
Vokiečiai varosi
pirmyn

Laiškas iš Krymo

Aš bijojau pakilti 
o vėl pritrenkta 
Tad pasivoliojau j 

Įėjau it pamišusi 
šaudymai. Daug

Iš Atėnę ateina žinios prie 
Graikijos rubežiaus nuo Doi- 
ran iki Gievgeli eina smarkūs 
bombardavimai. Talkininkų 
orlaiviai metė bombas į keletą 
Serbijos miestelių, kur da-

K O NTR OLIUOJA VISUS 
JAVUS.

Loveli, < jMass. — Geležies 
liejyklose, sustreikavo molde- 
riai. Iš viso metė darbą 120 
darbininkų. Reikalauja algų 
pakėlimo. Gaudavo po $19.50 
savaitėje, reikalauja po $22.00 
savaitėje ir sutŲimpinimo ke
turiomis valandomis darbo.

NUSKANDINO ANGLUOS
* LAIVĄ.

Vokiečių submarinas nu
skandino Anglijos garlaivi 
Washington.

KAIZERIO PASIUNTINYS 
WASHINGTONAN.

Iš kęletos šaltinių paleista 
žinia, jog kaizeris siunčia 
princų von Buelow j Washing- 
tonų. Jam kaizeris inteikęs 
išlygas, ant kokių Vokietija 
sutiktų taikintis. Tai tas prin
cas prašys prez. VVilsono pa
tarpininkauti, įvedant taikų 
Europoje.

Adriatikos jurėj italams pa
sisekė nuskandinti Austrijos 
nedidelį karės laivų. Juri
ninkai pateko nelaisvėn. Au
strų aeroplanas, kurs skraidė 
padangėse ir tėmijo italų laivų 
padėjimų tapo nušautas.

1 uopa ir 37 narių savaitės 
laiku.

Šioje pereitoje savaitėje 
pasirodė didis sujudimas LDS. 
kuopos. Nuo'kiekvienos kuo
pos apturėdamas mėnesinius 
raportus atrandu po keletą ir 
naujų narių aplikacijų. Jei 
kuopos tik tų entuziazmų pasi
laikytų iki šėmio tai arti 2.000 
narių turėtume.

Sekančios kuopos prisiuntė 
naujų narių:

Mažųjų kolonijų 
reikale.

Airių revoliucijonierių va
das Casement yra protestonas, 
o jo žmona katalikė. Tai ji 
kreipėsi į popiežių, kad jis 
užtartų jos vyrų, jei tas būtų 
nuteistas miriop. Popiežius 
atsakė, jog į vidurinius An
glijos reikalus negalįs kištis.

Ispaniškas rimtas žurnalas 
La Nacio plačiai aprašė Mile 
Pouvrean paskaitų Barcelonoj 
apie lietuvius ir plačiai nu
šviestas lietuvių klausimas.

Angliškas laikraštis “The 
Uuion of Democratic Control” 
indėjo labai rimtų straipsnį, 
užtariantį lietuvių reikalus.

Tame straipsnyje kalbama 
abelnai apie mažųjų tautų rei
kalus, o ypatingai apie lietu
vius. Užsimenama apie Ang
lijos-valdininkų užreiškimus a- 
pie pavergtųjų tautų teises, a- 
pae tai,- jog'šioji karė vedama- 
už pafiuosavimų mažųjų tautų. 
Tai autorius(G. Frederic Lees) 
išrodinėja, jog tarp tų mažųjų 
prispaustųjų tautų yra lietu
viai ir jog jie užsipelno autono
mijos. z

Teisingai apibriežta etno
grafiškoji Lietuva, kas retai 
tepasitaiko svetimtaučių spau
doje. z

Išcituoti p. J. Gabrio žo
džiai, kuriais išreiškiama lie
tuvių troškimas gyventi savitu 
gyvenimu, plėtoti savo kultū
rų ir pabriežiamas skirtumas 
lietuvių nuo slavų ir teutonu. 
Cituojami ir atstovo Januške
vičiaus žodžiai, pasakyti Dū
moj lietuvių autonomijos rei
kale.

pažįstamų iriažose kolonijose, 
rašytų jiems paraginimus prie 
veikimo, prie susipažinimo su 
visuomenės veikimu, su kata
likiškais laikraščiais, organi
zacijomis. Labai dideliu ak
stinu būtų pasiųsti katalikiškų 
■laikraščių, gerų knygelių.

Atsidūrė Kryme.
Išsipirkę tikietus važiavome 

pačios nežinodamos kur. Vie
name mieste laukėme parų, ki
tur dar daugiau iki per 2 sa- 
vaiti atsidūrėme Feodosijoje. 
Čia pabundu ir pamatau, kad 
aš neturiu nieko. O apie silp
numų nėra ko kalbėti, nes 
valgyti nebuvo ko. Karščio 
radome apie 40 laipsnių; mes 
tik vatinėlėmis apsivilkę. Ra
dome gerus žmones, atgaivi
no, pavalgydino. O tolesniai 
gavome biskį darbo. Brangu
mas neapsakomas. Visko sto
ka. Daug reikalingiausių dai- 
gtųTieiuž -pinigus--negalima 
gauti. Skurdas žmonių ne
aprašomas. Kunigas katali
kas yra iš Turkijos. Mažai 
moka lenkiškai. Bažnyčios 
nėra Pamaldos atsibuna ma
žame namelyj ir to žmonės ne 
lanko. Pinigų taip-gi nėra... 
vartoja kariškus bilietukus... 
Prisiunčiu parodymui 
Krymas, 19-12-16 m.

Priverstinas 
kareivavimas.

Anglijos karalius Jurgis pa
sirašė po bilium, kuriuo įve- 

Į dama priverstinas kareiviavi- 
[ mas. Pagal tų bilių visi vy
rai nuo 18 metų amžiaus iki 

141 pagal reikalų turės stoti ar
mijom

Svetimtaučių 
spauda apie 

lietuvius

RUSŲ FRONTUOSE!

Vokiečiai skelbia, jog ryti
niame fronte nesą atmainų.

Rusai skelbia, jog į vaka
rus šuo salos Dalen vokiečiai 
po smarkaus bombardavimo 
darė atakų ir buvo išmušę ru
sus iš pozicijų. Bet rusai tuo
met savo keliu padarė atakų ir 
atsiėmė netektas pozicijas. Vo
kiečiai bandė pasivaryti linkui 
Karpilovkos ir supjaustyti dy
gliuotų vielų tvoras. Bet bu
vo atmušti.

Oficialiai rusų paskelbta, 
jog kazokų būrys susijungė su 
anglais ties Kut-el-Amara. A- 
pie tų atsitikimų iš kitų šalti
nių anksčiaus buvo-sužinota ir 
pranešta.

pozicijų tvarko armijas tam, 
kad darius savo keliu atakas 
ir tikrai atsigriebti.
NEGIRDĖTAS ŽIAURUMAS.

Verduno fronte mūšiai ne 
vien kruviniausi visoje žmoni
jos istorijoj, bet ir žiauriausi. 
Niekur, nei baisiausi lauki
niai žmonės, nei miško žvėrys 
nesigrumia su tokiu velnišku 
žiaurumu, kaip vokiečiai ir 
francūzai Verduno fronte.

Kuomet vokiečiai atsiėmė 
Douaumont fortų, tai neliko 
jame nei vieno gyvo francūzo. 
Grūmėsi požeminiuose urvuose 
su peiliais, kumštimis, bom
bomis. Tamsius tunelius nu- 
šviesdami elektrikiniais švytu
riais. Tūkstančiai vokiečių 
ir francūzų žuvo tuneliuose, 
kuomet jie griuvo bomboms 
besprogstant. Šimtų šimtai 
kareivių pabludo nuo armotų 
trenksmo ir skerdynių baisu
mo.

Vienas francūzų kapitonas 
ant 700 jardų fronto suskaitė 

r7.(XXriavoriį. - ; - T 7*.

Iš Verduno fronto praneša
ma apie vokiečių laimėjimus. 
Mūšiai eina su pasibaisėtinu 
smarkumu. Abipusiai upės 
Meuse, į šiaurės rytus ir šiau
rės vakarus vokiečiai užvedė 
nepaprastų bombardavimų. 
Francūzai atsakinėja vokie
čiams šūviu už šūvį. Vokie
čiai daro atkaklias atakas, ne
žiūrint į francūzų tirpinto švi
no lietų.

Vokiečiai atsiėmė Douau
mont fortų, kurį francūzai stai
giu antpuoliu buvo atgavę. 
Dėl to forto buvo nesvietiškos 
skerdynės. Po to vokiečiai 
tuo pačiu įsibėgimu užatakavo 
drūtvietęs, kurios buvo į pie
tus ir pietų vakarus nuo Dou
aumont forto. Ten francūzai 
neatsilaikė ir tos drūtvietės te-, 
ko vokiečiams.

Su nepaprastu atkaklumu 
bombarduoja vokiečiai kalno 
No. 304. Tų daro turbūt, kad 
gerai ten apgriovus francūzų 
pozicijas ir paskui padarius 
generalę atakų. Dėl to kalno 
jau nuo senai eina didi mūšiai.

Vokiečiai darė daug atakų 
tarp Haudremont miškų ir 
Tliieaumont farmos. Francū
zai giriasi atmušę tas visas a- 
takas. Vokiečiai sako, kad 
ties haudremont jie atėmę iš 
francūzų akmemj skaldinyčias.

Kitose vietose vakariniame 
front be paliovos eina smarkūs 
artilerijos veikimai..

Francūzai nušovė vokiečių 
orlaivį, kurs nukrito francū- 
zų pusėj į šiaurę nuo Vaux.

Etain apskrityje francūzų 
orinė eskadra buvo susikibus 
su vokiečių aeroplanais. Dvi 
vokiečių mašinos buvo pašau
tos ir turėjo grįžti atgal.
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— Dievuliau,

k
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— Žiaurus, ak! likimas išardė tą laimę, 
Man kapas tik jojo beliko,
Ir ašaros griaudžios, ką rieda per veidą 
Riedės jos visuomet už dyką.

— Čia ilsisi mano vienintelė laimė! — 
Prabilo ta vargšė mergaitė, —
— Nebėra jau jojo, aš viena ant svieto, 
Esu apleista, dar našlaitė.

— Jį vieną, visame pasaulyj 
Už viską labiausiai mylėjau , 
Už jo gerą širdį ir tikrąją meilę — 
Jo būti ant amžią žadėjau.

Vanduo be apvinią, akmuo 
be šakną.

Ilgai dar sukniubus raudojo ant kapo... 
Mėnulis iš augšto žiūrėjo;

— Nebėra jau jojo, viltis man užgeso, 
Pasaulyj jau niekas nemiela, 
Atbuskie brangiausias, pažvelgkie ant 

[kapo, 
Kaip ašaras lie j ’ tavo miela.

“DARBININKAS.”
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— Kiek aš kentėjau, 
Ašarą liejau 
Dėl tavęh, brangusis sūnau; 
Kiplr nemiegojau, 
Daug prarimojau 
Naktą, kad tave auginau!

F •
— Gal tau šiandieną,
Naktį nei dieną 
Nerūpi sunkieji vargai. 
Tiek tai paguodos------
Dienos tik juodos — 
Už vargą tiktai tematau.

•
/ • •

— Širdis man skausta, 
Vargo suspausta, J— 
Kentėti turiu aš, už ką! 
Kenčiu aš badą, 
Sviet’s akis bado — 
Kam leidau tave, vis už tą.

•
• •

4 Motina gaišta, 
Sūnus nei rašto, 
Nerūpi senutės darbai;
Leist nereikėjo, 
Jį užžavėjo
Kitieji, — jie sako, — kraštai.”

— Pasigailėsi,
Atsižiūrėsi
Tikiu ant močiutės vargą; 
Gal negalėjai 
Jei nepadėjai — 
Negauni pelningą darbą.

• •

— Aš vis tikiuosi 
Mane paguosi, 
Neleisi išgaišti visai. 
Skaudu man būtą 
Jei tu pražūtum — 
Apleistum mane visiškai.

• •

— Kad palydėjau, 
Man tu žadėjai 
Laiškutį prisiąst, pinigą.
Žuvo sūnelis, 
Tas vienintelis;
Sunku man, sūneli, sunku!

• •
— Grįžk į tėvynę, •
Savo gimtynę — 4
Nežūk nors tėvynei, sūnau! 
Aš jau senutė, 
Man nors žvakutę 
Uždegti prie grabo sugrįžk!

— Kur mano vaikas!... 
Mirti jau laikas! 
Ir žvakę uždegti reikės. 
Rodos, matau jį, 
Vargšas keliauja... 
AŠ dar nenustojau vilties!

1

n.
—Turtą brangiąją, 

Laimės, lengvąją 
Darbą aš ieškot išėjau. 
Kalną auksuotą, ”
Vargo vaduoti 
Į kraštą aš šitą plaukiau.

• o

— Skausmas krutinę 
Rėmė, tėvynę 
Apleisti kadaisiai rengiaus;
Verkė motutė, 
Prašė senutė — 
Prie josios sugrįžti greičiaus.

• •
— Ką gi daryti, 
Pasipelnyti 
Nespėjau, kaip grįšti tuščioms! 
Daug jau prabėgo 
Laiko, o nieko...
Močiutė ant manės rūstaus!

• •
—O apgavingi 

Ir nelaimingi 
Kraštai, jūs prigavot manėt 
Auksą žadėjot, 
Vargą uždėjot, 
Ir laikote skurdo tvane!

• •

— Reikia skubėti 
Kraštą pasiekti 
Kur verkia močiutė
Teko liūdėti,
Teko kentėti, 
Ir ašarą lieti gana!

Mato jau namą 
Tėvyškės savo — 
Nerimsta krūtinėj širdis. 
Girdi, rods, garsą 
Motinos balso...
Jis skuba, jį neša viltis...

• •
Štai jau ant kiemo, 
Savojo tėvo! 
Ir bėga į vidągreičiau;
Viskas apgriuvę, 
Viskas supuvę; —■
Kas yra!.. Jis eina arčiaus!

‘ ......... .
' • •

Žiūri ant lovos 
Guli lavonas!.. 
O kas-gi?.. nejaugi jinai!
Taip, tai' motute... 
Mirė senutė,
Akis jau užmerkę visai!..

• •
Kūnas užšalęs, 
Veidas išbalęs 
O lūpos lig kalba: — sūnau!
Taip aš kentėjau^ 
Tave mylėjau — 
Už tai vis dėl tavęs vargau.

• •
— Vaike, vaikeli, 
Brangus sūneli, 
Grįžai į tėvynę, gerai!
Būsi ramesnis 
Ir laimingesnis, 
Atmink tik kur mūsą kapai.

Žvakę uždegęs, 
Klaupė ant kelią
— Atleiski! jis prašė nuo jos. 
Verkia sūnelis,
Jau našlaitėlis, 
Netekęs močiutės-mielos.

• •
Lenkia jis galvą — 
Viskas, rods, kalba:
— Laimingas, kad čia sugrįžai. 
Visa gamtužė,
Upė, giružė
Jį sveikin ir kalba: — gerai!

t. gilelis.

Ąnt kapų
Plaukais palaidais giliai užsimąsčius, 
Žingsniuoj kapą linkui mergaitė, 
Krūtinė sunkiai jos vaitojo, dejavo 
Matyt, kad buvo našlaitė.

“ ■ “• • “ •• • “ “• • — **• • •

Užėjus, pasuko kur daugel kryžėlią— 
Ilgai neieškojus, sustojo;
Akyse sužibo gaili ašarėlė, 
Sukniubus ant kapo raudojo.

— Bet veltui, ak veltui verkiu, aimanuoju 
Vis vien busiu viena ant svieto, 
Pasaulis bus šaltas ir, žmonės be jausmo, 
Man yra skirta dalis kieta. —

nuėjo.
J. K

Ar grįš Juozelis?

- . ~-----
keliauniskai ir vis dairosi, kad koks nelabasis į 
jiems, kaulą nesutraškintą. ,

~ Po geros valandos kelionės po Liepojaus 
gatves, Tilvikučius su Juozeliu žydelis įvedė į 
kokią tai tamsią gatvelę, kur prie vieno labai 
susmilkusio namo apsistojo.

Būta tai važiuojančią į Ameriką emigran
tą viešbučio, žydo užlaikomo.

įėję į viešbučio victtį mūsą draugai paste
bėjo, kad ten jau — daug tokią pat, kaip jie 
keliauninką prisirinkę. Juozelis-gi patėnrijo, 
kad ir jam kelionės draugą randasi: prie pat 
sienos, ant žemės skarmalais prisidengę miego
jo du vaiku: mergutė ir berniukas.

Suradę tarp susirinkusią keliauninką liuo
są kertelę, Tilvikučiai ir Juozelis pradėjo apie 
guolį manyti. Šiaip be taip susitraukę, nors 
ir ant kietą grindą, užmigo Tilvikučiai, tik 
Juozelis dar ilgai nemiegojo, vis manė, galvo
jo, kaip tai toji Amerika atrodo, kur jam pri
sieis važiuoti per platus vandenynus..

ANTRASAI:

Ant rytojaus, apie 6 valandą iš ryto vieš
butyje visi sukilo. Mat, žydai agentai pra
nešė keliauninkams iš vakaro, kad-laivas į 
Ameriką išplaukia 1 vai. po pietą, tad kad nie
kas nepasivelintą. Moterys pradėjo savo ry
šulius sukti, graibščioti; vyrai pusryčius ant 
greitąją kąsti, o kaip kas tai ir baltakės bon- 
kutę išsitraukęs su draugais vaišinosi ant. lai
mingos kelionės. Gi žydai pradėjo nuo ke
liauninką už nakvynę randą rinkti. Įvyko ne
mažai ir barnią. Kaikurie visai nenorėjo mo
kėti už nakvynę. — Mūsą, — sakė, už visą 
kelionę agentui užmokėta. ĮJet, kaip žydai 
pabaugino, kad kas nemokės, negalės ant lai
vo sėsti, — nors ir labai pykdamies, atsiteisė.

Nuo Tilvikučią žydas už nakvynę nulupo 
net du rubliu. Buvo mėginęs TŪvikutis su 
žydu bartis, bet sesuo nutvėrus brolį už ran
kos, pradėjo malšinti: — Joneli, liaukis, dar 
gali palikti.

Juozelis tuo tarpu su naujais draugais jau 
susipažino. Iš pradžią bailiai, paskiau drą
siau vaikučiai į pažintį suėjo. Sužinojo Juo
zelis, kad mergaitės vardas Elzutė, o berniu
ko Jurgutis. Ir jiedu važiuoja į Ameriką, tik 
ne vieni, su tėvais. Važiuoja pas savo bro
lius, kurie juos jau nuo senai kviečia. Vai
kai pradėjo savo įspūdžiais dalintis tik neilgai 
tegalėjo savo draugija džiaugtis, nes pradėta 
visą rengtis prie kelionės ant laivo. Giminės, 
pažįstami į būrelius pradėjo spiestis.

Galą gale po gana ilgą šukavimą, ieško
jimą visi susirado ir žydą agentą lydžiami pa
traukė prie laivo, kurs, anot žydą tvirtinimo, 
tik už kelią dešimts žingsnią randasi. Pas- 
kiaus-gi pasirodė, kad laivo gana atstokai bū
ta; prisiėjo eiti apie pusantros valandos laiko, 
kol mūsą kelįftuninkai pamatė uostą ir jūres.

ne vienas, vandens platu
mas pamatęs, pagalvojo, — apsaugok mane nuo 
nelaimės.

Juozelis, pastebėjęs banguojančias jūres, 
išsyk nustebo, paskiaus išsigando, taip tą jurią 
esama didelią, milžinišką, taip visai nepanašią 
į Grikiškio miestelio prūdą, stovintį klebonijos 
klone, _ kur jisai dažnai varinėdavo klebono žą
sis, antis. Ir kaip baisiai tos jūrės ūžia, 
tarsi visi Grikiškio miestelio malūnai į vieną 
krūvą sudėti. Vandens paviršis tik žyba, tvak
si, — gražu ir baisu darosi Juozeliui. Oi, kaip 
norėtą jis dabar turėti prie savęs tetą Marijo
ną, jos priekaiščio nusitverti.

— Juozeli, eiva, — sušuko Tilvikiutė, ar 
nematai,, kad visus ant laivo varo! Stipriai, 
stipriai Juozelis nusitvėrė Tilvikutės rankos. 
Einant per tiltelį, laivą su krantu suvienijantį, 
net ketis-syk krūptelėjo.

Pagalios,, vidui laivo atsidūręs, nusirami
no šiek-tiek. To baisaus vandes čia nesimatė.

Tilvikučiai, savo ryšelius sukrovę nuro
dytoj jiems vietoj, suskubo ant viršaus. Nors 
ir nenoromis paskui juos išėjo ir Juozelis. "Vie
nam, tarp svetimą ir nepažįstamą žmonią bau
gu buvo pasilikti.

Ant laivo viršaus susispietė visi keliaunin
kai. Kiekvienas norėjo' ilgai savo mintyse už
tikti tą žemės krantą, taip arti Lietuvos esan
tį, tuos žmones, kurie juos palydi. Vienas 
Dievas žino, ar teks su jais kada nors pasimaty
ti, susitikti. ’■

Brauko keliauninkai riedančias ašaras 
nuo skruostą, šnabžda maldą. Nuo kranto 
plevėsuoja kepurės, skrybėlės, skepetukai...

— Sudiev, sudiev, mylimas krašteli!.. Su
diev brangi Lietuva!

Muzika palengvėlia pradeda griežti atsis
veikinimo maršą, toliaus tonai stiprėja, su 
jurią siautimu susitaria... Slenka nuo žmonią 
galvą kepurės, linksta galvos......

— Po tavo apginimu, — kiekvieno lupos 
šnibžda.

Karčiai apsiverkė Juozelis. Prieš jo a- 
kis stovi liūdnas tetos Marijonas veidas, vai
dinasi tėvą kapelis. Vaikas net balsu pradėjo 
verkti.

— Cit, Juozeli, — per ašaras ramina Til
vikučiai, — cit, mažyti, juk sugrįšime kada!..

Laivas sujudo ir, majestotiškai jurią vil
nis rėždamas, pradėjo plaukti, nežinomą ti
kimą lemdamas visiems keliauninkams.

-S>
Apsipranta žmogus su laime, susigyvena 

su nelaimėmis. Prie įvairiausią gyvenimo ap-

(Tąsa)
Pradedant Syrija užėmė Persiją, Arabiją, Pa
lestiną, Mažąją Aziją, visą Siaurinę Afriką ir 
net pasiekė Ispaniją Čia pasitiko dvi skirti
ni sriovi — krikščionija bei Magometo "klaida- 
tikystė? Idealizuojama paleistuvystė (sulyg 
Magometo mokslo paleistuvystė nėra jokiu 
prasižengimu. Jisai moko savo pasekėjus, 
kad rojus (dangus) bus vieta, kame žmonės 
skęs biauriausioje paleistuvystėje) greitu laiku 
atrado daug pasekėją ,

Krikščionijos apginėjąi nesnaudė. Idant 
išblaivintą žmonią nesąmonėmis prislėgtą pro
tą tuoj pasipylė apologetiški veikalai. Čia 
vertas pažymėjimo Šv. Jono Damaskiečio vei
kalas, užvardintas “Diskusija tarpu saracėno 
bei krikščionio” (750 m.). Šiame veikale au
torius išaiškina Įsikūnijimo paslaptį, pasmerk
damas Magometo klaidingą mokslą apie Dievą 
Tuo pačiu jisai priparodo krikščionią tikėjimo 
viršumą nuosekliai išaiškindamas Koraną (ma
go metoną šventoji knyga), kuris yra perpildy
tas Šv. Rašto ištraukomis.

Be šio autoriaus galima pažymėti palaimiu - 
tą Petrą (12 amž.) bei Raymundą de Maitini 
(13 amž.).

b) — Ne mažiau kenksmingesniu krikščio
nią tikėjimui buvo Islamo filiozofijos mokslas.

Arabai išmoko nuo syriečią graikiškus mok
slus ir parėmė ją dailę. Ypatingai pasižymė 
jo medicinoje, matematikoje ir filiozofijoje. 
Visose užgrobtose'šalyse įsteigė savo mokslai- 
nes bei knygynus. Jau 12 šimtmetyje maurą 
užimtoje Ispanijoje buvo įsteigta 19 kolegiją, 
kurias lankė daugybė jaunuomenės iš visos Eu
ropos. Čia mokoma Aristotelio filiozofija ta
po perpildyta arabišku panteizmu bei racijona- 
lizmu. Tais laikais labai įėjo į madą maurą 
filiozofo Averroes nuomonės. Jisai tvirtino, 
kad filiozofija ir religija yra dvi skirtini min
ties sryti, tokiu būdu — kad jeigu kas yra 
teisingu filiozofijoje, gali būti klaidingu reli
gijoje- ir atžagariai. Tuose laikuose viešpata
vo NUOMONE, kad religija (tikėjimas) tin
ka vien tamsią sluogsnią žmonėms, kurie nesu
geba patys mintyti bei spręsti, bet filiozofija 
yra prakilni mokslo šaką kurią kiekvienas 
prakilnus protas privalo įgyti. Arabą filiozo- 
fai atmetė šias svarbiąsias dogmas (dogma reiš
kia — pripažinta tiesa): —sutvėrimą apveiz- 
dą ir morališkumą (dorą). Idant išaiškinti 
magometonų racijonalizmo klaidas, šv. Tarnas 
Akvinietis parašė filiozofišką veikalą “Summa 
contra Gentiles”(Į261-1264 m.) keturiose kny
gose. Šis autorius savo veikale pamatuoja viską 
ant proto bei tikėjimo ir taip patogiai pasta
ruosius suderiną kad visame tokiame plačia
me veikale randasi prakilniausi harmoniją 
lengviausiai suprantama kiekvienam protui. 
Kalbėdamas apie Dievą apveizdą, sutvėrimą 
ir apie ateinantį gyvenimą Šv. Tarnas aiškina 
klaidas arabą, žydą ir graiką filiozofą ir pri
parodo, kad Aristotelio mokslas sustiprina di- 
dėses tikėjimo tiesas.

Be šito prakilnaus veikalo, galima dar pa
žymėti sekančius: — “De Veritate Fidei Chris- 
tianae” penkiose knygose (1530 m.) parašė 
Liudvikas Vives. Pirmose trijose knygose aiš
kina Įsikūnijimo bei Atpirkimo paslaptis ir ki
tose dviejose duoda dvi diskusiji (pasikalbėji
mus) 1) — tarpu krikščionio bei žydo ir 2) — 
tarpu krikščionio bei magometono. “De Ve
ritate Religionis Christianae” (1627 m.) šešio
se knygose parašė Grotius. Čia reikia pažy
mėti ir pirmą veikalą rašytą jau ne lotyną, 
bet prancūzą kalboje — “De la verite de la re- 
ligion chretienne” 1576 m., parašė Pilypas 
Moraay.

Lietuvią kalboje galima perskaityti šiuos 
veikalus: — “Tikėjimo dalykai” — kun. prof. 
P. Bučys.” Problema apie Kristą” — P. Dovy
daitis.

m REFORMACIJA.
» . • * "r . <•

Žodis reformacija lotyną kalboje reiškia 
pakeitimą-pagerinimą atnaujinimą įvairią da
lyką paprastame ją stovyje.

Vidurinią amžią istorijoje žodžiu reforma
cija mes suprantame tikybinį judėjimą kuris 
prasidėjo 14 šimtmetyje ir, vėliaus, 16 uždegė 
visą Europą

Idant geriau supratus šį apsireiškmą pa
žvelkime kaš per priežastys pažadino viršminė- 
tą judėjimą

- Šv. Kataliką Bažnyčios mokslas visuomet 
buvo tikras ir tyras. Žmonės įvairiose šalyse 
gyveno grynai krikščioniškai — augštoje doro
je. Labdarybės veikalai bei mokslas augo ir 
kerojo. Krikščioniška dailė bei literatūra bu
vo plati ir turėjo didelį pasisekimą visuomenė
je. Bet kuomet 14 šimtmetyje civilė valdžia 
pradėjo kištis į bažnytinius reikalus, maišyda
ma pastaruosius su valstijos reikalais — krikš
čioniška tobulybė pradėjo slinkti žemyn. Aug- 
štas Šv. Bažnyčioje vietas pradėjo užimti toki 
asmenys, kurie patiko pasauliniams valdovams; 
jie suvis nesirūpino žmonią sielos reikalais bei 
visuomenės gerovė, bet žiūrėjo vien savo garbės 
bei turtą. Toki asmenys — vyskupai, vienuo
lyną perdėtiniai, ypatingai kurie valdė ištisas 
šalis, jautėsi pasauliniais valdovais, bet ne 
šv. Bažnyčios tarnais. Visame pradėjo viešpa
tauti puikybė, turtą gobšumas ir, pagalinus, 
pavydas. Kaip anglą dramaturgas Shakespe- 
are’as išsireiškė, kad “gaubtuvas nepadaro 

taip ir čia atsitiko, 
ir užėmė vys-

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 
vaiką būrelį, jie geriausiai iš
platins.

Taip-gi neužmirškite parsi
traukti iš “Darbininko” kny
gyno visokią knygelią, 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 darbininką užtaryto
jas.

Visokiais reikalais kreipki
te:

I

Lietuviai apsi
ginkluokite taip

Nusipirkite savo namus! 
ir už juos randas išsimo
kės, tai senatvėj turėsite 
dalią gyvenimą. Apdraus- 
kitę (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
sokią nelaimią?

Aš virš minėtus darbus 
atlieku kogeriausiai, turiu 
patsai gerą patyrimą gy- 
zendamas čia Amerikoj 
per 30 metą. Esu tikrai 
atsakantis už visokį dar 
bą, turiu Statė Brokai 
nsurance Liesose, esmu 
Notary Pubiic, Justioe of 
the Peace, Auctioneer ii 
Agentas, parduodu na
mus, farmas, lotus. Kvie 
čiu visus lietuvius ir lietu
ves atsilankyti į mano ofi
są.

Michiel Coran
366 Broadvay,

South Boston, Mass.
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Mylimam ir mielės (tenka).I

Galva visą žmogų vadžioja.

Šaukštu upės neišsemsi.
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Taisos kaip senas jauną ve
sti.

Neteisybe netoli tenuva- 
žiuosi.

Kaip paprasi, gero rasi.
Svetimu protu netoli tenu- 

josi.

Negirk pradžią, girk pa
baigą.
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amuniciją.
varyti vokiečius iš Lietuvos, bet jis tvirtai ti
ki, kad Rusija karę laimės. Tai-gi. kaip matome, 
kiekvienas savo kraštui laimikį lemia. Vakare 
gąvome laikraštį, kuriame buvo paskelbtos ži-1 
nios gautos bevieliu telegrafu, l aikraštį gaū- 
davomkožną vakarą laike visos kelionės per . 
jūres. Tą vakarą buvome jau už trijų šimtų 
mylių nuo New-Yorko. Nedėlioj (Kovo 19 d.) 
diena buvo labai graži, oras beveik kaip va
sarą. Tą dieną per pietus buvome jau už 
637 mylių nuo Yew-Yorko. Nuo panedėlio 
iki sekančios nedėlios (Kovo 26) oras mainėsi: 
vieną dieną buvo tyku, kitą — vėjas ir šaltis* 
ir,

nį j
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Labai dailių siuvinių ir mezgi- bizniai, bet kad saliūnas, tai 
nin mafaci rw»«larv+n RoinnffAc molo ecii-lrini'mn HUO-

b, tai

į Lietuvą
EUROPON.

Besirengiant kelionėn
Pasirengsiu nors trumpai parašyti apie 

pradžią mūsų kelionės. /
Tartum kas tyčia sukoncentravo visus 

svarbesnius mūsų tautos reikalus vienam kar
tui:. Čia katalikų ‘tarybos su tautininkais. 
Tam tikslui suvažiavimai New-Yorke, Newarke 
ir Philadelphijoje; • vasario 24 dieną Europos 
pavergtųjų tautų šauksmas Kongreso Komisijos 
Washingtone gvildenama. Mudu su kun. 
Baltuška buvome paskirti ir tenai važiuoti. 
Pradėjova rengties kelionėn. Besirūpinant 
šiais reikalais ir nepatėmijom kaip praslinko 
apie mėnesį laiko ir mūsų kelionės diena jau vi
sai, arti. Su giminėmis, draugais ir pažįsta
mais pradėjova atsisveikinti. Kovo 12 dieną 
įvyksta gydytojų draugijos susirinkimas, į 
kurį aš kaipo raštininkas, būtinai turėjau at
silankyti, kad perdavus knygas savo pasekė
jui, mat tame susirinkime buvo renkama nau
ja valdyba. Atsisakius man nuo sekretariavi- 
mo, vienbalsiai išrenka mane draugijos prezi
dentu. Prie to pasako dar prakalbą:

“Išrenkame tamstą draugijos prezidentu, 
norime išreikšti savo užjuojautą tamstos žy
giui. Tas mane labai sujudino. Svetimtau
čių draugija, susidedanti iš septynių dešimts 
narių, vienbalsiai pripažįsta mūsų kelionę la
bai svarbiu apsireiškimu. . Kas-žin kaip apkai- 
nuos mūsų kelionę savieji. Ar papeiks, ar 
pagirs?

New-Yorke.
Kovo 15, anksti rytą atkeliavau New- 

Yorkan, apsilankiau Norvegijos ir Šveicarijos 
konsuliatuose pasportų reikalais. Po to važiuo
ju Newarkan pas kunigą Dobužinską, kur jau 
surandu savo kelionės draugą, kun. Dr. Bartuš- 
ką. Čia tariamės apie savo kelionę. Iš vakaro 
dar ilgai neiname gult — vis tariamės, kalbame. 
Ant rytojaus išsimainėme pinigus ant čekių ir 
kitus reikalus atlikome ir papietavę pas kun. 
Dobužinską, važiuojame prieplaukon, nes lai
vas išplaukia antrą valandą po pietų.

Kun. Dobužinskas palydi mus iki prieplau
kos. Pribuvus prieplaukon, sužinome, kad 
dėl tūlų priežasčių laivas tą dieną dar neplau
kia, o tik rytoj po pietų (Kovo 17) išplauks. 
Štai tau ir devintįjjys! Vėl grįstame pas kun. 
Dobužinską. Pasidarė ir pikta ir neramu. Bet 
ką padarysi, reikia grįšti. Pernakvoję pas 
kun. Dobužinską, ant pietų nuvažiavome pas 
kun. Jakštį, kuris mumis taip-gi maloniai pri
ėmė. - . .

Šiuom kartu jau gudresni buvova ir kad 
išvengus bereikalingo važinėjimo, tai pirma 
telefonavome į prieplauką, kad sužinojus ar 
tikrai laivas išeina. Sužinojome, kad taip. 
Lydimi kun. Jakščio ir kun. Dobužinsko nuva
žiavome prieplaukon ir, beveik tuoj atsisveiki
nę, nuėjova ant laivo

Ant Laiva
Buvo pasakyta, kad laivas išplauks ant

rą valandą po pietų, bet išplaukė tik apie ket
virtą. Matyt, kad ir ant laivo šį-tą žinoma a- 
pie “lietuviškus” papročius — ir porą valandų 
pasivėlojama išplaukti. Pagalios laivas su
judo. Nelinksma valanda Prasidėjo atsis
veikinimai kepurių ir skepetaičių mosavimu. 
Kaip iškeliaujančių, taip ir pasiliekančių tar
pe matėsi verkiančių. Kitas, palydędamas gi
minaitį arba mylimą drangą, gal nebesitiki 
jį vėl matyti, nes šiuo laiku, kuomet tiek daug 
visokių nelaimių pasitaiko ant jūrių — mirtis 
ne naujiena, taigi ir kiečiausią širdį sujudina 
paskutinis atsisveikinimas. Nors mudu ir ne- 
turėjova su kuo atsiveikinti, Jjet jau šios va: 
pandos reginys buvo perdaug liūdnas, kad iL 
giaus į jį žiūrėti, taigi mudu su kun. Baltuš
ka nuėjova laivo vidun. Po valandėlės vėl 
išėjome ant laivo viršaus. Tesimatė tik New- 
Yorko pakraščių namai ir Liuosybės Stovyla.

— Lik* sveika Amerika — linosybes šalis, — 
tarėme, — jei mūsų kelionė bus pasekminga, tai 
neužilgo vėl sugrįšime tavo prieglobon.

Su paskutiniais saulės spinduliais prany
ko ir sausžemis nuo horizonto, o kartu su jais 
pranyko ir mintys apie Ameriką. Širdys prisi
pildė kokiu tai džiaugsmu ir vilčia. Juk va
žiuojame Lietuvon! Dar kartą teks pamatyti 
tą mūsų numylėtą tėvynę! Ten mūsų gimdy
tojai, broliai it seserys. Kurie dar gyvi — iš
spruko iš karės dievaičio baisių nasrų, tai su 
tais pasimatysime ir gal jiems esant baisiame! 
skurdė galėsime jiems pagelbėti. Su tomis 
mintimis ir gulti nuėjova. Sekančią dieną o- 
ras buvo puikus. Sužinoję visą laivo tvarką, 
susipažinova su keleiviais. Tarp keleivių dau
giausia buvo skandinavų. Buvo ir apie tris
dešimts vokiečių moterų, kurios važiavo net 
iš Chinijos; jų vyrai tapo paimti Japonijoj ne-1 
laisvėn, tai jos buvo priverstos grįšti savo tė
vynėn. Kitos net su mažais vaikais, ir visos 
labai nuvargusios. Kai-kurios buvo net augs- 
tos kilmės: baronienės, grafienės ir tt

Iš pasikalbėjimų su jomis sužinojome, 
kad jos austojo didelių turtų Chinijoje, bet 
visgi, matyt, kad labai karštos patrijotės ir 
yra persitikrinusios, kad Vokietija karę laimės 
ir greitu laiku jų vyrai bus iš nelaisvės pa-i 
liuosuoti. 'Dar grįžo iš Amerikos rusas inži- į 
nierius, kuris buvo rusų valdžios prisiųstas 
Amerikon, kad prižiūrėtų rusams išdirbamą ;

žinoma, labai laivą supė.

Anglijos paurančiuose.
* z

Kovo 26 dieną jau buvome už 2990 mylių 
nuo New-Yorko ir turėjom 530 mylių iki An
glijos. Ant laivo pasidarė didesnis su
bruzdimas; visos “gyvasties valtys” bu
vo prirengtos, specijališka sargyba buvo 
pastatyta laivo priešakyje, kad apsisaugojus 
nuo plaukiojančių, minų, nes jau buvome mi
mų lauke. Panedėlyj rytą, kovo 27, jau mūsų 
laivas sustojo: Išėję ant viršaus, pamatėme 
aplinkui sausžemį ir kur-nekur trobesius. Tai 
buvo Kirkvall prieplauka, priklausanti Ang-, 
lijai. Prie kiekvienų laivo durių buvo iška
bintos ‘ ‘ notos ’ ’ draudžiančios imti fotografijas 
laike buvimo Kirkwall’e Už neklausimą visi 
būsią smarkiai baudžiami Pasidarė labai 
linksma ant širdies, kad jau randamės Euro
poje. Netrukus atplaukė prie mūsų laivo Ang
lijos laivukas, paėmė nuo mūsų, laivo visus 
siuntinius, net ir laiškus ir nuvežė kontrolės 
stotin. Kiti Anglijos valdininkai peržiūrėjo 
mūsų pasportus ir daiktus. Klausiame kapito
no, kada išplauksime iš čia. Kapitonas atsako, 
kad jisai nežinąs ir jis čia neturįs jokios val
džios. Kuomet gaus pavelijimą nuo Anglijos 

' valdžios, tuomet ir išvažiuosime. Seredoj, 
(Kovo 29 d.) rytą gavome žinią, kad leidi
mas nuo Anglijos valdžios gauta. . Dešimtą 
valandą ryto mūsų laivas apleido Anglijote por
tą. Už poros valandų sausžemis dingo iš mūsij 
akių ir vėl plaukiame arčiau savo tikslo. Ka
dangi jau mūsų kelionė baigėsi, tai seredos va
karą turėjome kapitoniškus pietus. Kelei
viai apsirengė, kaip kas galėjo geriausia. Val
gomajame kambaryj viskas buvo' papuošta. 
Išrinkome vieną amerikietį, kaipo to vakaro 
kalbėtoją, kuris vardu visų keleivių iškalbin
gai padėkavojo Kapitonui už jo gerą 'keleivių 
prižiūrėjimą laike kelionės. Kapitonas taipgi 
keliais žodžiais padėkojo keliauninkams už są- 
jausmą Pietų laike griežė orkestrą. Vienu 
žodžiu sakant, šį vakarą turėjome labai pui
kius pietus.
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A. L. R. K. Mot Są-gos ran-, 
kų išdirbinių Paroda įvyko ge
gužio mėnesį nuo 3 iki 7 d. 
Chicagoje Šv. Jurgio parap. Į 
svetainėje, ant Bridgeporto.

Atsižvelgus į tai, kad ši 
Paroda' dar buvo pirmuti
nė savo rūšies, o rengėjos, nors 
ir labai gerų norų, bet dar ne
prityrusios, vis-gi galima Pa
rodą užvadinti visiškai nusise
kusia. Milžiniškas ir keblus 
darbas buvo išpuošt ir prirengt 
didžiąją svetainę, sutvarkyt 
šimtus įvairių gražių dalykė
lių — bet ką Sųjungietės užma
no, tą ir nuveikia, dirba su 
pasišventimu. Garbė joms už 
tą! Ypatingai pasidarbavo 
sekančios sąjungietės: panelės 
Marytė Overlingaitė, Stefani
ja Satkauskaitė, Adelė Valan- 
čiuniutė, Marija Brenzaitė, A. 
Marcinauskaitė ir kitos, taip
gi p-nios: D-rė A. S. Šlakienė, 
J. Rutkauskienė, p-ni Petravi-

r Į Parodą atsilankė daugybė 
I žmonių, daug žymesnių ame
rikonų, mūsų dvasiškija, taip-1 
pat ir srietiškiai inteligentai, 
buvo ir svečių iš apielinkįnių 
miestelių, abelnai Paroda už
imponavo kaip saviems, taip 
ir svetimtaučiams. Labai pa
geidaujama būt, kad Moterų 
Sąjunga, bent vieną sykį į 
metus, surengtų panašias pa
rodas, kiekvieną sykį, žino
ma kitame mieste, tas labai 
naudinga dėl mūsų pačių pasi- 
mokinimo ir labai pakelia lie
tuvaičių vardą svetimtaučių 
akyse, galima sakyt išgarsina 
lietuvaičių gabumus svetim
taučiams — o mūsų Hetuvaltės 
darbščios ir su savo gražiais iš- 
dirbimąis galėtų prieš visą pa
saulį pasirodyt ir sarmatos ne- 
apturet!

Išviso, įvairios rūšies dar
bų, buvo prisiųsta arti 500,

Norvegijoj.
Atsikėlę ketvergo rytą, labai nustebome 

pamatę, kad mūsų laivas plaukia kokiu tai 
griovių, iš abiejų pusių kurio styro akmeni
nės uolos. Nedaug ką galėjome matyti, nes 
diena buvo miglota ir lietus lijo ir labai buvo 
šalta, tik sužinojome, kad jau šios uolos pri
klauso Norvegijai. Už poros valandų priplau- 
kėm pirmutinį Norvegijos miestą Christianstan- 
d’ą. Miestelis menkas, įspraustas tarp uolų.

Prieplaukoje stovėjo trys kariški laivai. 
Ant mūsų laivo pribuvo pasažierių iš Christi- 
anstand’o ir už poros , valandų apleidome šią 
prieplauką. Visą tą dieną plaukėme jūrėmis ir 
tik vakare (Kovo 30) vienuoliktą valandą pri- 
buvom Norvegijos sostinėn, Christianijon. La
bai buvo linksma, kad jau mūsų kelionė per 
jūres pasibaigė. Nors jūrių kelionė ir buvo 
gera, valgyt davė gerai, orkestrą griežė trys 
kartus į dieną, kožną vakarą turėjome koncer
tą, bet vis-gi tai ne ant sausžemio. Tai-gi da
bar žinodami, < kad jau jūrių keliones vargai 
pasibaigė, ir kad dabar galėsim sparčiau ar
tintis prie Lietuvos, mūsų numylėtos tėvy
nės, tai jautėmės neišpasakytai linksmais. 
Kaukurie apleido laivą tą pačią naktį, ybet mu
du pernakvojova laive ir tik pelnyčio j (Kovo 
21 d.) 8 valandą ryto atsisveikinę su draugais 
— keleiviais apleidome laivą. Mūsų laivas 
turėjo išplaukti tą patį.rytą, 9 valandą. Plauks 
Kppenhagenan, Danijon, (24 valandas ke
lionės). Buvo biskį nelinksma, kuomet reikė
jo atsisveikinti, nes tarp keliaujančių radome 
gan gerų draugų. Turiu dar pažymėti, jog 
važiavome Scandinavia-American linijos -gar
laiviu “Hellig Olav.”

Christijąnijoje 'apleidę laivą nnėjova 
! tiesiog į gelžkelio stotį. Palikę tenai savo 
■ valizas, einam ieškot viešbučio. Pamatę pir- 
; mutinį, ineinam. sako, kad vietos nėra, visi kam- 
!bariai užimti. Einam į antrą, tretį; perėjom 
(penkius ir visuose gavome tą patį atsakymą: 
“visa kambariai užimti.” Nugi, kad tave 
kur galas, tai tau Norvegijos sostinė, negali
ma gaut vietos viešbutyje. ' Mat karės laikas,

< ir Skandinavija tapo tiltu tarp Rusijos ir Ang- 
| lijos. Rusijos turtingesni pabėgėliai (dau- 
j ginusiai žydai) persikėlė Skandina vijbn (Nor- 
1 vegijon, Švedijon ir Danijon). Taigi nenus- 
tabu, kad risi viešbučiai taip prikimšti. Pa- 
vargova bevaikščiodami po akmenimis išgrįstas 
gatves, bet ką darysi, reikia ieškot vietos, ne- 

jvampsosi ant gatvės, o juk reikia ir pasilsėt, 
j Einam toliaus, štai iškaba “Park Hotel”, n- 
žėję čia gavova kambarį, nors ir menką, bet 
visgi buvova užganėdinti, bytik gavova. At
silsėję, pavalgėm pusrytį, ir išėjom apžiūrėt 
Norvegijos sostinę. Paėję truputį iš centro, pri
einam dailų kalną; puikus sodas, viduryj 
didelis namas, kareiviai vaikščioja aplinkui. 
Norvegijos karaliaus rūmai. Išrodo nekaip.

Dr.J. JT. Bielskis.
(Toliau bus)
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riuševičiutės patarimai ir sko
nis, kaipo artistės ir žinovės, 
labai brangus buvo, ir labai 
dėkingos jai esame už jos triū
są ir padėjimą mums.

Dabar apie pačią Parodą. Į- 
ėjus į svetainę, akį traukė ne
tik puikiai apdengti ilgi Stalai, 
bet būdukės (booths apkaity
tos,- padabintos, elektra ap
šviestos, kuriose buvo išdėsty
ti iF iškabinėti smulkesni gra
žūs darbeliai.

Puikiausi lininiai audimai, 
abrūsai, staltiesės, kaldros, 
juostos, kurioms, taip lietu
viai, kaip ir svetimtaučiai at
sidžiaugti negalėjo — matyt 
kad tie Lietuvos darbeliai 
brangūs ir mūsą sesutėms bu
vo, nes nors ir norėta svetim
taučių pirkt juos, beveik nie
kas iš audinių nebuvo ant par
davimo — netrūko nei grįžtės 
linų ir net siūlų Lietuvoje su
verptų!

Iš nėrinių — vėl visokių vi
sokiausių skepetų, šalių, pir
štinaičių, -juostų mūsų gabių
jų ir darbščiųjų sesučių nuner
tų — cypros, gėlės, “baro- 
niukas,” sunku, ųiską ir išskai- 
tliuoti, visokių žiponiukų, če- 
verykučių — tik stebiesi žmo
gus kantrumu tų mūsų lie
tuvaičių, kiekvienas darbelis 
tobulai padarytas ir užbaigtas.

Siuvinių ir išsiuvinčjimų vi
sokios rūšies daugybė; gra
žiausi, balti it sniegas haftai, 
tai vėl spalvuoti siuviniai, gė 
lės taip puikiai išsiuvinėtos, 
spalvos, taip pritaikintos, kad 
rods imtūm ir skintom! Siuvi
mai ant tinklų, t v. “filet,” tai 
vėl išz vilnonių siūlų, išsiūti 
pumpurėliais, tai gėlės, žvė
rys, tik akys mirga ir negali 
atsigrožėti!

Mezginių įvairiausių, nuo 
ploniausio iki voro tinklo mez- 
ginėlio, iki storų staltiesių, 
antklodžių, kaldrų, uždanga
lų, vienos rožėms megztos, ki
tos kitokiais fasonais, tik vaik
ščiojo žmonės ir stebėjosi; iš 
svetimtaučių, tankiai teko iš
girst, “We are surprised! We 
never thought, that Lithuanian 
women did such 
work!”

Puikių piešinių buvo ant 
atlaso, gelumbės,

I nedaug, bet labai gražūs, taip- 
| gi “painted china,” įvairūs ir 
nepaprasti darbai, kaip antai 
p-lėš M. Brenzaitės krepšis iš 
paauksuotų skujų, p-nios J. 
Kosmovskienės laivas, iš pui
kiai pritaikintų, spalvuotų ka
rolėlių, suvarstytų ant drate- 
lių ir išlenkstytų taip kad išro-

nes tik trečdalis Sąjungos kuo
pų savo darbus teprisiuntė. Su
laukėme daiktų į Parodą iš se
kančių tik kuopų:

Philadelphia, Pa. kuopa 10 
Sheboygan, Wisc. kuopa 14 
Hartford, Conn. kuopa 17 
Bridgeport, Conn. kuopa 18
Daugiausiai buvo chicagie- 

čių išdirbinių, iš kuopų: 1-mos, 
2, 3, 4, 20, ir 21, iš viso, iš-

X Z

bmiųbuvo, 
>pų.
Apart dovanų, paskirtų nuo Į 

Sąjungos 1-mojo apskričio, a-i 
pie kurių išdalinimą, pagarsi
ns,' kaip girdėjau, Parodos' 
komisija, taip-gi vardus visų 
atsižymėjusių — dar iš atsi
lankančiųjų svečių į Parodą, 
nuo savęs, suteikė dovanas se
kantieji: kun. A Ežerskis, Iz. 
Nausėda, p-lė A Požėlaitė, ad
vokatas J. Brenza ir p-ni M. 
Damijonaitienė.

Paroda užsibaigė gražiu va
karėliu. Tai-gi sesutės sąjun
gietės! Chicdgietės pravedė 
kelią, lai nei kitų miestų kuo
pos neužsileidžia, rengkite pa
rodas, atidarykite mokyklas 
— kelkite Sąjungos vardą, gar- 
sindam'os ir didindamos tą mū
sų organizaciją, kaip tik išma
note, atsibuskim visos lietu
vaitės, jungkimės prie Lietu
vaičių Sąjungos, kurios dar 
neprigulite į šią organizaciją, 
įsirašykit kuo greičiausiai, nes 
ir įstojimas iki Seimui nupi
gintas — turime sesutės, bū
tinai davaryt 1000 narių iki 2- 
rajam Seimui! Turėdamos 
1000 narių, galėsime jau siųst 
savo atstovę ir į Tautos Tary
bą! Tuomet jausimės, kad ir 
mes' lietuvės moterys, turime 
balsą tautos reikaluose, galėsi
me ir drąsiau pamąstyt apie 
savo laikraštį, tik poros šimtų 
narių bereikia iki 1.000 — Va
lio rašytis į A. L. R. K. Moterų 
Sąjungą! ~ ***•

Parodą mačiusi.

O&KOl I
jeigu gi parapija jo 

: bačkutes atmes, tai jisai į sa- 
l vo svetainę pasikvies kalbėti 
nezaležninką, Mockų... nors 
ir patį venią, by tik jam biz
nis eitų (panašiai buvo Apveiz- 

Į dos Dievo parapijoj ChicagO- 
je). Aną metą išrinko saliū- 
nininką Katal. Federacijos val
dybom Federacija jam buvo 
patol gera, pakol nenutarė, 
kad visos prapijų pramogos 
apsieitų be svaigalų. Po to 
nutarimo anas saliūnininkas 
virto didžiusiu priešu Federa
cijos ir ėmė varyti prieš ją agi
taciją. Saliūųįninko globa by 
kokiai organizacijai neša jos 
nariams skurdą ir demoraliza
ciją. Svaigalai sukaustys na
rių protus, visi geri užmany
mai bus skandinami alkoliūje, 
pinigai ne tiek plauks į draugi
jos kasą, kiek į saliūninko ki
šenę, draugija skurs ir trep
sės ant vietos, nes ją bus su- 

; pančiojęs ir sparnus parišęs sa
liūnininkas su savo svaigalais. 

. Kuo svarbesnė ir atsakomesnė 

. vieta yra visuomenėje, tuopa- 
; vojingiau yra rinkti į tą vietą 

saliūnininką. Kuo ankščiau 
nusikratys visos mūsų organi
zacijos nuo saliūnininkų glo
bos, tuo joms bus sveikiau.

Uosis.

Skaitytojas iš karto atspės 
mano mintį ir tars sau kad 
“Darbininke” tai jau niekados 
neužtariami saliūninkai, tai-gi 
ir čia beabejonės bus prirodinė- 
jama jog, į jokias valdybas 
saliūninkų rinkti neverta. Tie
sa, mano mintis ir yra tokia, 
o ne kitokia. Bet kad nebū
čiau klaidingai suprastas, čia 
pat pasakau, jog kada mes 
kovojame prieš saliūnus ir sa- 
liūnininkus, tai nekovojame 
prieš juos, kaipo prieš žmones, 
prieš atskirus asmenis, bet 
prieš jų amatą, kuris yra pats 
per save negeras, o blėdingas 
visuomenei, ir patį saliūninin- 
ką gadinantis. Pasitaiko saliū- 
nininkų ir dorų žmonių (nors 
ir retai), kurie stengiasi savo 
biznį varyti švariai: neduoti 
gerti iki nusigeriant, nieko ne
apgaudinėti, nekelti savo sa
liūne lermų, triukšmų ir keik
smų. Bet tie žmonės savo luo
me sudaro išimtį Didžiumą- 
gi saliūninkų tas amatas suga
dina, iškreipia davsią, atbu
kina sąžinę. Juk visas tas a- 
matas paremtas ant žmonių 
kvailinimo, tamsinimo ir tvir
kinimo. Kuo mažiau žmonės 
išmanys, kuo žemiau jie nu
puls ir pasižemins, skandin
dami svaigaluose savo visos 
dvasios ir proto pajėgas — tuo 
geriau eis saliūninkams “biz
nis.”

Bet kodelgi neverta rinkti 
saliūninkų į organizacijų val
dybas? Tam yra kelios labai 
svarbios priežastys.

1) Jeigu girtybė — mažne 
visų nedorybių ir nelaimių mo
čiutė, tai saliūnas yra guolis, 
ant kurio ta močiutė nelaimes 
gimdo, tai šaltinis iš kurio 
visi vargai plaukia. Tauta, 
kuri nori žengti pirmyn doroje, 
civilizacijoje ir gerovėje, turi 
kovoti prieš girtybę ir prieš 

dp it gėlės, visokių divonų, saliūnus, kaipo savo gerovės 
ir laimės priešininkus ir pažan
gos trukdytojus. Reikia pla
čiai išplatinti ir giliai įskiepy
ti žmonių sąmonėn mintį, jog 

sutaikintos, kad susideda ma- j saliūnas tai didžiausis žmonių 
lūnas ant divono, rankomis neprietelius, reikia preiti žmo- 
dirbtos “cluny lace,” megzti j 
krepšiukai, žodžiu sakant, ši 
paroda atsižymėjo savo turtin
gumu ir įvairumu, sunku ką 
ir aprašyti, reiktų viską pa- 

) matyti. Teisėjams, kaip gir- 
į dėjau, sunku buvo ir nuspręst, 
Į keno darbas tobuliausias, nes 
I visi daiktai buvo labai gražūs.
Į y - '■* i'.'-- ~ - *

nių matėsi padarytų Sąjungos 
i mokyklose, ypač kuopos los 
l ir 21os *
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taip yadinamo “hardanger” 
darbelių, sutaikintų šmotukų 
uždangalai, iš senų drabužių, 
išausti divonai, spalvos taip

nėms prie to, kad saliūno kva
pas jiems smirdėtų, kad kiek 
kartų jie ėis pro saliūną, tiek 
kartų jiems gyvai stotų prieš 
akis žmonių ašaros ir kančios, 
kurias ta įstaiga gamina; rei
kia įskiepyti nuomonę, jog 
saliūnas tai nėra paprastas, 
padorus “biznis,’r kaip kiti

«

Ar verta rinkti saliuninin 
kus į valdybas?

vo brolių skriaudikas (nors ji
sai to ir nenorėtų), tai beveik 
žuvęs žmogus savo visuomenei 
ir tautai.

Tuotarpu, rinkdami sa- 
liūninkus į pagarbias vietas, k. 
a. į organizacijų valdybas, ar
ba dar blogiau, į parapijų 
komitetus, mes visą jo “biz
nio’.’ nešvarumą uždengiame 
pagarbos uždangalu, mes su
teikiame jo amatui sankciją 
lyg patvirtinimą, žmonėms gi 
duodame lyg paraginimą, kad 
jį ir jo amatą pripažintų pado
riu, kad gerbtų ir remtų, taip 
kaip ir kiekvieną lietuvišką 
biznį.

2) Kievienas profesijonalas Į 
ar biznieris, kada eina į visuo-! 
menės veikimą, greta noro pa-! 
sišvęsti ir pasidarbuoti tai vi- i 
suomenei, turi tai-pat ir savo Į 
mažą išrokavimą. Jisai nori 
kad tie žmonės, su kuriais jisai 
susipažins, paskui remtų jo 
biznį. Ir jeigu jo biznis, ar 
profesija yra gera, žmonėms 
naudinga, tai ir tame nore 
nieko bloga nėra. Ištikrųją, 
koksai gi nuostolis bus visuo
menei, jeigu žmonės eis su 
reikalais pas gydytoją, advo
katą, krautuvninką, fotogra
fą ir t- p. kuriuos jie pažino sa- i 
vo draugijos susirinkime, ar
ba per prakalbas Juk visų 
tų žmonių patarnavimas žmo
nėms yra reikalingas. Bet ko
kią naudą gali nešti žmonijai 
patarnavimas sliūnininko? Į- 
sipiršęs žmonėms per drugi- 
jas, jisai paskui turi steng- 
ties tuos žmones nuodyti ir 
tvirkinti, nes to reikalauja jo 
‘ ‘biznis. ’’ Tad ar verta saliū
ninkams tą progą suteikti?

3) Praktika parodė, kad nie
kas taip nemoka išnaudoti 
draugijų savo tikslams, kaip 
saliūnininkas. Jeigu saliūni
ninkas įsiskverbė į kokios dr- 
jos valdybą, ta draugija juk ■ 
jau vien iš dėkingumo už jo pa- j 
sidarbavimą (nors gal tai bus į 
tik parėkavimas) turi parem
ti jo “'biznį” ir žiūrėk draugi- j 
ja ir atsiduria saliūne ant bor- Į 
do. Saliūnininkas tvarkys 
tos draugijos pikninkus ir iš-1 
važiavimus (ir jau ghli būti; 
draugai tikri, kad bačkučių | 
nepritruks), saliūnininkas ne
leis kitur kelti baliaus, kaip! 
pas save, o gal ir visus sari I

j rinkimus reikės daryti saliūni- 
nmko svetainėje. >1

Įsipiršęs į parapijos komite
tą saliūnininkas kaipo geras 
parapijonas pasistengs ir para- ’

LIETUVIŠKI 
PHOTOGRAPHAI.

Valeika, Laurinaitis & Co. 
Atliekam artistiškai dar
bus ir už pigia prekę. 
Taip-gi padarome didelius 
paveikslus.

Mūsų adresas:
250 W. 4-th St.,

S. Boston, Mass. 
(Arti C St.)

LIETUVIAI PAVESKITE 
DARBUS SAVIEMS.

Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Siuvu vyriškus ir moteriš

kus drabužius, sulig naujau
sios mados.

Taisau, protinu. valau ir 
dažau senus; Taip-gi kuni
gams siuvu SllTTOS’US ir 
esu gerai įsipraktikavęs ta- 
nie darbe, kaip Lietuvoje, 
taip ir čia Amerikoje.
, l»arlu| atlieku greitai ir pi
ldai.

Jeigu kas reikalauja, dar- 
Įrq pasiimu ir pristatnu tie
siog j na irtis. < »
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Susivieiujmo namai 
ir laikraštis.

vuuu. 
etik ateivio kūną, bet dar la

biau jo dvasią. Suprato tai ir 
laisvamaniai ir jie, žinoma, vi
są reikalą globojimo pavestų 
sau tinkarnoj dvasioj. O gali
me būti tikri, kad jeigu mes 
to darbo nepasiimsime ant sa
vo pečių, tai> jie pasiims su 
didžiausia ukvata.

Toliaus, reikia atsiminti 
tai, kad ateivių globojimo 
klausimą galės išrišti tik Susi
vienijimas, įsteigdamas sau ir 
ateiviams guštą Brooklyne. Su
sivienijimui čia nebus jokios 
rizikos, priešingai, jam ir 
biznio žvilgsniu bus tikras iš- 
rokavimas.

Apie tai, kad kitokiais ke
liais susidarytų pinigai reika
lingi ateivių namams — nėra 
ko ir svajoti. Stambių auko
tojų neturime, iš centų gi ilgai 
reikėtų rinkti tuos tūkstan
čius dolerių. Antai kolegijos 
reikalams per keletą metų vos 
suviršum $400.00 inplaukė.

Vėlgi be reikalo baiminasi 
kai-kurie, kad Susiv. namams 
Brooklyne reiksią išleisti bai
sius pinigus, gal $100.000.00, 
gal net 200.000.00. Baimė, 
mums matosi, bereikalinga. 
Pagal mūsų reikalų pilnai už
tektų namų už 20-30 tūkst. 
Brangių namų su didelėmis sa
lėmis mums nereikės ieškoti. 
By tik būtų patogi vieta rašti
nei, spaustuvei, knygynui ir 
keletas kambarių ateiviams.

Tai-gi kaip balsavome Wa- 
terburyje, taip ir Philadelphi- 
joje balsuokime už Brooklvną.

S

Praga- 
apas .. . 8 žiau

rias nuomones skelbia pražilęs Lietuvių Tauti
nės Sandaros šulas, “gerasis’’ anot “-.Vien. 
Liet” daktaras Šliupas. O Juk mes turime
dar radikališkesnių žmonių už jį, kaip va so- 
eijalistų vadai: pp. Grigaitis, Pniseika ir kiti 
taip vadinamieji “pirmeiviai.” Jie taip-pat 
kartais mėgsta agitacijos tikslu, kištis į para
pijų dalykus, kelti riaušes kaip ve p. 
Grigaitis Chicagoje. Aš žinau vieną mies
telį, kur pirm keletos metų į parapijos ko
mitetą pakliuvo vieni “pirmeiviai.” Tasai 
komitetas tuojaus pakvietė d-rą šliupą su pra
kalba ir pakvietė jį “parapijos vardu.” Taip 
buvo Brocktone, Mass. (Montello.) bene 1909 
metuose. Tą viską atmindami, mes katali
kai anaiptol negalime būti ramūs apie mūsų ba
žnyčių ateitį. Mes turime būti pasiruošę at
remti bedievių pasikėsinimus ant Dievo narnų. 
Ir dėl to privalome bažnytinę nuosavybę padė
ti į tikras rankas. Vyskupų rankose nieko blo
go mūsų bažnyčioms negali atsitiktu Vysku
pai tai Tėvai Bažnyčios. Kaip vaikai nepri
valo bijoti savo tėvo, taip katalikai neprivalo 
bijoti savo vyskupų. Tėvai nevelija nieko blogo 
savo vaikeliams. Bažnyčios turtas vyskupo 
rankose priklauso jam ne kaipo žmogui, bet 
kaipo vyskupui. Jam numirus tą turtą pavel
dės ne jo giminės - paveldėjai, bet kitas vys
kupas jo įpėdinis. Vyskupas nėra asmenišku 
savininku parapijos turto, bet vien valdovu ir 
globėju, nes tikru savininku yra Bažnyčia, res- 
pektyviai gi Vyskupija. Pavedimas turto vy
skupijai atgabena atskirai parapijai didelę 
naudą. Forma užrašų vadinamoji*“A Corpo- 
ration Sole” sujungia visus katalikų parapijų 
turtus į vieną krūvą. Visos parapijos atsako 
solidariai. Jeigu sakysime lietuvių bažnyčia 
bankrūtija, t. y. neįstengia išmokėti bilų ir 
procentų, tuomet skolintojai gali užareštuoti 
kožną bei vieną tos pačios vyskupijos katalikiš
ką bažnyčią, nepaisydami ar ji priklauso ir- 
landams, vokiečiams, francuzams, ar kam ki
tam. Tad reikale vieni kitiems gali duoti ir 
duoda reikalingą pagelbą. Tokią pagelbą yra 
gavę lenkai - katalikai mieste Milvaukee. O 
Brooklyne lietuviai-katalikai paveldėjo nuo vo
kiečių katalikų puikią bažnyčią, kleboniją ir 
mokyklą. Nauda tokios solidarybės katalikams 
yra didelė. Jei kožna parapija atsako viena už 
save, tuomet bankai labai atsargiai duoda pa
skolą ir didesnį ima procentą. Reikia sakysi
me pinigų statymui mokyklos. Kas juos duos ? 
Kas parančys, pasirašys? Parašas katalikų 
vyskupo pas bankininkus daug sveria, kadan
gi gerą duoda garantiją. Vėl pinigus įdėti 
bažnyčiose pas bankininkus vadinasi geras “in- 
vestment’as.” Amerikoje tankiai girdėt apie 
bankrutijimą protestoniškų kirkužių, bet a- 
pie bankrutijimą katalikiškų bažnyčių, ačiū 
Dievui, visai negirdėti. Lietuviai tankiai nuper
ka protestonų kirkužes ir jas perdirba į bažny
čias. Taip atsitiko Lavrence, Haverhillyje 
ir daugelyje kitų vietų. O man rodos, kad 
protestonų kirkužes priveda prie žuvimo demo
kratiškoji tvarka, kuri pas juos labai plačiai 
praktikuo j ama.

Broliai-lietuviai! Daugiau branginkime 
savo katalikybę. Džiaugkimės, kad mes pri
klausome prie tos didelės ir garbingos katali
kiškų tautų šeimynos, kuri skaito apie tris 
šimtus milijonų narių. Neduokime save suva
džioti visokiems laisvamamaniams-kurstyto- 
jims, kurie pasakoja mums apie “airišių vys
kupus” ir jais neišmanėlius žmones gązdina. 
Žinokime, kad mes neturime jokių “airiškų 
vyskupų,” bet mes turime katalikiškus vysku
pus, t. y. tokius, kokius Šv. Tėvas atsiunčia, o 
jis žino, ką darąs. Nenorėkime būti geres
niais katalikais už patį Šventąjį Tėvą. (Plūs 
catholiąue, que le pape.)

(Toliaus Bus)

Katalikų bažnyčia ir
2
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Trečioji Liet vi
siems lietuviai būtų
didele iškilnu tikimos,
kad jiems tas darbas pasiseks, 
nes jie visi jau prityrę tame 
reikale žmonės, ir žiųp kaip 
reikia rengti dideles iškilmes.

Visas grynas Dienos pelnas 
skiriamas nuo karės nukentė
jusiems lietuviams tėvynėje.

O čia trumpai Dienos prog
ramas paduodama; iš viso ren 
giamo programo matyti, kad 
jis bus labai įvairus, margas 
ir turtingas.

Tik žiūrėkit:
Dienos Programas.

9:30 iš ryto — Už kritusius 
karėje mišios ir pamokslas:

10j00 iš ryto — lenktynės 7 
mylių tolumo iš Wilkess-Barre 
iki Parkui.

11:00 iš ryto — Base-Ball 
žaislas. — Iš lietuvių lygos.

12:30 Po piet —
(a) — Lenktynės 3 mylių 

tolumo Parke.
(b) — Lenktynės 100 mąs

tę- .
3:00 Po piet — Virvės trau

kimas (Tug of War.)
2:00 Po piet — (a) 16 svarų 

metimas. (b) Nušokimas įsi
bėgėjusiems ir nuo vietos, (c) 
lenktynės vaikų nesenesnių, 
kaip 16 metų amžiaus, (d) 
Lenktynės mergaičių nesenes
nių, kaip 16 metų amžiaus, 
(e) suaugusių vyrų, (f) suau
gusių merginų.

4:00 Po piet — PUGILISTŲ 
MUŠTYNĖS.

2.-00 po piet iki 5:00 po piet 
šokiai — 5:00 po piet prakal
bos — 7:00 vakare dainos (cho 
rų) — 8:00 vakare šokiai — 
11:00 vakare užbaiga.

Bus Suteiktos puikios dova 
uos tiems, kurie geriausiai at
sižymės.

Patartina visiems apielin- 
kių lietuviams kuoskaitlin- 
giausia aplankyti Trečiosios 
Lietuvių Dienos iškilmes ir 
prisidėti prie prakilnaus nuo 
karės nukentėjusių lietuvių 
šelpimo darbo.

(Tasa)

ANT KO PARAPIJOS NUOSAVYBĖ 
PRIVALO BŪTI UŽRAŠYTA?

Dar keletą žodžių tiekti pasakyti apie tai, 
ant ko parapijos nuosavybė privalo būti užra
šyta, arba koks privalo būti parapijos nuosa
vybės titulas. Klausimas: Kam priklauso pa
rapijos turtas? Atsakymas aiškus: Bažnyčiai! 
O ar Bažnyčia gali turėti nuosavybę? * Taip, 
Bažnyčia yra taip vadinamas juridiškas asmuo, 
kuris gali turėti savo dominium (ownership). 
Pats Kristus ir apaštalai turėjo nuosavybę ir 
ją pripažino.*) Bažnyčia nuo pat pradžių, 
nuo pirmųjų krikščionystės amžių tą savo tei
sę gynė nuo pasikėsinimo pasaulinių žmonių, 
kurie savinosi bažnyčių turtus ir iš jų naudą 
traukti norėjo. Iš vidurinių amžių istorijos* 
yra žinomi ginčai ciesorių ir karalių su popie
žiais delei taip vadinamos investitūros, kadangi 
.svietiškieji valdovai saviems tikslams norėjo 
bažnytines beneficijas išnaudoti. Bažnyčia vi
sados priešinosi, kiek galėdama, visokioms 
užmačioms. Jungtinėse Valstijose, Baltįmo- 
rės Trečioji Generališka Vyskupų Taryba (The 
Third Plenary Council of Baltimore) nutarė 
(tit IX, cap 1, n. 264): “Mes turime šventai ir 
neperžengiamai laikyti, kad pilna teisė nuosa
vybės ir valdymo bažnytinių dalykų gludi Ba
žnyčioje.*) Tasai reikalas tos pačios Vyskupų 
Tarybos šitaip motyvuojamas: (tit. IX, cap II 
n. 266). “Daugybė skaudžių atsitikimų, kilu
sių Jungtinėse Valstijose delei neatsakančio bū
do laikymo bažnytinės nuosavybės (atskaluny- 
bės, blogas vartojimas bažnytinių daiktų) pri
vertė vyskupus įvesti smarkesnius ir atsarges
nius įstatymus, delei apsaugojimo bažnytinių 
turtų. Riaušės tankiai kildavo delei blogo 
naudojimo valdžios svietiškųjų komitetų, ant 
kurių vardo būdavo tankiai užrašoma bažnyti
nė nuosavybė.*)

Kaip matome, Bažnyčia gynė ir gina sa
vo nuosavybę ne iš kokio godumo, bet dėl ge
rovės tikinčiųjų. Kur yra geresnė garantija, 
kad tieji turtai bus gerai valdomi, jeigu ne 
rankose pačios Bažnyčios, asmenyje jos Aug- 
štesnės Valdžios atstovų? O gal labiau reikė
tų užsitikėti pasaulio žmonėms? Tegu tą da
lyką paaiškins šitoks pavyzdys. Lietuvoje es- 
mi girdėjęs apie vieną dvarininką kataliką, ku
ris turėjo ant savo dvaro lauko pastatytą iš se
novės gražią bažnytėlę (koplyčią). Bet kas 
atsitiko? Ponpalaikis, kaip tai su jais tan
kiai būna, subankrūtijo... dvarą nupirko žydas, 
o iš koplyčios padarė sau arklidę. Ar. būtų 
atsitikus tokia šventos vietos profanacija, jei
gu bažnytėlė būtų priklausiusi- Dvasiškai vy
riausybei? Žydas, vietoje kur buvo laikomos šv. 
mišios, pastatė arklį. Gi komitetas, jeigu į 
jį pakliūtų nedori žmonės galėtų dar blogiau 
padaryti. Tai ne naujiena, kad lietuvių ko
lonijose į parapijos komitetą patenka visas tu
zinas saliūninkų. Jie per savo mitingą gali 
nutarti iš bažnyčios padaryti smuklę. Ir štai 
altorių paverčia į barą, apstato bonkomis, 
stikliukais, pasieniais pririta bačkelių ir iške
lia didelį parapijos balių. Ir kas jiems už
draus tai padaryti? Gal klebonas? Ugi jie 
ir klebonu gali išrinkti tokį “demokratą,” ku
ris užsilipęs ant bačkutės dar pasakytų prakal
bą apie neprigulmingos parapijos tvėrimą. L 
toks “kunigas” Mockus neatsisakytų pribūti į 
tokį “gražų” susirinkimą. Gi “parapijonys” 
sumestų dar gerą kolektą “kunigo Dembskio” 
bijografijai išleisti. Būtų tai “puikus” pa
vyzdys “demokratiškos tvarkos” Bažnyčioje, 
o visam pragarui didelis džiaugsmas! Gal pa
sakysite, kad tokia orgija yra negalima. Kur
gi ne! Amerikoje viso ko galima laukti. 
Juk nesenai vienoje vietoje, netoli Bostono, 
kurie ne kurie išdykėliai, cicitikais vadinami, 
laįkė diskusijas ant temos: ar yra Dievas, ar 
ne. Po diskusijų buvo balsavimas. Ir ką? 
nubalsavo, kad Dievo nesą ir į protokolą įrašė 
kad: “nėra Dievo.” Ar ne “klesiškas” pa
vyzdys žmonių ištvirkimo! Ko gero galima 
laukti iš žmonių'be sąžinės (bedievių). Skaity
kime ką rašo bedievių “tėvas” Daktaras Šliu
pas. Štai jo žodžiai, kuriuos atkartoju be jo
kių pataisymų: “Reikia tikėtiesi, rašo Šliupas, 
—kad žmonės nesiduos ilgai pramydžiotiesi isz 
savęs, iszjuokti ir mulkinti savę, ale kokią gra
žią dieną jie sukisz kryžius ir szventuosius į 
pečių, pavers monstrancijas ir taures (kielikus) 
į naudingus sudynus, panaudos bažnyčias dėl 
koncertų, teatrų ar susirinkimų, arba, jei jos 
dėlto netiktų, pavers jas į klėtis ir arklides, 
pakorins kunigus ir zokoninkes varpnyczioje ir
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ga — Centras tik vakarinėms 
kolonijoms ir nuo rytinių kolo
nijų yra per toli. Rytinių ko
lonijų centras tikriausias tai 
Brooklynas. 2) Waterburio 
seime buvo iškeltas klausimas 
ateivių globojimo. Nors Sei
mas ir atsiliepė prielankiai į 
pakvietiižrą laisvamanių susi
vienijimo dėties išvien ateivių 
globojimo'reikalais, ir net pi
nigų $250.00 paskyrė, tečiau 
visi jautėme, jog iš tų šiaudų 
nebus grūdų ir jog ateivių glo
bojimą katalikai turės kada 
nors imti į savo rankas. Ir 
anas Waterburio Seimas nus
kyrė ir tam tikrą komisiją, ku
ri šitą klausimą galutinai ištir
tų.

Tos pačios priežastys juk 
lieka ir dabar. Brooklynas su 
apietinkėmis, kaip buvoj taip 
ir tebėra didžiausia po Chica- 
gai lietuvių kolonija Ameriko
je ir centras visų rytinių kolo
nijų. Karei gi pasibaigus be- 
abejonės naujos ateivių bangos 
vėl plauks ne pro kur kitur, tik 
per New-Yorką. Be to visa 
— svarbi priežastis ir ta, jog 
lietuviai katalikai tokiame 
svarbiame centre, kaip Brook
lynas, ligšiol neturėjo savo sti- _____ __ ____
presnės pozicijos, neturi net- apįe gOO narių.” Žinoma yra 
geros snąųstnvps(nARlr«jtATif p. 
^-Milnkcu spaugtevesjr- tuo- 
tarpu, kada visokio plauko 
laisvamaniai turi' net ir keletą 
labai svarbių pozicijų Kada 
Chicaga turi vienuolyną, para
pijų mokyklas, keletą katali
kiškų redakcijų, greitai turės 
našlaičių prieglaudą 
lynas neturi nei vienos katali
kiškos redakcijos, nei vienos 
katalikiškos mokyklos, nei vie
no žymesnio katalikų minties 
ir veikimo centro. Brooklyno- 
gi rolė mūsų išeivijoje yra 
kai-kunais žvilgsniais net ir 
svarbesne, užrChicagos rolę, 
ypač tuo žvilgsniu, kad nAž* ~~ 
ne visus mūsų ateivius pasitin
ka Brooklynas, o ne koks ki
tas Amerikos miestas, JSįp- 
rato taT laisvamaniai ir užtat-

REIKALAS JAU SU
PRANTAMAS.

Gerai gerb. Susivienijimo 
knygius kun. Struekus pasa
kė, “jogei nuosavus namas — 
tai bus vidurinė sekančiojo sei
mo mintis/’

Ir ištikrųjų priėmus veik vi
sas reikalingas reformas, mū
sų Susivienijimui belieka tik 
užtikrinti greitesnį augimą, 
ingijant nuosavybę ir taip-pat 
užtikrinti greitesnį augimą, 
plačiau pastatant agitacijos 
reikalus.

O visų tų reikalų ir sumany
mų centras 
namų ingijimo klausimas.

Jeigu Susiv. turės namus, 
tai turės tikrai pastovų pama
tą, turės tikrąjį savo centrą, 

ffeir bus visi Susiv. reikalai 
svarstomi ir vedami ir iš kur 
plaiihs šriekviena graži ir nau
dinga, mintis ir darbas. 

dJeignbus savi namai, tai 
"bus ir sava spaustuvė, ir sa
vas laikraštis.

Jeigu bus namai, tai jame 
bus ir keletas kambarių, ski
riamų naujiems ateiviams pri
siglausti (žinoma, jeigu tie 
namai bus kąkiame mieste pa- 
marėje) ir tada Susivienijimas 
Ateivių globojimo reikalą galės 
imti į savo rankas.

Galima tikėties, kad Sei 
me nebus daug priešininkų ši
to sumanymo. Jau New Yor
ko ir New Jersey’s apskritys 
išreiškė tam tikrus pageidavi
mus. Tik Naujosios Anglijos 
apskritis keistai į visa tai pa
žiūrėjo; gird, nieko nereikia: 
nereikia nei namų, nei laikraš
čio, užtat reikią mažinti al
gas. Atsiminta, matyt, seno
ji mūsų valsčių tradicija, kur 
"“vibornieji” tik ir žinodavo 
Saukti į visus nors ir geriau
sius sumanymus: nereikia, ne- 
jrcikia. .. ' __ — -   —— __ _ M

ĮBroflUyne bu Nėw-Yorku, o

1,000 narių Moterų 
Sąjungoj iki II seimo.

tai ir bus savų

» tt
’- c

Brook-

Kur tas centras bos?

Tik visas klausimas dabar, 
kur tą centrą daryti. Šitą 
klausimą gan plačiai jau svar
stė 29-as seimas Waterburyje. 
Tas seimas pripažino, kad ge
riausia vieta mūsų Susivieniji
mo centrui — tai Brooklynas. 
Tarpe daugelio priežasčių, dėl 
kurių aprinkta Brooklynas, 
svarbiausios, kiek atsimena
me, buyo.toa, jog 1) Brook 
lynas tai pate vidutis toje pa- 
vandeninėje juostoje Suv. 
Valst., kuri prasideda nuo 
Maine’o valstijos ir tęsiasi iki 
Baltimorės. Toje gi juostoje 
gyvena daugiau kaip du treč
daliu visų Amerikos lietuvių. 
Neblogas centras mūsų koloni
joms ir Chicaga. Bet Chiea-

Ateivių globojimo svarba.

Moterys ir merginos sukrus- 
kime ir padidinkime skaičių 
narių Moterų Sąjungoj iki 1, 
000 iki antram Seimui, kuris 
atsibus 6,7 liepos mėnesio.
£aip gražiai skamba žodis 1, 

000, bet dar gražiau skambėtų 
raportas antrame seime, jeigu 
jame skambėtų 1,000 sąjungie- 
eių. Turime sukrusti, nes 
larbininkų Sąjunga mus pa
iks, nes jie ir-gi nori turėti 
1,000 narių iki seimo, ar-gi 
mes atsitiksime? Darykite 
‘ ‘ Extra ’ ’ susirinkimus dabar 
kol ĮSTOJIMO KAINA NUPI
GINTA PER PUSE. Nes ki
tos tokios progos gal neturėsi
me. Jeigu mes sąjungietės tu
rėsime 1,000 narių iki antram 
Seimui, tai galėsime rinkti vie
ną atstovę į Tautos Tarybą,

Moterų Sąjunga lig šiol tu-

tokių, kurios nėra užsimokė
ję taigi dar kartą melsčiau, kad 
visos užsimokėtų, o tuomi pa
darys sau gerą pasitikdamos 
sąjungietėmis ir padidins Mo
terų Sąjungą.

Tai-gi visos lietuvės ir lietu
vaitės stokime prie darbo ir 
prikalbinkime visas rašytis į 
Moterų Sąjungą.

ALRK Moterų Sąjungos 
Centro Raštininkė

M. L. G-urinskaitė.

Trečioji Lietuvių 
diena.

s. v* —

m.,

Tas klausimas, kur daryti 
Susiv. Centrą lengvai mūsų vi
suomenei paaiškėtų, jeigu tik 
visi suprastume ir atsimintu
me svarbą tinkamo ateivybės 
globojimo. Mažne visos mū
sų išeivijos bėdos ir nelaimės 
paeidavo iš to, kad pirmieji 
ateivių patarėjai ir vadai buvo 
cicilikas ir saliūnininkas. Rei
kia ateivį pe i apie tuos 
pavojus iš pirmųjų jo žingsnių. 
Reikia jam nu šiltą, lie-

Žiemių-Rytinės Pennsylva- 
nijos lietuviškos kolonijos sku
biai pradėjo rengties prie Tre
čiosios Lietuvių Dienos, kuri 
bus šiemet Walley View Park’e 
(Inkerman, Pa.) liepos (July) 
4 dieną.

Dar turbūt Amerikos lietu
viai nepamiršo apie pernykščių 
metų šių kolonijų lietuvių pa
rengtąją Antrą Lietuvių Die
ną, kurios surengimu ir pasi
sekimu galėjo pasididžiuoti jos 
rengėjai. Tūkstančiai žmo
nių aplankė Lietuvių Dienos 
apvaikščiojimui paskirtas vie
tas, gi parengtosios Lietuvių 
Dienos programo įvairumas, 
turtingumas tiesiog visus nus
tebino. ‘

Paskatinti pernykščių metų 
pasisekimais ir žmonių prijau
timu ir šiemet Pennsylvanijos 
lietuviškos kolonijos per pas
kirtą Lietuvių Dienos rengi-

$1,000. Tautos 
Fondui.

iš Cambridge, Mass.
Balandžio 15 d., 1916

viršminėta maža lietuvių kolio- 
nija padarė viešą rinkliavą 
(Tag day) rinkimui aukų nu
kentėjusiems nuo karės, ir su
rinko $1.000.00 kuriuos ir pri
siuntė į Tautos Fondą. Gar
bė visiems lietuviams Cambrid
ge’o miestelio už taip didelį pa
sidarbavimą sušelpimui mūsų 
brolių ir seserų Lietuvoje. ’ T. 
Fondas trumpame laike tą $1, 
000.00 sykiu su kitomis auko
mis pasiųs į Lietuvą.

Apie savaitė atgal Tautos 
Fondas pasiute $2.000.00 į Lie
tuvą vardu p. A. Smetonos, 
Pirmininko Lietuvių Komiteto 
sušelpimui lietuvių nukentėju
sių nuo karės. Kaip tik bus 
žinia apturėta, jog Lietuvių 
Komitetas tuos $2,000.00 priė
mė, Tautos Fondas pasiųs mi
nėtam Komitetui kuodaugian- 
sia aukų. Minėtas Lietuvių 
Komitetas yra užtvirtintas Vo
kiečių valdžios ir dabar aukos 
nuveina lietuviams.

Cambridge’© miestelio lietu
viai daug prisidėjo prie rinki
mo aukų. Kaip tik Tautos 
Fondas susiorganizavo, tuojau 
po Chicagos Politiško Seimo, 
lietuviai iš Cambridge, Mass., 
buvo pirmutiniai prie prisiun- 
timo stambesnių aukų Tautos 
Fondui: — Spalio 22 cL 1914, 
parapijonai Nekalto P. M. Pra
sidėjimo prisiuntė Tautos Fon
dui $205.00 ir tuom pat laiku 
klebonas kun. J. Krasniėkas 
aukavo $50.00. Ši maža kolo
nija lietuvių prisiuntė Tautos 
Fondui iki šiai dienai netoli 
$2.000.00. Daug pasidarbavo 
vietinis klebonas, gerb. kun. J. 
Krasniėkas, prie rinkimo au
kų.

Vardan Tautos Fondo Val
dybos tariu visiems aukoto
jams širdingai ačiū už jų duos- 
numą sušelpimui lietuvių nu
kentėjusių nuo karės.

Tautos Fondo Raštininkas.

»

K i

•) Our Lord and His Apostles held true owner- 
ship in the temporal things. (The Cath. Enc. XII, 
L 466) .

1 1,1 . U-

•) We mušt hold holily and inviolably, that 
the eomplete right of ovnership and dominion over 
ecclesiastical goods resides in the Chureh.

•) The many painful ineidėnts arising in the 
United Statės from insecure methods of holding 
eccleaiastical property (sehizm, usurpation of 
chureh goods, ete.) eauaed the bishops to make 
stringent roles for safeguarding ecelemastieal poe* 
BMeions. Dinensions frequently aroee oedng to 
the abuse of power by lay trusteea, in whoee name 
the property wa» often held. ;»ų

-'-'į-

•) Šitas raštelis netrukus bus išleistas atskiro
je brošiūroje. Gerbiamųjų kunigų prašyčiau pada
ryti savo pastabas, jei kokias turėtų. Pastabas 
meldžiu siųsti greitai, autoriaus vardu (50 W. 6-th 
str., So. Boston, Mass.).
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Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

CLEVELAND, OHIO. 

Dailus vyčių vakaras.

Geg 21 d. Vyčių 25 kp. bu
vo surengusi vakarą su gan į- 
vairiu programų. Režisuojant 
p. M. Šimoniui statė scenoje 

- dar iš rankraščio 6-ių aktų ko
mediją su dainomis ir šokiais: 
“Grafas-bernas kaimiečio” šį 
naują veikalą lošė sekanti ar
tistai: J. Vilimas — Grapo ro
lėj, S. Pašaveckas, — Bajoro; 

-J. Žitkevičius — tarno; P. Sa- 
'deckas, — Kopūsto, P Barkau- 
skutė — Agnieškos, 0. Žvin- 
gilaitė — Marytės, J. Rusiac- 

’kas — Užvaizdos; R. Švedai- 
tis — Berno; F. Sankevičius 
ir K. Bačionis — samdininkų; 
J. Povilonis — Mataušo; ir Ąn- 
driejienės — P. Oeraukutė. Vi
si artistai savo roles atliko ge
rai, bet už visus geriausiai at
liko J. Žitkevičius tarno rolę, 

‘kuris gerdamas sau prancūziš
ką šampaną iš tarno virto į 
grafą ir antras R. Švedaitis 
berno rolėje, kuris savo gies- 
tais ir kaimiškų dainų moty
vų taip ir traukė į save pub
likos akis. Iš jo buvo tikras 
lietuvis bernas. Tokių artis
tų, kurie nuduotų tikrą tvpą 
kaimiečio vargiai kur rastųsi 
panašių p. R. Švedaičiui.

Veikalą ‘ ‘ Grafas - bernas 
'kaimiečio” sulietuvino p-lė Z. 
Bagdžiuniutė, vietinės L. Vy- 
čių kuopos narė. Vertimas 
gana pavykęs. Yra tinkamas 
lietuvių scenai, šeštame akte 
įeina ir lietuviški šokiai. Šį 
p-lės Z. Bagdžiuniutės veikalą 
■drąsiai galima priskaityti prie 
geresniųjų scenos veikalų.

Aktų tarpuose buvo dekle- 
macijų. Deklemavo J. Bra
zaitis ir trys jaunutės vytės 
p-lės: J. Skripkauskaitė, M. 
Mačiutukė ir V. Žvingiliutė, 
kurios taip jausmingai dekle
mavo, kad rankų plojimui ne
buvo galo.

Po vaidinimui pasirodė ba
lalaikų orkestrą, kurion įėjo 
pp. J. Šeštokas grojo mandoli
ną, F. Sliunick pirmą bala
laiką, A. Siuzik antrą balalai
ką ir M. Siuzik gitarą. Pia
nu lydėjo p. V. Greičius. Gro
jo valcą, polką maršą ir ki
tus šmotelius, kurie žmonėms 
labai patiko

Paskui sekė p. Š. Greičienės 
solo. Danavo dvi daini. La
bai puikiai išėjo, ypač pirmo
ji “Mylėkie, o sviets bus mūs.” 

Toliaus sekė dainos. Pir
miausiai vyrų kvartetas sudai
navo “Onytė” ir “Ah kas.”

Ant galo skaitlingas vyčių 
choras vedamas p. V. Greičiaus 
sudainavo tris dainas “Vyčių 
Himną,” “Medėjas” ir “Kur 
giria žaliuoja. ’ ’ Paskutinė išė
jo silpniau. Pianu akompo- 
navo p-lė O. Sumskiutė.

C. L. T. Benas, kuris visa
dos parūpina gražių šmotelių 
rengiamiems vakarams, taip 
ir šį vakarą papuošė savo mu
zika. Pasibaigus programui 
buvo skrajojanti krasa su do
vanomis. Kas laimėjo nežinia, 
nei nepaaiškino.

Žmonių buvo nedaug. Prie
žastis turbūt buvo, kad regis 
Šv. Jono (jaunimo) dr-ja turė
jo pikninką, socijalistai turė
jo prakalbas, o svarbiausia, 
kad daugumas išvažiuoja į par
kus.

Vakaro pelnas eis Vyčių kp. 
knygyno naudai.

Kazimieras.

CHICAGO, ILL.

(Bridge portas)

Čia nieko naujo. Saliūnai 
daro gerą biznį, mulkina, nuo
dija tamsūnėlius. Vyčiai mie 
ga, nes susirinkimus laikė gal 
pradžioje gavėnios. * * Parapi- 
jonai” baigia streiką, nes anų 
“lyderiai” baigia savo gyvavi
mo dieną šioje apylinkėje, bo
bos žada galvas skaldytu Lau
kiama dabar 30 gegužės, nes 
anot “trustysų” atsitiks kas 
nore nepaprasto parapijoj, 
kaip kad jau nekartą buvo; 
delegatų stiširinkimuose, mfl-

(merginų į kokį nors gražų ir 
prakilnų dugštesnių žmonių 
kokią pramogą, kurioje bus 
viskas kuopuikiausiai elgia- 
mos. Tamista elgkis su savo 
mergina* taip, kaip' ten prigu
lk Tai ir pabandyk kitą kar
tą tą pačią merginą pakviesti 
į tokią pat pramogą-sueigą, tai 
jokiu būdu ji nebeeis ir ras bū
dus atsisakinėti. Tai tikrai. 
(Kaip ji gali būti viena geriau
sių, jei ji mėgsta riebumus, 
šlykštumus? Mėgstanti šlyk
štumus negali būti viena iš ge
riausių, bet ji yra viena nu
puolusių. Red.)

Priešingai, tą pačią mergi
ną pasikviesk į paprastą kokį 
balių ar pikninką, kur viskas 
yra šlykščiausiai apseinama. 
Tai kitą kartą ji tave pati pa
kvies ar paklaus kada važiuosi- 
va į tokią sueigą. O jei pap
rašysi tai su džiaugsmu prisi
žadės ir eis... Tai tikra teisy- • 
bė, kurią daugelis pripažys ir1 
tą pat pasakys. (To nepripa- 
žys ir nepasikys tie, kurie 
merginas, mėgstančias riebu
mus, šlykštumus nevadina 
vienomis iš geriausių. Red.) 

Žinoma, yra tokių, kurių 
ir negalėtumėm prie to priskai
tyti, bet labai mažas skaitlius 
tų, kurios su augščiaus minėta 
programa nesutiks.

Taigi taip ir viskas einas, 
taip ir prie tų minėtų dr-jų 
priklauso gana gerų ir išmin
tingų vaikinų, visur kur elgias 
kuopuikiausiai ir dailiausiai. 
Bet mūsų merginoms nepatin
ka užtai, kad dailiai, gražiai 
ir išmintingai elgiasi.

Tas viskas ir kenkia joms, 
ir dėl tų dalykų nemyli ir pri
klausyti į tas dr-jas ir nieko 
neveikia. O,čia yra labai di
dis skaičius jaunų gražių ir e- 
nergingų merginų.

Bet tikimės, kad su laiku 
ir tos pripras padarys ir prisi
dės į eilę tų, kurios veikia 
dėl idėjos, labo ir ateities. 
Matyti jau vis kaskartą daugi
nas skaitlius tų, kurios jau ne- 
nor būti atsilikėlėms nieko ne
išmanėlėms.

Pažiūrėkim mes į kitų mies
tų ir miestelių merginų veiki
mą ir kėlimą savo tautos.

Tankiai matome “Darbinin
ke” paveikslus atsižymėjusių 
merginų ir pirma/"vietas užė
musias visur, kaip tai pas
kiausiai rodos buvo “Darbi
ninke” Cleveland, Ohio mergi
nų paveikslai, kurios pirmas 
vietas užėmė katalikiškose dr- 
jose ir su didžiausia energija 
darbuojas dėl idėjos.

Atminkim, kad mes laimę 
galim rasti pas savus, savų 
pažiūrų asmenų. Ar gal būti 
meilė tarp dviejų skirtingų pa
žiūrų lyties asmenų. Gali būti 
meilė tik laikina: Meilė pra
gaištinga, meilė suviliojanti, 
kuria daugiausiai patraukia 
prie pražūties...

Kaip tankiai tinkas gyveni
me ir suėjus į poras po neku
rto laiko priseina raudoti ir 
net persiskyrimai ir suirimas 
viso gyvenimo ant visados. Ži
noma, tinkas ir tarp, vienuodų 
pažiūrų žmonių, bet ne tiek.

Ar gali sutikti ugnis su van
deniu? Kas vienam šventa ir 
prakilnu, tas antram biauru. 
Vienas savo idealus girs, ©an
tras niekins ir jais biaurėsis. 
Tai ar gal būti sutikimas tarp 
tokių ypatų? Ne.

J. Bemokslis.

POQUONOCK, CONN.

Graži pramogėlė.

Geg 20 d. š. m. SLRKA 45- 
ta kp. surengė balių,. su lietu
viškais ir svetimtautiškais šo
kiais ir lekiojančia krasa Žmo
nių buvo ne daugiausia, mat, 
vieni alutį traukė saliūnuose, 
o kiti vėl kitur. Gavusieji 
daugiaus atvirlaiškių laimėjo 
dovanas.

Pirmą dovaną laimėjo p-lė 
Marcelija Leišiutė — “Pažan
gą” metams. Antrą — laimė
jo EčL Juškevičiukas $2.00 ver
tės lietsargį. Trečią laimėjo 
p-lė Lina Vilimaitė — “Žvirb
lį” pešti čieliems metams. Ka
dangi vakaras buvo be svai
galų, tai ir susirinkusieji ja
me linksminosi gražiai ir pado
riai.

Pelnas mm šio vakaro bus 
skiriamas padengimui delegato 
kelionės lėšų į SLRKA. Seimą,

dinti į dvi savaiti; praeina 
tos “dvi savaiti” tai vėl lau
kiama dviejų, ir taip mulkina 
mūsų nekuriuos tamsūnėlius.

“Katalikas” pereitame nu 
meryj pagarsino, būk J. M. 
Chicagos Arcivyskupas^ Mun- 
delein užginsiąs vartoti lietu
vių kalbą mokyklose. Labai 
indomus dalykas, kad ‘‘Kata
likas” gailisi lietuvių, kurių 
J^M. Chicagos Arei vyskupas 
nei manyti nemanęs ameriko- 
ninti. Didelė gėda, kad “Ka
talikas” eina takais geltono
sios spaudos” ir savo žiniose 

■tokius nebutniekius teikia skai
tytojams. Yra tai tiesiog pa
žeminimas, kad katalikai pa
laikydami tą laikraštį, gauna 
net katalikiškas žinias suterš
tas, be jokios sąmonės. “Ka
talikas” turėtų tą pranešimą 
būtinai trumpam laike atšauk
ti.

/ Z.

' CHICAGO, ILL.

Nesutiko.

Po dviejų savaičių streiko 
The Western Foundry Co. iš
davė sekančias išlygas darbi
ninkams: Kompanija prirengs 
smėlį molderiams dykai. Jei 
molderis pats smėlį prirengs 
dėl darbo, tai kompanija mo
kės 12įc. už kožną florą į die
ną. Darbo valandos bus per
mainytos, bus 56 valandos-sa
vaitėje, 6 v. subatoje. Dar
bininkams bus mokama laikas 
ir pusė už viršlaikį po 10 va
landų dieną darbo. Visi dar
bininkai, kuriems buvo moka
ma nuo $2.00 iki $2.20 į dieną 
gaus į valandą daugiaus, vi
si darbininkai, kurių mokestis 
buvo mažesnė, kaip $2.00 į 
dieną, tai gaus po ljc. į valan
dą daugiau.

Visi darbininkai, kuriems 
buvo mokama nuo $2.25 iki $2. 
50 į dieną, gaus po 2c. į valan
dą daugiau. Formų dirbėjai 
gaus 3c. į valandą daugiau. 
Molderiams, dirbantiems ant 
štukų, mokestis kuri buvo įves
ta pirm sausio 1, 1916, bus pa
kelta mokestis ant 35c. į dieną 
išskiriant floro ir benčiaus. 
Darbininkai dirbanti ant štukų 
prie core ir tekinimo, mokes
tis, kuri buvo įvesta pirm sau
sio 1, 1916, gaus mokestį ant 
tiek, kad dienos darbas atneš 
25c. į dieną daugiau.

Darbininkai atlaikė savo su
sirinkimą ir nutarė neiti į dar
bą, kol neišpildys visų reika
lavimų įvedant 9 valandas dar
bo į dieną, o mokesties už 10 
vai., subatoj 5 vaL o mokes
ties už 10 mokama. Skebų nė
ra, nieks nedirba, tikimės 
laimėti. Darbininkai eina ran
ka į ranką.

Stasys.

BRIGHTON, MASS.

Ot vestuvės, tai vestuvės.
Pirmą syk Brightone padarė 

tokias pavyzdingas vestuves. 
O tos vestuvės buvo 21 geg. 
Vytės 53 kuopos, p-lės Onos 
Grigalauskiutės su Antanu Ku- 
previčia. Abudu kilę iš Lie
tuvos, Kauno gub., Telšių 
pav. O tas svarbiausis daly
kas, kad visi atsiminė savo tė
vynę Lietuvą ir savo brolius 
alkstančius. Vos pratarus A 
Baužinskui apie aukas, visi 
nutarė padaryti tuoj kolektą ir 
sukolektuotus pinigus nutarė 
pridėti prie šv. Jurgio dr-jos. 
Vestuvėse sukolektavo 18 dol. 
50c. Aukavo šios ypatos: A. 
Baužinskas, B. Kuprevičienė, 
A. Kuprevčius, A. Kuprevičie
nė, A. Baužinskienė, J. Kup
revičius, V. Godumas, L. Pe 
trulevičius, A. Jonušas, Z. A- 
domavičius, V; Gineitaitė, J. 
Vitkus, F. Aievskas, J. Dri- 
doliniutė, V. Skesgilas, S. E- 
kavičiutė, F. Gerulskis, B. 
Kriaučiunaitė, po vieną dole
rį. M. Klovienė ir Z. Savic
kas po 25c. Viso surinkta 18 
dol. 50. Patartina visiems 
broliams ir seserims sekt šitą 
pavyzdį, darant kolektas per 
vestuves ir Šelpti savo alkstan
čius brolius.

A. P. B. ,

CHICAGO, ILL.
(West Side) 

f?V ir sf f L C* ~ * **Bangia -vakarą. *

Subatoję, • 27 gegužio 7 vai. 
vak. M. Meldažio salėj įvyks 
vakaras su programų kurį ren
gia Dr-ja Lietuvos Brolių ir 
Seserų Amerikoje. Statoma 
scenoje vieno veiksmo komedi
ja “Nesipriešink.” Toliaus 
bus monologai, deklemacijos 
ir daug kitokių pamarginimų. 
Programą išpildys dr-jos L. 
Brolių ir Seserų Am. “Drama
tiško Skyriaus” nariai. Po 
programui bus snieginis ba
lius. Viršminėta dr-ja gyvuo
ja apie 5 metus. Turi apie 
200 narių, ir pinigiško turto 
suvirš $500.00. Moka pašal
pos ligoje $7.00 į savaitę ir 
$100.00 pomirtinės. Yra pasi
žymėjusi aukomis dėl karės nu
kentėjusiems, taipogi aukavo 
rubsiuvių streikierių fondan. 
Nepersenai sutverta “Drama
tiškas Skyrius, ’ ’ tikslas kurio, 
yra. lavintis scenos srytyje. 
Susirinkimai laikomi pirmą ne- 
dėldienį po pirmu kiekvieno 
mėnesio, F. Karvovskio svet., 
kampas Oakley Avė ir 22-nd 
Place.

Žilvitis.

BROOKLYN, N Y.

Keletas žodžių merginoms.

Pas mus, Brooklyn’e yra į- 
vairių dr-jų, į kurias gali pri
gulėti merginos bei moterys.

Aš čia minėsiu tiktai apie 
katalikiškas dr-jas. Pirmiau
siai bene bus čia koksai tai mo
terų kliubas N. Paskiaus Le
lijų Žiedo dr-ja Dar paskiaus 
susitvėrė L. Vyčių kuopa, į ku
rią ir gali prigulėti merginos 
bei moterys. Paskiausiai su
sitvėrė LRK. Moterų Sąjungos 
kuopa.

Dabarties pažiūrėkime kiek 
į tas visas dr-jas bei kuopas 
priklauso tų -mūsų merginų ir 
moterų, kiek jos darbuojasi ir 
kiek jos nuveikia? Reikia pa
sakyti tiesos žodį, kad labai 
mažai.

Pirmiausiai prašysiu tų, 
kurios priguli -priklauso, vei
kia ir nori veikti, kad neužsi
gautų. G- aš- čia paminėsiu 
kodėl mūsų merginos neprigu
li, nepriklauso ir nenori pri
gulėti į minėtas dr-jas. Su 
moterims tiek to...........

Pas mus Brooklyn’e yra į- 
vairių įvairiausių kliubų iš į- 
vairių pažiūrų žmonių. Neku
riu tikslas yra jau paskiausio 
laipsnio. Ką čia viską minėti. 
Arba nėr ko nei aiškinti — mes 
visi žinom, kokie mūsų tamsie- 
ji vai narnamai yra, kokį mok
slą jie pasiekę ir kokį sklei
džia, tai mums užtenka to.

Mūsų merginų tie minėti 
vaikinai yra geriausi prieteliai 
ir numylėtiniai. Su kuriais vi
sur draugauja, važinėja ir kaip 
amerokonai sako: “Have good 
time.”

Tai-gi dabar merginos pri
gulės į minėtas dr-jas ir sueis 
su savo mylėtiniu, kuris yra 
visai priešingos nuomonės, tai 
ką jis sako, — praded pajuokti 
visokiais būdais niekindamas 
tą dr-ją ir tuos prigulinčiuo- 
sius asmenis.

Dar ne gana to jie stengias 
pajuokti net ant gatvių ir vie
šuose suėjimuose.

Užtaigi mūsų merginos, bū
damos jų mylimosios ir bijo 
prigulėti į minėtas organizaci
jas; nors jos yra geros katali
kės vienok prijaučia savo prie
šams, kurie jas pačias pajuo
kia. Labai keista ir net gaila, 
kad tokios doros ir išmintin
gos mergaitės, pilnos energi
jos ir pačiame skaistume duo
das save suvilioti ir pažeminti 
ant visados. '

Manau, kad nereikėtų nu
rodinėti, bet pačios merginos 
žino ir mato, nes jau seiliaus 
draugavo su minėtų pažiūrų 
jaunikaičiais, kaip tai, socija- 
listais ir valnaananiais ir ką jos 
šiandien turi iš to čia; yra bent 
kelios likusios nudėvėtoms 
Dabar nežino pačios, kur pri
siglausti.

Matomai kas mūsų mergi- 
noms patinka — riebiausia 
šnekta ir šlykštūs pasielgimai. 
Tai tikrai, Štai faktas kas ir 
man pačiam yra atsitikę. Pa
sikviesk vieną iš geriausių

kuris atsiims Philadelphia, Pa.' Pruseiką. Mažai ką laimėjo 
Rodos rengėjai nemažai pelui- cicilškatsu prakalbomis. . Gal
jo. .

Jonas Jaunasis.

ATHOL, MASS.

Moterų pramoga.

Gegužio 18 d. buvo sureng
tas šeiminiškas vakaras Šv. O- 
nos dr-jos ir buvo pakviesta 
kalbėtoja p-lė Nastazija Pet
rauskaitė iš WateYburv’io. Bu
vo sulošta taipgi teatras iš 
Gurkliutės knygelės “Dvi Se
sutės.” Atliko panelės Onos 
K. Matulytė, Rožės Juozapa 
Lauškaitė. Abi gerai atliko. 
Taip-gi lošė “Girtuoklė su 
Blaivininku.” Girtuoklė buvo 
Amilija Mokštalytė,o Vinco ro
lę atliko mergina Barbora Mar
kevičiūtė. Abi atliko gerai. 
Publika turėjo juoko iš girtuo
klės. Pasakė eilių Ona Tama
šauskaitė ir M. Petrauskaitė. 
Choras mažų mergaičių padai
navo keletą dainelių po vado
vyste gerb. vargoninko pono 
Višniausko. Kalbėtoja per du 
sykiu kalbėjo . Kalbėjo apie 
blaivybę ir apie organizacijas, 
apie LRKA. Susivienijimą ir 
apie Moterų Sąjungą. Ragino 
skaityti geras knygas ir laikra
ščius. Žmonių prisirinko ne
mažai ir visi džiaugės iš gra
žių prakalbų. Buvo manoma 
sutverti kuopą Moterų Sąjun
gos, bet kad buvo vėlu, tai a- 
tidėta ant kito sykio ir astuo
nios padavė vardus, kad nori 
prigulėti. Ir daugiau girdėti 
žada prisirašyti.

K. G.

ST. LOBIS, MO.
Geg. 21 d. š. m. apsivedė p. 

J. Žičkus iš E. St. Louis, III. 
su p-le O. Vaičiuliute, kuri gy
veno pas V. D. • saliūnininką 
kurs yra žinomas kaipo cicili- 
kų perėjas.

Nors mergina buvo tamsina
ma visokiais šlamštais, bet tas 
matyt nekenkė jos sielai.

Šliubą ėmė šv. Jadvygos ba
žnyčioj kur juodu surišo neat- 
mezgamu moterystės ryšiu mū
sų gerb. klebonas kun. A. M. 
Vitkus

Geriausio pasisekimo jaunai 
porelei

Kadugelis.

dija, kad lietuviai - mažai te- 
aaiso apie cįeilistų žemišką To
jų.-

• Ten buvęs.

PHILADELPHIA, PA.

Apsižiūrėkime ką darome.

Pastaruoju laiku čion tapo 
pastatyta Lietuvių Tautiška 
svetainė. Šią svetainę statė 
ir šiaip jau žmonės pirkdami 
Šerus iš susitvėrusios Lietuvių 
bendrovės svetainės statymui. 
Šios svetainės pastatymui daug 
dirbo p. A. Užumeckis ir kun. 
Kaulakis. p. Užumeckis dar
bavosi dr-se ir agitavo, kad 
kaip greičiau būtų svetainė pa
statyta. Kun. Kaulakis tan
kiai per pamokslus ragindavo 
žmones pirkti Šerus. po pa
maldų parduodavo daugybę Še
rų. Pinigiškai daugiausia pri
sidėjo šios dr-jos: Šv. Miko- 
lo, šv. Kazimiero, šv. Stanis
lovo, šv. Cicilijos, Teatrališ
ka ir Giedorių dr-stė. ir daug 
kitų, kurios paskolino po ke
lis tūkstančius ir pirko šėrų 
kiekviena po kelis šimtus dole
rių. Svetainė jau pastatyta ir 
labai gražiai atrodo. Taigi 
dabar nevienam jau širdis sus
kaudėjo žiūrint į tą svetainę. 
Bedieviai biznieriai sumanė 
jau į savo rankas ją paimti. 
Jau bestatant svetainę pa
leido paskalas, kad p. U- 
žumeckis ir kun. Kaulakis 
norį tą svetainę parduoti. Tuo
jau sušaukė susirinkimą ir p. 
Užumeckį, vaduodamies tuo- 
mis paskalomis, prašalino iš 
bendrovės prezidento. Į val
dybą išrinko bedievius saliūni- 
ninkus. Dabar tie džiaugiasi, 
kad jau jų rankose salė Tuo
jau išdavė svetainę socijalis
tams prakalboms, kurie der
gė tikėjimą ir visus veikian
čius žmones šios svetainės sta
tyme. Bažnytinių dr-jų pri
tarimas toj svetainėj nupuolė. 
Tuom pat sykiu saliūnininkai 
sumanė išrendavoti svetaiftę 
biedievio Mockaus prakalboms, 
bet kada išgirdo, kad bažny
tinės dr-jos neužganėdintos, 
sumanė panaudoti politiką. 
Tuojau per borddirektorius at
sakė Mockui svetainę, kad pa
sirodžius, jog jie nieko bend
ro neturi su juo. “Girdi, mes 
dabar neduokim niekam salės, 
pakol parsiviliosim bažnytines 
dr-jos į tą svetainę susirinki- 
nus laikyti, o kada jos jau bus 
pas mus, tada mes galėsim 
daryti kaip mums patinka.

Broliai apsižiūrėkim, ką da
rome. Jeigu jie šitaip elgia
si, nieko bendro su jais dau
giau neturėkim. Pasidarykim 
gerus raštus, kad jie mūsų pi
nigais nepasinaudotų, o susi
rinkimus męs laikėme per daug 
metų pobažnytinėj svetainėje, 
galime ir ant toliaus laikyti. 
Juk žinome, kad toj svetainėj 
bus kliubas ir ten girtuokliaus 
per dienas ir naktis. Kada 
męs nuėję ten laikyti savo su
sirinkimus ir susinešim savo 
šventus paveikslus ir kryžius, 
o girti bedieviai pradės ant jų 
spiaudyti ir keikti, kaip tada 
jausis kiekvienas geras krikš
čionis, girdėdamas keiksmus 
ant Dievo ir kunigų. Priegtam 
mūsų moters išleidžia savo vy
rus į bažnyčią blaivus ir ten at
lieka susirinkimus po pamaldų 
ir pareina blaivus namo. O 
kada laikysim svetainėj susi
rinkimus, tuoj po susirinki
mų tems vienas kitą į kliubą, 
kur pragers netik pinigus, bet 
ir protą ir koks tada šeimy
nos likimas lieka. Priegtam, 
kada draugystė nueis į tą be
dievių svetainę susirinkimų 
laikyti, kaip tos moters ar mer
ginos • jausis, kada girdės kei
ksmus ir piktžodžiavimus gir
tų. Čia daugiausiai turėtų 
atkreipti atydos klebonas kun. 
Kaulakis, kad sušauktų virš- 
minėtų dr-jų susirinkimą ir ap
kalbėtų plačiai šį dalyką, kad 
paskui nebūtų per vėlu, kada 
jau ten nusikraustys.

z
Taigi mes turėtumėm at

kreipti daugiau atidos į savo 
lietuvius biznierius, kurie bjau
riai veidmainiauja. Pas mus

L0WELL, MASS.

Tag Day.
20 d. gegužio buvo Lowell’- 

yje “Tag Day,”rinkimas aukų 
nukentėjusiems dėl karės. Su
rengė vietinis klebonas su pa- 
gelba komiteto iš svetimtaučių. 
— Buvo 62 rinkėjai — didesnė 
dalis vaikai. Surinko $603. 
50. Išlaidos buvo $35.40. — 
Pelno $568.10. Daugiausia 
surinko: — p. Jadviga Kviet- 
kauskiutė $47.79, Kn. J. Ole- 
chnavyčius $43.30^ p. Diškiavi- 
čiutė Pranė $28.16; Trunciutė 
Uršulė $20.90; Juozas Balevi- 
čius (5 metų amžiaus) $13.72. 
Prie atidarymo krebių buvo:— 
kun. Antanas Jusaitis, kun. 
J. Olechnavičius, Hor. James
E. O’Domell, Majoras, p. John 
H. Kivlan, W. H. Caroley, 
Aukos nusiųsta Tautos Fondui 
Chicagoje

Kun. J. Olechnavičius.

HOMESTEAD, PA.

Atitaisymas.

“Darbininko” No. 58 pasi
taikė klaida. Minėtam nnme- 
ryj šiap tilpo: A. Vismontas ir
F. Mileika. Turėjo būt A. 
Visminas ir F. Mileška. Antra 
kas link naujų biznierių. Buvo 
tilpę V. Kraujalis ir A. Gudri- 
kas. Turėjo būt V. Kraužlis 
ir A. Gudzimas.

Dobilas.

Lietuvis apdegė.

Camegie Steel Co. liejykloj 
dirbant Jurgiui Balažančiui at
sitiko nelaimė. Kada plieną 
ištirpintą leido į formas, tai 
plienas pradėjo trykšti į šalis 
ir pasiekė Jurgį Baliažantį, neš 
jis ten dirbo. Apdegė burną, 
ausis ir ranką. Ims kelias sa
vaites laiko iki galės dirbt.

OiciHstų prakalbos.
Gegužio 21 d. eicilistai turė

jo surengę siavokų sakalų sa
lėj prakalbas. .Kalbėtoją pa
rsikvietė iŠ Brooklyn, N. Y. 

jis už akių •Įebo; “Girdi aš 
neičiau į bažnyčią dr žš netikiu 
į ją, bet turiu parapijenams 
pasirodyti, paskui neis gert, 
arba pirkt.”,.. Kitas vėl sako: 
“Aš neinu į bažnyčią, bet ka
da yra metinė kolekta, tai duo
du dolerį, kad katalikai pa
matytų, kada bus išdrukuota, 
jog aš neesu bedievis.” To
kius mes turėtumėm vyti iŠ sa
vo tarpo ir jų visai neremti, 
kurie yra pasivertę vilkais a- 
vių kailiuose.- •*'

. Z K B.

IŠCHICAGOS.

(Bridgeportas)

Naujas Tautos Fondo skyrius. 
Panedėlyje, gegužio 22 d.

Šv. Jurgio parap. svetainėj, 
susirinkus darbštesnių žmonių 
būreliui, tapo sutvertas T. F. 
skyrius, 32-ras iš eilės. Šio 
skyriaus valdyba išrinkta se
kanti: Pirm. A. A. Šlakis, vi
ce-pirm. M. Žaldokas, rašt. A. 
H. Nausėdienė, ižd. P. P. Bal
tutis, iždo globėjai: M. Januš
auskienė ir M. Gurinskaitė.

Čia pat susirinkusieji suau
kojo į T. Fondą $13.85. Pirm, 
p. A. A. Šlakis, gražiai prašne
ko į susirinkusius, skatinda
mas darbuoties aukų rinkime. 
Šis skyrius žada būti vienas 
iš veikliausių. Manoma į' jį 
įtraukt žymius amerikonus ir 
darbuoties kiek tik bus galima.

Tame pačiame susirinkime 
išrinkta ir komisija į T. F. Sei
mą, susidedanti iš sekančių: 
A. H. Nausėdienė, M. Žaldokas 
ir adv. A. A. Šlakis.

Labai pageidaujama būtų, 
idant kad daugiausiai Bridge- 
portiečiai darbuotūsi mūsų 
taip baisiai nuskriaustai Tėvy
nei — lai mūsų darbas neužsi
baigia vien gražiais prižadais 
ir sumanymais, bet lai jie bū
na įvykinti.

Bridgeportietė.

SHEBOYGAN, WIS.

Atitaisymas. ' i

“Darbininko” no. 51 buvo 
indėta, jog Šv. Juozapo dr-jos 
mitingai atsibūna paskutinia
me mėnesio nedėldienyje. Tai 
klaidingai. Ta dr-ja savo su
sirinkimus laiko pirmame mė
nesio nedėldienyje.

J. E.

POVILAS ANTANAVIČIUS, 

vienas iš gabiausių artistų 
Brocktone, narys Vyčių 1 kuo
pos, bažnytinio choro ir žv. 
Kazimiero Dr-jos. P. Ante- 
navičia labiausiai yra atsižy
mėjęs kaipo komikas. Kaip tai: 
čaM čiaplinas, Sliomkl ir tt. 
Vienas iš smarki arerių taaėbal- 
lininkų Vyčių 1 kuopos rately
je. Dalyvauja ir su noru pri
sideda prie visų viešų pramo
gų surengtų katalikų visuome
nės. Jis yra Amerikoje gimęs 
ir augęs, bet visados yra tik-



ag
“ ?%rv£^ r,'

80

"DARBININKE“ GAUNAMOSNebūk be katalikiško

Dėdės Jackaus
patarimai

DIENRAŠTIS

Draugas Publishing Co.

Chicago, UI.

Girardville, Pa,

Cimbalevičia,

Norintieji pirkti rašykite:

242 W. Broadway, So. Boston, Mass

Fondo Skyriai,

ką jiems su 
reikėtų pa-

“DARBININKAS”

Darbi- 
prenu 
Darbi

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO DRAUGUOS

“Draugas

“EŽYS”
(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

Gyvojo Ražančiaus 
: Lapeliai :

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

Maršalka — Elena Valavičiūtė,
23 West St.

“ŽVAIGŽDĖ”
(Mėnraštis)

Metams $2.00.
3554 Richmond Street, -::r -:- Philadelphia, Pa.

DĖDE JACKAU: —
Anuomet, Vištijados lai

kuose, kada p. Balutis pradė
jo rašyti “Lietuvoje” apie 
vištas ir vištukus, Bostone į- 
sisteigė “Ateitis.” Męs tikė
jomės, kad “Ateitis” bus tai 
gera ‘ ‘ tautiška višta, kuri pri- 
perės gražią tautišką vištuką. 
Bet virto kitaip. Bostono “A- 
teitis 
“dzivolongą.” 
ščiai, nei pelė: 
šikšnosparniai, v- _ • ciais.

ŠV. MIKOtO ARKANIOLO 
DRAUGUOS VALDYBOS

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

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

te veikti. Gaukite iš Centro 
e atstovus i T. F. koi 
- Seimas nebetoli.

išperėjo kaž kokią 
Nei tai pauk- 

Būtą lyg 
bet su ragu- 

Spėjama, kad turėjo 
pribūti kokia “gegužė,” kuri 
pridėjo savo kiaušinią į sveti
mą lizdą. Gaidžiai t.y. “A- 
teities” Bendrovės nariai, tik 
stebisi žiūrėdami it pelėdos į 
tuos neva savo vaikus. Ją 
padėjimas daug kvailesnis, neg 
tos anties, ką išperi vištukus. 
Ar negalėtum, Dėde Jackau, 
jiems ką patarti, 
taja nauja veisle 
daryti ?

DARBO PADU 
15S COURT ST.

ir pamatysi laisvamanią ir cici
liką karaliaus ramus Dėdė Jac
kus). Dabar ar negalėtum man 
ištlumočyti (o dolerį ar turi? 
Dėdė Jackus) delko soeijalis- 
tai Lankeliškiuose monopoliu 
sudaužė (Dėlto, kad mono- 
poliuj daug socijalistišką ka
lakutą raudonais gurkliais sto
vėjo. Mat norėjo juos paliuo- 
suoti iš kapitalizmo nagą ir in- 
vestinti savo laisvose ventrobo- 
se Dėdė Jackus), delko Barti
ninkuose valščiaus kasą išplė
šė, o žmonią vekselius vėjais 
išnešiojo? (Baigales, tai tu 
ligšiol nežinai, kad socijalis- 
tiško katekizmo 5 prisakymas 
skelbia: kas tavo, tai ir ma
no, o kas mano, tai-tau špyga 
panosėn. Dėdė Jackus.) ir del
ko nuo Vilkaviškio iki Gižą vi
sus telegrafo stulpus nupiovė? 
(Mai džingus, juk jie manė, 
kad tai Pilviškią bobą dešros, 
tai ir pasinorėjo jiems ją para
gauti. Dėdė Jackus) ir šuns- 
ką prabaščiaus žalius ragius 
nuvežė (Well... ciciliką nuo- 
mane, tai buyo visai ne ragiai, 
bet kepti unguriai, kuriuos jie 
beveždami ir sukramtė Dėdė. 
Jackus). Gi dabar atvažiavę 
Amerikon prie socijalistą vei
kėją priklauso ir žmonės moki
na, kaip išsiliuosuoti iš po ka
pitalistiško jungo (O kas-gi, 
jei nebūtą Amerikoje cicilistą, 
žmonią protus kvailintą ir 
laisvas mergas užlaikytą. Juk 
be cicilisto, žmonės negalėtą 
šviesą išvysti, o tuomet gud- 
nait visoms kilbasams, česna
kams, kurią cicilistai tiek pėt- 
nyčiose suvalgo. Dėdė Jackus.) 
Būk loskavas, Dėdė Jackau, 
pasakyk man ar jie nuo Bim
bos gavo “dūko sviatovo” 
(Nevermai, Bimba jau senai į 
pragarą nukeliavo, gi dabar" 
visais dūkais mūsą cicilikus 
Brigida aprūpina, žinai ta, ką 
Worcesteryj ant mėšlyno su 
“Šake” “Kardą” surado. Dė
dė Jackus.) ir ar jie turi čen- 
čią prieiti prie amerikancką 
prabaščią žalią rugią (Ir labai 
norėtą nors ropomis priropuo- 
ti, bet labai bijo radkio, kurs 
klebonijos duris sergsti. Dėdė 
Jackus).

, "VVorcesteryj ponas de von 
Bogačevski iš So. Bostoąo, be
laikydamas “cicilistams” mi
sijas, nesugavo savo parapijon 
nei vieno “ciciliko” ir ne gavo 
anei vieno cibulio savo kasos 
sustiprinimui. Matydamas, kad 
viskas eina ant šuns uodegos^ 
balandžio 2 dieną paskelbė 
naujas misijas “cicilikams.” 
Išpūtęs savo laisvąją kratinę, 
ir zubus dviems sprindžiais at
kišęs pirmyn, “cicilistą” mu- 
čelninkas apreiškė savo vier- 
niems parapijonams, kad visi, 
kurie turi Lietuvoje savo tė
vus arba gimines kreiptųsi pas 
jį, o jis uždyką patarnaus. 
Atsirado nemažai tokią, kurie 
ponui de Bogačevskiui į delną 
bučiuodami prašė, kad jis 
jiems patarnautą. Bet dabar 
“ciciliką” mučelninkas jau sa
ko, jei kas nori savo giminių 
susiieškoti, tai nebeužtenka į 
delną pabučiuoti, bet reikia ir 
vieną dolerį priduoti. Tai-gi 
kas dabar nori sužinoti apie 
savo gimines "Lietuvoj®, tegul 
tuojaus atsikreipia pas “cici
liką” mučelninką, kuris prisi
rinkęs pinigą, gal vėl numirs, 
ir daugiaus iš numirusią nepri
sikels ir visi doleriai nueis 
kun. Dūdai ant apieros.

Worcesterio demokratai.
. -

Cknpodin Dėdė Jackus: —
Pirmiausia aš norėčiau ži

noti (kas daug žino, labai 
greit pasensta Dėdė Jackus) 
ar tu ženotas, ar singelis (sin- 
gelis, singelis, pons Cimba
levičia. Jei turi kokią Cim- 
balo dudkę, gali man prisiųs
ti, gal ir apsivesčiau ir tave 
ant vestuvią pakviesčiau Dėdė 
Jackus), ir kokios gubernijos? 
(Nagi, tos pačios, kuri yra,- 
Čimbalą viešpatijoj, Birbinią 
šteite. Jei nori mano Jacku- 
čius aplankyti, lįsk pro kiauro 
maišo dešinę kertę, pračiuožk 
pro beržą tvoros spragą ir, pa- 
sikrapinęs laisvamanią vande
nėliu, dirstelėk po kairei —

Pone Gervazai: —
Tais slauniais metais, kuo

met iš “Ateities” tikėtasi 
tautišką vištuką, iš Lietuvos 
Amerikon demokratiškoje aldi- 
joj atplaukė ponas Rimka. Jis 
sužinojęs, kad Bostone randa
si labai dėsli višta “Ateities” 
gardelvj, pasuke savo oglob- 
lias čia ir maloniai “Ateitis” 
bendrovininką priimtas nutupė 
ant kiaušinią ir pradėjo perėti. 
Po kelią mėnesią laiko “Atei
ties” bendrovininkai nutarė 
paveizėti, ką-gi tokio lietuvis- 
demokratas ištupėjo.' Žiūri ir 
stebėsi — tokią dzivolongą 
dar, kaip gyvi, nėra Bostone 
matę. Negalėdami naujij gy- 
vunėlią priskirti nei prie kata
liką, nei prie tautininką, f nei 
prie socijalistą, šaukia susiva
žiavimą, kuriame vienbalsiai 
nutaria kreiptis pas Dėdę Jac- 
ką, kad jiems išvirozytą, ką 
tie dzivolOngai reiškia.

Dėdė Jackus maloniai “a- 
teitininkus” priėmė ir šventa- 
blyvai pažadėjo ją prašymą iš
pildyti ir, žinoma, tuojaus 
pasiuntė net pačiam Liucipie- 
riui telegramą apie naujus 
Bostono cudus ir sykiu su tele
gramų vieną naujos veislės gy
vūnėlį. Liucipierius, kaipo 
vožna asaba, ilgai jokio atvie- 
to nedavė, bet šiomis - dieno
mis štaf kokį atsakymą atgra- 
mozdinO'. —

—Naujos veislės raguočiai, 
tai čia nei velnias, nei gegu- 
tis, tik “Ateities” cicilikutis, 
arba, taip sakant, tikras Rim- 
kutis.

Dėdė Jackus tą atvietą ir 
paskelbia šiuo žygiu So. Bosto
no lietuvių demokratiškos viš
tos gerbėjams: Gudbai!

Dėdė Jackus.

NORWOODO LIETUVIŲ 
z DOMAI.

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

Su visais reikalais krepkitčs 
i šiuo antrašu:

PETRAS KUČINSKAS, 
61 Sturtevent Avė., 

Norvood, Mass. '

“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės lauko, pa
sakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų tėvynėje Lietuvoj, 
skelbia įdomiausius atsitikimus iš viso pasaulio, žinios 
paduodamos kuogreičiausiai.

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių kataliką 
draugijas, rūpinasi ją reikalais.

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

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.

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

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

Atskiras numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

KURIAS NURODĖ TAUTOS FONDO VALDYBA

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

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

intraukta | aukų rinkimų Lietuvos reikalams.



MUSŲ LAIDOS KNYGOS

Prakalbų Rengėjams

kaltins žmoni
Surengtas Vienam Balsui ir Piano

MEILE
Jau išėjo iš spaudos

Galima Gauti “Darbininko” knygyne

242 W. Broadway,

“DARBININKO” LEIDINIAI

“DARBININKAS

aujas Veikalas

1 Imk ir Skaityk. Parašė F. V., P. G. ir F. K. 48 pusi.
Aiškiai, gražiai, suprantamai, vaizdingai išdėta gir
tybės pragaištis, organizacijų nauda ir rekalingumas, 
gerai išguldyta apie geriausias organizacijas, įtiki
nančiai aprašyta apie spaudą___________________
2 Darbininko Dovanėlė Darbininkams. Parašė F. V.
32 pusi. Talpina auksinių nurodymų, patarimų, per
spėjimų kiekvienam darbininkui_________________
3 Iš po Darbininko Plunksnos. Parašė F. V. 32 pusi.
Rinkinys gražių .vaizdelių iš darbininkų gyvenimo; tin
ka pasiskaitymui seniems ir jauniems___________
4 Komedijėlės. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 pusi.
Knygelėje yra: Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, 
Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Visi šie vei
kalėliai pilni gardaus juoko. Kiekvienas norįs len- 
gvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti šią knygelę. 
Veikalėliai labai tinka lošimui___________________
5 Teisybės Vardan. Parašė F. V. ir Uosis. 32 pusi.
Toje knygelėje išrodyta, jog viena tėra teisybė ir iš
dėstyta atskalūno Jono Huss’o herezija___1_______

“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.

Muzika A. Aleksandravičiaus. 
Žodžiai L Šilelio.
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Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

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

LIETUVIUS.

GERIAUSIOS 
PARMOS.

Norintieji pirkti gerą farmą 
budinkais, Sodais, apsėtais

•
V. LUKOSEVICIA,

Tel. So. Boaton 270
DR. JOfflf MacDONNELL, M. D.

Galima susikaUttii ir lietaviiskai. 
Ofiso valandos:

Rytais iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

ki
į

Visokios rūšies kuponus nuo 
ei garėtą ir tabokos tuoj atneški
te.

Tel. Orford 4900.

J. P. TUINYLA

r. 
<į

Akią Specijalištas. 
Prirenka akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399* BROADWAY.SO. BOSTON.

. Gerai už juos užmokame.
Philip Brown 
Tabakininkas

C. Street, kertė Broadway.
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PLATINKITE TARP SVETIMTAUČIŲ LIETUVIŲ 
LAIKRABTĮ ANGLIŠKOJE KALBOJE

Visokie kvepianti 
muilai 10, 15 ir 25c. §

Perfumos visokią gčlią 25, 
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

Vietines aaios. kur ji buvo pa-
daryta. Mės nedėsime.

Žilvičiui, Chicago, HL — 
Tokią žinutę reikėjo traputį 
anksčiau priduoti.

LDS. 1-OS KUOPOS SUSI-
- RINKIMAS. .1

Ketvergo vakare 25 d. geg. 
ažnytinėj Sv. Petro svetainėje 

atsibuvo Lietuvią Darbininką! 
Sąjungos 1-os kuopos susirin-| 
lamas, f

Kalbėtasi apie tai, po kiek 
laiko mokytį ^streikininkams 
šalj^iž FoiHto, K y
kurį manoma įsteigti pne L.
D. S. centro. . Taip-gi svarsty- Kiekvienam žingeidu pama- 
ta apie organo kainos nustaty- i mit kiek lietuviškas jauni- 

dėta Ilki sekaūčlb susirinkimo 
šią dalyką apsvarstymas.

Nutarta 3 d.'tnrželio turėti 
šeimynišką vakarienę. Įžanga 
būsią , L..

Laimėjo 6 narius.
Prie kuopos prisirašė 6 

nauji nariai.
Mūsą kuopa. Sparčiai auga. 

Tikimosi, kad iki Seimui mūsą 
kuopa išaugs iki 100 narią.

Tai-gi 100 narią 1-0j kuopoj 
iki Seimo.

NORWOOD, MASS.

Baseballninką imtynės

Didžiausis pikininkas, pui- 
I kiausi fėrai ir balius atsibus 
30 d. gegužės May, 1916 metaįs ■ i —. • • •

Paieškau savo bro 
po Geądroliaus, jis paeina i 
Gelgaudiškią parapijos, Baš 

Ičią kaimo, Suvaiką gub. Pir- 
| ma gyveno Leviston, Me., o 
! dabar nežinau kur yra. Kas 
žinote meldžiu parašyti ar pats 
teatsišaukia ant šito adreso: 

Marcelč Daunienė
175 Park St.

LEWISTON, ME.
t 
l

DARBININKAS’

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimaviči us) 

Prtanimo
Nuo 2 iki S po pmc. Nuo 7 iki 8 vakaro 

502 BBOADVAY Cor. G ST. SO. BOSTON.

TEL; BACK-B*Vn2O<T

DR. F. MATULAITIS
Ofboodynoe Gydo*vi«okia8fligM
1-3 P. M- 7-» P Jf. PriBtoriaUkiiriuB.

419 BovlstonSt, Bestos, Mass.

TeL So. Boaton 2M

Bet dėl vėlaus laiko ati- mas V™ išsilavinęs žaismėse.

Antan-s.

L. VYČIŲ 17 KP. EXTRA 
SUSIRINKIMAS.

Seredos vakare, 24 d. geg. 
bažnytinėj svetainėj atsibuvo 
L. Vyčią 17-tos kp. extra susi
rinkimas. Susirinkimo tiks-, 
las buvo prisirengti prie Field 
Day, kuris buvo rengiamas ant 
30 d. geg.

Išrinkta komisija tam dar
bui iš sekančią ypatą: J. Joku- 
bausaks, L. Švagždys ir p-lė 
Ona Pratošiutė. Taip-gi įga
lioti tie patys asmens surengti 
ir L. Vyčią N. Anglijos kuopą 
bendrą išvažiayimą. Dieną 
paskirti ir programą Surengti 
įgaliota komisija.

Lietuvos Vyčią 17 kp. mė
nesinis susirinkimas atsibus 
nedėlioj 28 d. geg.

Antan-s.

Progą tą pamatyti turime 30 
d. gegužio (Memorial Day), 
nes tą dieną 10 vai. ryto bus 
imtynės Norwoodo Vyčią Base- 
ballininką su Brocktono Tea- 
mu. Po tam šokiai, pamargin 
ti fėrais. Po pietą gi imtynės 
Woreester’io BasebaRininką su 
Cambridge parapijos Teamu. 
Pagalinus pikninkas su žaismė
mis, fėrai ir šokiai iki vėlai 
nakčiai.* Todelei kas nori nau
dingai ir linksmai praleisti tą 
dieną, teatvažiuoja į Nor- 
wood’ą. Pradžia 10 vai. ryto. 
Įžanga ypatai 25c. Pelnas ski
riamas parapijos naudai.

Rengėjai.

Namas! Namas!
NAMAS ANT PARDAVIMO.

Labai greitai noriu parduoti, 
nes išvažiuoju kitan miestan.- , *Pardavimui namas randasi po No. 
213 Gold str., o savininką galima 
matyti 116 Bowen st.

Namai 3 familiją, randos ne
ša $26.00 mėnesyje. Turi 12 rū
mą. ...

Parsiduoda pigiai.

Paiekau draugo Juozapo 
Pavidžio 4 m. kaip Amerikoje. 
Kauno gub., Ukmergės pav., 
Ušpalią par., Mikėną kaimo.

Malonėkite pranešti šiuo ad
resu:

DR. JOHN P. JONĖS 
Ofisą valanda*

PHYZIKAS ir SŪRGUUS 
SpeaHSkai atlieka viaokin* Hogiauaiu* 

gydymo* ypatingai ra aloctrani*. 
392 Breadtray, tarpe E. ir f gaivia 

SO. LCSfch, EAS.

7 Iki 9 po pi at.

B. Masiulis
282 Silver St
SO. BOSTON, MASS.

BŪTINAI REIKALINGAS 
atsakantis vargonininkas, ge
rai suprantąs savo amatą.

KUN. E. GRIKIS,
404 Church Street, 

New Britain, Conn.

Subatoj, gegužio 27 d. Rod- 
dy salėj, 58 Market St. atsibus 
LDS. 22 kuopos susirinkimas. 
Visą narią 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 nereikėtą 
daryti mitingą. Nereikės nei 
už salę mokėti.

Valdyba.

PARSIDUODA FORNIČIAI.

Parsiduoda 6 rūmą forničiai: 
gražūs pijanai, 6 kamodės, 4 lo
vos ir kiti reikalingi šeimynai ra
kandai. Gera proga ingyti ge
rus rakandus. Pasiskubinkite 
atsišaukti, nes fomieią savinin 
kai tuojaus apleidžia So. Bostoną.

Kreipkitės šiuo antrašu:
JONAS WITRAKIS, Z

663 Fourth St., So. Boston, Mass.

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

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.

Valandos 
nuo 9 vai. ryt* 
iki SivaL vakare.

NaMBcmii 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai vakare.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS tAPALIS 

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

tės darbus prideramai. 
KAINOS NEBRANGIOS.
Ofisas Gyvenimas

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

Reikale kreipkitės pas vienatini lietuvį išdirbėją šią 
dalykėlių: visokią ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardą, guzikučią, metalinių anameliuotą ir padengtą ee- 
luloidu. Išdirbu šarpas, vėliavas, kartinas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
prašalinimo neteisingą informaciją, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom.

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

Vienatine Lietuviška S
i
M 

Bostone ir visoje Massachusetts valstijoje. Gyduolią gaM- H 
te gaut kokios tik pasaulyj vartojamos, bet ypatingai ge- 

ros sekančios gyduolės. • z R

1.00 b

STREIKELIS. ‘ -
American Sugar R. Co. dar

bininkai streikavo liuodotojai 
cukraus iš garlaivią. Strei
kavo 4 dienas ir streikas lai
mėtas. Ko norėjo, to ir ga
vo. Darbininkai turėjo 40c. 
į valandą o dabar išlaimėjo 
10c. daugiau į valandą, tai da
bar turi po 50c. į valandą. O 
jeigu reikėtą dirbti virš laiko, 
tai gautą $1.20 į valandą. Tai 
matot, kur yra žmonią susi
pratimas. Botas stovėjo 3 die
nas ir niekas nedirbo. Kompa
nija iš nekantrumo gązidino 
darbininkus, jog siąs botą į 
New York’ą ir ten išimdinės. 
Tai darbininkai, girdi, darbo 
neturės. Bet darbininkai ne
nusiminė, o savo laikėsi. Ir 
be jokią muštynią ir barnią tu
rėjo darbininką reikalavimą 
išpildyti.

ANT PARDAVIMO.
6 rūmą namas, gerai pabuda- 

votas, iš fronto ir užpakalio pia
zzos, šiltas vanduo, elektriką, vi
sokie moderniški įtaisymai. Lexin- 
gton, 5c. važiavimo.

Kaina $3.200.

7 rūmą (stucco) visokie mo
derniški pagerinimai, šiltas van
duo, elektriką, kieto medžio as
la, piazzos, apie 10.000 ketv. pė
dą žemes. West Rozbury. 5 c. 
važiavimo. Kaina $2.700.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
J. Miliauskai, Brooklyn, N.
— Klaidos atitaisymą rei-

<■ 5 labai geri lotai namams (Ne- 
ponset tiltas) arti pianą dirbtu
vės ir Neponset upės. Patogu 
visais atžvilgiais.

Kreipties pas:
Janson ir Pumpurui

718 Washington Str., 
Dorchester, Mass.

Rengia Šv. Petro ir Povilo Draugija

BUS UTARNINKE,

30 d. Gegužio-May, 1916
Prasidės 2-rą val.po pietą ir trauksis iki vėlai naktį.

B LIETUVIŲ SALEJE, 
kampas E ir Silver Sts., So. Boston, Mass. 

VISAS NUO BALIAUS PELNAS SKIRIAMAS SUŠEL 
PMUI NUKENTĖJUSIU NUO KARES LIETUVOJE.

NELAISVIŲ PAIEŠKO
JIMAI.

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

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

Mikolas Kueonis, 
Kriegsgefangenenlager 

No. I, 22 Compagnie.
Altdamm, Germany.

Pasiuvam drapanas sulig nau
jausios mados ir pagal Jūsą noro.

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

(Castle Sąuare’s Block’e.)

Paieškau pusbrolus Jurgį ir 
Gendrutą Ličauskius, dar Jo
ną, Praną ir Baltramieją Sta
nevičius ir Limenovą Kaligą. 
Aš esu iš Suvaiką gub.. Mari
jampolės pav., Panemunio gmi
nos, Pilėną kaimo. Atsišau
kti adresu: 
z Juozas Stanislovaitis, 

Kriegsgefangenenlager 
No I, 15 Compagnie 

Altdamm, Germany.

UETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

PETRAS MAKAREVIMUS,
(Arti lietuvią bažnyčios) 
105 So. Meade Str., 

Wilkes-Barre, Pa.

f T t t t t T t T ❖
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Užlaikom didžiausia krautuvę 
deimantą, laikrodžių ir visokią 
žiedą, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
ant lengvą išlygą. Reikalauja
me agentą kiekvienam mieste Su 
vienytą Valstiją ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už 
25 centus štampų.

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

DYKAI ICE CREAMAS, DY
KAI CIGARAI.

Kas tik pirks ką nors ma
no krautuvėj gaus.dykai mer- 

Į ginos ice creamo, vyrai ciga- 
f rą. Pasiskubinkit, nes tas 
bus trumpame laike, turiu iš- 
sikraustyt ant maršo paskum 
negausite nei už pinigus

P. Vareika
317 W. Broadway So. Boston,

Reikalaujama Merginų 
nuo 21 metą iki 30 m. amžiaus 
mokytiės darbo vienoje iš di

džiausią dirbtuvią Naujoje 
Anglijoje.

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

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

Dėl pilną informaciją kreip
kitės prie Employment Office

Hood Rubber Co.
B. WATEBTOWM, MASS.
Imkite Watertown karą nuo 

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

A Plea for the Lithuanians
10 e. numeris.

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

Labai mažai svetimtaučiai težino apie lietu 
skleiskime žinias apie savo tautą, platindami m 
raštį. -v
Adr.: REV. J. J. K AULAKIS,

324 Wtiarton Street, ::: ::: Philadelphia, P

GERA PROGAI
Gramatika angliškos 

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

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

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

si 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, 

I Hudson, N. Y.

Boston, Mass

Išmaino pinigus, parduoda 
Laivakortes ir geležinkelio ti
kėtus į visas dalis pasaulio.

i narduoda krautuvėms 
nomis deimantus, 

kitus Juveleri-

Nuo Reumatizmo
Nito slinkimo plauką

ir pleiskaną
Nuo kosulio, grippo

ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervą
Vaiką ramintojas 
Pamoda plaukams 
Nuo viduriavimo 

suaugusiems 
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis

nuo pučką
Nuo prakaitavimo koją 
Mostis ir skysčiai 

niežą ir parką

Taip-gi turiu gyduolią vėliausio išradimo, nuo visokią paslap
tingą ir kitokią ligą.

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

sąžiniškai patarnauta.
g RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
ž nežiūrint, ar jie būtą Amerikos ar Europos daktarą.
ž duolią galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiąsime jums
8 ezpresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

J K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadwaykertė C St., So. BostonJIass.

1.00
1.00 
50c.
1.00 
\00 
xo5c.
25c.

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo 

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

Pilės dėl Kepeną
Jr Inkstą

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.

Gumas nuo dantą gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

svei- 
bus

SENAI UŽDĖTAS POOL- 
RUIMIS ANT PAR

DAVIMO.
4 stalai ir cigarams pastato

mas So. Bostone, geroje vieto
je 628 ‘VVarrens St. E. Cambrid- į 
ge, Mass.

7 stalai taipgi parsiduoda 
347 Green St., Cambridge, i 
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. Telephone St. Paul 5347
GRABININKAS

IR
BALZAMUOTOJ AS.

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

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

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

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

I

su
sętuoz sojoS soįąjįpęĮoą jį SĮU^nvĮ 
nebrangiai ant lengvą išmokėji
mą, kreipkitės prie mūsą, seniau
sią teisingiausią farmą pardavė
ją Mes vienintėliai esame uždft- 
tajai ir apgyvendintajai didžiau
sios lietuvią farmerią kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius fermerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvią farmerią kolonija 
randasi ant gerą derlingą lauką 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Im- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin- 
kėj mes turime daugybę visokią 
fermą parduoti, ant kurią galime 
kelis tūkstančius lietuvią farme
rią apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 cenuta krasos 
markią, o mes prisiąsime tos ko
lonijos mapę ir pardu 
puikią fermą katalogą su d 
paveikslą iš lietuvią farmerią 
venimo. '

Adresuokite,
A KIEDIS & 00




