukas, su
švilpė lokomotyvas ir švelniai vagonų ratai pa
riedėjo per geležines reles. Dairėsi Juozelis, 
indomavo, bet po valandėlės nuvargintas ke
lionės ir pergyventų įspūdžių, užmigo saldžiu 
miegu, prisirėmęs prie Tilvikučio.

Kada pabudo jau buvo naktis. Pirmiau
sia pastebėjo, kad vagone jau esama keletas 
jam visai nepažįstamų žmonių ir visi snuduriuo- 
ja Žvįlgterėjo į Tilvikueius, ir tie nosis svar
sto. Tyliai į kertelę įsiglaudė ir betiksliai pra
dėjo žvalgytis į langą tamsos gludumon.

Pravažiavus taip valandą, pasigirdo va
gonuose rėkaujantis konduktoriaus balass: “Li- 
bava, Libava!” 
perprantamų žodžių.

Visi sujudo. Kiekvienas griebėsi už savo 
ryšelių, skrynelių, ir skubiai pradėjo veržties 
prie durių. Pašoko ir Tilvikučiai ir, susigrai- 
bstę savo mantą, suskubo paskui kitus.

Pradėjo jau ir aušti. Juozelis, išėjęs iš 
vagono lauk, pastebėjo, kad jie dabar randasi 
labai dideliame name, kur į visas puses bėgio
ja žmonės, trankosi ratai, rateliai, girdžiasi 
nuolat šauksmai. Bailiai pradėjo aplinkui 
dairytis Tilvikučiai, tankiai-tankiai suplakė 
širdužėlė ir Juozeliui.
• —Kaip iš to sumišimo dabar reiks išsisukti? 
visi trys galvoja. Jiems besidairant, pribėgu 
prie jų koks tai panaičiukas ir žydiškai garga
liuodamas užklausė:

x (Toliau bus.)
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Darbininkai 
remkite 

“Darbininką”

ir dar keletas Juozeliui ne-

/

' ‘ DARBININKO ’ ’ AGEN
TAMS IR PLATINTO

JAMS.
Dabar geriausia proga, pa

sirodyti uoliais platintojais ka
talikiškos spaudos.

Utarninko ir ketvergo “Dar
bininko” No. parsiduoda po 2 
centu, subatos 3c. Gabus ir 
apsukrus veikėjas gali gana 
daug išplatinti, jeigu pats ne
gali pardavinėti suorganizuok 
vaikų būrelį, jie geriausiai iš
platins.

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

“Darbininkas” priima viso
kius spaudos darbus, plaka
tus, tikietus, konstitucijas ir 
tt. ir atlieka darbą geriausiai 
ir pigiausai.

Remkite kuo galite, nes ži
note kad “Darbininkas” vie
nintelis darbininkų užtaryto
jas.

Visokiais reikalais kreipki
te:

“ Darbininkas,”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Lietuviai apsi
ginkluokite taip

Nusipirkite savo namus 
ir už juos randas išsimo
kės, tai senatvėj turėsite 
dailų gyvenimą. Apdraus- 
kite (inšurinkite) na 
mus ir rakandus (forni- 
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 ii 
Agentas, parduodu na
mus, farmas, lotus. Kvie 
čiu visus lietuvius ir lietu 
ves atsilankyti į mano ofi
są. ‘

Nichael Coran
366 Broadway*

South Boston, Mass.

Į

Varys vežti arkliais maisto 
dalykus ir kurą tenai, kur gel- 
žkeliai bus užimti kariuotnenės 
vežimui, arba jų visai nėra. 
Tam tikri įsakymai jau išleis
ta.
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“DARBININKAS.” •r*.'

Vardo dienoje.
P-lei Z. B.

(15 d. geg. 1916 m.)
Išaušo gegužis, saulutė augštai
G am t ūžę meiliai pabučiavo, 
Džiaugsminga Tau diena atėjo, nes tai, 
Šiandieną vardadienis Tavo.

v*

Eisiu į pievutę parinkti gėlių tų,
Ką žydi, ir bukietan skinsiu; 
Nusiųsiu Tau jį; su juo ir kartu 
Linkėjimus savo inpinsiu:

• “ • •” • • ••
Malonus, linksmus, lyg gegužis puikus, 
Gyvenimas Tavo, kad būtų;
O laimė it gėlės vis puoštų takus
Ir niekad ji niekad nežūtų.

Prakilnioms idėjoms ir mintims jauna 
Lai Tavo vis žydi krūtinė;
Pink aukso svajones, teplaukia daina, 
Ir jas vis aukokie tėvynei.

It žiedas pražydęs sesutės darže,
Te žydi taip Tavo širdutė,
Tarp mūsų žydėkie visuomet graži, 
Tautos būkie žiedu sesutė.”

J. Kaunys.

Cl. O. 14-V-1916

Žodis apologetika paeina iš graikiško žo
džio “apologia.” Vartojant šį žodį būdvard
žio formoje “apologetikos” arba lotynų “apo- 
logeticus” — iš kur lietuvių kalboje atsiranda 
žodis apologetika, kuri reiškia apginimą, iš
teisinimą kokios bent mokslo teorijos arba at
sitikimo. Geriausį pavyzdį apologetikos seno
vėje mes turime graikų filozofo Sokrato “Apo
logiją.” Krikščionijos laikuose žodis apologe
tika įgijo platesnę prasmę ir reiškia mokslą, 
ginantį nuo priešų Katalikų Tikėjimą.

Išganytojas mokindamas savo apaštalus, 
aiškiai išsireiškė: “Jei Mane persekiojo ir jus 
persekios” (Jon. XV: 20). Katalikų Bažnyčia 
nuo pat savo lopšio veda karę su įvairiais savo 
priešais. Jeigu šy. Bažnyčia nebūtų remiama 
savo Įsteigėjo, Jinai jau. senai būtų žlugusi, 
bet Išganytojas pirm Jos įsteigimo štai ką pa
sakė: “Petrai, tu esi uola, o ant tos uolos 
pastatysiu savo Bažnyčią ir pragaro vartai Jos 
nepergalės” (Mat. XVI: 18). Išganytojas ženg
damas į dangų, dar kartą patvirtino savo pri
žadus šiais žodžiais: “O šitai Aš su jumis es- 
mi per visas dienas sulyg pasaulio pabaigos” 
(Mat. XXVIII:20). Tokiu būdu šv. Bažnyčia 
nuo pat savo gyvenimo veda kovą su įvairias 
priešais, kurie stengiasi sunaikinti Jos pama
tus. Visą kovos į>ėgį galima dalinti į keturis 
skyrius, sulyg pamatinių priežasčių, kurios 
ta kova uždegė: — 1) Nuo Krikščionijos prad
žios iki Romos viešpatystės žlugimo (476 m.) — 
Krikščionių santikiai su Jydais bei stabmel
džiais; 2) Nuo Romos viešpatystės žlugimo iki 
reformacijos laiku (viduriniai amžiai) — santi
kiai su magometonais bei maurais; 3) — nuo 
reformacijos laikų iki naujai iškilusių gaivalų, 
vadinamų racijonalizmas (viduryje septyniolik
to šimtmečio) — santikiai su protestantais; ir 
4) — nuo racijonalizmo laikų iki šiai dienai — 
Katalikų Tikėjimo santikiai su panteistais, 
materialistais, agnocistais, natūralistais, ir tt.

PIRMAS SKYRIUS

a) Santikiai su žydais.
Sename įstatyme pranašai aiškiai pasakė 

apie Mesijo atėjimą, Jo gyvenimą ir mirtį. 
Žydų mokytojai, savaip aiškindami šv. Rašto 
žodžius, klaidingai mokė žmones apie Mesiją. 
Sulyg jų mokslo Mesijas turėjo būti didis ga
lingas vadas, kuris išliuosuotų žydus iš romie
čių vergijos, atnaujintų žydų karaliją ir pa
vergti} visą pasaulį. Žinoma skirtumas buvo 
didelis. Kristaus nuošalus per 30 metų gyve
nimas, Jo mokslas apie tobulybę (kurios taip 
farizejai nekentė), ir pagaliaus žiauri kryžiaus 
mirtis — sumaišė ir maldingiausių žydų pėdas. 
Ir tiktai savo prisikėlimu Išganytojas atidarė 
žydų akis. Visgi svajonės apie galingą žydų 
valdžią giliai įleido' šaknis į žmonių širdis. Y- 
dant priparodvti žydams, kad jie klydo savo 
nuomonėse — kad pranašai- aiškiai pripažino 
būsinti Mesiją Dievo Sūnumi, kad Naujas įsta
tymas yra tiktai Senojo tobulybe — pirmųjų 
amžių mokinti krikščionys davė į šiuos užme- 
tumus atsakymus bei paaiškinimus, tiesdami 
pamatus naujam mokslui, kurį dabar vadina
me apologetika. -

.Iš svarbesnių .tų laikų apologetų yra šie:— 
Justinas Kankinys parašė “Dialogas su žydu 
Trypho (157 m.); šv..Tertūlijonas — “Prieš 
žydus?’ (200 m.);šv. Ciprijonas — “Trys liu
dijimų knygos prieš žydus” (250 m.).

P. S. — (Jaiima perskaityti lietuvių kalbo
je šie veikalai; — “Krikščionys žydų Talmude” 
parašė kun. prof. Pranaitis “Ben-Hur’,’ verti
mas iš anglų kalbos, parašė Lew uallaee).

< : Čia krikščionys rado , žiauriausius prie
šus. Senovės Romos pęrlįtei^tiška tikyba, (rei
škia — pripažįstanti daugelį pievų) .buvo su
jungta su politišku gyvępįmu,. yi augštąja 
Romos civilizacija; apdainuota graikų ber'ro
miečių poetų. Įvairios šventyklos, tvaskan

čios savo turtais bei grože, svaigino žmonių 
supratimą. Ir pati jų tikyba buvo daug sup
rantamesnė — nes nebuvo viršprigimta. Die
vai, sulyg jų supratimo, buvo toki pat žmo
nės, kaip visi kiti, tiktai labai galingi, val
dantieji visais gamtos apsireiškimais. Krik
ščionių tikyba — anaiptol — buvo monoteiz
mas (reiškia — tikyba pripažįstanti Vieną Die
vą). Jinai buvo nauja, negirdėta; savo pra
džią gavusi žydų žemėje. Visiems žinoma kaip 
romiečiai neapkentė pavergtų tautų, laikydami 
juos savo vergais. Romiečio VARDAS nelei
do išsižadėti savo senos ir išpažinti vergų tiky
bą. Patys apaštalai buvo asmenys žemos kil- ’ 
mės — Palestinos žuvininkai. Jų mokslo ra
šyti pamatai — Evangelija nepasižymėjo jo
kiais literatūros grožės " dėsniais^ sulyginant 
su graikų ar Romos klasiškais veikalais.

Viešpataujančia tikyba Romos imperijoje 
buvo stabmeldiška. Kitų tikybų tolerancijos 
(liuoso leidimo išpažinti) Romoje nebuvo; bu
vo vien leista išpažinti savo tikybą pavergtoms 
tautoms. Kuomet apaštalai atskyrė krikščio
nių tikėjimą nuo Senojo Įstatymo (žydų tiky
bos) — Krikščionių' Tikyba tapo nauja, prie
šinga Romos imperijos teisėms.

Visgi išpradžių romiečiai į naują tikėjimą 
neatkreipė atydos, bet kuomet tikinčiųjų skai
tlius pradėjo augti ir kuomet tūli Romos sena
toriai tapo krikščionimis — stabmeldžiai suki
lo. Krikščionys, slėpdamiesi nuo įtūžusių 
tamsių liaudies sluogsnių, pradėjo laikyti sa
vo pamaldas slaptose vietose-požemiuose, va
dinamose katakumbomis. Šis elgimąsis at
kreipė civilės valdžios atydą. Reikia pažymė
ti, kad skundų bei šmeižimų ir-gi netrūko. 
Tuomet Romoje (kaip mūsų laikuose Rusijoje) 
buvo uždraustos visokios slaptos draugijos ar 
susirinkimai. Krikščionys tapo pripažinti 
viešpatijos priešais. Ir tokiu būdu tapo nu
spręsta juos naikinti įvairiausiais būdais.

Krikščionių persekiojimą kiekvienas žino — 
čia nėra reikalo apie tai kalbėti.

Idant išteisinti krikščionių elgimąsi, jų ne
kaltumą bei jų Mokslo prakilnumą — tapo pa
rašyta daug apologetiškų veikalų. Iš autorių 
svarbesni šie: — Justinas Kankinys — “Apolo
gija” (150 m.); Atenagoras— “Krikščionių 
besiteisinimas” (177 m.); Tertulijonas — “A- 
pologetika” (197 m.) — šie veikalai buvo at
kreipti į imperatorius, kad pastarieji persitik
rintų krikščionių nekaltume ir sustabdytų jų 
persekiojimą. Kiti veikalai tapo parašyti į 
stabmeldžius, idant išaiškinus jiems jų klai
dingumą bei krikščionių tikėjimo Tiesą. Iš 
autorių svarbesni šie: — Tatjanus — “Pasikal
bėjimas su graikais” (160 m.); Teofilius — 
“Trys knygos į Autolikų” (180 m.) ir “Laiš
kas į Diognetų” (190 m.); Feliksas Municijus
— “Oetavius” (192 m.); Origenas — “Trys 
pasikalbėjimai prieš Celsų” (248 m.); Laktan- 
cijus — “Įstaigos” (312 m.) ir Šv. Augustinas 
“Dievo pylis” (415—426 m.).

Šiuose veikaluose yra priparodyta Krikščio
nių Tikėjimo prakilnumas bei stabmeldžių klai
dingumas. Čia galima pastebėti du užsibai
giančiu išsireiškimu: — Krikščionystė — švie
sa, stabmeldystė — tamsybė; krikščionystė
— galybė, stabmeldystė — silpnybė. Čia taip
gi priparodoma, kad tiktai krikščionių tikėji
mas gali atgaivinti žmogų iš nuodėmės vergijos 
į dvasišką liuosybę. Sulygina buvusio stab
meldžio stovį su esančiu krikščioniu. Aiškiai 
galima matyti skirtumą krikščionių bei stab
meldžių gyvenime; krikščionių milijonai pra
liejo savo kraują, patvirtindami savo mirti
mi, kad jie išpažino Tiesą.

P. S. Lietuvių kalboje galima perskaityti 
šie veikalai: — “Šventųjų gyvenimai” (laida 
kun. Miluko), “Quo vadis” (H, Senkevičiaus, 
versta iš lenkų kalinis), “Fabioia” (kardinolo 
Wiseiman, vertė iš anglų kalbos kun. Varaa- 
giris). “Ciesorius Domicijonas ir Kasėjai ka- 
takumbose.” (vertimas iš lenkų kalbos.)

ANTRAS SKYRIUS.
Krikščionių santykiai su magometonais 

bei maurais.
a) — Pasibaigus krikščionių persekioji

mams Romos imperijoje, katalikų tikėjimas 
pradėjo augti ir žydėti. Bet... neveltui Šv 
Bažnyčia vadinasi Kariaujančia! Dar nesus
tingo krikščionių kraujas Romos ambiteatruose 
(vietos kame buvo kankinami krikščionys) 
kuomet Rytuose užėjo nauja viesulą, grobda
ma ir pavergdama ištisas krikščioniškas šalis.

MOTERŲ DIRVA.
PAKVIETIMAS Į II-ĄJĮ 

SEIMĄ.
II-as LRK Moterų Sąjungos 

seimas bus So. Boston’e Mass. 
5 ir 6 liepos šių 1916 metų.

Paskirdama II-am seimui 
laiką aš kviečiu visas mūsų 
Sąjungos kuopas dalyvauti 
tame seime, atsiunčiat savo 
delegates — nuo 20 narių po 
vieną. Kuopos, turinčios 
mažiau, kaip 20 narių taip- 
pat galės atsiųsti po vieną de
legatę.

Mūsų S. Bostonietės sesutės 
rodo savo svetingumą: pasiža
da per seimo laiką duoti ger
biamosioms delegatėms už dy
ką butą ir valgį. Tai-gi iškas- 
čių daug nebus ir visos kuopos 
lai pasirūpina atsiųsti delega
tes. Per šiuos metus mūsų or
ganizacija žymiai išaugo, pa
didėjo skaičius narių ir kuopų, 
atsirado naujų reikalų ir suma
nymų. Tad ir šis antras seimas 
turės būti turiningesnis ir dar 
naudingesnis organizacijai, ne
gu pernykščių metų seimas. 
Tarp kitų svarbių reikalų, ku
riuos turėsime apsvarstyti, 
pramatomi yra šie:_

1) Pagilinimas ir paplatini
mas apšvietos darbo, kurį taip 
gražiai pradėjo varyti mūsų 
Sąjunga;

2) Galutinas sutvarkymas 
mūs pašalpos skyriaus;

3) Padidinimas agitacijos 
Sąjungos naudai,

4) Atsiliepimas į tėvynės 
Lietuvos nelaimes ir reikalus 
ir ypatingai 5) Moterų laikraš
čio Įsteigimo klausimas

Linkiu sulaukti didžiausio 
skaičiaus gerbiamųjų delega
čių, kurias trokštu pasveikin
ti seime.

Su gilia pagarba ' 
MARIJONA JUŠKIENĖ

Centro pirm.

AR UŽSIMOKA LŲPINT SA- 
- VO DUKTERIS?

Pavelykit ir man pabriešt 
kelius žodžius iš mano patyri
mo.

Čionai labai kaltinsiu moti
nas už lepinimą savo dukterų. 
Klausiu ar reikia lepint, jas ? 
Atsakau kad ne, nes lepini
mas labai sugadina merginas, 
ypač kaip jos išteka už vyrų.

Mes paimkim merginą, ku
ri gyvena prie tėvų— Labai 
daug tokią yra, kurios parė
ję iš darbo, pavalgo vakarinę, 
kartais nori persirengti kitom 
drapanom, tai motina sujieš- 
ko viską ir paduoda savo duk
rytei, dar pagelbsti jai užsiseg
ti kabukes bei guzikučius, o 
dukrytei tai to ir reikia, tik 
pripratink o nebus galo. Vie
ton to, kad joms būtų įsakyta, 
kaip pavalgius vakarienę, tai 
nuimk indus nuo stalo ir sup
lauk gražiai ir padėk į vietą, o 
potam, kad dar yra laiko kur 
eiti, tai lai eina pasakydamos, 
kur eina. Nes prie ko prip
ranta tai to ir reikia. Kad 
kartais dukrytė nedirba, tai 
reikia rodyt viską apie kepi
mą ir virimą, prie kiekvienos 
progos liepti jai padaryti pie
tus arba vakarienę, o po tam 
pasakyt ko trūksta, ką nege
rai padarė ir tt. Tik tokiu bū
du galės išsilavinti gaspadinys- 
tėj. Ant galo ir jom pačiom 
bus geriau,
motinų taip daro? 
ryte pavalgo,

sau savais keliais. Jei gerai, 
tai dar ž odį kitą pasako, o 
kad ne, tai “neturiu laiko” ir 
gana.

Potam kaip už vyro išteka 
nemoka nieko. Ne tada lai
kas mokytis, bet pirma viską 
turi žinoti, kad vyras parėjęs* 
iš darbo negali gardžiai paval
gyti, jam nemiela tie namai, 
ir jis nelauks, kad ateitų va
landa, kad pareis namo paval
gys gardžiai, nes žino, kad 
jo moteris nemoka pagaminti.

Aš kaltinu motinas už tai, 
negana kad tik apšutinti mėsą 
ir išvirti barščius, ir tai ne- 
visos galės gardžiai barščius iš
virti, bet prie to mes turim 
mokėt šį tą gardesnio pagamin
ti. Motinos privalo prižiūrė
ti, kad dukteris mokėtų kaip 
stubą užlaikyti švariai, ragint 
jas prie darbo kiek galėdamos, 
(žinoma, duodamos laiko ir 
pasilinksmint).

Kitas dalykas tai mokyti jas 
siuvinėti, labai gerai, kad 
moka merginos siūti, kad nors 
gerai nemoka, bet šį-tą visgi 
tūri mokėt kaip-tai užlopint ir 
tt... -

Bet ar visos lopina, kad ir 
moka? Ne! Perplyšo anda- 
rokas tai pirmas žodis “mama 
užsiuk andaroką” prakiuro 
pančiakos. “Mama man rei
kia naujų”. O susiuvus dar 
būt galima sanvaitę kitą už
traukti. Šitie visi maži pata
rimai atrodo niekai, bet tai 
didelės klaidos motinų, kurios 
pavėlina savo dukterims taip 
pasielgti.

Kada už vyro išeina nemo- 
kėdamos nieko, ar jos gali mo
kėti kaip pinigus taupyti? Ne! 
nes jos nebuvo taip mokytos.

Delko matome persiskyri
mų, vaidų, pabėgimų? Dėl
to, kad vyras reikalauja nuo 
savo moteries, ko ji nežino, ir 
štai kįla nesusipratimas.

Aš čia nekalbu apie tuos vy
rus, kurie laimę randa tik 
smuklėj, bet apie tuos , kurie 
nori rasti laimę namie, su pa
čia su vaikais.

Geriausia mokyti dukteris 
naminių darbų, kuomet jos 
dar eina į mokyklą, ir kaip 
pradeda dirbti, tai nereikia 
perstot mokinus, nereikia le
pint jas, nes darbas nei vie
nam nekenkia. Užteks šiuo 
tarpu kitą kart daugiau.

P-gos J-zė.

WORCESTER, MASS.

ALRK. Moterų Sąjungos 5-tos 
kuopos balius.

Gegužio 11 d. 1916 atsibuvo 
ALRK. Moterų Sąjungos 5-tos 
kuopos balius Lietuvių Svetai
nėj. Griežė puiki muzika per 
visą vakarą po vadovystę pono 
J. Cižausko. Atsilankiusieji 
buvo pilnai užganėdinti. Vi
sas pelnas eis naujos bažnyčios 
statymui.

5-tos kpopos susirinkimas.

Pereitame subatiniame nu- 
meryj buvo klaida apie mūsų 
susirinkimą. Susirinkimas vi
sados atsibūna pirmą panedėlį 
kiekvieno mėnesio, bet dėl

“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 “Saliūnų.” 
Parduodame pigiai. Jį galima laikyti ir “sausose” teritori
jose, ir miestuose, miesteliuose, kur uždaryti saliūnąj.

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

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

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

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

Pinigus siųsk adresu:

' '“DARBININKAS,”

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

maldaknygių, kietais ir minkštais apdarais su kabutėmis ir be 
kabučių. Taip-gi visokią rožančių ir škaplierių galima gauti vi
sai pigiai.

Siųskite užsakymus.
/
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PLATINKITE TARP SVE TIMTAUCIŲ LIETUVIŲ 
LAIKRAŠTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

A Plea for the Lithuanians
10 c. numeris.

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

Labai mažai svetimtauči ai težino apie lietuvius. Todėl 
skleiskime žinias apie savo ta utą, platindami minėtą laik
raštį.
Adr.: RE V. J. J. KAULAKIS,

324 Wharton Street, ::: Philadelphia, Pa.

“Darbininko” Leidiniai yra šie:
Imk ir skaityk. Parašė F. V., P. G., F. K, 

Kaina 5c. ūmai išleisim pataisytą antrą laidą. Yra tai abė
cėlė lietuvio kataliko darbininko.

Darbininko Dovanėlė D ar bininkamS; 
Leidžiama antra laida. Parašė F. V. Kaina 5c. Lietuvio ka
taliko darbininko rankvedėlis-pradžiamokslis.

Iš po Darbininko Plunksnos. Paraše 
F. V. Kaina jįp. Skaitymo knygelė (chrestomatija) lietnvic 
kataliko darbininko — dailūs vaizdeliai iš darbininkų gyveni
mo. . ——— —«■ -------J. r' v, -

Komedij e 1 ė s. Parašė U. Gurkliutė. Kaina 10c. 
Dailūs, smagūs sceniški vaizdeliai iš lietuvių daugiausia mo
terų gyvenimo. Labai tinka lošimams. Talentingos lietuvai
tės veikalėlis.

Vardan Teisybės. Ilgą įžangą (teisybė-auksas) 
tai brošiūrėlei parašė F. V. ir Uosis išklojo Jono Huss’o here- 
ziją ir jo mokslo pasekmes.

Darbininkai, vienykimės ir Kas tai 
yra socijalizmas. Parašė F. V. Kaina 5c. Lisfn 
vio kataliko darbininko socijologijos pradžiamokslis; gabiai! 
parašytas.

Visi Geri. Parašė F. V. Kaina 10c. Sceniškas ve?- 
kalelis. Nupieštas-vaizdelis iš Amerikos lietuvių gyvenimo; 
vienas aktas atsibūna Lietuvoj.

“DARBININKO” KNYGYNE YRA GERŲ KNYGŲ 
IR KITOKIŲ IŠLEISTUVIŲ.

“DARBININKAS”
242'W. Broadway, South Boston, Mass.

(Toliaus bus)
J. M. Širvintas.

Surengtas Vienam Balsui ir Piano

Jau išėjo iš spaudos
Muzika A. Aleksandravičiaus. 

Žodžiai L. Šilelio.
f Kaina 40 centų. ■—...

Galima Gauti “Darbininko” knygyne
*

Pinigai gi t žen* eliaii.

priežasties parapijinių fėrų su
sirinkimas yra nukeltas iki 

Bet ar daug mūs Birželio (June) 13 dieną utar- 
Ne! dūk- ninke.
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X LIETUVIŠKA

ĮKriaučka
. X Padarom m’oVęnŠk'us drabu- 

žilis, vasarinius ir žieminius 
po.naujausiai madai.

♦♦♦ A. ČEPUS IONIS, 
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®s(Virš “Darbininko“ spaustuvės.) 
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LIETUVIAI PAVESKITE 
DARBUS SAVIEMS.

Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Siuvu vyriškus ir inoieriš- 

kus drabužiu?, sulig naujau
sios mados.

Taisau, prosinu, valau ir 
dažau aenusl Twip-gt kuni- 
fjrms siuvu SIUTONUS ir 
esy gerai įsi praktikavę? ta
me darbe, kaip -Lietuvoje, 
taip ir čia Amerikoje.

Darbą atlieku greitai ir pi
giai. . t
«- Jeigu kas 'reikabtUja, dwr- 

pasiimu ų- pristatau tie . 
siog j namus. ,'

Tel. Charter 2354 4
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Knygų ir visokių reli-

« Ž$kU daiktų.
i 10c; k,rMM
ženkleliais, gaus kataliogą.

Tūrių daugybą visokių ] 
ipaldaknvgi^ lietuviškų ir I 
lenkiškų.

P. MIKALAUSKAS, į 

MB W.« Įhfarfh Street,
. SOtttii Boston, Mass.
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Dėl patogumo ir parankumo visokius čekius 
ii- nioney orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
ninko” vardo kokiam nebūk reikalui tie pinigai 
būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
gų užsakymai, ar mokestis į L. D. S.

Viskas eina taip, 
kaip reikia.

Anos savaitės numeryje ‘ ‘ Tė
vynė ’ ’ išspauzdino nutarimų 
126-os SLA. kuopos, kuriuo 
reikalaujama suliejimo socija
listų fondo su “tautiečių” fon
du. Indomiai prirodinėjamas 
reikalas vienyties. Girdi, mū
sų visuomenė esanti pasiskirs
čiusi į aiški dvi pusi: vieni esą 
katalikai (jiems vadovaują 
klerikalai); kiti gi pažangieji 
žmonės — visi socijalistai ir vi
si laisvamaniai. Tie tai “pa
žangieji” ir turį eiti išvien.

Apie tų pati dalykų, senai 
jau rašo ir “Ateitis.” 58-ame 
savo numeryje ji mezga blokų 
tarp socijalistų ir “tautiečių,” 
priimdama į tų blokų net ir 
“ Katalikų. ” Ji nurodinė j a, 
kodėl Amerikos “tautininkai” 

rudharetų bijoti vienybės su so- 
«cijalistais. Girdi, tautinin- 
X kais čia vadinama “visus, ku- 
<rie nepriklauso nei prie L. So- 
uijalistų Sąjungos, nei prie 
klerikalų. Bet jų tarpe tauti
ninkų tikroje to žodžio pras
mėje — sako “Ateitis” — t. y. 
macijonalistų, nėra taip daug. 
Kiti gi — tai laisvamanybės ir 
demokratizmo idėjomis persiė
mę žmonės lietuviai, jei norit 
— patriotai. (Mūsų pabr. 
"“Darb.” Red.) Jei atsiminsim, 
sako “Ateitis,” kad tautinin
kų vardą šiądien nešioja ir 
žmonės, anuomet suorganiza
vę L. Socijalistų Sąjungą ir joj 
darbavęsi — tai suprasim, kad 
tautininkų vardas čia minimas 
lik per nesusipratimą.”

'Turime tarti nuoširdų ačiū 
'musų laisvamaniams už atvi
rumą ir aiškumą. Mes senai 
laukėme, kada jie patys paro- 

-dys savo tikrąjį veidą. Mums 
-aišku buvo senai, kad jie ne 
-tautininkai, kad tuo gražiu 
'vardu tik dengiasi, norėdami 
^žmones suvilioti. Bet į visus 
mūsų išvedžiojimus, į visas a- 
peliacijas į jų išmintį ir sąžinę, 
jie nieko neatsakydavo, pra
leisdavo negirdomis, o tik po 
senovės save tautininkais va
idindavo, nors ir nepaliaudavo 
darę prieštautiškus darbus.

Dabar, matyt, jię nuspren
dė nutraukti maską ir publikai 
parodyti savo veidą. Mes, sa
iko, laisvamaniai demokratai, 
unes “pažangieji,” mes, jei no
rit, patrijotai. Į tokių žmo
nių kategorijų, žinoma, pri- 
tilps ir Bagočius, ir Michelso- 
nas, ir Rimka su Račkausku 
ir Norkų, ir Šliupas. Visi jie 
labai “pažangūs” ir visi, jei 
norite, patrijotai. Patrijotai 
jie tik patol ir tada, pakol ir 
kada kas to reikalauja, taip 
kaip tas čigonas, kurs paklaus
ias, kokio jis yra tikėjimo, at
sak S “nu, o koksai ponui tin-

Mat ir tarp Šliupo aukų, 
tarp mūsų laisvamanių pasitai
ko šiandien žmonių tikrai my
linčių savo tautų. Šie save 
skaito patrijotais ir to pat rei
kalauja iš savo vadų. Tad ir 
tie vadai kol kas, jei norite, 
patrijotai. Bet kada jiems pa
siseks savo pasekėjus nudailin
ti pagal savo kurpalio, paver
sti aklais įrankiais, tada jie at- 
kirs sau ir tą “nereikalingą 
uodegą “jei nori patrijotai.” 
Jie tada ims atvirai tvčioties 
iš patrijotizmo kaipo šiandieną 
tyčiojasi “Keleivis,” “Lais
vė” arba “Kova.”

Tad kas gi jie, trumpu žo
džiu tariant? Demokratai? 
Mes jų demokratais vadinti ne
galime. Jie juk eina prieš 
liaudies įsitikinimus ir idea
lus. Ar duotų jie savyvaldą 
ir laisvę tikinčiai liaudžiai? 
Ne, jie to padaryti negali, nes 
tada ir jų pačių nebliktų. Jie 
gali duoti laisvę ir savyvaldą 
savo subedievintai liaudžiai, 
kurios dar tik saujalė tebėra.

Gal ‘ ‘ pažangininkai ’ ’ jie ? 
kaip to nori laikraštis “Tėvy
nė?” Mes tikrosios pažan
gos nematome pas juos. Mes 
tik matome tenai suirutę prin
cipuose ir praktiškame gyve
nime, pasikėsinimą ant pačių 
pamatų mūsų visuomenės ir 
tautos; suirutę protuose, sui
rutę širdyse; matome dažnai 
išsigimimo simptomus; mato
me klaidžiojimą šuntakiais jų 
pasekėjų, ypač jų klaidina
mos jaunuomenės, matome pa
žeminimą lietuvių vardo akyse 
kitataučių. Ar tai yra pažan
ga? Ne, tai ne pažanga, tai 
pirmeivybe.

Prieš dešimtį metų paklydė
liai Lietuvoje nusikalė sau ne
gudrų vardą pirmeivių. Mū
sų kalbininkai - filologai ėmė 
kritikuoti tą vardą; girdi, su-' 
galvotas ne pagal kalbos dės
nių. Geriau, sako būtų va- 
dinties pažangiais, pažangi- 
ninkais. Bet jiems tas vardas 
patiko ir jau nebepaliovė save 
pirmeiviais vadinties. Ilgai
niui, kada jau tautai visiškai 
paaiškėjo tų pirmeivių darbai, 
pirmeivio vardas pasidarė ty- 
pišku, visiems žinomu, virto 
ko ne koliojimo žodžiu. Pir
meivis — tai visų-pirma pludi- 
kas ant Bažnyčios, tikėjimo ir 
kunigų.

Pirmeivis, tai įsitikinęs prie
šininkas visų tikrųjų tėvynės 
mylėtojų.

Pirmeivis, tai laisvos, ne- 
prigulmingos doros išpažinto
jas.

Pirmeivis, tai skundikas ir 
šmeižikas savo tautiečių prieš 
kitataučius.

Pirmeivis, tai toks žmogus, 
kuriam šimtą sykių meilesnis 
žydas, endekas, ar by koks 
didžiansis mūsų tautos prieši- 

n»ra savas brolis lie-

tuvis, jei tik jisai bus tikintis 
žmogus. „ . ’

Pirmeivis, tai žmogus su iš
sigimimo žyme ant savo kak
tos.

Lietuvoje tuos pirmeivius 
visi pažino, ilgainiui pirštais 
ėmė rodyti. Priėjo prie to, 
kad patys pirmeiviai ėmė gė- 
dyties savo vardo.

Tenai beveik nebuvo skirtu
mo, tarp pirmeivio visuome- 
niečio (socijalisto) ir tarp pir
meivio demokrato (iš “L. 
Ūk.” ar “Liet. Žinių.”) Bet 
užtat buvo vienas kitas švie
sus ir padorus socijaldemokra- 
;as (M. Biržiška, St. Kairys), 
kurių niekas pirmeiviais neva
dino, nes jie žmonės buvo rim
ti ir padorūs ir savo tautai la
kai ištikimi. Jų negalima bu
vo negerbti.

Tokių pat pirmeivių yra 
pilnos ir mūsų kolonijos čia A- 
merikoje. Didesnio skirtu
mo tarp pirmeivio cieili-
ko ir tarp pirmeivio lais
vamanio neva tautiečio čia 
niekuomet nebuvo. Ir vie 
niems ir kitiems pirmoje vie
toje rūpėjo kunigai ir jų gas- 
padinės. Dar nėra tarp jų 
formalio bloko, o jau paskuti
niame numeryje ‘ ‘ Šakės ’ ’- 
“Kardo” matome fotografijas 
Bulotos, Bulotienės, Žemaitės 
ir M. Petrausko. Reiškia — 
vieni kitus gerbia ir pri
pažįsta. Tik jų tarpe ligšiol 
vis dėlto būta tikro chao
so. Tą chaosą sudarė dr. Šliu
pas su savo “ patrijotiška be
dievybe,” arba “bedievišku 
patrijotizmu. ’ ’ Bet štai atva
žiuoja p. Andrius Bulota ir iš
vedė juos iš to chaoso: vyru
čiai, sako, kam čia prigaudi- 
nėjus save ir kitus. Jūs nei 
patrijotai, nei tautininkai. 
Jūs pirmeiviai. Ir po pirmei- 
vystės vėliava dabar pradeda 
spiesties visi mūsų pak’ ’ėliai. 

to
spiesties visi mūsų pak’ 

Ar tautai bus nr 
jų susispietimo ? 
tai tuo žvilgsni 
Tauta turės dabar 
vo priešininką, sav< 
vius.

Užtat visiems tautos 
nums ir dukterims, mylintiems 
savo tėvynę, reikia mesti 
vaidus ir eiti išvien.

Ponams gi Bulotai, Rimkai, 
Račkauskui, Bagočiui, Michel- 
sonui ir kitiems jiems pana
šiems palinkėkime geriausio 
pasisekimo suvienijime visų 
pirmeivių.

ei-

sū-

Meskime neran 
gumą.

ilsisi? Kodėl nepaduoda pa
vyzdžio kitoms mažesnėms mū
sų kolonijoms? Kodėl ten nė
ra net Tautos Fondo skyrių, 
nors ten yra Centro Valdyba? 
Kodėl kitos didžiulės kolonijos 
arba nieko, arba labai mažai 
veikia? Ar jų ausų nepasie
kia vargstančių brolių šauks
mai ? Kas užkietino jų širdis ?

Kodėl visa tai ?
Gi todėl, kad męs vis dar 

tebesergame nerangumo liga. 
Mes ir geraširdžiai, ir supran
tą reikalus, tik baisiai neran
gūs. Mes nesiskubiname, mes 
vis kaž-ko lukuriuojame, mes 
pykstame, jei kas mūsų palai 
mintą ramumą stengiasi suar- • 
dyti.

Bet ne tokie laikai dabar, 
kad snuduriuoti ir lukuriuoti. 
Reikia eiti ir dirbti.

Tad lai kiekvienas gyvas 
mūši} visuomenės žmogus pa
siima į rankas Tautos Fondo 
konstituciją, arba bent vieną 
iš paskutinių “Darbininko” 
numerių, kur yra T. Fondo 
valdybos atsišaukimas, lai per
skaito reikalingus punktus ir 
lai pasirūpina, kad jo koloni
joje kuogreičiausiai susitvar
kytų legališkai Tautos Fondo 
skyrius.

Gana lukuriuoti. Seimas 
čia pat. Atsiminkime, kad 
šiandieną nėra kitos tokios 
svarbios tautinės įstaigos, kaip 
Tautos Fondas.

Didžiausis mūsų priešas — 
tai mūsų nerangumas. Jokie 
priešininkai mūsų neįstengtų 
nei sutrukdyti, nei suklaidinti, 
jei tik daugiau veiklumo turė
tume; o ir nuveiktų darbų 
gausybė bent dešimtį sykių 
viršytų tai, ką padarome da
bar. Tada ir tie patys mūsų 
paklydėliai broliai labiau im
tų linkti prie mūsų. Dabar 
matydami katalikų nerangu
mą jie dar tikėties kada 
nors mus savo darbais pervir
šyti.

Štai, kad ir, pavyzdžiui, 
Tautos Fondas. Šiomis dieno
mis Centro Sekretorius paskel
bė, jog skyriai nesiskubina le- 
galizuoties, išimti čarterį, o 
tik du iš viso skyrių teprisiun- 
tusiu žinias, kas išrinktas į ko
misiją. O tuo tarpu seimas 
čia pat. O tuo tarpu visi žino, 
jog Tautos Fondo seime galės 
dalyvauti tik naujai išrinktie
ji komisijos nariai, ir tik iš jų 
tarpo bus renkama naujoji val
dyba Ar reikia didelės gud
rybės, kad susitvarkyti sky
riui pagal naujos konstituci
jos? Kad sušaukti susirinki
mą ir surašyti visus tuos, ku
rie davė ir duoda, ar apsiima 
kasmet duoti nemažiau, kaip 
$1.00 ? Kad iš jų tarpo išrink
ti kelis į skyriaus valdybą? 
Kad narių pavardes ir valdy
bos adresus pasiųsti į centrą? 
Kad išrinkti vieną narį, arba 
daugiau į komisiją ir jo vardą 
ir pavardę pranešti Centro 
raštininkui? Tad kodėlgi to 
visa nepadaroma? Kodėl dau
gelis mūsų kolonijų visai ap
snūdo ir aukų Lietuvos, gelbė
jimui neberenka? Kodėl mū-

LIETUVAITĖS LAIŠKAS. 
“ŽIBURIO” DR-JOS LIE

TUVIŲ MERGAIČIŲ GIM
NAZIJA TAMBOVAS, NI- 

KOLAEVSKAJA 13.
KOVO, 13, 1916.

Pinigų dar aš negavau ir neži
nau ar gausiu ar ne. Tai-gi 
mums labai negerai kaip netu
rime pinigų. Kaip kada mums 
duoda tokį valgį, kad mudvi 
su sesute nepratę tokio valgio 
valgyti ir negalime valgyti. 
Tai-gi aš tada noriu ką nors 
nusipirkti o neturėdama pini
gų tai labai negerai. Tai-gi 
kiek galite tai meldžiu atsiųsti 
pinigų. Mudvi su sesute gyve
nome bendrabutvj ir mokino
mės mergaičių progimnazijoj, 
mokinuosi pirmoj klesoj. Man 
mokslas sekasi gerai ligšiol, o 
toliaus nežinau kaip seksis. O 
mano sesutė antroj klesoj, tai 
nežinau ar jei mokslas sekasi 
ar ne; turbūt", kad nelabai se
kasi. Pas mus Tambove labai 
liūdna gyvent. Mes valgėm 
kučią Tambove; buvo labai 
liūdna ir nesmagu kaip mes 
pradėjom valgyti kučią. Ku
nigėlis atėjo ir visi vyresnieji 
ir potam atėjo dar svečių. Ir 
kunigėlis pradėjo pasakot a- 
pie Lietuvą Kaip mes buvo
me Lietuvoj ir valgėm kučią 
ir kaip mes buvome visi Lietu
voj viename daikte ir nebuvo 
karės. O dabar turime visi 
išsiskirstyt po pasaulį už tai 
kad karė. Ir tuo tarpu visos 
mergaitės pradėjo balsu verkt. 
Paskui kunigėlis ėjo apie stalą 
ir laužė plotkas. Pas mus ku- 
čia buvo ant aštuonių patrovų. 
Paskui ir atėjo Nauji Metai. 
Pas mus ant Naujų Metų buvo 
teatras, o po teatrui visos mer
gaitės pradėjo žaist, šokti ir 
dainuot. Aš sirgau jau du kar
tu, sunkiomis ligomis ir du 
kartu gulėjau ligonbutyj. Pir
mą kartą kai sirgau vidurių li
gą tai gulėjau rusų ligonbu- 
tyje, o antru kartu tai sirgau 
škarlatina ir difterija tai gu
lėjau Lietuvių Komiteto ligon
butyj; dabar jau aš pasvei
kau ir esu sveika. O sesu
tė sirgo tiktai vieną kartą 
bet ji ligonbutyj negulėjo ir ji 
sirgo nesunkiai; tiktai turėjo 
daug karščio. Dabar jau ir 
pasveiko. Pas mus mergai
čių progimnazijoj yra du na
mai, pirmam name tai gyvena 
I klesos, o IT klesa ir UI ant
ram. Mūs1 name yra 50 mer
gaičių. O kitame name gyve
na UI klesos mergaitės. IV ir 
V klesa name gyvena...

Taigi jeigu žinote kur ma
mytė, tai atsiųskit man antra
šą

Sudiev! Sudiev!
Pasilieku lankanti laiško

M. Antanavičiūtė.
(Laiškas prisiųstas GenčL že- 

mantauskaitei nuo savo gimi
naitės M. Antanavičiūtės, kuri 

9 metų =en mo.)

Popiežius apie darbininkų 
klausimą.

(Tąsa)

2-OJI ENCIKLIKOS DALIS.

Antrojoj Enciklikos dalyje išrodoma klai
dingumas ir pragaištingumas socijalizmo moks
lo. ~

Privatinės nuosavybės įstatymas, kaip 
valdyme žemės, taip savo darbo vaisių, yra 
įkurtas gamtoje, jokis žmonių autoritetas nega
li jo prašalinti be sulaužymo dieviško parėdy
mo, pagal kurį vystėsi naturališkai žmonių 
draugija. Nei žemė, nei alga negali būti naci- 
jonalizuojama.'Nuosavybė jau buvo pirm tautų 
atsiradimo, ir savo pamatus turi pačioje gam
toje. Tas vienok neužgina apdėti mokesti
nes nuosavybę dėl saugumo arba dėl gerovės 
visos valstybės. Tas tik priešinasi panaikini
mui nuosavybės teisės, kuri savo šaknis įleidus 
į pačią gamtą.

Yra daug socijalizmo atžalų, bet skyrium 
apie kiekvieną mums nėra reikalo kalbėti. Bet 
pirmapralinio socijalizmo yra dvi šakos: vie
na jų pripažįsta teisėtumą nacijonalizavimo 
kaip /ėmės, taip ir algų. Antroji socijaliz
mo šaka pripažįsta nacijonalizaciją tik žemės, 
bet pripažįsta privatinės nuosavybės teisę al
gose ir darbo vaisiuose. Popiežiaus Enciklika 
priešinasi abiems tiems tvirtinimams. Socija
lizmas todėl eina prie to, kad perstatyti žmo
nių draugiją ir pastatyti ją ant naujo pamato 
ir naujų įstatymų. Ir tas klausimas arba ver
žimosi spėka yra griovimas natūralūs ir nor
malės žmonių draugijos. Tos tai priežaties 
delei žodžiai socijalizinas arba socijalistiškas 
pajnate jau turi blogą reikšmę.

Socijalizmas draugijai reiškia tą, ką ra- 
cijonalizmas protavimui. Socijalizmas yra 
kreivavimas, klaidinimas, ardymas žmonių 
draugijos, o racijonalizmas reiškia blogą pro
to pavartojimą. Visokis galvojimas turi būti 
protingas, taip kad eitų kartu su proto įstaty
mais. Tai lygiai visokie valstybiniai įstaty
mai, taikomi žmonių draugijai, turi būti žmo
niški ir socijaliai; to reikalauja žmonijos pri
gimtis. Nežmoniškas ir priešsocijališkas įsta
tymas nėra įstatymas, bet tironija arba anar
chija. Tokiame atsitikime matosi mintijimo 
silpnumas.

Toliau Šventasis Tėvas išrodinėja žmonių 
nelygybę. Tą nelygybę paliudija daugybės 
apsireiškimų ir visas žmonių gyvenimo stovis. 
Gabumai, gamtos dovanos ir žmonių liuosos 
valios darbai visame kame įveda nelygybes. 
O toji nelygybė naturalis, nekaltas ir naudin
gas apsireiškimas. Pati draugija neaugtų, 
nei-gi jos gerovė ir gale pietuotus, jei visi 
žmonės būtų jygūs. Ir kaip tik draugija plė
toja savo tobulyb es, tai žmonės tuoj neljgūs 
patampa. Nelygybė vien amžiuje daginių 
nelygybes jaunystes, subrendimo ir senatvės 
gyvenimo. Jei šiandie taptumėm lygūs, tai 
rytoj tuoj nelygybės apsireikštų. Ir tos nei; - 
gybės yra tai akstinas prie augimo tobulinimo
si.

Jei būtų laužomos privatinės nuosavybes 
teisės, tai niekas taip nenukentėtų, kaip bied- 
nasis darbininkas. Juk jo nuolatiniu troški
mu ir malda yra tai įsigyti sau namelį ir skly
pą žemės darželiui. Nuosavybė yra svarbes
niu dalyku biednuoliui, negu didžturčiui. 
Didžturtis gali panešti didžius nuostolius vis
gi dar turėtų iš ko gyventi. Bet tie, kurie 
gyvena ant skurdo krašto, tai prie mažiausio 
nuostolio įpuola vargau.

Socijalizmas, varąsis prie visų lygybės ir 
gėrybių bendrumo, užkabina taip-gi naminį 
gyvenimą ir tėvivteises. Socijalistai nustum
dami į šalį tėvą ir įvesdami valstybės globą, 
eina prieš naturalę teisybę ir todėl kėsinasi 
ant esimo šeimyninio gyvenimo.

Toliau Šventasis Tėvas nurodo vaistus 
socijalėms ligoms, nurodo būdus gerinimo 
soči jai io gyvenimo. Sako jis: “Nieko nėra 
naudingesnio, kaip imti pasaulį taip, kaip jis 
yra ir tuo pačiu laiku žvalgytis kur kitur ir 
ieškoti priemonių jo blogumų taisymui.” Su
prantamas daiktas, jog pasaulis negali pats pa
sigydyti. Yra dar suprantamesnis daiktas, jog 
socijalizmas, kurs laužo pamatinius gamtos įsta
tymus, negali tų socijalių ydų prašalinti, nei 
pataisyti. Iš teisybės pats socijalizmas yra 
viena stambiausių socijalių blogybių, nes jis 
yra ardytoju pamatinių įstatymų natūralūs 
tvarkos. Todėl, idant surasti vaistą mums 
prisieina ištikro pažvelgti “kur kitur.” Turi
me pripažinti, jog nei valstybiniai įstatymai, 
ne’ civilizaciją nei žmonių intekmė, nei gam- 
v- ;i veiksniai negali apsveikinti draugiją ku
ri pilna visokių ligų. Šventas Tėvas nurodo, 
kur ieškoti sveikatos. Sako jis:

“Kuomet draugija griūvą tai geriausias 
patarimas tiems, kurie imasi atstatyti, yra 
sugrąžinti ją prie tikslo ir principo, nuo kurių 
ėmė pradžią”

. “Taip kad atsitolinti nuo savo pamatinio 
surėdymo yra ligą o sugrįžti prie jo bus pagi
jimas.”

“Jei norime pagydyti draugiją dabar, tai 
jokiuo kitokiuo būdu to negalėsime padaryti, 
kaip sugrąžindami ją prie krikščioniško gyve
nimo ir krikščioniškų įstaigą”

Todėl:
“Be pagelbos tikybos ir Bažnyčios tinka

mas išrišimas šio klausimo niekad nebus ras
tas.” , * . v

(Toliau bns)^*

Kun. Tanias Žilinskas.

Katalikų Bažnyčia ir 
Demokratizmas.

(Tasa)
KAS BŪTŲ, JEIGU ŽMONĖS 

RINKTŲ SAU KUNIGUS?

Jei žmonės sau rinktų kunigus, tuomet 
būtų atidaryti vartai Dievo avijon visokiems 
vilkams avių kailyje. Ar maža čia Amerikoje 
visokių valkatų, kurie save kunigais vadina. 
Štai atsibalados į kokią lietuvių koloniją koks 
ne koks padauža, kurio praeities niekas neži
no, pasistato sau altorių ir siųlosi žmonėms už 
kleboną. Eikite pas mane, sako: Aš kuni
gas. Ir netik kunigas, bet ii- “episkoposas pres- 
byterosas.” Chicagoje koks ne koks buvęs 
zakristijonas (žvakdegis) pasistatė sau bakūžę, 
pavadino ją “Katedra Šv. Piatro,” o pats save 
arcivyskupu liepė tituluoti. Tai vėl dabar 
valkiojasi po Ameriką plačiai žinomas paleistu
vis pliovotojas. Tas irgi save kunigu vadina
si! Bet kas juos suskaitys. Kas kart girdėt 
tai vienur, tai kitur , kad šioks toks bile svie
to perėjūnas mėgina tverti taip vadinamas ne- 
jrigulmingas parapijas. O ką mūsų žmonės? 
Tiesą didžiuma mūsų žmonių nesiduoda save 
klaidinti, bet yra nemaža ir tokių neišmanė- 
ių, kurie eina pas atskalūnus-bambizėlius, 
crikštija savo vaikus, atlieka išpažintį, ima 
šliubus; jie tartum nežino, kad tokiu būdu at
simeta nua katalikų tikėjimo, atskalūnais pa
tampa. Tokių liūdnų faktų jau yra buvę ne
maža. Visi turbūt girdėjote apie atskalunybę 
Scrantono lietuvių. Kiek ten katalikai privar
go su tais atskalūnais po teismus besitąsydami, 
kiek pinigų pragaišino! Kartą jau atskalū
nai buvo gavę viršų. Gražią, katalikų pasta
tytą bažnyčią buvo pavedę lenkų “nezaležnam” 
vyskupui Hodurui, kuris ten buvo įstatęs savo 
kunigužį. Keletą metų tęsėsi toksai liūdnas 
dalykų stovis. “Bambiziniai” šeimininkavo 
katalikų bažnyčioje, o lietuviai katalikai turėjo 
ieškoti prieglaudos pas kitataučius. Bet tei
sybė paėmė galop viršų. Ačiū nenuilstančiam 
rūpestingumui savo klebono kunigo J. Kuro, 
skrantoniečiai atgavo savo bažnytėję, kame da
bar linksmi garbina Dievą. Bet pinigai iš
leisti byloms žinoma nesugrįš. Gaila veltui 
pražuvusio turto, bet dar labiau gaila bangose 
atskalunybės pražuvusių dūšių. Ot kui- tikra 
žmonių skriauda — nesugrąžinama, nes kokį 
atlyginimą žmogus gali gauti už savo dūšią 
Žmonių kurstytojai to visai nemato, nes 
jie dūšios visai nepripažįsta. Vienok jie mėg
sta “ašaras lieti” dėlei bažnyčios turto, prie 
kurio jie nei vienu centu neprisideda. Toki p.p. 
Kerdiejai, Rimkai mėgsta sušukti, kad namai 
Dievo, tai namai maldos, tik kasžin kodėl 
nieks juos tuose Dievo namuose niekados ne
matė besimeldžiant. Tiems ponams kvepia 
protestonų tvarka ir neprigulmingos parapi
jos, bet tikriems katalikams ir patrijotams iš 
to vien nuliūdimas ir ašaros. Tokių liūdnų 
faktų yra buvę netik Scrantone, bet ir dauge
lyje kitų viet, kaip štai: Chicagoje, Brookly
ne, Providence, AVorcestery, Brocktone, Law- 
rence ir kitur, kame žmonės buvo klaidinami 
ir iš tikėjimo traukiami visokių atskalūnų.
Jeigu žmonės rinktų kunigus ūmai visa lietu
vių tauta pataptų atskalūnais ir kreivatikiais.

Štai prie ko mus privestų demokratiškas 
Bažnyčios valdymas!

Kitose krikščioniškose šalyse, kur katali
kai geriau susipratę, niekas kojos nekeltų klau
syti tokių “prycerių.” Gi pas mus žmonių mi
nios bėga mockinių pliovojimų klausyti, o iš
girdę džiaugiasi, kad net šokinėją kaip tas 
pavasaryje išleistas ant žolės veršelis... —

Liūdną labai liūdną kad męs turime to
kius “švietėjus,” bet dar liūdniau, kad jie su
randa tarp mus minias pasekėjų. Tas liudiją 
kad dvasia mūsų tautos jau užnuodytą kad do
riškas supuvimas jau giliai įsigraužęs į mūsų 
žmonių sielas. O tautos siela užnuodytą tai 
yra skausmų skausmas tikram tėvynainiui, 
kaip sako lenkų dainius: “Lecz narodu duch 
zatruty, to dopiero bolow bol!.. ” —

— Mūsų laisvamaniai mėgsta save vadinti 
dideliais patrijotais ir tautininkais. Jie dargi 
ir mus katalikus norėtų pramokyti, kaip rei
kia mylėti tėvynę. Bet iš tiesų, jie, niekin
dami mūsų tautos tikybą, nėra ir negali būti 
tikrais patrijotais — tėvynės mylėtojais. Ka
dangi prie supratimo tėvynė, tauta pri
guli netik žemė, kur męs užgimėme, netik 
kalbą kurią męs vartojame, netik dainos, ku
rias męs dainuojame; bet ir tikybą kurią iš
pažįsta mūsų žmonės ir Bažnyčią prie kurios jie 
priklauso ir šventos giesmės, kurias jie gieda 
ir mūsų senovės būdas. Tas viskas drauge pa
ėmus padaro tautą. Todėl tikras patrijotas y- 
ra tas, kuris myli savo: žemę, žmones, jų ti
kybą kalbą dainas, giesmes ir visą jų se
novės būdą. Mūsų laisvamaniams daug ko 
trūkstą kad juos galima būtų pavadinti tik
rais patrijotais ir tautiečiais. Patrijotizmo 
mes nuo jų nesimokinsime! Tegu vely jie krei
piasi prie Katalikų Bažnyčios. Toji prityrus 
tautų Mokytoja daug gero žmonijai padarė, 
daug ko pamokino. Ji ir dabar neatsisako: Klys
tančius į gerą kelią atvesti, nemokančius pamo
kyti, abejojantiems duoti gerą patarimą ir tt. 
Katalikų Bažnyčia mokina mus ir tikros tėvy
nės meilės. Kas griauja Bažnyčią tikybą 
tas griauja tautos pamatus.

, (Toliaus Bos)
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Kas girdėti Lietuvių kolonijose

Jaunimas veikia.

Ginklavosi.

BURLINGTON, N. J

Dobilas.

BafoMto lirtit: _

S. P. TANANZVIČIUS

Čia parodoma puošniai parėdyti stalai, ant kurių sudėti veikalai gabiausiųjų mūsų se 
ančių. Paveikslas parodo svetainę iš dešiniojo šono.

Nedėlioj gegužio 14 d. po 
mišių prie šv. Jurgio bažny
čios nusifotografavo L. Vyčių 
37-ta kuopa. Fotografas bu
vo svetimtautis. Vyčių skai
tlingai buvo susirinkę — kone

Čia parodoma paveikslas iš moterų išdirbinių parodos, atsibuvusios Chicagoje, šv. Jur
gio salėj, gegužio mėn. pradžioje, šis paveikslas parodo vidų kairiojo booth.

Gegužio 13 d. vakare išdali
no plakatėlius su raginimu dar
bininkus į streikų. Vietos lie
tuviai nemanė streikuot. Bet 
tos kompanijos The National 
Melleable Casting Co. sustrei
kavo Chicagoj ir Cicero, UI. 
Tai tie darbininkai iš Chicagos 
priverčia ciceriečius streikuot. 
Taip-pat verčia Melrose Parko 
darbininkus. Gegužio 15 d. 
prasidė streikas.

Lietuviai gyvena sutikime 
išskiriant keletą vadinamų su
sipratusių.

Darbuojasi — surengė dai
lų vakarų.Kai East Pittsburge. Pa. 

Westinghouse Co. buvo strei
kas ir streikininkai buvo atėję 
į Braddock ir iškėlė ten strei
kų, taį Camegie Steel Co. pa
būgo, kad ir jos darbininkus 
nesukurstytų. Kaikuriuos dar
bininkus prisaikino, o aplink 
■dirbtuvę tvėrė dygliuotas tvo
ras ir ten, kur žmonės sueina 
suvedė paipas su karštu van
deniu. Taip visokiems gan
dams einant dėl atsargumo nuo 
geg. 1 d. iki 8 d. buvo uždary
ti galiūnai.

ganėdinti. Vakaro vedėju bu
vo Antanas Glemža.

Šio miesto lietuviai gali pa- 
sididžiaugti, kad jaunimas su
bruzdo veikti. Visi džiaugia
si jaunimu, kad surengia gra
žių pramogų. Ypač džiaugia
si tėvai, kurių sūnūs ir dukte
rys dalyvauja atlikime įvairių 
veikalų, įvairių programų.

Mūsų klebonas kun. Jonas 
Čiuberkis su pasišventimu pri
sideda prie jaunimo veikimo, o 
paakstina jį prie darbo.

Pirmiau čia kataliaki buvo 
gan apsileidę. Todėl buvo ge
ra dirva visokiam cicilizmui. 
0 kaip susitvėrė Vyčių kuopa, 
tai dalykai virto kitaip. So
cijalistai neteko dirvos.

Bemotis.

Carnegie Steel Co. antru 
kartu pakėlė algas savo darbi
ninkams. Pakėlė ant 10 nuoš. 
Tai paprastieji leiberiai ir tai 
gaus po 24c. valandoje.

kingi ir svetingi Eynon’o lietu
viai, jų prielankumui paliudy
ti, visus Vyčius dainininkus 
ir vaidintojus automobiliais į 
Forest City parvežė.

Nuo vakaro pelnas buvo 
skyriaonas Eynon lietuvių pa
rapijai.

Kų tik minėti žodeliai bus . 
pageidaujami ne tik Brookly- ; 
ne, bet ir visur. Dar yra 
daug tokių kolonijų, kur ran
das lietuvių parapijos, o dar 
nieas ten dar nežino apie tų j 
jaunimo organizacijų. Tai kas i 
tame kaltas, jei ne gerb. kle- i 
bonas ir vargoninkas. Juk 
nuo jų labiausia priklauso. Ma
tyti tikie nelabai rūpinas žmo
nių vienybe ir gerove. Taigi 
jaunime sukruskit patys kurie 
mylit broliškų vienybę ir dirb
ti dėlbroli°S’’ ^;r geTOvSs

Dar gana jaunos kuopos L. 
Vyčių, bet jau daug kuomi 
pasirodė. Jau keliolika vaka
rėlių surengė ir dar girdėtis 
visos rengias ir ant toliaus.

Kalbama ir jau bandoma į- 
vvkdinti L. Vyčių choras. Tai
gi būtų ir labai pagirtina, jei 
visi susitarę tų padarytų.

meldžiam atsilankyti vi- 
Įžanga tik 15c. Bus šo- 
Dalyvaus L. Vyčiai.

Dr-jos balius.

BRIDGEPORT, CONN.

Blaivininkų vakaras.

Atsibuvo susirinkimas ge
gužio 7 d. šv. Jurgio parapiji
nėje svetainėje Pilnųjų Blaivi
ninkų 18-tos kuopos. Buvo 
svarstoma kuopos reikalai, nu
tarta išimokinti teatrų ir su
rengti vakarėlį, kuris atsibus 
gegužio 16 d. Vomer Kros 
Hali 
sų. 
kiai.

Gegužio 7 d. čia buvo pra
kalbos, šv. Kazimiero dr-jos 
rengtos. Buvo taip-gi renka
mos aukos nukentėjusių dėl 
karės. Bet žmonės mažai at
jautė ir nevisi davė aukų. 
Aukavo sekančios ypatos: kun. 
Šeštokauskas $1.00, Mrs. Lin- 
dsey $2.00, po 50c. J. Jusius, 
P. Gribalauskas, J. Žilinskas, 
K. Vaitiekaitis, R. Jodeika, 
M. Marulis, J. Bimlia 35c., L. 
Mikolaitis 30c., po 25c. J. Gri
galiūnas, A. Alasokas, V. Lan
kelis, A. Bačius, P. Malinau
skas, J. Žemaitis, P. Balio
nas, L. Bukis, A. Ambrozis, 
P. Adomaitis, J. Klimka, B. 
Pivoriūnas 30c., smulkių 9c. 
Viso $12.79.

Apmokėjus visus iškaščius 
lieka $3.04.

ko daugiau dzūkiškos reikš
mės.

Po perstatymo buvo keletas 
gražių deklemacijų. Dekle- 
mavo mažos mergaitės. P. Lik- 
nioniutė “Ar-gi mano kaltė,” 
O. Bartininkaitė “Pasakyk 
mielas broli,” p-lė E. Žilaičiu- 
tė ‘ ‘ Nuliūdęs einu, ’ ’ J. Kieliu- 
tė deklemavo eiles iš “Darb.” 
p lės U. Gurkliutės “Aš lie
tuvaitė myliu tų šalį” kas pub
likai labai patiko. Taip-gi 
deki, užaugusios mergaitės p. 
M. Stankevičiūtė ir p. A. Stan
kevičiūtė, mergaitės matyt 
gražiai motinų mokinamos, nes 
visos deklemavo gražiai įspū
dingas eiles. Garbė motinoms.

Po tani “Žiburio” dram. 
dr-jos choras sudainavo iš 26 
ypatų po vadovyste gerb. p. A. 
Živaičio sudainavo keletu gra
žių dainelių. Pirma “Lietu
va tėvynė” (muzika M. Pet
rausko.) antrų “Lietuva bran
gi” (muzika A. Storost.) pas- 
kiaus dainavo vyrų choras 
“Sudie mano žemele.”

Po dainų vėl užgriežė puiki 
muzika ir prasidėjo šokiai ir 
tęsėsi iki vėlai nakčiai. Pub
likos buvo pusėtinas būrelis, 
visi linksminosi gražiai, išsky
rus kelis nesusipratusius dzū
kus, kuriems perstatymas ne
patiko ir kėlė triukšmų, bet 
tas nieko nekenkė. Parapija 
matyt turės kelętų desėtkų dol. 
pelno. Visas pelnas skiriamas 
parapijos naudai. Visiems 
atsilankiusiems vardan šv. 
Juozapo parapijos tariu šir
dingai ačiū-

Jaunimas — Lietuvos Vy
čiai veikia. 13 gegužio turėjo 
surengę vakarų su vaidinimu, 
dainomis ir kitokiais įvairu
mais. Viskų atliko Vyčiai 22 
kuopos nariai. Buvo skrajo
janti krasa. Dovanos leidžia
mos labai puikios ir brangios. 
Pirma dovana aparatas pavei
kslams traukti $12 vertės. Ant
ra auksinis žiendas 8 dol. ver
tės. 3 kvepylų skrynelės 5 
dol. vertės, 4 visų mylimas 
laikraštis “Darbininkas” ant 
visų metų. Išlaimėjo 1 dova
nų. Ona Jončiutė, vytė 22 kp., 
2 dovanų Franciška Kašiuliute 
vytė 22 kp., 3 dovanų Palionė 
Mikitiukė, vytė 22 kp., 4 do
vanų lakraštį “Darb.” p-lė Jo
haną Blužiutė iš Chicagos 5 
kuopos vytė.

Dovanas aukavo tam vaka
rui 1. dovana Prano Volucko, 
2. Juozo Urbelis, 3 Ignas Ber
žynas, 4. Antanas Juoča. Vi-

Geg. 7 d. š. m. Liet. šv. Juo
zapo parapija parengė teatrų 
ir balių, kuris atsibuvo serbų 
svetainėj ant 8-tos So. ir Berry 
gatvių. Šokiai prasidėjo tre
čių valandų po pietij ir tęsėsi 
iki 7 vai. vakare. Po to tuo
jaus pasirodė scenoje dvi labai 
juokingos komedijos 1. “Žilė 
galvon, velnias uodegon,” ir 
antra “Žydas ir Dzūkas.” Pro
gramų išpildė labai gerai, nes 
buvo gerai išsilavinę “Žibu
rio” dram. dr-jos nariai ir pa
rapijos uolūs veikėjai. Mor
kaus rolę atliko p. P. Ražaitis, 
kuris savo aiškia kalba ir gra
žiu nudavimu daug prijuokino 
publikų, nes visiems labai pa
tiko. Buvo didis delnų ploji
mas Skambučio rolę išpildė 
p. V. Balsis, kuris ir-gi labai 
puikiai nudavė. Simuko rolę 
lošė p. J. Jakubauskas ir-gi ge
rai viskų atliko. Mortos rolę 
atliko p. M. Bartininkienė, ku
ri labai artistiškai atsižymėjo 
savo kalba ir išvaizda. Rožy
tės rolę vaidino p-lė A. Stanke
vičiūtė, kuri savo aiškia kalba 
ir dailia išvaizda labai daug 
prijuokino publikų. • Minėtos 
ypatos jau antrų kartų pasiro
dė scenoj ir kas-kart matyt di
desnis išsilavinimas.

Žydo rolę išpildė p. B. Si- 
mokaitis, kuris tikrai žydiško 
tonu ir nudavimu daug prijuo
kino publikų. Matyt visiems 
patiko. Dzūko rolę vaidino p. J. 
Simanavičius. Rolę atliko la
bai gerai tik biskį kalboje tru-

UŽDYKAH!
Lietuviškas Sieninis Kalendorius 
su Katalikiškomis. Tautiškomis ir Amerikoniškomis Šventėmis 

Kas prisius tiktai Se stampomia Mratantimo tiOaidoma,

Dar būtų vienas žingsnis 
pirmyn ir turėtų kuomi papuo
šti rengiamus vakarėlius.

Jau yra gražus skaitlius jau
nimo, galėtų gražiai choras 
gyvuoti. Žinoma yra nekurios 
kliūtys, bet su laiku tikimės 
viskas bus gerai ir visi susitai
kys prie vienybės. Vienos pa
kraipos jaunimas privalo vie
naip ir žiūrėti į dalykų. Vie
ni kitiems dovanoti jei kuomi 
užsigavo ir visiems prijausti 
tam, kas yra gera ir naudinga.

Taip-gi būtų labai malonu, 
kad ir mūsų klebonai ir vargo- 
ninkai labiaus prisidėtų su sa
vo gerais darbais, kad kuo- 
daugiausiai pritraukus prie tos 
jaunimo organizacijos.

Tai tokių būdu mes labai 
daug nuveiktumėm dėl tautos 
labo ir viskas būt labai lengva 
veikti su didžiausiu pasiseki
mu.

Nepastovūs vargonininkai.

• Seniau čia vargoninkavo p. 
A Vismontas. Jis apleido 
■čionykščius lietuvius vasario 
18 d. š. m. Jo vietų užėmė 
p. F. Mileika Ir tas apleido 
arba geriau sakant buvo pri
verstas apleisti Pats p. Mi
leika buvo geras, darbštus vy- 
Tas. Prigulėjo prie Vyčių, mo
kino Vyčius dainų, jo dėka 
buvo pastatyta “Gaila Ūsų” ir 
■* ‘ Audra Giedroje. ’ ’ Darba
vos vyras. Bet jo žmona buvo 
perdaug krvpus prie lenkų. Tai 
tas viskas ir sugadino Dabar 
vėl sugrįžo p. A. Vismontas.

Vyčių susi rinkimas.

L. Vyčių 11 kuopa gegužio 
7 d. pobažnytinėj svetainėj lai
kė savo susirinkimų. Be svar
stymo kuopos reikalų buvo 
dar programėlis. Eiles sakė 
p. Medonis ir K. Butkus.

Tarp svarbesnių ' pakeltų 
klausimų šiame susirinkime 
buvo tai apie surengimų “Tag 
Day”. Su tuo reikalu buvo 
nutarta kreiptis prie Tautos 
Fondo skyriaus.

Prie kuopos prisidėjo p. Vis
mantas ir pasižadėjo darbuotis. 
Utaminko ir ketvergo vaka
rais bus giedojimo pamokos, o 
panedėlyje ir seredoj lošimų 
repeticijos.

MELROSE PARK, IL.
t

Gražu gyventi.

Mažai yra tokių miestelių, 
kaip Melrose Park. Ypač gra
žu gegužio mėnesyje, kuomet 
medžiai žaliuoja, kvietkos žy
di, visur kvepia. Iš kitur at
važiavę nebenori važiuot atgal.

Lietuvių gyvena apie tris 
šimtus šeimynų. Savo para
pijos neturi. Atvažiuoja ku
nigas iš Chicagos nuo North 
Saidės.

Darbai eina gerai. Iš ki
tur atvykę gali darbų lengvai 
gaut.

REIKALINGA
Vyrai prie tabokos darbų ant 

plantacijų, kurios randasi Hart
fordo, Conn. apylinkėse. Darbas 
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 
ir merginos ir-gi gali gauti darbo 
prie tabokos. Algos geros. Atei
kite gatavi dirbti. Adresas:

LEAF TOBBACO ASS’N,
241 Statė Street, 

Hartford, Conn.

DONORĄ, PA.
Geg. 9.10 ir 11 d. šv. Juoza

po lietuvių bažnytėlėje atsibu
vo 40 vai. atlaidai. Pamoks
lai buvo sakomi kas rytų ir kas 
vakarų. Žmonių buvo gana ma
žai, ypač rytais, nes Dono- 
ros lietuvių parapija susideda 
ne vien tik iš Donoroje gyve
nančių. bet ir kituose miestu
kuose kaip antai Charleroi, Pa. 
Monessen, Courtuey, Hazel- 
Kirk ir dar porų kitų. Šiems 
pastariems yra gana toli Dono
rą. Gyvena-gi pačioj Dono- 
roj lietuviai tankiausiai dir
ba vieni ant naktų, kiti ant 
dienų. Tų tatai priežasčių de
lei bažnytėlė buvo apsitušti. 
Banytėlė nors maža, tečiau 
daro gerų įspūdį, viskas tvar
koje, švari, kas parodo, kad 
čia darbuojasi uolus rūpestin
gas, tvarkų mėgstąs kunigas. 
Juomi yra M. J. Kazėnas. Jau 
nas tai dar kunigėlis, nes vos 
tik trįs metai, kaip iš Semina
rijos, tečiaus taip gabiai mo
kėjo suktis paskendusioj sko
lose parapijoj, tiek daug įve
dė pagerinimų bažnyčion, kad 
tik stebėtis tereikia. Žinoma, 
kas uoliai darbuojasi, tas ir 
priešų susilaukia. Vieni tiek
ti priešais iš blogos valios, ki
ti per neišmanymų. Ir vienos 
ir kitos rųšies priešų nestinga 
kun. M. J. Kazėnui, tečiau 
jųjų nepaisydamas drųsiai ir 
su viltimi žiuri ateitin.

Lietuvių ir lenkų santikiai.

Šis miestukas yra apie 10 my
nių nuo Scranton, Pa. Pirm 
kokių 30 metų čia tapo atrasta 
dideli anglies sluogsnioi. A- 
tidarius kasyklas, čia susime
tė namažas būrys lietuvių, did
žiuma Vilniškių, ir lenkų. Lie
tuviai sykiu su lenkais sutvėrė 
parapijų ir pasistatė bažnytėlę. 

Bet žinia su lenkais! Pa
pratę lietuvius skriausti ir čia 
lietuviams skriaudas darė. 
Kaip bažnyčių statyti, tuomet 
“bracia litwini,” o kaip pasta
tė, lietuviams nei lietuvių kal
boj pamokslų, nei šiaip nieko. 
Lietuviai nors aimanavo, bet, 
sudėję į tų lenkų parapijų pi
nigų, turėjo tylėti. Tarėsi ir 
tuomet nuo lenkų atsiskirti, 
bet vis buvo gaila sudėtų pini- 
gil-

Taip dalykams stovint, 1914 
metais sudegė lietuvių ir lenkų 
bažnytėlė. Tuomet tai lietu
viai galutinai pasirįžo nuo 
lenkų skirties. Nors lenkai 
vėl buvo pradėję šaukti “bra
cia litvini,” bet lietuviai ne
beklausė. Po ilgų tųsinių ir 
varžytinių su lenkais, lietu
viams teko pirma bendros pa
rapijos žemė ir didesnė “insu- 
rance1’ dalis.

Tiek laimėję lietuviai sutvė
rė atskirų parapijų, pasistatė 
§au dailę bažnytėję. Lenkai-gi 
įsikūrė savo ir kiek galėdami 
mažiau susipratusius lietuvius, 
ypač vilniškius, prie savęs vy
liojo. Dėlto tai ir po šiai die
nai tarp tų dviejų tautų santi- 
kiai tebėra intempti.

Čia lietuvius kas antra nedė- 
lia atlanko kun. A. Janušas, 
Forest City, Pa. liet. par. kle
bonas, kurio globoj randas 
Eynon lietuviai katalikai

Lietuvių vakaras.

Niekas lietuviams nebuvo 
tarp skaudu, kaip lenkų viso
kie užgauliojimai Mat lenkai 
karts nuo karto surengia va
karus, o lietuviai nieko. Tai
gi lenkai iš augšto į lietuvius 
žiūrėdavo. Gird, jūs nieko 
negalite, jūs skurdžiai.

Kad parodžius, jug lietu
viai taip-pat šį-tų “gali,” pe
reitos nedėlios vakare 14 d. ge
gužio, čia buvo surengtas pla
tus vakaras Bendaravičiaus sa
lėje. Iš Forest City buvo uš- 
kviesti Lietuvos Vyčiai, kurie 
visų vakaro programų išpildė.

Vakarų kalba atidarė kun. 
A. Janušas. Kalbėjo lietuviš
kai ir lenkiškai tiems vilniš
kiams, kurie labiau pratę len
kišku žargonu kalbėti Po to 
Liet. Vyčių 46 kp. choras su
dainavo kelias dainas. Tos 
pačios kuopos Vyčiai suvaidi
no iš eiles vėl tris veikalus-ko- 
medijas: “Piršlybos,” “Žilė 
Galvon — Velnias Uudegon” 
ir “Žydas Statinėje.” Geriau
sia suvaidinti, nusisekė, rods. 
“Žydas Statinėje.” Neblogai 
išėjo ir “Piršlybos,” kiek 
silpniau “Žilė Galvon-Velnias 
Uodegon.” Po visam būta 
vėl dainų. Pertraukoje kal
bėjo J. Kaupas. Žmonėms, 
kurių prisirinko pilna salė, 
kaip teko nusiklausyti, dainos

geroje vietoje, tirštai lietuviais 
apgyventoje; ten pat daug ran
dasi lenkų ir latvių. Parsiduoda 
labai pigiai. Geram biznieriui ge
ra proga padaryti gerą biznį. 
Kreipkitės tuojaus šiuo antrašu:

IGNACAS KIRKILAS,
193 Vermont st., Rozbury, Mass.

(61)

Užsidėjo biznį.

Du jaunu vaikinu A. Gudri- 
kas ir V. Kraujalis ušsidėjo 
biznį — bučernę. Laikys ir 
grocerinių daiktų. Patartina 
lietuviams remti savo tautie
čius ir pirkti pas savuosius.

Vėl pakėlė algas.
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Sulaukite veikti

“DARBININKAS”

“SANTAIKA” 
(Savaitraštis) 

Metams $1.00, pusei metų 65c.
2120 St. Clair Avė., -::- Cleveland, Ohio.

ADRESAI VALDYBOS SV. 
JONO DRAUGUOS

PaieŠkau savo draugą pusbro
lio -SirUono Matukonio iri A. Se- 
mionio jnuiin&ičio Metelių, par 
Malonėkite atsišaukti. ‘ /.

mena, tai pirmas ženklas, kad 
į ožius virsta.

4. Perekulščiką iš ungurio 
padovanokit Amerikos lietu
vių socijalistu sąjungai. Ap
sidžiaugs draugai, susilaukę 
savo tarpan išmintingo skūrą 
mainytojo. Lengvai jis galės 
į Mesašiužių valstijos organi
zatorius išrunyt.

Pasiliuosavę nuo visų bai
dyklių, atsiminkite Dėdę Jac
kų ir prisiųskite jam nors pu
sę svaro machorkos už patari
mus.

Gyvojo Ražančiaus 
: Lapeliai :

“TIKYBA IR DORA
(Du kartu mėnesyje) 

Metams 75c.
1631 W. North Avė,

I I IĮTI I ■■■ ■
KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA.

“MOKSLEIVIS” g.. 
(Mėnraštis) „ _ ii 

Metams <1.00. . ..
P. O. Box 82, -n- Westfield, Mass.

ŠV. MIKOLO ARKANIOLO 
DRAUGUOS VALDYBOS

Cambridge, Mass.

“DRAUGAS" dhtoda daug žinių iš karės lauko, pa
sakoja, kas dedas nelaimingoj e'-mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios 
paduodamos Ituogreičiausiai.

“DRAūGAS^ remia, stiprina lietuvių katalikų 
draugijas, rūpinasi jų reikalais.

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

“DRAUGAS’ ’ rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.

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

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

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

VELNIŲ KUNIGO PARA
PIJONŲ ŠAUKSMAS.

Gerbiamas Dėduti Jackau:—
Meldžiame Jūsų, kaipo visų 

laisvamanių užtarėjo, duoti 
paaiškinimą, kas mums dary
ti:

Buvome parengę kunigui 
Mockui prakalbas, manyda
mi, jog galėsime atlikti laisvą 
velykinę išpažinti. Bet mies
to valdžia, žinodama, kad 
Mockus velnius pardavinėja, 
neįsileido jo į Pittstoną. Tai
gi dabar dauguma turėdami 
tikietus važiuoja į Scrantoną 
atlikti laisvą velykinę išpažin
tį, bet mes, didesnė dalis 
laisvamanių neturim už ką nu
sipirkti tikietų ir negalim į 
Scrantoną važiuoti. Be lais
vos išpažinties atlikimo būti 
negalime, tai kas mums dary
ti? v

Su didžiule pagarba 
Laisvamanių Komitetas. 

Brangūs jūs mano vaikučiai:—
Jūsų pranešimas taip mane 

suerzino, kad net užmiršau 
šiandieną katalikus pakeikti. 
Čiupinėjau savo laisvamaniškų 
šiušių padnaskus ir ieškojau 
būdo, kaip Pittstono valdžios 
uždraudimą ' nusiuntus Mefi
stofeliui, kad jis iš jo padary
tų laisvamanišką raikštį ir 
Pittstono valdžią už kulnių pa
kabintų Dėdės Jackaus laisva
maniškame kampe. Be lais
vosios išpažinties atlikimo jūs, 
mano kerubinai, negalite pa
likti. Kiekvienas laisvama
nis nors vieną sykį į 25 
metus turi prisipažinti ką su- 
griešijęs ir pakulą apturėti. 
Sakot neturite pinigų į Scran
toną nuvažiuotL Siekti Lai
svamanis be dolerio, tai vis- 
tiek, kaip “cicilikas”,be kųp. 
Bimbos. Geriausis jums bū
das išgelbėti savo laisvamaniš
kas dūšias štai koks: Sueikite 
vųsi Pittstono kairėjėn kertėn, 
nusineškite ten Šliupo visus 
testamentus ir pagal jų pada
rykite viešai savo griekų iš- 
kratinėjimą. Surašę, pri
siųskite man, o aš jums ar pats 
išrišimą duosiu, ar pasiųsiu sa
vo vargonininką, “Keleivio” 
Michelsonuką, kuris jums j>a- 
daavdvs Dėties Jackaus mvlis- 
tą Pittstono laisvamaniams. 
Jeigu ant to nesutiksite, tai 
aš jus visus suspenduosiu ^ir 
atskirsiu nuo savo pirmeiviš
kos diecezijos ir tol jūsų atgal 
nepriimsiu, pakol pekžti, ba
si, apsigaubę maišais nenuei
site atiduoti garbės laisvama
nių tėtei, Šliupui, Scrantone. 
Neužmirškite prie tos progos 
Pittstono valdžiai parodyti 
špygą nors ir kišeniuje.

Dėdė Jackus.

Petras Kučinskas yra “Darbi
ninko” ingaliotas rinkti prenu
meratas ir apgarsinimus “Darbi
ninkui” Norwoodo lietuviai gali 
pas jį užsirašyti “Darbininką/” 
taip-gi paduoti “Darbininkui” 
pagarsinimus. Petras . Kučins
kas renka;prenumeratju8 dienraš
čiui “Draugui” ir kiribms kata
likiškiems Iaikraščwnhš.

Su visais reikalais krepkitčs 
šiuo antrašu :

PETRAS KUČINSKAS, 
61 Sfrurtevent Ava., .■ ,.

Nurvood, Mass. ;

Dėde Jackau, gelbėk!
Kuogreičiaūsia, jei gali, tai 

ekspresu prisiųsk mums paaiš
kinimus, kas daryti šiuose at
sitikimuose:

1. Pas mus atvažiavo Mike
lio sūnus ir apskelbė Bažnyčios 
varpui karę: suorganizavo žio
plių armiją, kurios užduotimi 
bus svaidyti pėtnyčioj nesuval
gytais lašiniais į varpą, kad 
jis neskambintų.

2. Tas Mikeliukas paskelbė 
karę ir Vyčiams ir pareikala
vo, kad jie nesvaidytų ant to 
pleciaus, kurį jiems pavedė 
miestas (Kaip to miesto var
das Gal Norwood’as? Dėdė 
Jackus). Jei' jo Vyčiai ne
klausys, žadėjo per savo da- 
noščikus pasiųsti skundą kara
liui Herodui su prašymu, kad 
jis Vyčius- patrauktų atsako
mybėn ir atiduotų Belzebubui.

3. Vienas smat lyderis, sma
la jį žino, gal Belzebubo pa- 
siuntinis valkiojasi po katali
kiškų draugijų susirinkimus ir 
kelia revoliucijas. Mane ap
šaukė kraliku, o kitus draugi
jos narius kapustais ir erzina 
vienus prieš kitus. Man lie
pia ėsti kopusius, o kitiems 
liepia mane mušti.

4. Pas mus atsirado perekul- 
šcikas iš ungurio, kuris įsmu
ko vilko kailin ir tapo vadu 
nedakepusių veikėjų. Tai ne
paprastas sutvėrimas. Akis 
užrišo, kad neregėtų, burną 
užkišo, kad nekalbėti), nei ver
kti, nei skųstis neduoda. 
Vaikštinėja sau po užpečkius, 
krumus.

Gelbėk, Dėdė Jackau- su 
visu savo maktingumu, nes 
kitaip priseis jiems visiems 
kraustais Dėdės Jackaus ster
blėm

Gailestingas.
Klausyk ką pataria Dėdė Jac

kus.
Pirmiausia, pone Gailestin

gasis, nusiramink, nešauk 
taip smarkiai, dar gali Perkū
ną iš miego prikelti, o tuomet, 
tai visos nečystos dvasios iš 
pečelio išlis ir dar sudna diena 
gali ant mūsų visų sprando nu
smukti. Patarimus siunčiu
per Bostono kuntaplinę pačtą, 
tikiuosi kitais metais apie šį 
iietą čielybėj gausi.
? 1. Atvažiavusį Mikelio sū- 
ių inkiškit socijalistu kuopos 
terbon, pakabinki! ant gero 
baslio ir telegrafu pasiuskit 
Bostono “Ateities” redakci- 
jon, kur šiuo laiku paieškoma 
lietuviškų bernų. Jau jis iš ten 
gavo skuros neišneš.
■' 2. Belzebubas ir Herodas 

jokių skundų be Dėdės Jac
kaus, visų socijalistu ir lais- 
VUmanių kaizerio, padavadiji- 
Aų nepriima. Kol Dėdė Jac- 
kus sveikas ir dar gali ėmę 
kramtyti jūsų Vyčiai gali su 
visai beisbolais ir į Dėdės Jac
kaus kampelį atvažiuoti pa
grasyti. Aš betčinu jų nie
kas ir pats Belzebubas nesu- 
faitys.

3. Jeigu tas jūsų smat lyde
ris pradėjo katalikiškose drau
gijose kralikų ir kopūstų ieš
koti, nieko nelaukiant, trans
portuokite jį iš savo miestelio 
į socijalistu žemiškąjį rojų.Ten 
galės su ožiais susidraugauti 
Tik jam ant kaktos prilipinki
te gerus ragus, kad turėtų su 
kuomi nuo ožių apsiginti. E- 
sate baisūs liurbiai, kad lig-

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

džiame 5-tą nuošimtį.
Norintiejipirkti rašykite: '0 *

Dėdės Jackaus
* patarimai



Ar apsunkina žmogų 
Dievo prisakymai.

tą savo tėvą , ir juos senatvėje ar nelaimėle 
apleistą ir užmirštą, tai ko tokie vaikai būtą 
verti? Dėlto Viešpats ir prisakė mylėt tėvus.

MEILĖ UŽ MEILĖ- J
O kurioje šeimynoje meilė viešpatauja .Ųt 

šeimyna laiminga, kad ir didžiausiuose var
geliuose būdama.

NEUŽMUŠK.
.Viešpats mus labiausia myli ir iš didžiau

sios malonės apdovanojol gyvybe. Didžiausią 
skriaudą žmogui padarytą tas, kuris atimtą jo 
gyvybę jį užmušdamas.

Dėlto Dievas ir prisako neužmušt, nedaryt 
žmogaus gyvybei skriaudos?

O prisakymai-ir įstatymai uždraudžianti 
artimo skriaudą, kūip viai gerai žinome, kad 
geriausi ir teisingiausi prisakymai.

NESVETIMOTERIAUK.
Katalikai moterystę pripažįsta šv. sakra

mentu ir moterystės ryšį iki grabo lentos neat- 
ryšamu mazgu. Dėlto ir laiko visokį prasižen
gimą prieš moterystės viens antram ištikimybę, 
labai sunkiu prasižengimu. Ir tas yra visiš
kai natūraliai. Ir kas laužytą tą prisakymą, 
tas būtą nedoriausių žmogumi. Moterystė, tai 
yra žmogiškos meilės žiedai, kvietkos, o mo
terystės meilės vaisiai, tai ją kūdikiai, dėlto ir 
Viešpats, kurs palaimino moterystę, pa
gerbdamas šventumą ir prakilnumą to, taip 
sakant, meilės žiedo, ir uždraudžia visokį jo 
pažeminimą ir suteršimą visuo tuo, kas gali 
mažint, pakenkt arba ardyt šventą meilę, ve
dusią ją didžiausią laimę ir šeimyniškos doros 
pamatą.

NEVOG, NEKALBĖK NETEISIAI.
Ar-gi gal būt didesnis piktadarys, kaip 

vagis ir apkalbėto jas žmogaus. Vagis pavagia 
sunkiai uždirbtą ir sučėdytą žmogui kartais rei
kalingiausi skatiką. O apkalbėtojas melagys
tėmis pavagia nuo žmogaus gerą vardą ir kar
tais padaro žmogui didžiausią nelaimę. Vieš
pats Dievas, kaipo maloniausias mūsą Tėrits, 
uždraudžia tokius darbus. Viešpats nori , kad 
visi būtumėm teisingi ir viens kitą neskriaus- 
tumėme.

NEGEISK MOTERIES ARTIMO TAVO.
Viešpats užgina geidimą svetimą moterų 

ir labai teisingai, o jeigu tik visi žmonės tą 
prisakymą pildytą, tai nebūtą nei vienos suiru
sios ir nelaimingos šeimynos, moterystės ir 
būtą žmonija laiminga, o Viešpats tai tik to ir 
tenori. > x . /

NEGEISK NEI JAUČIO, NEI ASILO, NEI 
TARNO, NEI TARNAITĖS NEI JOKIO 
DAIKTO, KURS YRA TAVO ARTIMO.

Jeigu tą prisakymą visi pildytą, būtą gy
venimas ant žemės tikras rojus: Nebūtą nei 
kapitalistą čiulpiančią žmopią prakaitą ir krau
ją, nebūtą nei kraujagerią valdoną skerdžian- 
čią milijonus niekuom nekaltą žmonelią ir ne
būtą badaujančią proletarą milijoninių minią, 
— visi būtą sotūs, apsirėdę ir laimingi. Juk 
ant mūsą žemelės gėrybią yra tiek ir tiek — vi
siems visko per pilnai. O kad mes nedatek- 
Eus kenčiame, tai vien per godumą kapita
listą, ir per negerą sutvarkymą visuomeniško 
gyvenimo. O tame tai ne Dievo prisakymai 
kalti, bet kalta pati žmonija. Kam gerai ne
susitvarko, kam duodasi save išnaudot ir 
skriaust. Ir nebereikalo Dievas davė žmoni
jai protą ir liuosą valią, kam duoda tam pro
tui ir tai valiai rūdyti? Kodėl nesidarbuoja 
dėl pagerinimo savo būvio.

Priežodis sako, kad Dievas sakąs: “Sto- 
rokis, žmogau, ir aš padėsiu.” Šimtai būdų 
yra pagerinimui žmonijos būvio, tik reikia ne
tingėti-jais naudoties ir padėt — daug, daug 
triūso ir pasišventimo.

Laisvamaniai tankiai mums primeta, kad 
mes neesame laisvi, jog vaikščiojame išpažin
ties.

Kiek mes, broliai, prisiklausėme nuo viso
kią nepraustburnių įvairią blevizgojimą ir bur
nojimą ant mūsą švento tikėjimo apeigą,, pap
ročių, ant mūsą paties šv. tikėjimo, kiek mes 
prisiklausome niekinimą paties V. Dievo, o la
biausia Jo šv. prisakymą ir prirodinėjimą, 
būk tie prisakymai esą ne geri, būk jie apsun
kiną žmogaus gyvenimą, būk jie varžo laisvę 
ir mokslą, apšvietą: abelnai visą žmonijos 
kultūrą; būk tie prisakymai esą vien kvailybės 
senovės palaikai ir fanatizmo prietarai — tai 
mums net ir ausys atbunka beklausant ir dažnai 
žmogus neturi noro nei ant prakalbą eit, nes 
iš anksto jau sau įsivaizdini, kokią tenai be
dievišką blevizgojimą perlais tave raudonieji 
draugužiai pavaišins, ir kokią moralę skriau
dą ir įžeidimą savo tikėjimišką jausmą priver
stas būsi iškentėt varde etikos pagodijimo.

Nekurie silpnatikiai, teisingiau sakant, 
neturėję progos, arba per apsileidimą ir nea- 
tidą nepažinę gerai nei pačią pamatinią žinią 
ir dėsnią šv. tikėjimo, nuolatos girdėdami to
kiuos užsipuldinėjimus, ilgainiui pradeda apsi- 
leist ir atšalt tikėjime, o galiausia, kaip ku
rie, tai net ir pavirsta tikrai nelaimingais be- 
dievukais — o kas toliaus seka — ištvirkėliais.

Ne mano užduotis ir tiesa apgint nuo už
puoliką, ir išaiškint šv. tikėjimo tiesas. Ant 
to yra gerbiamieji kunigai, kurie tur tam tin
kamus moksliškus išsilavinimus ir ant to yra 
pasišventę. Žinoma, jie tuos dalykus ir at
lieka gerai ir rimtai — kaip priguli.

Aš sumaniau keletą žodžią parašyt tiktai 
tiems, kurie jokią rimtą raštą neskaito ir ge
ru, rimtu mokslu nesinaudoja. Tikuosi, kad 
tokiems ir mano žodžiai bus bent kiek nau
dingi.

Tik nemislykit broliai, kad aš čia katekiz
mą pradėsiu rašyt — visiškai ne.

Aš taip sau biskelį paporysiu, kaip pupu- 
-čio pasakyta, tik netingėkite paklausyt, o bus 
viskas gerai — kaip ant ledo.

Pasakoja mums bedieviai, kad visi prisa
kymai niekai, o šv. mūsą tikėjimas ant tą pri
sakymą rėmė visą savo mokslą. Iš to aišku, 
kad viena pusė klysta, tik nežinia katra, dėlto 
mes nepatingėsime peržiūrėt iš eilės visus V. 
Dievo prisakymus, o tas mums padaryt nebus 
labai sunku, kadangi mes visi juos iš atmin
ties mokame, nes mus ją išmokino mieliausios 
mūsą motinėlės dar tada, kada mes į ją sijoną 
savo mažytėmis rankytėmis įsikabinę laikėmės 
ir visose nelaimėse geresnio prietelio ir apginė- 
jo už jas nežinojome, o po teisybės pasakius, 
tai ir neturėjome. Kada dar. mes buvome ne
kalti kaip aniolėliai ir linksmai čiauškėjome 
kaip paukšteliai; kada dar į mums visas pa
saulis šipsojosi o vargus, norinčius mus pra
ryt, mūsą mieliausi tėvelis ir motinėlė savo 
kruvinais pečiais ir pūslėtoms rankoms nuo 
mūsą nublokšdavo į šalį.

Buvome laimingi visi tie, kurie turėjome 
kūdikystėje tikinčius, mylinčius, dorus tėve
lius, auklėtojus. Ir tai tie geriausi mūsą tėve
liai, ta mieliausioji motinėlė, kuri mus taip 
labai, labai mylėjo, per dieneles sunkiais var
geliais nuvarginta, vakarais nutraukdama sa
vo poilsio valandos, savo mieliausius vaike
lius, tave ir mane mokino svarbiausio, reika- 
lingiausio ir didžiausio mokslo, pamato visą 
kitą mokslą — poterėlių ir V. Dievo prisaky
mą.

Ir taip ilgai mokino, vargo, skurdo, ka
mavosi žodelį po žodelio sakydama savo vaike
liui. Argi tai galėtą tas mokslas būt negeras 
jeigu motinėlė taip uoliai darbavosi, kad tik 
mums jo išmokinus, ne, tas niekados negal 
būti, pati žmogaus prigimtis tam priešinasi.

Mūsą motinėlė, ne koks ten raudoną 
kaklaryšį pasirišęs pienburnis ir vėjavaikis, 
svieto padauža, žmonijos turtą lygintojas ar 
laisvamanis. Mūsą motinėlė savo motiniška 
širdžia atjautė, o savo lietuvišku praktišku 
protu suprato ko jos vaikeliams labiausia rei
kia, dėlto ir negailėjo savo triūso ir pasišven
timo. •

NETURĖK SVETIMŲ DIEVŲ; NEIMSI 
DIEVO VARDO BEREIKALO.

Jeigu žmogus paeina nuo Dievo, tai ir 
priedrmę tur gerbti savo Viešpatį ir Jo vardą 
godot, nes kiekvienas žmogus savo mylimą v- 
patą vardus pagodoja ir gerbia, o dar labiaus 
savo tėvą ir didelią geradėją. O kurgi mes 
rasime didesnį geradarį už Viešpatį Dievą, kurs 
mus iš nieko sutvėrė ir visokiomis malonėmis 
taip gausiai aprūpino. ’ »

ATMINK ŠVENTĄ DIENĄ ŠV?ST.
Ar-gi tai ne maloniausio tėvo prisakymas. 

Žmogus darbuojasi, prakaituoja, vargsta per 
šešias dienas savaitėje. Viešpats jam liepia 
nors septintąją dienelę pasilsėt nuo žemišką 
-darbą ir rūpesnią, o savo mintis pakelt prie 
apmąstymo savo dvasios reikalą, svarbiausio 
savo gyvenimo tikslo.' Kad pasiprašius pagel- 
bos Augščiausiojo atsilsėjus per šventę, vėl į- 
gautumėm naują spėką pakėlimui ir pergalėji
mai, laukiančius mus vargus, darbus ir nelai
mes.

Tikrai maloniausias tėvas savo kūdikiui 
geresnio prisakymo nebūtą sugalvojęs. s

GODOK TĖVĄ IR MOTINĄ TAVO.
Koks-gi galėtą būt teisingesnis ir protin

gesnis prisakymas. Tėvai vargsta auginda
mi vaikučius, kiek jie vargo ir triūso pakelia, 
tai tik tie tikrai žino, kurie yni tėvais ir au
gina savo vaikus. Ir jeigu tie vaikai nemylė-1

TAS NETIESA
Išpažintis doro, tikinčio žmogaus laisvės 

nevaržo, bet priešingai. Išpažintis, tai ir y- 
ra didžiausiu laisvės apsireiškimu.

Nei viens vergas savo ponui nedrįs pasi
sakyt savo prasižengimus. Nes jis žino, kad 
jį už tai laukia bausmė.

. O tikintis žmogus, kursai myli savo ge- 
riausįjį — Dangišką Tėvą, prasikaltęs prieš Jo 
šv. meilės prisakymą, jaučia sunkumą savo nu
sidėjimą ir graužimą savo sąžinės, dėlto su
sigraudinęs prisižada pataisyt savo gyvenimą, 
atlygint skriaudas kitiems padarytas, ir ei
na prie šv. išpažinties, kad susivienyt su Vieš
pačiu Dievu — ir būti laimingu. Ir po gerai 
atliktos išpažinties susivienijęs su savo mieliau
siu Dangišku Tėvu, apturi tą laisvę, kuri yra 
tikroji laisvė, tai yra rami sąžinė. O kas ne- 
tur ramios sąžinės, tas nėra laisvas ir laisvės 
malonumų nesupranta.

Iš to trumpo perbėgimo matome, broliai 
ir seselės, kad visi šmeižimai ir užsipuldinėji
mai ant mūsą šv. tikėjimo ir Viešpaties prisaky
mą neturi savyje jokio pamato, o vien tik iš- 
tviakėlią, mažos doros žmonią nedorus darbai 

Dėlto neprisidėkime prie ją prieštikėjimiš- 
ką “laisvą” draugiją, tegul jie sau darbuoja
si vieni. O mes dirbkime išsijuosę savo kata
likiškose draugijose ir organizacijose. Ir griau
kime laisvamanybės ir ištvirkimo prietarus. O 
ateis tas laikas, kad savo triūso gerais vaisiais 
pasidžiaugsime, jeigu ne mes, tai bent busimo
sios žmonijos gentkartės.

O už savo gerą ir dorą darbą, kad dabar 
ir kentėsime persekiojimus, tai mažmožis, ne
verta ant to nei donos atkreipi. Juk tam ir 
pasaulis yra, kad ko’^ot.

e>.

* T. V.

su musų
skaitytojais, prieteliais,

4Žinome gerai, jog europinė didžioji karė ątsiliepe 
veik į visas pramonės ir vaizbos šakas. Mažai liko dalyką, 
kurie nebūtą pabrangę dėl karės. Kaikurių dalyką, reika
lingą pramonėje visai negalima gauti, _o ant daugelio daik
tą kainos pakilo nesvietiškai.

Karė labai atsiliepė ir į laikraštinį biznį. Knygą ir 
laikraščiu leidėjai pajuto karės pasekmes. Prašneko apie 
tai ir amerikonišką laikraščių leidėjai. Pennsylvania Sta
tė Editorial Association savo metiniame suvažiavime priėmė 
rezoliuciją, kuria nutaria pakeiti laikraščių kainą nuo-lc. 
ant 2c.

Rodos karei prasidėjus laikraštini* bizniu turėjo pa
kilti, bet taip nebuvo Skaitytoją skaičius pasidino, 
užtai pakilo darbininku algos, pakilo ainos ant popieros, 
juodylos, švino ir visų kitų daiktų, reikalingų spaustuvėje. 

Popera, ant kurios “Darbininkas” spaudžiamas, ru
denyje kainavo lfc. ant svaro. DABAR MOKAME 4c. 
Juodyla “Darbininkui” vartojama rudenį kamavo 6c. ant 
svaro. Dabar reikia mokėti 9c. Knyginė popera, ant ku 
rios spausdiname “Darbininko” leidinius rudenyje kainavo 
4|c. ant svaro. Dabar turime mokėti 8jc. Labai pabran
go ir kiti dalykai — švinas, rimuojamoji popera, šniūrai, 
klijai ir tt. Todėl neapsiriksime, jei pasakysime, jog šį 
pavasarį laikraštis leisti trissyk brangiau atseina, negu pe
reitą rudenį. O laikraščio kaina turėjo pasilikti ta pati.

Dėl viršminėtų apsireiškimų norime atsikreipti į savo 
skaitytojus, prietelius ir kostumerius. Tą, ką praranda
me per reikalingųjų mums dalykų pabrangimo, turime da- 
pildyti su kaupu plėtodami savo biznį. Tatai kviečiame 
talkon visų, kas tik mums prielankūs.

Savo skaitytojų ir prietelių prašome platinti “Darbi
ninką” ir jo leidinius. “Darbininko” leidiniai yra labai pi
gūs ir todėl šioks toks pelnas yra, kad greitai išperkami ir 
didelėmis daugybėmis. Todėl prašome dar uoliau platin
ti' mūsų leidinius. Jei reikalavimai nesididintų, tai reikė
tų ant tų pačių knygelių kelti kainą.

Mūsų kostumerių, klientų labai prašome be ilgų lu- 
kėjimų, atidėliojimų atsiteisti. Daugeliui bilos buvo siųs
tos po keletą kartų, buvo siųsti ir paraginimo laiškai, bet 
vis nieko negirdėti. Tokis atsiteisimo vilkinimas labai 
trukdo mūsų darbą — trukdo gerinimą “Darbininko,” truk
do padidinimą knygyno, trukdo leidimą naujų knygų, truk
do darbų atlikimą.

Tai-gi, gerbiamieji, išvyskite mūsų pasunkėjusį pa
dėjimą, pasiskubinkite su atsilyginimu, ir neatidėliokite 
to reikalo, it tas “griešninkas paimtą iki smerčio.”

Mūsų nuolatiniu rūpesniu yra gerinti, tobulinti laik
raštį, išleisti ris naujų knygų pigia kaina, norime nuolatai 
didinti knygyną. Tatai prieteliai, kostumeriai pribūkite 
talkon.

Išnaudokite visokią progą platinimui “Darbininko”, 
pardavinėjimui knygelių. Susirinkimai, pramogos, vaka
rai teestie’išnaudojami katalikiškų knygų ir laikraščių plati
nimui

Į ta darbą ypač kviečiame LDS. kuopas.
“DARBININKO” ADMINISTRACIJA.

Prakalbų Rengėjams.
Prakalbą rengėjai dažnai turi vargo, kol gerą kal

bėtoją gauna. Ūmai tas reikalas palengvės. Mokslo 
įstaigose ūmai pasibaigs mokslas ir daug gabią, ener
gingą studentą pasijus ant laisvės. Retas studentas 
nepanorės pasivažinėti po lietuvių kolonijas ir patar
nauti saviškiams.

Naujoj Anglijoj vienas gabiausią studentą yra 
Kazys Česnulevičius, lankąs Bostono universiteto teisią 
skyrių. Yra gerai išsilavinęs, apsišvietęs vyras, geras, 
rimtas kalbėtojas. Gali puikiai pakalbėti apie įvairius 
dalykus. Gali nuodugniai išdėti kooperaciją reikalą ir 
tvarką ir kaipo teisią studentas suteiks reikalingą žinią, 
įsteigiant kooperacija

Sutinka važiuoti ir į tolimesnes kolonijas, jei tik 
kelionės lėšos bus padengtos.

Visiems prakalbą rengėjams labai patariame kreip
ties į studentą K. Česnulevičių. Kreipkitės “Darbinin
ko” adresu.

Jis yra pasiryžęs per visas vakadjas lankyties po 
lietuvią kolonijas.
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AMERIKOS LIETUVIŲ R.-K. BAŽNYČIOMS.
Sustatė ir išleido A. L. R. K. Kunigy Sąjunga.

Pamaldų Vadovėlyje rasi Maldas, Giesmes, Stacijas, 
Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas, Rąžančią, 
Tretininką Įstatus ir tt., viską, kas mūsą Bažnyčiose, vie
šose pamaldose, yra vartojama. Prie to visko knygutė 
labai paranki, nors tur 297 pusi., ir labai pigi, nes “Pa- 
maldą Vadovėlis” '
1. Į šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kainuoja tik60c.
2. Į audeklą apdarytas, auksiniais kraštais, kainuoja tik 40c.
3. Į audeklą apdarytas, raudonais kraštais, kainuoja tik 30c.

“Pamaldų Vadovėlį’.’ galima gauti: 
“DRAUGO” ADMINISTRACIJOJE,

1800 W. 46th STR., ‘ CHICAGO ILL.
— ir — 

"DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE,
SO. BOSTON, MASS.

“Darbininko” knygyno
KATALOGAS

Geros knygos talpina savyje prakilnias mintis, patyru
sią žmonią praktiškus nurodymus, persergėjimus. Pra
kilnios minties, gražios sielos, skaisčią jausmą žmonės 
išlieja savo protą, išmanymą, patyrimą, jausmus ant 
raštą. Ją raštus skaitydami, draugaujame su tais prakil
niais žmonomis, klausome ją išmintingą pamnirinimą- indo- 
mią pasakojimą, smagią pajuokavimą.

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 knygą knygynėlį

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

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

MUSŲ LAIDOS KNYGOS.
1 Imk ir Skaityk. Parašė F.' V., P. G. ir F. K. 48 pusi.
Aiškiai, gražiai, suprantamai, vaizdingai išdėta gir
tybės pragaištis, organizacijįj. nauda ir rekalingumas, 
gerai išguldyta apie geriausias organizacijas, įtiki
nančiai aprašyta apie spaudą___________________
2 Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė F. V.
32 pusi. Talpina auksinhj nurodymą, patarimą, per
spėjimą kiekvienam darbininkui________ _________
3 Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi.
Rinkinys gražią vaizdeliu iš darbininką 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
giausią skaitymą, reikalingiausią informaciją, gra
žiausią straipsnią, puikiausią paveikslą. Jis bus in- 
domus, geras pasiskaitymui metą metams. Nekuo- 
met nebus vėlu jį skaityti. Be apdarą___________  75
Su apdarais ............................................      $1.20
7 Žinynas. Žinotini - dalykai iš mokslo ir istorijos
392 pusi............ .............        $ 1. 50
8 Vaičaičio eilės.______________________________ 75
9 Deklematorius. Eilią ir monologą rinkinys___ 50
10 Raistas. Parašė Upton Sinelair. Apd_________ £1.50
11 Pažvelgus atgal. Soeijališkas romanas_______ $1.00
12 Pajauta. Istoriškas rašinys iš lietuvią 14 šimtme

čio gyvenimo. Apd.___________
13 Degtinė. Sceniškas veikalėlis___
14 Kas Bailys. Sceniškas veikalėlis
15 Katriutė.____
16 Šv. Kazimieras.
17 Oliveris Turistas.

18 Huckleburry Finnes
19 Fabiole. Pasakojimas iš gyvenimo pirmą krikščio- 

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

5

5

5
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10
f
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$1.25 
_ 10 
_ 15 
_ 15 
_ 20

Parašė Chas. Dickens 520 p._ $1.00
75

nių ___________________________________ i
Braižynėliai. Smagus skaitymėliai__________
Mandagus Vaikelis. Gera vaikams knygelė___
Karės metu. Sceniškas veikalas____________
Blogi kūdikio papročiai__________________ ____
Kokia Autonomija lietuviams reikalinga ______

_ 10 
_ 10 
_ 50

35
25 

_ 35 
..$1.00 
..$2.35 
_$1.00 
_ 75 
_ 75

35 
__ 50

_ 10
_ 10
.$1.00

20 
21 
22
23
24
25 Liet. Vyčią Dovanėlė. Kiekvienas vytis tur ją tu

rėti. __________________________________
26 Lietuvią Tautos Memorialas. 12 pusi______
27 Laiškas iš Kelionės po Palestiną.__ _______L
28 Vilką Lizdas___________________________
29 Dukterys Pilipo Kareivio__________________
30 Surinktos Dainos_______________________
31 Pradžia ir Išsiplėtojimas Kataliką Tikėjimo _
32 Iš Kelionės po Europą ir Aziją........ :______
33 Gyvenimas V. Jėzaus____________________
34 Anima Vilis.___________________________
35 Jėzaus Kristaus gyvenimas________________
36 Pergyventos Valandos___________________
37 Pelenių Jurgutis________________________
38 Perspėjimas apie šv. Tikėjimą ypatingai apie Jė

zaus Kristaus Bažnyčią----
’ 39 Naujas Būdas išmokti rašyti

40 Teisią Vadovas ir Patarėjas
41 Klaida. Parašė Lazdyną Pelėda. Apysaka iš lie

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

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

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

pie žmones, žvėris, medžius, akmenis 209 pus__
48 Vyrą Vergija. Komedija 56 pusi.
49 Vienuolio Disputą. ... Komedija___
50 Trumpa Senovės Istorija_______
51 žvaigždė. Rytą pasaka 17 pusi.....
52 Katekizmas apie alkolį__________

Užkrečiamąją ir limpamąją ligą būdai ir kova su 
joms______ ,__ ____________________
Tiesos žodis socijalistams___________
Lietuvos Istorija. Parašė Pranas___
Meilė. Poema. Parašė M. Gustaitis

57 Aureolė. Parašė M. Gustaitis_______
58 Ar Kristus turėjo brolią ir seserų____
59 Trumpa Lietuvią Kalbos Gramatika. Sutaisė mo

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

“DARBININKAS
242 W. Broadway,
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Vietinės žinios priederystė didinti kuopą na
rių skaitliu. Lai kiekvienas

V. Stulpinui, Peru, UI. —

GABIJA IR MŪSŲ VAIKAI
mūsų kuopos narys ateidamas 
į šį susirinkimą atsiveda ir

Prisiųstieji straipsneliai labai 
būtų tikę į “Vaikų Skyrelį.”

STATYDYS KLIUBĄ.

Ligšiol daugelis lietuvių tė
vų nežinojo, ardeisti savo vai
kus prie Gabįjos vaikų choro.
Kompozitoriaus M. Petrausko
gabumai ir darbštumas dauge
lį patraukdavo. —“Tik sulaiky
davo juos ta aplinkybė, jog
vaikučiams reikėdavo kartais
išgirsti įvairių ir nelabai gerų
kalbų. J

Mes jau ir pirma tėvams ne
patarėme tenai vaikų leisti.
Vaikų geras išauklėjimas, in-
kvepimas doros turėtų būti
svarbiausias tėvų rūpesnis.

Aną nedėldienį So. Bostone
Lietuvių Svetainėje buvo pra
kalbos, parengtos Lietuvių
Gaspadinių Kliubo. Kalbėjo
Vitaitis, Duševičius ir Smelsto-
rius.

Tos prakalbos visus katali
kus galutinai intikino, kad
vaikų į Gabiją leisti negalima. 
Kalbėtojai daugiausia tik ir 
plūdo ant kunigų ir tikėjimo, 
o kada Smelstorius ėmė išve
džioti savo istorijas apie kuni
gų gaspadines, didžiuma klau
sytoj1! pakilo ir išėjo. Gabi- 
jos-gi vaikų choras tų prakal
bų protarpiais dainavo. Tai
gi turėjo klausvties visų tų 
plūdimų ir begėdysčių.

Prakilnu yra daiktu muziką 
dainos, žaislai; bet jeigu su 
tais dalykais drauge paduoda
ma vaikučiams ir dvasios nuo
dai, užkrečiama ji) širdys ne
tikėjimu ir begėdyste — tai 
net ir gražiausi muzika neats- 
vers tos pragaišties.

Antra vertus dainų ir žaislų 
katalikų Vaikai pamokinami p. 
Karbausko, Strakausko ir Zu- 
bavyčiutės, Marijos Vaike
lių Draugijoje. Tad tenai ka
talikų vaikai ir turėtų spies- 
tieš. Į Gabiją gi lai leidžia 
vaikus tik socijalistai ir lais
vamaniai.

Labai gailą kad kai-ku- 
rios katalikiškos draugijos net 
ir aukų skyrė iš savo kasos Ga
bijai vaikų mokinimo reika
lams. Dabar už tuos pinigus 
tvirkinami katalikų vaikai.

savo draugą bei draugę, pa
tardamas jam prisirašyti prie
šios taip naudingos ir visiems
reikalingos organizacijos
Lietuvių Darbininkų Sąjungos.

Lai tasai paleistas obalsis
1.000 narių iki Seimo, nepasi
lieka vien šauksiriu, bet lai

įvykintas gyveniman. 
Mums labai yra kiekvienam
būna

nariui lengvu daiktu atsivesti
į šį susirinkimą vieną naują
narį. Tik atsiminkime broliai
sąjungiečiai ir sesers sąjungie- 
tės, kad kiekvienas iš mūs tu
rime kelis arba keletą draugų-
pažįstamųjų ir mes kiekvienas, 
be didelio vargo galime po vie
ną savo draugą prikalbinti pri
sirašyti prie LDS.

Jei kiekvienas narys tą pa
darytų, tai vien tik mūsų 
1-oji kp. duotų alin
gųjų narių Sąjungai, (apie
100 narių)'. O mūsų kuopoje 
rastųsi apie 200 narių.

Tad į darbą broliai ir sesers 
sąjungiečiai, nes iki seimui li
ko tik du mėnesiai.

A. Navikas 
kp. prot. rašt.

IŠ T. F. SKYRIAUS 
VEIKIMO.

Ketvergo vakarą atsibuvo 
susirinkimas vietos Tautos 
Fondo 11 skyriaus. Buvo vėl 
įneštas klausimas kaslink iš
siuntimo pinigų, bet po trumpų 
paaiškinimų likosi apmalšinta. 
Išrinkta dešimts merginų ir 
keturi vyrai, kurie bus prie 
rinkimo aukų. Nutarta siųsti iš 
kuopos delegatus T. F. Seiman. 
Kitas susirinkimas žada būti 
paskutinį nedėldienį šio .mėne
sio.

Rep.

Bet dėl vietos stokos tą skyrelį
turėjome užmesti. Tai tų rašte
lių turbūt nesunaudosime.

BŪTINAI REIKALINGAS
atsakantis vargonininkas, ge
rai suprantąs savo amatą. 

■ KUN. E: GRIKIS,
404 Church Street, 

New Britain, Conn.

u

West Lynno Pilnųjų blaivi
ninką dr-ja nupirko lotą ir ru
deniop pradės statydinti kliu-
bą

PRADĖJO VĖL PIRK
TI MULUS, I

TEU BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adynoo
14 P. M. 7-» P Jf.

Gydovieokiaofl
Priakina^LkinĮua.

Talkininkai Čhięagoj vėl ė- 
mė pirkti mulus ir arklius. Per
keletą mėnesių buvo apsistoję
pirkinėti.

Vieno akto operete

Girių Karalius"
Bus vaidintas Subatoj

20 dieną Gegužio -May 1916 Metų,

LIETUVIŲ SALEJE,
Pradžia 8-tą valandą vakare,

Kamp. E. ir Silver gat., So. Boston, Mass.
Aktoriai-dainininkai vaidins Meškos, Vilko, Lapės, ir 
Zuikių kailiuose. Kiti irgi tinkamuose kostiumuose. 
Todėl ateikite visi pasižiūrėti šio įdomaus veikalo. Po 
lošimui bus šokiai ir tęsis iki vėlai naktį. Visus užprašo

KOMITETAS.

NELAISVIŲ PAIEŠKO
JIMAI.

Būdamas Vokietijos nelais
vėj ir turėdamas savųjų Ame- 
rike, kreipiuosi į “Darbinin
ką’' su prašymu indėti mano 
paieškojimus.

1- PIRMOS
KLESOS

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

naujų išra imą.
su

Visą darbą gyarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER-ST.

Valandoa Nedėliomit
nuo 9 v*l. ryta
iki 8. vai. vakare.

nuo 10 vai. ryta
iki 4 vai. vakare.

sto-

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS

meistras 
indeda telephonus, dengia
gus, ir atlieka visus staliorys- 

tės darbus prideramai. 
KATNOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare

tt 609 BROADWAY Cor. G ST. SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk. ' 

U-jlTT’ '
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Vienatine Lietuviška 
I 1Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolių gali

te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge
ros sekančios gyduolės.

LDS. 1. KUOPOS VAKARAS.
Retai esti So. Bostone to

kių gražių, nusisekusių vaka
rų, kaip pereitą nedėlią gegu
žio 14 d. Vakaras buvo su
rengtas LDS. 1 kuopos šv. Pet
ro svetainėje.

Vakaro vedėjas buvo p. J. 
Petrauskas

1. Padainavo bažnytinis cho
ras po vad. p. M. Karbausko. 
Dainavo tarp kitko ‘ ‘ Darbinin
kų Himną,” sukomponuotą A. 
Aleksandravičiaus, ‘ ‘ Einu per 
dvarelį,” St. Šimkaus.

2. Smuiko solo Alena Ko- 
hanskiutė. 3. Solo J. Antane- 
liaus. 4. Prakalba gerb. kun. 
T. Žilinsko, kuris paaiškino a- 
pie darbininkų dalykus. 5. so
lo Alena Kazlauskiutė. 6. Te
atras “Degtinė”. Iištikrųjų 
buvo gana svarbus ir gražus 
veikalas ir visiems galėjo pa
tikti, nes visi artistai atliko 
savo roles artistiškai.

7. Xylaphone solo J. B. Stra
kauskas 8. Piano solo K. Cu- 
niutė 9. Monologas, — “Re
daktorius” atliko F. V. Stra
kauskas. 
“Vesti ar pasimesti 
K. Junevičius. 
Alena Kiburiutė. 
Iena Zenevičiutė

10. Monologas. — 
” pasakė 

11. Piano solo
12. Eiles A-
13. Choras 

Per girę girelę” St. Šimkus.
Į vakarą atsilankė skaitlin

gas būrelis žmonių, bet dar 
galėjo būti daugiau.
. Cidlikas.

L. VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
Utarninko vakarą atsibuvo 

vietos Vyčių 17 kuopos susi
rinkimas. Išrinkta delegatai 
važiuoti Į Apskričio seimą, ku
ris atsibus IVorcester’vje 21 d. 
geg. Delegatais paskirta: J. 
Karosas, J. Mėšlis, M. Bakū- 
niutė, A.-Navikas, A. Buslevi- 
čius ir A. Kneižis. Toliaus bu
vo kalbama apie baseball ir lo
šimą, kuris bus geg. 30 dieną. 
Nutarta paimti special karą 
nedėlios išvažiavimui.

Jonukas.

PRASIDĖS GEGUŽINĖS.
Nedėlioj, geg. 21 dieną pra

sidės gegužinės. Pirma geguži
nė atsibus Waverly, Mass. dar
že “Waverly Oaks.”

Plianas važiuojantiems.
Paimkit ant Broadway Ken- 

dall ir Park Square karą, inė- 
ję paprašykite čekį dėl Cam
bridge Subvay, karas nuva
žiuos iki Kendal Sąuare. Tenai 
išlipkite ir eikite po žeme. Į- 
sisėdę į elevated važiuokite iki 
Harward Sąuare, pasiimkit že
mai čekį į viršų, išlipkit; tenai 
ateina AVaverlv karas, ir va
žiuokite iki kol karas vež jus, 
tuomet einat tiesiok nuo karo į 
žiemius ir po kairei pusei at- 
rasit kiemą . .

Kurie mano neatras vietą, 
galėsite važiuoti ant special 
karo, kuris pribus 10:30 ne
dėlios rytą ant kamp. 5-th st. 
ir C str.

Dėdės Jackaus Dėdė.
P. S. Vieta yra gana gerai 

aptaisyta, vandenio pompų y- 
ra užtektinai. Nereikės troš
kulį kentėti. Taipos-gi yra 
kelios būdos, kur galėsite vi
sokių mažmožių nusipirkti. 
Kaip tai: ice cream, pinatsų 
etc.

LDS. I-MOS KP. SUSI- • 
RINKIMAS.

Atsibus 25 d. gegužio 8 vai. 
ketvergo vakare pobažnytinėj 
šv. Petro svetainėje, 5-ta gt., 
So. Bostone.

Į šį susirinkimą kviečiami 
visi nariai atsilankyti, nes tai 
yra mėnesinis mūsų kuopos su
sirinkimas. Nors šis susirin- 
rinkimas privalėjo atsibūti 27 
d. geg., bet tapo perkeltas to
dėl, kad prasidėjo pikninkų 
sezonas ir žmonės nori šventa
dieniais išvažiuoti į laukus ant 
tyro oro. Todėl dėl visų na
rių bus geriau, jei jis atsibus 
25 d. geg.

Taip-gi kiekvieno nario yra

REDAKCIJOS ATSA
KYMAI.

Baltam Sniegui, Hartford, 
Conn. — Bulotos prakalbas jau 
nekartą ilgomis korespondenci
jomis buvo nušviestos ir todėl 
nesunaudosime. Jei nebūtų bu
vę pasakyta netrumpinti, tai 
kaikurias vietas ištraukę būtu
mėm indėję.

Katalikui, Ginghamton, N. 
Y. — Mielu noru Tamstos ko
respondenciją būtumėm sunau
doję j«i ji nebūtų pergrubijo
niška. Bet visvien mažai nau
dos iš aprašymų nepraustabur
nių prakalbų.

F.

Paieškau dėdės Mikolą Bal
čiūno iš kaimo Sekionis, dar 
paieškau Martyno Kemešio iš 
Vislunos. Visi Vilniaus gub., 
Trakų pav.. Aš esu Vilūnų 
kaimo. Jei kiti kas mane pa
žįstą tai meldžiu labai atsi
šaukti adresu:

Mikolas Kučonis,
Kriegsgefangenenlager 

No. I, 22 Compagnie.
Altdamm, Germany.

Paieškau pusbrolus Jurgį ir 
Gendrutą Ličauskius, dar Jo
ną, Praną ir Baltramiejų Sta
nevičius ir Limenovą Kaligą. 
Aš esu iš Suvalkų gub.. Mari
jampolės pav., Panemunio gmi
nos, Pilėnų kaimo. Atsišau
kti adresu:

Juozas Stanislovaitis,
Kriegsgefangenenlager 

No I, 15 Compagnie 
Altdamm, Germany.

Tel. So. Boaton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisakai. 

Ofiso valandos: 
Rytais iki 9 vai.

Po pietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

LIETUVIS KRIAUČIUS.
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.

DYKAI ICE CREAMAS, DY
KAI CIGARAI.

Kas tik pirks ką nors ma
no krautuvėj gaus dykai mer
ginos ice creamo, vyrai ciga
rą. Pasiskubinkit, nes tas 
bus trumpame laike, turiu iš- 
sikraustyt ant maršo paskum 
negausite nei už pinigus

P. Vareika
317 W. Broadway So. Boston, 

Mass.

X

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsų noro. 

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

(Castle Sųuare’s Block’e.)

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA,

r«
3

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- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

J. P. TUTNILA.
822 Washington St., Boston. Mass

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų 

ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

1.00

75c.

100
1.00
50c.
i 00
.00 

auc. 
25c.

50c.

25c.

50c.
25c.

1.00

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

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

Pilės dėl Kepenų 
ir Inkstų

Proškos nuo nerviško -gal
vos skaudėjimo 10 ir 25e. g

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. s 
Tikra lietuviška Trejanka

25c. S

1.00

50c.

1.00 g

25c.

75c.

Visokie kvepianti 
muilai 10,

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

15 ir 25c. 
gėlių 25,

tTt
T
TfTtT
X Minersville,♦

Vienatine Lietuviška

Krautuvė
Kuri užlaiko visokio ta

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIA,
Pa.

f t 
f X T t t T T❖

Lietuvis Daktaras

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

L r i j I Nuo 9 iki 11 rito. 
Valandos .. 2 .. < po pietų. 

1 ... 7 .. 8 Vakare.

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

expresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu: S

K. ŠIDLAUSKAS |
226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Mass. |

svei- 
bus

M

Gy- g

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 Sųuare, Camb., išlipkite 
ant Bigelow avė., dvi minutos ei
ti j dirbtuvę.

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-

8i rokundą su paveik
slais (apdaryta) ............ 35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLAINIS,
R. F. D< — Route 2, 

Hudson, N. Y.

—

SENAI UŽDĖTAS POOL- 
RUIMIS ANT PAR

DAVIMO.
4 stalai ir cigarams pastato

mas So. Bostone, geroje vieto
je 628 Warrens St. E. Cambrid
ge, Mass.

7 stalai taipgi parsiduoda
347 Green St., Cambridge, 
Mass. Mes parduosime visus 
ant sykio arba kas norės ir at
skirai. Norėdami pirkti kriep- 
kitės:

Klemensas Macevičius
691 Cambridge St.

E. Cambridge, Mass.

C. & P. Phone St. Paul 5947*
GRABININKAS 

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 kitų miestų.

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

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

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

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtais

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 Harrison Avė.,

t

V. P. CINKUS & 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.

su
sęmaz sojaž so;qjipsiau jį spintą 
nebrangiai ant lengvų išmokėji- 

•mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausių farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždė- 
"tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Seott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son cpunty. 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 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

Adresuokite.
A. KIEDIS A CO. 

Peoples Statė Bank Bldg. *
Scotville, Mich.

••• ■■ fa *
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