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Sekretorius.

PRANAS GUDAS.
surišta amžinu ryšiu. P-lė Uršulė 
litytojams kaipo eilių rašytoja.

c’’ redaktorių.

- uąjungia- 
.ganindja to 

vilktų iki pirmojo

Jau turime

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

SEIMO.
Sujuskite, sesers sąjungie

tės,. kad jūsų garsingoj orga
nizacijoj atsirastų tūkstantinis 
skaičius iki Seimo.'

1.000 NARIŲ LIETUVIU j 
DARBININKŲ 

SĄJUNGA’

čiai,
skaičū. 
seimo.
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Prancūzai visam fronte stipriai laikosi
•

Tautos Fondo 
reikaluose.

Iš Lietuvos vis daugiau ži
nių gauname, kad ne po ilgo 
laiko galėsime maistą ir drabu- ! 
žius Lietuvon gabenti. Da
bar yra laikas vėl sukrusti vi
siems Tautos Fondo skyriams 
ir visoms lietuvių draugijoms, 
kurios išvien su Tautos Fondu 
veikia ir rinkti visokiariopais 
būdais aukas.

Žinoma, už pinigus viską j 
galima nupirkti, o kartu už | 
daug pinigų perkant, T. F. i 
Valdyba, per labdaringųjų! 
draugijų pagelbą, galės pigiau 
tuos daiktus pirkti, negu 
žmonės paskyrium. Todėl gau
siai aukokime pinigais... Lai 
į Tautos Fondą plaukia aukos 
taip gausiai, kaip liejasi ne
kaltų lietuvių kraujas ir aša
ros ! Argi mūsų motinų ir se
selių dejavimai ir maldos ne
bus išklausytos ? . 
AmerikoSTiefuviai

" me su atsidavimu Lietuvos gel
bėti ? Mes lietuviai-katalikai, 
tikrieji Lietuvos tautiečiai, ga
lėtume šimeteriopai daugiau, 
aukų surinkti, tiktai supras
kime reikalo svarbą ir skubaus 
veikimo naudą. Lietuva yra 
krikščioniška tauta. Lietuviai 
katalikai, yra tikriausieji tau
tiečiai ! Ant lietuvių-katalikų 
pečių visa Lietuvos vargų naš
ta suversta. Tiktai lietuviai- 
katalikai yra Lietuvos atgimi
mo viltim.

Lietuviai-katalikai, supra- i 
te savo išganingą pasiuntinys
tę, imkitės už darbo su pride
rančiu pasišventimu. Visokie 
pašelpiniai ir idėjiniai judėji-' 
mai, šiais lakais, yra antroje 
vietoje stovinti, už Lietuvos j 
nuo bado gelbėjimą............

Tautos Fondui reikia pradė
ti aukų rinkimą sutvarkytuoju į 
būdu 
kų iškabinėjimą po visas pra
kilniąsias lietuviu-katalikų šei
mynas. Tautos Fondo skyriai į 
privalėtų susitarti su visomis! 
vietinėmis lietuviškomis katali
kiškomis draugijomis ir per tų
jų draugijų pagelbą, sutarti
nai išrinkti T. F. skyrių kolek-; 
torius, ir kartą į mėnesį rink
ti aukas tose šeimynose, ku
riose išanksto yra paliktos T. 
F. kortos (blankos). Mes, lie
tuviai katalikai-tautiečiai, pri
valome nors milijoną dolerių 
surinkti badaujančiai mūsų tė
vynei Lietuvai!

Tautos Fondo skyriai gauna 
aukų rinkimui kortas (blan
kas) veltu iš T. F. Centralinio 
Raštininko ar iš Pirmininko. 
Visos tos lietuvių draugijos, 
kurios veikia išvieno su T. F. 
skyriais, ir-gi galės gauti au
kų rinkimui kortų ’ (blankų) 
veltu iš vietinių T. F. skyrių 
valdybų, jeigu jos veiks išvien 
su Tautos Fondu.

Tautos Fondas jau siunčia 
aukas Lietuvon, Vilniun, Lie
tuvių Šelpimo Draugijon, su p. 
Antanu Smetona priešakyje, 
kaipo tos draugijos pirminin
ku.

Per Lietuvių Šelpimo Drau 
gijos Vilniuje tarpininkavimą, 
Tautos Fondo Valdyba gali nu
siųsti ir šiaip žmonių siunčia
mus (didelėmis sumomis) pi-

nigus, jųjų tėvams ar gimi
nėms. Lietuvių Šelpimo Drau
gija Vilniuje turi savus sky
rius daugelyje vietų po visą 
Lietuvą, o per tuos skyrius 
greičiausiai galima surasti po 
vokiečių valdžia likusius gimi
nes.

Lietuvos mylėtojai, Lietu
vos labdariai, tautiškos dva
sios budintojai ir auklėtojai, 
visupirmiausiai didinkite Tau
tos Fondo narių skaitlių ir 
tverkite naujus T. F. skyrius 
kur tik randasi nors keli lietu
viai.

Antrasis Tautos Fondo Sei
mas gal parūpins kokį atmini
nio daiktą visiems-tiems lieti 
viams ir lietuvaitėms, kuri 
ir kurios su pasišventimu ge 
bėja badu mirštančius žmones 
Lietuvoje.

Visos katalikiškai tautiškos 
mūsų draugijos savuose susi
rinkimuose ir metiniuose sei
muose, pirmoje vietoje rūpin
kitės apie sušelpimą Lietuve: 
žmonių ir apie iškovojimą Lie- 

_ _ . Broliai ir se
sutes!* ^smulkius reikalus "bes
varstydami, nenustelbkite sa
vos prakilnybės. Visupimiiau- 
sia atlikite savo šventą pride- 
rystę gelbėdami savo Tėvynę- 
Lietuvą.

Tautos Fondo Valdyba. 
Chicago, geg. mėn. 26, 1916

100 dienų kovos Prancūzų
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URŠULĖ GURKLIUTE.
ši porelė 30 d. gegužio Hartford, Conn.

Gurkliutė yra žinoma “Darbininko
Pranas Gudas, yra vienu

y. ?f ' •

Apdraudžia 
kareivių gyvybę.

ITALŲ KAREIVIAI GALI 
APDRAUSTI SAVO GY

VYBĘ ANT $10.000.
Rymas. Viena Italijos ap- 

draudos kompanija, valdžios 
užtvirtinta ir remiama, ap
draudžia kareivius ant $10.000. 
Tik reikia, kad kareivis Į 
frontą patekęs apsidraustų sa
vo gyvybę ne vėliaus 10 
nų.

NORVEGU T- UV * S 
NUSKANDiNTa.

Laivas “Rauma,” prigulin
tis vienai norvegų kompanijai, 
nesenai Viduržemio jūrėse 
po nuskandintas. Ingula 
gelbėta.

Iki šio laiko skelbėme kiek 
naujų narių gaudavome į sa
vaitę, bet šį kartą, kuomet 
jau dasiekėme iki 900, paskel
biame visų narių žiniai, kad 
mūsų organizacija be abejo tu
rės 1.000 narių iki seimo.

Pereitą savaitę narių pri
siuntė 29-ta kuopa iš Chicago, 
III. 14. Ponia A. Nausiedienė 
smarkiai darbuojasi ir per jos 
triūsą tiek daug narių gauta. 
A. Gauronskis, raštininkas 5- 
tos kuopos IVaterbury, Conn. 
prisiuntė 15 naujų narių.

Tai bravo! Tikimės, kad 
šių narių ir kuopų darbus seks 
ir kitos LDS. kuopos.

‘ Dabar vasaros laikas. Ren- 
gkite prakalbas ant tyro oro. 
Kalbinkite savo draugus, kad 
prisirašytų. Gvildenkite dar
bininkų reikalus. Sujuskime, 
subruskime!

L.D.S. Seimo 
delegatams 
ir svečiams

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos Seimas bus šiemet liepos 
3 ir 4 dd. So. Bostone. Posė
džiams paskirta šv. Petro pa
rapijos bažnytinė svetainė.

Laike Seimo bus surengta 
delegatams ir svečiams pietūs. 
Labai prašytume, kad L. D. S. 
kuopos, arba patys išrinktieji 
atstovai malonėtų mums pra
nešti, kada ir kiek pribus. Tos 
žinios mums būtinai reikalin
gos prisirengimui prie Seimo 
iškilmių.

Būtų labai pageidaujama, 
kad kuopų atstovai ir svečiai 

I apie savo pribuvimą į Seimą 
praneštų kuogreičiausiai ar 
bent nevėliaus, kaip dvi savai- 
ti prieš Seimą. Iki 19-20 bir
želio norėtume sužinoti nors 
aplamai kiek L. D. S. Seime 
dalyvaus kuopų atstovų ir sve
čių.

Bus taip-gi atstovų ir sve
čių palinksminimui Seimo die
nų vakarais rengiamos pramo
gos, į kurias ir-gi kviečiame 
gerb. delegatų ir svečių atsi
lankyti.

Delegatai ir svečiai atva
žiavę į So. Bostoną yra kviečia
mi tiesiog “Darbininko” Re- 
dakcijon, 242 W. Broadway, 
kur visiems bus suteikta žinių 
apie Seimą ir nurodyta vietos 
apsigyvenimui.

Pranešimus apie savo pri
buvimą gerbiamieji delegatai 
ir svečiai malonės prisiųsti ir
gi “Darbininko” antrašu: 242 
W. Broadway, So. Boston.

Laukdami žinių, kuopų ats
tovų ir svečių, pasiliekame,

Su tikra pagarba 
LDS. Seimo Rengimo 

<•. Komisija.

Paryžius. Jau suvirsiu n 
190 dienų, kaip pradėta kova 
dėl Verduno. Nors per tą 
laiką vokiečiai darė didžiau
sias pastangas, apie 300.000 
vokiečių galą gavo, bet po tiek 
laiko dar pasiutesniai ant 
prancūzų puolasi. Šimtai di
džiausių kanuolių griauja be 
perstojo. Kiek ten amunici
jos, šovinių išeikvota, sunku 
ir besuskaitliuoti!

Bet vokiečiai spyriasi 
žut-būt Verduną paimti,
kius tik kareivius vokiečiai be
gali sugraibyti — visus siun
čia prie Verduno. Per pasta
rąsias 72 valandi keliai užplū
do nauja vokiečių kariuomene. 
Daug pulkų atitraukta nuo 
Rusijos fronto ir prie Verduno 
pasiųsta. Sakoma, kad į tą 
vietą nuo 60.000 iki 120.000 
austrų kareivių taip-gi atga
benta. Prancūzai apskaitliuo- 
ja, kad vokiečiai apie Verdu
ną sutraukė dar negirdėtas pa
jėgas — visą milijoną kariuo
menės. Pats kaizeris į būsi
mų žiaurių mūšių vietas ke
liauja, kad išvysti paskutinias 
ant Verduno atakas.

Kol kas prancūzai dažniau
sia vokiečius įstengia atmušti. 
Bet manoma, kad vokiečiai 
mėgins daryti generalę ant 
Verduno ataką. Jei tuomet 
prancūzai atlaikys — jie mūšį 
laimės. Vokiečiai esą užsis
pyrę apie vidurį šio mėnesio 
Verduną savo rankose turėti.

AUSTRAI ANT ITALŲ NE 
IŠTIKRŲJŲ VAROSI.
Daugelio yra spėjama, kad 

dabartiniu laiku austrų prieš 
italus smarkavimai yra tik pri- 
gaudinėjimas. Austrai neiš- 
tikrųjų pasijudino, vien tik 
kad akis atitraukti. Tuo tar
pu austrai, sakoma, nemažai 
kariuomenės į vakarus prie 
Verduno siunčia, kad ėmus da- 
lyvumą galutiname tos tvirto
vės šturmavime. Toks, esą, 
noras austrų ciesoriaus Franci-

Verduno apielinkėse verda 
smarki kova. Vokiečiai ne
paliauja atakavę prancūzų po
zicijų; prancūzai visus vokie
čių antpuldinėjimus narsiai at
muša. Abiejų kariaujančių 
pusių artilerija veikia dieną ir 
naktį.

Bemaž visame fronte pran
cūzai atrėmė vokiečių atakas. 1 
Ties Doaumontu ir Vaux Pon- i 
du vokiečiams pasisekė užimti: 
keletą prancūzų pozicijų, bet 
ten ir nuostolių vokiečių būta 
milžiniškų. Į pietus nuo Le 
Mort Home ir Avocourt, įvy
kus ten smarkiam susirėmimui 
tarp vokiečių ir prancūzų arti
lerijų, pastarieji laimėjo gan 
svarbias vokiečių pozicijas. 
Kitose vietose svarbesnių per
mainų, kaip skelbia kariau
jančių viešpatijų oficialiai pra
nešimai, nebūta.

Anglų šeštadalis 
kariumenes 

kariauja
Londonas. Prieš Kitclie- 

ner, anglų karės ofiso galvą, 
paralmentas pasistatė. Kitche- 
ner’iui norima algą numušti. 
IVinston Churehill’is labiausia 

! ant Kitclienerio ir karės žiny- 
!bos užsipuolė. Churchill 
užsipuolė už tai, kad tik 
šešta kariuomenės dalis prieš 
vokiečius ir kitus priešus 
pasiųsta. Gi penki iš kiek
vieno šešetos kareivių nieko 
neveikia.

Nedyvai, kad vokiečiai taip 
smarkauja, visai jų kariuome
nei frontuose esant.

krizis jau perėjo. Kapitafis- 
tai-kompanieriai pradeda nusi
leisti ir žada atidaryti dirbtu
ves. Siuvėjų unijų vadai vie- 
mok tvirtina, kad jei darbda
viai neišpildys darbininkų rei
kalavimų, iš 50.000 streikie- 
rių neatsiras nei 1.000, 
grįš prie darbo.

ASQUITH SAKO, KAD ŠNE
KOS APIE TAIKĄ VELTU.

Londonas. Vokiečiams iš- 
naujo pradėjo apie taiką pas
kalas leisti, kad net ir Suv. 
Valstijų prezidentas IVilson’as 
tuo užsiinteresavo. Anglijos 
premieras Asąuith’as tvirtina, 
jog tos šnekos yra veltu. Esą, 
vokiečiai nujaučia, kad jiems 
galų gale prisieis riesta, tai
gi ir stengiasi taiką kogrei- 
čiausia įvykinti. Bet tai tuš
čios šnekos.

DAVĖ KVORTĄ SAVO 
KRAUJO.

Irving P. Alexander, mo
kinys IVinthrop High School, 
leido nuleisti čielą kvortą savo 
kraujo, kad išgelbėti vienos 
mergaitės gyvybę. Bostono 
gydytojui lVyman prisiėjo gy
dyti jauną mergaitę. Joki 
vaistai negelbėjo, nes mergai
tė turėjo permaža kraujo. Kad 
išgelbėjus mažą ligonį nuo mir
ties minėtasis Alexander pave
lijo nuleisti kvortą savojo 
kraujo ir supumpuoti į mergai
tės gįslas. Dabar mergaitė 
sveiksta,

GRAIKŲ KARALIUS IR 
KARALIENĖ PERŽIŪ

RI KARIUOMENĘ.
Karalius Konstantas ir ka

ralienė Zofija birželio 1 d. per
žiūrėjo grekų kariuomenę jai 
manebrus darant.

Besiveržiant bulgarams Į 
Graikiją, ten neramu, tai-gi 
žiūrima, kad būti] prisirengta 
prie visako.

SHACKLETONAS GRĮŽTA 
SVEIKAS.

Keli metai atgal leitenantas 
Shackleton’as su būriu žmonių 
laivu nukeliavo pasiekti pieti
nį polių dėl įvairių tyrinėjimų. 
Buvo spėjama, kad jis su vi
sais kitais žuvo ledynuose ar
ba esąs dideliame pavojuje. 
Keliauninkus gelbėti pernai 
metą buvo išsiųsta laivas Au
rora. Bet vėliaus, pradžioj 
šių metų, pasklido žinios, kad 
ir laivo Aurorą ištiko nelai
mė. Buvo manyta, kad tas 
drąsus keliauninkas ir jo drau
gai turėjo žūti.

Dabar pats Sliuckleton’as 
nuo Falldando salų telegra
fuoja, kad esąs sveikas ir 
grįžta atgal.

Shackleton’as į kelionę pa
sileido dar prieš karę. Tai-gi 
tie visi keliauninkai dar nieko

e dattorti-
...

STREIKIERIAI GRĮŽTA 
PRIE DARBO.

Newtone buvo sustreikavę 
“ Saco-Loxvell ” kompanijos 
darbininkai. Šiomis dienomis 
dauguma darbininkų grįžo prie 
darbo. Streikierių dar ran
dasi apie 300, bet mano, kad 
ir tie neužilgo pradės dirbti. 
Pirmiausia streiką užbaigė an
glai. Ugiaus kiek laikėsi ar
mėnai ir lenkai. Kompanijos, 
streikierių ir miesto atstovai 
veda dabar tarybas, kaip su
taikinus darbininkus su darb
daviais, kad daugiaus streiku 
nekiltų.

MĖGINS SUTAIKINTI.
6500 Bostono namų statymo 

darbininkų sustreikavo birže
lio 2 dieną. Daugelyje mies
to dalių darbas prie namų sta
tymo visai sustojo. Kontrak- 
toriai pasijutę keblame padėji
me šaukia darbininkų ir savo 
atstovų susirinkimą, kuriame 
bus ieškoma būdų sutaikinti 
darbininkus su kontraktoriais. 
Darbininkai reikalauja algo?. 
pakėlimo.
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VOKIEČIŲ SOCIJALISTŲ 
LYDERIS TRAUKIAMAS 

ATSAKOMYBĖN.
Liebknecht’as, vokiečių so

cijalistų vadas, suareštuotas 
gegužio mėnesi už kėlimą riau
šių Berline, šiomis dienomis 
bus teisiamas.

Jis kaltinamas už kurstymą 
žmonių prieš valdžią.

Philadelphijos ir Apielinkes 
Lietuvių Domai.

ŠIENAPIUTE”
DVIEJUOSE AKTUOSE

IŠ ANGLIŠKO SULIETUVINO S. KVIETKUS
Bus vandinama nedėlioj 4 d. birželio, 1916 m. šv. Kazi

miero bažnytinėje svetainėje.
Birželio 6 d. utarninko vakare Lietuvių Tautiškoje sve

tainėje, kuri randasi tarpe Christian ir Carpender St. ant 
Moyaamensing Avė. Philadelphia, Pa.

ABIEJŲ VAKARŲ PRADŽIA NUO 8:15 P. M.
Tie puikūs vakarai yra surengti dėl pagerbimo DELE

GATŲ ir svečių suvažiavusių 31 SLRKA. SEIMĄ. Sesijos: 
bus 6-7 ir 8 birželio (June) 1916 m. LIETUVIŲ TAUTIŠ
KOJE SVETAINĖJE tarpe Chirstian ir Carpender gatvių- 
ant Moyaamensing Avė. Philadelphia, Pa.

7 BIRŽELIO SEREDOS VAKARE, BUS DIDELIS: 
KONCERTAS IR ĮVAIRUS ŠOKIAI (DREELS).

Atsibus pobaŽnvtinėj šv. Kazimiero salėj. Taipgi ket
verge 8 birželio Lietuvių Tautiškoj Svetainėje bus sulošta 2* 
aktuose Operetė “NASTUTE’’ su gražiomis dainomis tar
pais. Iš Gerb. Svečių Delegatų bus prakalbos. Malonėkit 
nepamiršti, broliai tautiečiai, kad bus gražiausi vakarai,, 
kokitj dar Philadelphijos lietuviai nėra matę. Ant tą vaka
rų btiš puiki orkestrą prof. Grigaičio, taip-gi dalyvaus vi
si Vyčių bei bažnytinio ėlkfro geriausi giedoriai vado vau-
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Niekados.
— Keliaukim drauguži, 
Keliaukim į svietą — 
Gana čia vargužį 
Kentėti vis kietą!

•
• •

Šiltas vėjelis 
Puč iš pietą; 
Bėg ten upelis 
Turtą brangią.

• •
Čia sunką darbelį 
Mumis dirbti liepia, — 
Tenai daug aukselio, 
Laimužė ten kvepia.

•
• •

Ten degtinėlė 
Yra gardi, 
•Gi mergužėlė 
Oi, kad graži!

• •
Čia liepia mums arti, 
Akėti ir piauti;
Penėti tai arklį,
Tai šėmąjį jautį.

• •
Aukso kalneliai 
Yra tenai, — 
Čia tik purveliai, 
Balos, klanai.

* •
Ten duonos ruginės 
■Juk nieks nevartoja; 
Ir putros miežinės 
Du kart nekartoja.

•

Ten-gi piragas 
Kepts ne namie, - 
Čia, it noragas, 
Sausa riekė.

* •
— Jauna dar broluži 
Tavoji krūtinė,
Ir neplak širdužė 
Dar meile tėvynės. "

•
• •

Aš-gi čia liksiu ’ x ■ 
Ir niekados

. Neišvažiuosiu 
Iš Lietuvos.

♦

♦ •

Čia gražios pievelės, 
Geltonos kvietkelės;
Malonios mergelės, 
Ją gailios širdelės.

• •
Kam tur močiutė 
Graudžiai verkt; 
Senas tėvelis 

■Sunkiai vargt.

I

i

Nenoriu laimužės 
Svetur aš ieškoti; 
Nenoriu mergužią 
Kitur aš daboti.

• •
Čia mergužėlią 
Skaistūs veidai, 
O ant galvelią 
Rūtą žiedai.

L. Šilelis.

Jon-s.

Ar grįš Juozelis?

laite iš jūrių man rankas pratiesė.
— Tai tik vilnys siaučia, — atsiliepė Tilvi- 

kių Jonukas. — Bet geriaus eiva apačion, dar 
vaikas gali peršalti

Taip diena iš dienos pilni svajonių ir gra
žių ateities gyvenimo skaistybių, vis arčiau i- 
riasi mūsų keliauninkai prie Laisvosios Ameri
kos kranto. Jau pradeda vienas, kitas kalbėti, 
kad ir krantas nebetoli

Nekantriai laukia visi žadėtosios, žemelės.

• • •“

•

• r

* ■

— Amerika! Amerika! — sujudo šaukti 
vieną dieną laivo keliauninkai.

— Tai tokia jinai? — klausia kiekvienas, 
stengdamasis inžiūrėti ten toli matomam žemės 
sklypelyj savo mintyse išsvajotą kraštą.

— Tai Amerika, tai mūsų kelionės tikslas. — 
džiaugiasi Tilvikučiai. Tai tas paslaptingas 
milžinas, apie kurį galvojo Juozelis.

Ant laivo pasidarė sumišimas. Iš 
visų kerčių, kampų, kampelių, ryšeliais, 
skrynutėmis nešini,traukia keliauninkai viršun. 
Motinos savo vaikų ieško, pažįstamas pažįs
tamą gaudo, draugai į būrelius spiečiasi. Jau 
visi žino kur kuris važiuoja, kam pakeliui su 
kitais, tųjų ir laikosi.

Už valandos laivas sustojo pląukęs. Pra
sidėjo keliauninkų grūdimasis iš vienos vietos į 
kitą, iš vieno kambario kitan. Visokie ins
pektoriai, prižiūrėtojai daro akių, daiktų revi
zijas. . Tikras Babylonas. Žmoneliams net 
baimę invarė.

— Neduok Dieve, pabrokys, — sielvartauja 
visi, — kas tuomet bus ?

Su visais kitais prisėjo ir Juozeliui su 
Tilvikučiais pergyventi didelės baimės laiką, 
bet pas juos viskas pasirodė tvarkoj ir greitu 
laiku juos nuvedė į atskirą kambarį, kur va
landėlę lukterėję, susilaukė kokio tai apysenio 
vyro globos, kurs juos ir dar keletą kitų keliau
ninkų nusivedė su savimi ir po trumpo landys 
mo po visokius ilgus koridorius, susodino vi
sus į traukinio vagonus.

Nebuvo laiko nei kada apsidairyti. Taip 
viskas greit, skubiai buvo daroma. «

Vagone mūsų keliauninkai kiek atsipeikė
jo. Pradėjo Juozelis ir Tilvikučiai pro langus 
žvalgytis. Dievuli tu mano, ką jie pama
tė! Aplinkui augšti, dideli namai, kuriems 
nei galo, nei krašto nesimato. Taip, rodosi, 
namai dangti remia:

— Ir kaip jie gali laikytis, — mąsto Juo
zelis. — Juk Grikiškyj ir kokį stiprą kleboni
jos gardą šturmas suardė...

Sušvilpė lokomotyvas, subildėjo ratai ir 
visu smarkumu traukinys patraukė pirmyn. 
Tilvikučiai ir Juozelis artinosi prie savo gimi
nių Amerikoje.

v •

Svečiai iš Lietuvos amerikiečių visuomet 
labai laukiami. Tai nėra reikalo net sakyti, 
kaip džiaugsmingai sutiko giminaičiai Juozelį 
ir Tilvikučius. Tiesiog apsiverkta iš džiaugsmo. 
Kiek ten pasakojimų, klausimų apie tėvynę, sa
vuosius. kiek džiaugsmo! Tas gerai gyvena, 
tas mirė, tas apsivedė, tik ir pilasi iš svečių 
lūpų.

Dėdė Antanas pasirodė esąs labai meilus 
žmogus ir Juozelis išsyk jį pamylėjo, 
čiai nuoširdžią užuojautą rado pas 
Viskas jiems klojosi kuogeriausiai.
:ume su savo kelionės draugais atsiskirti ir pa- 
inkėti jiems kuogeriausios Amerikoje kloties. 

Bet netyčiomis už kelių metų su jais prisiėjo 
išnaujo susitikti.

Tilviku- 
savuosius. 
Čia galė-

išsirito šviesus, geltonplaukis Amerikos pilie
tis. Maniau, užmiršo jie Lietuvą, savo tetą. 
Bet kur tau! Prisiminus apie Grikiškį, tetą 
Marijoną, vaiko akys taip ir sužybėjo.

— Teta Marijona jau senai neberašo, — liūd
nai sako, — vis ta karė kalta.

Ir prdėjome kalbėti apie karę. Pienuoti, 
kas bus karei pasibaigus. Visi į Lietuvą ta
riamės grįžti. Jonukas su Maryte tik ir lau
kia karės pabaigos, kad greičiau Ameriką ap
leisti ir savo gimtinėn šąlelėn grįžti, senus tė
velius paguosti.

—O kaip Juozukas, — klausiu, — ar grįši 
Lietuvon pas tetą Marijoną? - .

— Tuojau važiuosiu, — sušuko Juozelis. 
—Dėdė Antanas žada grįžti, tai ir aš sykiu. Tai 
bus linksma Lietuvoj. Visus pamatysiu.

— Sykiu į Ameriką, sykiu visi ir iš Ame
rikos, — nusišypsojo Marytė. — Kad tik mūsij 
tėvelių kas nenuskriaustų.

— Ir Lietuvos visai nesunaikintų, — atsi
duso Jonas.

— Aš už tetos Marijonos sveikatą iš ryto 
ir vakare poterius atkalbu, kad tik ji gyva iš
liktų, — sušuko Juozelis.

Ir dar ilgai apie Lietuvą kalbėjomės.

Lietuvoj liūdna šiandieną. Blaškosi mū
sų broliai ir seserys po plačiąją Rusiją, Sibiri- 
ją. Nyksta Lietuvos turtas. Nuodėguliais 
virsta kaimai, sodžiai, kaimeliai. Per šimtus 
metų budavota ir statyta Lietuva vienu smar
kesniu karės suūžimu į pelenus paversta. — Bė
gkim, bėgkim iš savo tėvynės, — šaukia Šven
tosios Lietuvos vaikai. Ir bėga, kur kam pa
puolė, ir žūsta nuo bado, šalčio, alkio. Ir 
švaistosi po Lietuvos padanges išnykimo juoda 
šmėkla...........

Bet karė praeis. Sugrįš ramesni laikai. 
Sugrįš išsiblaškę dabar lietuviai į savo se
nąją tėvynę. Lipdys, taisys.suardytąjį lizdą, 
rems pakrikusius namelius naujais pamatais, 
lygins kanuolių, šrapnelių išardytą žemelę. Su
grįš išteriotos tėvynės vaikai į kiaurąsias gim
tinio namelio pastoges..............

Sugrįš į tėvynę ir mūsų Juozelis, Marytė, 
Jonukas, šimtai jauni) mergaičių, vaikinų pasa
kys su-die Amerikos šalelei

Atbudavos, atnaujins jie Lietuvą, ant sa
vo jaunų pečių jos vargelius pakels. Atgis 
šventoji Lietuva. Žuvusiųjų brolių ir seserų ka
pai prikels jų dvasią.

Ten laukia mūsų tėvas, močiutė, ilgisi se
selė, nerimauja broliukai. Teta Marijona, 
kūma Agnieška, kaimynas laukia savo vaikelių. 
Laukai, beržynai, kiemelis, darželis liaukia sa
vo šeimininko.*

Laukia mūs visa Lietuva.
Kuomet karė užsibaigs....
Grįžkim, grįžkim, grįžkim! Sykiu su 

Juozeliu, Maryte, ir Jonuku grįžkim į tėvynę 
Lietuvą.

Iš Amerikos
i Lietuvą

(Tąsa)

Dar vakar verkė, dūsavo Tilvikučiai, su 
ievyne atsisveikindami, gailėjosi gimtinės 
vaizdą: seno namelio, upelės, žalio kadugy - 
no; verkė Juozelis savo tetutės, tėvą kapelio...

• Šiandieną jie, sustoję ant laivo paviršiaus, 
bežiūrėdami į jurią besiblaškančias vilnis, sa
vo rytojui pamatą tiesia.

Vandens beribės kutena ją širdis, jausmus. 
Tikisi jie laimę už tą vandens platumėlią su
rasti, vilisi pasieksią svajonią tikslą.

Kiek skirtingos nuo kitą Juozelio svajonės. 
Kadaisia jam teta Marijona skaitė pasakėlę a- 
pie jurią karalaitę, kuri gyvena auksiniuose rui
muose jurią dugne. Karalaitė, pasak tetos, 
turi galybes jaunučią vaiką, kurie jai tarnau
ja. Tuos vaikus ji gaudo nuo plaukiančią lai
vą. Ir norisi Juozeliui tą karalaitę pamatyti, 
ir baugu. Juk baisu būt jūrėse gyventi. Taip 
ten Šalta, nejauku atrodo.

Susiplakė krūvon kelios vilnys, pakilo 
augštyn. šalto vandens lašai pabirėjo ant Juo
zelio galvos.

— Tetute, gelbėk! — suriko mažytis.
— :<a- .U, Juozeli? — klanai*. Til vikių

Ujirrtp. - Kn *a:r ’

Mėgstu retkarčiais pasibastyti po Ameri
kos miestus, miestelius. Naujų žmonių susi
tikti, su naujais gyvenimo apsireiškimais su
sidurti. Iškilus Europoj karei ir Lietuvai po 
sunkia vargo našta patekus, važiuoju vieną 
syk pas N. miestelio lietuvius vargstančiams 
broliams užuojautos ir skatiko paprašyti. Po 
prakalbų, einant man iš svetainės, kas-žin kas 
nusitveria mane už rankos ir linksmai sušunka.

— Tai tamstą taip laimingai!
Žiūriu, stovi prieš mane jaunas augalotas 

vyras ir linksmai, linksmai šypsosi.
Matytas veidas, berods pažįstamas, bet 

niekaip negaliu prisiminti kur man su juo teko 
susidurti.

— Tai tamsta užmiršai Tilvikių Joną? — 
klausia vaikinas.

Kaip gyvi prieš mano akis atsistojo Jonu- 
kad, Marytė, Juozelis, teta Marijoną zakristi
jonas Valentas, vargonininkas ir kūma Agnieš
ka.

Drūčiai suspaudžiau Jono ranką; apsi
džiaugiau seną pažįstamą išvydęs.

— Kaip Juozelis, Marytė? — klausiu.
— Visi sveiki, — juokiasi Jonas, — tai bus 

jiems džiaugsmo su tamsta pasimatyti. Juk 
tamsta pas mus užsuksi? — prašo Jonas.

— Ir neprašytas — būčiau pasisiųlęs.
Gražiame, švariame namelyj apsigyveno 

Jonas su savo sesyte Maryte. Šeimininkai ma
lonūs žmonės, tai labai laimingas jaučiausi su 
jais susidūręs.

Pradėjome kalbėti apie senai pragyventus 
laikus, užsiminėme apie Lietuvos dabartinius 
vargus. Daug turėjome ko pasakyti.

— Bet kur-gi Juozelis? — klausiu Jono.
— Tuojaus atbėgs, — sako, — šeiminin

kės vaikas nubėgo jį parkviest! Jis čia neto
li gyvena.

Už valandėlės atėio ir iis. Išaugęs, sudu-

(Tąsa.)

Apėję aplinkui, pasukom atgal į centrą Pra
ėjom pro universitetą miesto namą. Parla
mento namas stovi čia pat prieš mūsų viešbutį. 
Pamatę šiek tiek norvegų sostinę, grįžome 
liotelin. Mano kelionės draugas atsigulė, kad 
pasilsėjus, o ašai, kiek pasilsėjęs, vėl išėjau, 
kad gerai prisižiūrėjus Christianijai. Perė
jau skersai ir išilgai miestą. Miestas nedide
lis, bet tirštai apgyventas, nes skaitoma gy
ventojų virš 250,000. Augšeiausi namai tai 
6-7 lubų, išrodo labai dideli ir turi kokį tai 
ypatingą stilių, nepanašų į Amerikos sty- 
lių. Kas, kas, bet Christianijos gyvento
jai tai man patiko: Vyrai ir moterys viduti
nio ūgio, plačių pečių. Nervingo žmogaus ne
simato. Kad ir jaunimo veiduose matosi ko
kis tai rimtumas. Apsirengę dailiai, daug 
net su cilinderiais. Ypač moterų tarpe nesi
mato amerikoniškų sportelių; visos apsirengu
sios dailiai, bet rimtai. Pažymėtina yra tas, 
kaip kad jau minėjau, perėjau skersai ir išil
gai miestą bet nesutikau nei vienos moteriš
kės, kuri būtų nusitepusi veidą bet visos tu
ri naturališką spalvą pasak lietuvių: “pienas 
ir kraujas.” Vėliaus sužinojau, kad teplioji- 
mas veidų tarp norvegų visaį nepriimta. Vie
nas peiktinas dalykas, tai vartojimas svaigi
nančių gėralą kuriuos čia kaip vyrai, taip 
ir moterys geria be piršto. Su kalba neturėjau 
jokio vargo. Beveik kiekvienoje valgykloje 
ir sankrovoje galima susikalbėti angliškai.

Pavaikščiojęs net iki penktai valandai 
užėjau valgyklon pavakarieniauk Rodos val
giau paprasčiausius valgius, bet reikėjo užmo
kėt net puspenktos kronos. Neišpasakytas 
brangumas Norvegijoj, rodos, menką kambarė
lį turėjom, bet reikėjo užmokėt dvyliką kronų. 
Tas’ brangumas tai karės dovana. Kiek atsil
sėję vėl išėjova pasivaikščiot ir apie aštuntą 
valandą sugrįžom kambarin, nes sekantį rytą 
ketinom išvažiuoti Švedijon. Taigi prieš ke
lionę reikia gerai pasilsėt. Sekantį rytą sep
tintą valandą jau buvova stotyje ir beveik tuo
jaus apleidom Christijaniją Išvažiavus už 
miesto pasirodė, kad Norvegijoj dar viešpa
tauja žiema pilnoj savo galybėje ir laukai dar 
stovi apkloti sniegu. Laika nuo laiko matėsi

tavoj daug matos panašių reginių. Pakelyj 
pravažiavome daug mažų miestelių, kurie pri
mena Lietuvos bažnytkiemius. Apie pietus 
traukinys sustojo didesniame miestelyje; su
žinojome, kad čia jau rubežius tarp Norve
gijos ir Švedijos. Nieko panašaus į .rusų-vo
kiečių rubežių. Kad nebūtų pasakę, tai 
nebūtumėm nei patėmiję kada pervažiavom ru
bežių.

Sudiev, Norvegija, gal tai bus pirmas ir 
paskutinis mūsų čia atsilankymas. 12 valan
dą nakties pribuvome Stockliolman, Švedijos 
sostinėm Apsistojom “Continental” viešbu- 
tvj. Viešbučio ofise patėmijom rusų Raudo
nojo Kryžiaus Komiteto iškabą ant kurios 
buvo pažymėta, jog prie rusų komiteto randa
si ir lenkų skyrius šelpimui, kaip pebėgėlių, 
taip belaisvių. Kadangi neturėjau antrašo 
Švedų-lietuvių Komiteto, tai nedėlios rytą 
(balandžio 2 d.) mano kelionės draugas kun. 
Bartušką nuėjęs rusų Komitetan, rado p. 
Petronį, kuris tenai dirba P. Petronis tuoj 
telefonavo apie mūsų atvažiavimą Centralinio 
Komiteto ingaliotiniui, p. Augštuoliui, ku
ris netrukus pribuvo mūsų viešbutin.

Nuo jo susižinojome daug indomių daly
kų apie Centralinio Komiteto veikimą, o nuo 
karės nukentėjusių Lietuvoje šelpįmą. P. Aug- 
štuolis papasakojo žingeidžių atsitikimų, kurie 
pasitaikė vokiečiams besigrudant Lietuvon. 
Jisai paskutinis iš valdininkų apleido Panevė
žį. (P. Augštuolis buvo tardytoju, arba kaip 
sako Lietuvoj — “sliedovatėlium.”).

Kiek vėliaus pribuvo viešbutin ir kitas 
Centralinio Komiteto ingaliotinis p. Jurkūnas- 
-Šeinis (literatas).

Iš tolesnhj pasikalbėjimų su ingaliotiniais 
sužinojom, kad jie labai mažai žino apie Ame
rikos lietuvitj veikimą ir turi išsidirbę nuomo
nę, kad Amerikos lietuviai yra apsnūdę.

Labai nustebo kuomet jiems papasakojom, 
ką Amerikos lietuviai yra nuveikę ir kokius 
turi plianus ateičiai. Prikalbinėjome ingalio- 
tinius, kad jie rašinėtų į Amerikos lietuvių 
laikraščius, ypač kad informuoti) kas link siun
timo laiškų ir pinigų į užimtąją vokiečių Lietu
vą. (Savo laiku mes rašėme apie tai net keliuo
se straipsniuose).

Mums išvažiuojant iš Amerikos, kun. F. 
Kemėšis ketino telegrafu pranešti apie mūsų 
kelionę p. Yčui, Petrogradan, ir kad jis pasi
stengtų pasimatyti su mumis Švedijoj.

Pribuvę Stocholman jokios žinios nerado
me iš Petrogrado. Tuojaus telegrafuojame p. 
Yčui jog mes jau čia esame ir būtų labai svar
bu pasimatyti su Centralinio komiteto nariais. 
Tuo pačiu laiku siunčiame telegramą Ameri
kon, Tautos Tarybos pirmininkui, Dr. Rut
kauskui, nes, mums išvažiuojant, Tautos 
Taryba buvo nutarusi induoti mums pinigų, 
kad nuvežus Lietuvon sušelpimui nukentėjusių 
nuo karės, bet jiems tik žinomų priežasčių dė
lei tų pinigų mums nedavė ir tik įsakė duoti 
žinią iš Švedijos ir tuomet jie telegrafu išsiu
sią pinigus. Tai-gi dabar būdami Stockholme 
ir sužinoję nuo ingaliotinių, kad pašelpa Lie
tuvoje yra labai reikalinga, pareikalavome, 
kad tuojaus mums išsiųstų pažadėtus pinigus. 
Laukiame išsiųstų telegramų pasekmių. U- 
tarninko vakarą (balandžio 4 d.) atėjo atsaky
mas iš Petrogrado. Telegrafuoja p. Yčas, jog 
telegramą nuo kun. Kemėšio priėmė, bet at
važiuoti Stockholman dabar negalima, nes la
bai sunku pasportas gauti, ir tik atvažiuos ba
landžio pabaigoj.

Balandžio pabaigos mes laukti čia negalė
jome, ypač, kad dagirdome, jog Lietuvoje 
yra labai svarbių reikalų.

Inprašėme p. Aukštuolio, kad jisai pasa
kytų atstovams iš Petrogrado, jog mes ren
giamės sušaukti Europos Lietuvių Konferenci
ją Šveicarijoj, ir kaip tik jie čia pribus, tai 
tuoj tegul važiuoja Šveicarijon.

Dabar laukiame atsakymų iš Amerikos.
Prabėgo savaitė, o atsakymo, kaip nė- 
taip nėra.
Nuėjome pas Dr. Seudbergą (redakto

rius “Stockholm Dagebland,” ir Švedų-Lietu- 
vių komiteto sekretorius) ir nuo jo sužinojome, 
nes jisai buvo Lietuvoje ir važinėjo po kaiku- 
rias vietas, kad pašelpa Lietuvai būtinai rei
kalinga tuojaus. Beesant mums Stockholme, 
atėjo į Švedų-Lietuvių komitetą du laišku: 
vienas iš Vilniaus, kitas iš Kauno. Maldauja 
piniginės pašelpos, pasirašo komiteto valdy
ba — keletas lietuvių kunigų ir svietiškių (apie 
šiuos laiškus buvo rašyta plačiaus atskirame 
straipsnyje). Tie laiškai dar labiau mus pa
ragino, kad greičiaus važiuoti Lietuvon, ir 
dabar tik laukiame, laukiame net išsžioję pi
nigų iš Amerikos, o gavę — kuogreičiausiai 
važiuojame Lietuvon, kad nors kiek ten jiems 
pagelbėjus.

Jau ir panedėlis atėjo (balandžio 10 d.), 
o atsakymo iš Amerikos vis dar nėra.

Panedėlio vakare mudu ir p. Aukštuolis 
nuvažiavome pas p. Lindhagen’ą (Stockholmo 
majoras, parlamento narys ir Švedų-Lietuvių 
komiteto pirmininkas) priėmė mumis puikiai.

Apkalbėję svarbesnius reikalus, rengia
mės namo. Kviečia, kad sekančią dieną pas 
jį ant pietų ateitume; būsianti ir Fordo Tai
kos Komisija.

Mums netaip tie pietūs rūpėjo, kaip kad 
pamatyti tą garsiąją Fordo Komisiją kuri 
prieš Kalėdas išvažiavo iš Amerikos, kad su
stabdyti karę Europoje. Ant rytojaus šeštą 
valandą vakare važiuojame pietauti (p. Lindha- 
genas gyvena už miesto).

Sugabi Mergaite.
Papilės Klumpius, aure, su 

visa šeimyna atvažiavo į Ame
riką; atsivežė savo žmoną, 
trejetą mažą sūnelių ir dešim
ties metą dukrelę Onutę.

Mažiemsiems buvo labai ne
smagu, neramu, ypač, kad 
jie savaip lietuviškai negalėjo 
su kaimyną vaikais susikalbė
ti, nes aplinkui gyveno angli
škai kalbančios šeimynos.

Kartą Onutė džiaugdamosi 
inbėgo į vidą ir motinai links
mai pasakojo, kad kaimyno 
gaidį girdėjus lietuviškai gie
dant, ir pradėjo motiną trauk
ti už rankos, kad eitą tą ste
buklą paklausyti. Girdi ne 
stebuklai, kad kaimynai nemo
ka lietuviškai kalbėti, o gai
dys taip aiškiai gieda, kaip Pa
pilės miestelyje daug sykių bu
vo girdėjusi.

J. V. K...s.

Ar šliubą imsiu ir 
aš kas savaitę?
Rygiškių Gražiutei atvažia

vus į Ameriką, ir dvejus me
tus čia pabuvus, pasisekė ap
sivesti. Kada jau vestuvės bu
vo arti, reikėjo rengtis Į šliu
bą. Nuėjo į krautuvę nusi
pirkti škietį (velioną) ir sako: 
— Duok gerą, kad būtų gra
žus ir drūtas.

— Gerai, panyt, parinksiu 
toki, — pasakė pardavėja. Pa
rinkus atnešė keletą, o į vieną 
rodydama sako:

— Šitas labai geras ir gra
žus, bet jis podraug yra ir la
bai drūtas, galėsi naudotis 
juomi kelis syk, — pridūrė 
pardavėja.

Gražytė pasijuto užgauta 
tais pardavėjos žodžiais ir su
pykus tarė:

— Kaip tu manai taip kalbė
dama, ar kad aš šliubą imsiu 
kas sąvaitę?... Jau man ir 
taip pakarto, kol aš šį vieną 
vyrą prisikalbėjau.

Aiškus paaiš
kinimas.

Kartą mokytojas Bėžonių 
Antanuko paklausė:

— Kiek žmogus turi dantų?
— Aš turiu pilną bumą — 

atsakė Antanukas,—ir augštai 
ir žemai. Skaityti jų niekad 
neskaičiau, šiuoni sykiu ant 
to klausimo negaliu atsakyti 
ponui mokytojui, bet mano 
mama, tai turi dantų net dve
jopos rūšies; apie vienus pa
sakoja, kad niekam netikę, 
kuriuos dažnai duoda ištrauk
ti, o kitus kartais pati išsiima 
ir vėl įsideda; pastariejei yra 
blizgančia blėta užlopinti.

J. V. K...s.

ra, Trečiasis stip 
riausis.

J. J.

Ar jūs tikėsite, ar ne, bet 
man vis pinasi ant galo liežu
vio, kad ką mačius, ypač nau
jo, negaliu iškęsti nepasisakęs 
ir gana. Senai tai buvo. Kar
tą Prienų Pailgis, įėjęs į smu
klę paprašė pardavėjo, kad 
pripiltų jam dvi mieri degti
nės. Išgėrė vieną, urnai ir 
antrą. Vienas, šalę stovin
čiųjų paklausė: kodėl jis ant 
sykio geria dvi mieri ir iš dvie
jų baldų. — O taip, — atsakė 
Pailgis, — kada aš išgeriu vie
ną degtinės mauką, jaučiuosi 
kitu žmogum, o tas kitas 
žmogus ir taip-pat nori išgerti 
vieną mauką. —Ir pasididžiuo
damas iš savo atsakymo at
silošė prie baro, ir šluostėsi 
ūsus. Bet užsimanė Pailgis ir 
dar vieną mauką išgerti. Ka
da išgėrė, taip nusilpnėjo, kad 
vos ant kojų galėjo pastovėti, 
ir pradėjcT kaž ką sau po nosi
mi marmėti Ir vėl tas pats 
iš būrio stovinčiųjų prie baro 
su pašiepimu pasakė:

— Alio, Pailgi, ar jau pa
ilsai tu ir tavo draugas, kad 

i Šitas trečiasis vienas judu a- 
I ikTulji lubdL ib&i. t<i-



5‘‘DARBININKAS’-

>1

nežiu-
_ i

Ta-

taip

i.

Rūpestis ir abejonės kankina;

francuzai, vokiečiai, italai 
Kiekviena iš šitų tautų reikalavo 

Čia vėl tapo įmaišyta šv. Bažnv- 
1492 metuose tapo atraitas naujas pašau-

kuriose buvo šmeižiama visa dvasiški- 
- šv. Tėvas, vyskupai, kunigai, vienuo

li* tt. Tokios knygpalaikės greitai išsi-

tlBS9K9ni:

Laukimo valandos
%

Nėra Tavęs! Vos dvylika valandų pra
ėjo nuo Tavo buvimo — sulyg laikrodžio, bet 
dvylika amžių širdies jausmais. Stovėjau prie 
lango lydėdama Tave akimis, kol vakaro tam
sa nepaslėpė savyje.

Laukiau, kol nepasigirdo ūžesio prabė
gančio traukinio, vežančio Tave tolyn ir tolyn 
nuo manęs.

Atsitraukiau pagalios nuo lango su sunkia 
sopančia širdžią kurios beribis skausmas per
viršijo ašarų galę.

Ant grindų šalę stalo gulėjo kas tokio pil
ko — buvo tai viena iš Tavo pirštinių, viena 
iš tų, kurias dažnausiai dėvėjai mudviem kur 
arti surišta su Tavim, net jaučiu, tą magne
tišką šilumą Tavo rankų, ir Tavo brangų arti
mumą.

Žiūriu į ją, ir taip brangi ji man yra, 
einant, ar važiuojant.

Bet blikstelėjus minčiai, jog Tavęs jau 
nėra — užmirė bebalsis skausmo atdusis ver
žiantis iš širdies, užmirė gyvybė apsupta juo
da besamonės skraiste.

Besiskverbiantieji per langą aušros spin
duliai sužadino mane iš to gilaus apmirimo; su
stingus ir išvargus dasigavau šiaip taip savan 
kambarin, kur be jausmo, sausom akim suklu
pau prie lovos.

Kaip ilgai ten buvau, nežinau; tik saulė 
augštai jau švietė ir malonia šiluma pripildė 
visą kambarį, kai atbudau iš to letargo.

Išėjau laukan, kur šimtai plunksnuotų 
giesmininkų pripildė orą gyvybės himnu.

Vienas iš jų, nutūpęs netoli manęs, taip 
linksmai sučiulbo, rodos, jo širdužė truks iš 
begalinio džiaugsmo.

Ir, kad žinotumei, toks ramumas apėmė 
mane, rodos to paukščio giesmė liete liejo
si vilties bei suraminimo žodžiais mano širdin. 
Rodos, jutau, jog kiekviena dieną
rint kaip ilga ir nuobodi ji būtų, bus links
mesnė, negu praėjusi, nes ant tiek sutrum
pins atsiskirimo laiką ir paskirtoji diena Ta
vo grįžimo ant tiek artyn paslinks.

Visą rytą praleidau laukuose, vengdama 
susitikimo su namiškiais. Bent tą dieną no
rėjau būti vienu vien su savo mintimis ir jaus
mais. Turiu apsiprasti su ta mintim, jog tu, 
mano bendradvasi, neesi čia — jog diena iš 
dienos turėsiu gyventi, nebturint Tavo patar
mės, nematant ir negirdžiant Tavo balso.

Paskui — vėl paimsiu gyvenimo naštą 
užpildydama tuštumo valandas darbu, ir jame, 
jei galimą mėginsiu surasti ramumą

O vienog tas laikas, tos laukimo valandos 
— kaip neišpasakytai ilgos!

— Jau metai praėjo!
Ir stebiuosi, kai kada, kaip galėjau per

gyventi tiek ilgą nuobodžių dienų, Bet, ži
nau! Tai Tavo laiškai, kurie, it šviesos spin
duliai, pertraukė gyvenimo dienos tamsą ir 
pridavė tą jėgą

Kaip brangūs tie kasdieniniai Tavo laiš
kai! Ir kaip geras Tu esi juos rašyti — tokius 
ilgus užimančius apsakymus savo veikimo, ir 
kelionių, o per visas eiles bėga dvelkimas 
Tavo meilės.

Žinai, kai kada klausiu saVęs, ar nuo Ta
vo išvažiavimo, kartais neperėjo skersai Ta
vo gyvenimo kelią koki kita moteriškė, ar 
kartais kita nesukėlė Tavyje bent momentališ- 
ko užsiinteresavimo liepsnelės. Skaudi ta min
tis, ir varau ją šalin. Nenoriu būti pavydi 
—pasitikiu Tavimi, bet, Tu, kuris esi man 
vienatiniu ir brangiausiu iš‘visų žmonių — 
skaudu net pamanyti, kad Tu gal randi bent 
kiek malonumo ar džiaugsmo kitos moteries 
nusišypsojime.

Ištikro koks optimistas Tu esi!
Tiek nepasisekimų ir vargų per pastarą 

metą prikentęs, tečiaus skaitai save laimingu 
ingavęs tiek prityrimo, jog ateityje būsi gu
dresniu, ir išvengsi daugiau tokių lekcijų.

Sunku buvo pakelti tą kartų užsivylimą
— jog dar metai turės praslinkti, kol Tu galė
si grįsti.

Klausi ką veikiu, kuom pripildau tas il
gas laukimo valandas: Tu visuomet mėgai
muziką. Neapleidžiu piano, taip-gi imu 
lekcijas smuikavime. Be to šį tą rašinėju.

Stengiuosi pereiti tobulybės laipsnį, nes 
noriu, kad Tu sugrįžęs galėtum pasididžiuoti, 
pasidžiaugti iš manęs ir mano pasisekimo.

Dėl tavęs noriu ingyti garbę, ir pasaulio 
pagyrimą Ir ingysiu tą dėl Tavęs ir per Ta
ve, mano inkvėpėjau! Turiu vieną prašymą— 
noriu gauti Tavo paveikslą. Tūkstantį kar
tų į dieną spėlioju, kaip išrodai tuose “nesvie
tiškuose,” kaip Tu vadini drabužiuose.

Kartais, kada laikas perdaug sunkus, ir 
nuobodus, žiūriu į tą paveikslą kurį turiu
— ir kiek jis man primena!

Rodos girdžiu Tavo gilų ramų balsą • guo- 
džiant ir raminant, tada vėl ingaunu naujų pa
jėgų; dingsta tolumas ir viskas kas mus ski
ria — per neišmatuotas erdvių platybes vieni
jas mūsų dvasia.

Ir taip bėga dienos — dienos laukimo.
— Šiandien, mano gimtuvės — dvide

šimts keturių metų esu. Sunku net suprasti, 
kad tiek taiko — penki metai — praėjo nuo 
Tavo išvažiavimo.

Jau dvi savaitės praėjo, ir jokios žinios 
iŠ Tavęs nėra

&

kad tiek laiko praeitų be jokio laiško nuo Tavęs. 
Ar esi sveikas! Jei žinočiau, kad ne — vis
ką mesčiau ir lėkčiau pas Tave.

Vakar grojau labai parinktinai publikai. 
Buvau atkartotinai iššaukta, ir mokytojas tvir
tina, jog ingijau sau vietą tarp geriausių ar
tistų.

Myliu savo smuiką dėl sielos, kuri joje 
yra. Kiek džiaugsmo ir kančios, liūdesio ir 
susikrimtimo; kiek, kiek vilties ir laimės tri
umfo liejasi iš smuikos stygų!

Džiaugiuosi iš Tavo pasisekimų. Bet, tas 
nestebina mane; žinojau, kad Tu, pergalėsi 
visas kliūtis, ir pasisekimas apvainikuos Ta
vo triūsą bei pastangas. Tečiaus perdaug 
nevargink savęs — tiek metų intempto veikimo, 
o nei savaitės atilsio, — tas perdaug, kad ir 
tvirčiausiam.

Ar nors kada, bent trumpam laikui, me
si visus reikalus bei atsakomybes, ir atva
žiuosi? Dgu be Tavęs ir nevisada galima dė
vėti linksmumo maską, kuomet širdis skausta. 
Laukiau Tavęs, mylimasai — taip ilgi laukiau.

— Atleiski, nenorėjau užgauti Tavęs pra
šant dažniau rašyti. Gal ir perdedu su daž- 
nesnio rašymo reikalavimu; vienok mėnuo 
virsta metais negaunant laiško iš Tavęs.

Didžiam aktyviškam pasaulyje, laikas 
lėkte, lekia Tau, ir Tu negali suprasti kan
čią bespalvių paparsatų dienų — vien tik lau
kimo.

Iš priežasties tėvo ligos turėjau išsižadė
ti ir minties tos kelionės, apie kurią pirmiau 
buvau rašius.

Nuolatos turiu būti su juo; tai-gi ne
galėsiu matyt ies su Tavim, nebent Tu su- 
grįštum.

Koki likimo ironija! Kada ir galėjai at
važiuoti, — sunkiai apsirgai, dabar, kada aš 
būčiau galėjus — tėvas susirgo.

Šį rytą7 buvau išvažiavus laukuosna, kaip 
paprastai sustoju ten, kur tiek kartų susieida- 
vom. Vieną kitą valandą praleidau atmini- 
nuose.

Kartūs ir liūdnus jie, pamanius apie da
barties vienatvę — vėl-gi brangūs, atminus 
praėjusias dienas.

Noras matyti Tave dažnai pagauna, kai 
koks verpetas ir begailestingai kankina, dau
žo... *

Taip mažutėmis ir menkoms išrodo tos 
kliūtys — gyvenimo sąlygos, kurios mus sky- 
ria, o vienok, taip tragiškos ir neaplenkia
mos. Priedermė! Gražus tai žodis, bet ir 
sunkiausis — sunkiausis žodis mūsų kalboje!

Ar žinai, mylimasai, jog devyni metai 
jau praėjo nuo persiskyrimo dienos?

Žiaurūs metai laukimo — laukimo — lau
kimo !

— Tu grįsti!
Nėra žodžių išsireiškimui. Didis džiaug

smas, iš kaikurių atžvilgių yra panašus did
žiam nuliūdimui — trūksta žodžių; galingi 
jausmai perviršija išsireiškimo galę ir žmogus 
lieka, it nebilys.

Po dvylikos metų! Ar-gi tas neskamba, 
it kokios pasakos užvardijimu ? O vienok, tai 
tik paprastas tikro gyvenimo atistikimas.

Širdis džiaugsmo himną gieda; visa tam
si praeitis skęsta užmaršties bangose, ilgos 
laukimo valandos baigiasi, ir iš jų, regiu kįlant 
skaistesnį ir ramesnį mūsų ateities paveikslą.

Parvažiuosi septintą sekančio mėnesio; ar 
tyčia pasirinkai tą dieną — sukaktuvių dieną 
nuo savo išvažiavimo ? Sugrįžęs viską rasi po 
senovei — nieks neatsimainė; tas pats upelis 
tarp pilkų uolų linksmai čiurlena, tos pačios 
amžiais ošiančios pušys sergsta jo krantus ir 
tenai rasi mane — laukiančią

— Ištisą dieną išgulėjau be jausmo, per
daug pritrenkta net mąstyti

Tu vedęs — išskaičiau laikraštyje, vė- 
liaus-gi Tavo laiške. Atėjo ta žinia, kai per
kūno trenksmas iš erdvės mėlynės. Negalėjau 
tikėti. Atmintis Tavo karštų žodžių, tas Ta
vo akių žvilgsnis, net pats balso tonas, toj 
brangiojoj mūsų sužiedotnvių dienoj — šešio
lika metų atgal — sakyti sakė, jog myli ma
ne — myli netik šiam pasaulyje ir gyvenime, 
bet mylėsi ir per visą amžinastį.

Ne, negalimas daiktas, kad Tu, nebe
mylėtum manęs. Yra kas tokio kito, kurio 
aš nesuprantu, bet kurį Tu, kada nors paaiš
kinsi

Nebegaliu daugiau Tau rašinėti, bet 
šiandien dar siunčiu pasveikinimo laiškutį.

Kasžin ar ji — Tavo moteris indomaus. 
ar sukils užvvdumas jos širdyje, pamačius ki
tos moteriškės raštą į — Tavę?

Beveik nekenčiu savęs už širdgėlą, kurią 
ar Tu paži- 
kada prane-

žodžių pranešant apie savo vestuves. Ir ge
rai taip.

Jei būtumei vėl rašęs, nebebūčiau galė
jus statyti Tave taip augštai; nebūčiau galė
jus taip gerbti Ateis laikas, kada viską su
prasiu — žinosiu, Kai kada spėlioju, kaip 
prabėgantieji metai pasielgė su Tavimi. Ar 
taiko ranka lengviau Tave palietė, ar — gal 
kaip mane — nebgalima Tavęs pažinti, nors 
dar tik keturesdešimtis penkti Tau metai.

Bet, kaskart labiau jau dingsta šio gv- 
vato regėjimai iš mano akių, o nuolatos aš 
taukiu — laukiu to kito platesnio, kiltesnio 
gyvenimo anapus žvaigždžių.

— Vakar vakarą Tu atėjai
Sėdėjau savo paprastoj vietoj, prie lango 

— prie to, kur stovėjau Tau išvažiuojant tiek 
metų atgal. Išgirdau Tavo žingsnius ant ta
ko. Tu grįžai — pas mane.

Mėnulis spinduliais apšvietė Tave sto
vintį tarpduryje, augštą energingą jauną.

Negalėjau žodžio tarti, netikėjau savo a- 
kimi. — Leonorą kur ji? Tu klausei ne
kantriai, rūpestingai, dairydamas po kam
barį — šešėlis užvylimo apniaukė Tavo veidą.

Giliai pažvelgiau Tavo akysną nebuvo 
jose liepsnos; Tu — nepažinai manęs! — Leo
nora — mirus; — atsakiau tyliai.

Tu pasvirai ir pasirėmei kėdės. Dreban
čia ranka pabraukei per akis, o sunkus skau
dus suvaitojimas išsiveržė iš pabalinsiu lūpų.

Atsipeikėjęs šiek tiek, nei žodžio daugiau 
netaręs išėjai; staigiai pasenęs, sulinkusias 
pečiais — visa jaunystė žuvo. Nebeilgu jau 
man dabar. Laukimas žemiškos laimės pasi
baigė — atėjo kita man. Tu myli mane, ir 
žinau, kad visada mylėsi. , Užsibaigė — lau
kinio valandos; kas kartą pamažiau sukasi šio 
menkučio gyvenimo ratas, ir netrukus anapus 
ribos vienas iš mudviejų — lauksime.

Girios Duktė.

Apologetika.
---------------------- _ ii ••

jaučiu — mąstant, spėliojant - 
nai ją tadą keturi metai atgal, 
šei man, jog iš priežasties savo draugo neti
kėtos mirties, jokiu būdu negalėsi parvažiuo
ti?

Bet ne, tas negalėjo būti, nes Tavo lai
škai — kelias savaites rašei kasdien
kupini buvo kartaus užsivylimo, taip pilni 
karštos gilios meilės prie manęs.

Trumputis šis gyvenimas, tik valandžiukė 
ir — amžinastis. Tenai anapus gyvenimo ri
bos sutiksi mane. Nieks neįstengs, mylima
sai, ilgai mus skirti.

Myliu, kaip mylėjau ir tenais Tavęs — 
lauksiu.

Ir vėl mano gimtoji diena.
Balti, it sniegas, plaukai keistoką iš

vaizdą man duoda. Iš pirmo pamatymo spe- 
tumei, jog ne trisdešimtis devynių, bet pen- 
kesdęšimtis metų esu.

Laikas palietė mane su savo ranka; ant 
veido paliko savo žymę, ir šiandien esu — se- 

>ko nebgirdėjau iš Tavęs po tų kelių

(Tąsa) 
kopų sostus — vis pasiliko žemoje doroje, 
pę vyskupais pradėjo spausti dvasiškiją, neat
kreipdami atydos į pastarosios gerovę. Mokslo 
bei astetikos stovis reikalavo pažangos. Toks 
globėjų elgimąsis negalėjo pasilikti be pasek
mių. Pasaulio puvėsiai pradėjo platintis ir 
tarpu žemesnių luomų dvasiški jos: — kunigai 
bei vienuoliai, sekdami vyskupus, irgi pradė
jo daugiau rūpintis turtais negu siela. Tas 
pats tikosi ir‘moterų vienuolynuose, kurie ta
po kunigaikščių bei grovų dukterų gyvenimais. 
Tokiu būdu dvasiški jos autoritetas (šlovė) nu
puolė. Dvasiškija pradėjo mažiau rūpintis 
žmonių dvasios reikalais. Jaunimas, lankąs 
universitus be jokios priežiūros, pasileido iš
tvirkimo bangose. (Žiūrėk “Darbininkas” 
No. 52). Tarpu žmonių — liaudies apsireiškė 
mokslo bei doros stoka.

Krikščionijos dvasia pradėjo silpnėti. Pas
tarąją žiauriai užgavo perkėlimas šv. Tėvo sos
to iš Rymo į Avignoną, Prancūzijoj. Žmo
nės buvo tos minties, kad šv. Tėvas tegali gy
venti vien Ryme. Kuomet jisai apsigyveno ki
tur — jau sulyg tų taikų žmonių supratimo — 
jisai nebuvo šv.Tėvu. Visgi šis nors juokingas 
žmonių įsitikinimas davė pradžią daugeliui blo
gų pasekmių. Italai bei vokiečiai kurstomi 
savųjų vadų, nenorėjo pripažinti šv. Tėvo, gy
venančio Prancūzijoj, šv. Bažnyčios Galva. 
Iškilo nesutikimai — išdygo kelios partijos. 
Kartą net trys viršminėtos partijos išsirinko 
sau po šv. Tėvą. Pagaliaus šie vaidai užsibai
gė — šv. Tėvas sugrįžo atgal į Rymą.

Pačiame Ryme renesanso (atgimimo) lai
kuose šv. Tėvas su visa dvasiškija labai smar
kiai platino viršminėto apsireiškimo idėjas. 
Stabmeldiški principai, taip priešingi morališ
koms (doriškoms) krikščioniškoms tiesoms, pa
lietė pastarąsias gana žymiai — užgavo opiau
sius krikščioniškos doros jausmus. Dvasiškija 
pradėjo reikalauti iš Šv. Tėvo, kad pastara
sis duotų leidimą vesti kunigams pačias. Čia 
tai vienas iš garsiausių reformatorių — Liute
ris pamatavo savo veikimą.

Jau 1378-1418 metuose pasaulinė (civilė) 
valdžia suvis įlindo į bažnytinius reikalus. Kuo
met kovojančios partijos išstatė savo kandida
tus, negalėdamos savo silpnomis jėgomis nie
ko įveikti, pasikvietė talkon viešpataujančius 
valdovus. Dabar jau jie galėjo elgtis liuosai 
sulyg savo nuožiūrų. Pradėjo vadovauti baž
nytiniais reikalais ir pagaliaus pareikalavo sa
vo pirmenybės, šv. Bažnyčia — anaiptol — pri
valėjo būti ne vergaujančia, bet viešpataujan
čia. Tuom pačiu laiku iškilo ir tarptautinis 
klausimas. Tuose laikuose iš galingiausių tau
tų buvo šios: 
ir ispanai, 
pirmenybės.. - — čia.
lis — Amerika. Pramonija išaugo, iškerojo. 
Komercijos reikalai pagerėjo. Miestai pražy
do turtais. Žmonių dvasia paskatinta atgimi
mo idėjomis, pradėjo ieškoti ko tai naujo, pa
tenkinančio žmogaus dvasią Vis-gi turtų gob
šume savo idealų negalėjo rasti.

Kaip jau augščiau buvo minėta atgimi
mo dvasia negalėjo tyrai sutikti su krikščioni
ja. Augštesnioji stabmeldiška kultūra (apš
vietimas) visiškai buvo priešingas krikščioniš
kai dvasiai bei dorai. Naujas išradimas kny
gų spausdinimo greitai išplatino stabmeldiškų 
autorių bei jų pasekėjų veikalus. Poemos bei 
romansai priešrmorališkoje dvasioje, revoliu
cijos dainos beil

Užviešpatavęs materijalizmas augštesniuo- 
se visuomenės luomuose ieškojo vien turtų, pa
tenkinimo nepažebotų kūno geidulią artymo 
išnaudojimo ir savo gero. Visuomenės labas, 
artymo meilė, kaimynų reikalų šventumas — 
žlugo.

Šitoks dalykų stovis visuomenės gyveni
me negalėjo ilgai tverti Iš visų luomų pradė
ta reikalauti reformų. Penkioliktame šimtme
tyje per vyskupų susivažiavimą stengtasi įvyk- 
dinti bent kokios reformos, bet visos jų pas
tangos nuėjo veltui. Kiekvienas šį-tą nusima
nąs aiškino kokiu būdu pagerinus dalykų sto
vį. Ypatingai šis reformų geidimas apsireiškė 
augštose mokslainėse-universituose. Bet, vie
ton pataisyti savo elgimąsi ir grįžti į tiesos ke
lią, įvairūs reformatoriai stengėsi parodyti 
kitiems tą kelią. Vieni savo reformas pama
tavo ant krikščioniškos tobulybės — kaip šv. 
Ignacas Loyola su savo naujai įsteigta draugi
ją domininkonai ir daugelis kitų prakilnesnios 
dvasios vyrų, kurie išsirinko sau už vadą Kris
tų — pasiekė savo tikslus. Antrieji-gi — kaip 
Žvinglius, Liuteris, Kalvynas ir kiti, kurie 
vadu išsirinko savo protą, apakinti puikybe ir 
skęsdami ištvirkimo bangose — patys nugrimz
do į prapultį ir patraukė paskui save ištisas tau
tas, kurios žlugo per amžius nelaimių tamsy
bėse.

Amžių bėgyje dvasiškija — bažnyčios, 
vienuolynai, ligonbučiai, mokyklos ir kitos 
dvasiško luomo įstaigos — ingijo žymius žemės 
plotus ir didelius turtus. Įvairūs pasauliniai 
valdovai — karaliai bei kunigaikščiai — norė
dami atimti šiuos turtus iš dvasiškijos, užsis
pyrė žūt-būt pastatyti ant savo. Kuomet nau
ji “reformatoriai” pradėjo skleisti tarpu žmo
nių priešingą dvasiškijai dvasią, pasauliniai 
valdovai tuoj pasiskubino jiems į pagelbą. Vi
sos jų spėkos tapo atkreiptos į dvasiškijos cen
trą — Rymą Kovos įrankiais tapo — pavy
das, pagieža ir šmeižimas. Spauda jau tuo
se laikuose parodė ką jinai gali įveikti. Re
formatoriai pradėjo spausdinti įvairias bro
šiūras, 
ja: - 
liai,
platino po visą Europą Dailė ir neatsiliko. 
Įvairūs teplioriai, vartodami savo talentus, 
pradėjo tepti-piešti visokius dvasiško bei vie
nuoliško luomo reiškiančius panieką paveik
slus. Suteršta spauda bei purvina dailė pui-1 
kiaušiai prirengė dirvą reformacijai.

Žmonių ištvirkę geiduliai, kuriems re-; 
formatoriai visokiais būdais stengėsi intikti, j 
buvo antra reformacijos išsiplatinimo priežas- i 
tis. Pačios nuomonės, kurias skleidė viršminėti 
atgaivintojai, negalėjo sutikti su šv. Bažny
čios mokslu. Jie platino taip vadinamą krik
ščionišką liuosybę — liuosybę sanprotavimo, 
liuosą šv. Rašto supratimą liuosą meilę ir tt. 
— Šios visos nuomonės apsvaigino žmonių pro- ■ 
tą. Vėlesni reformatoriai (pav. Liuteris) tvir
tino, kad užtenka vien tikėti — ir būsi išga
nytas. Jokių meilės artymo ar mielaširdingų 
darbų nereikia. Arba, kad žmogus užgim
damas, sulyg Kalvyno mokslo, gauna sau vie
tą danguj ar pragare. Reiškia tau paskirtas 
pragaras — tai ir teks; joki Kristaus bei arty
mo meilės veikalai neišgelbės. Visi šv. Baž
nyčios Sakramentai — išpažintis, atgaila, pas
ninkas, blaivybė, prižadai, švenč. Auka 
(šv. Mišios) — tapo atmesti. Tokiu būdu nė
ra nieko stebėtino, kad naujasai reformatorių 
mokslas patraukė paskui save liuosai svajo
jančią žmoniją.

Panaikinimas vienuolinio luomo (atmeti- 
vienuoliškų prižadų svarbos), skaisty- 
kirkščioniškos tobulybės — patraukė vi- 
kurie buvo tapę vienuoliais ne iš pašauki- 
bet iš turtų gobšumo, iš prievartos arba 

Pav. Kry- 
kurie naikino Lietuvą ugnimi bei 

troško vien lietuvius pavergti, bet ne

LEIDINIS NO. 3.
“Darbininkas” jau Jlėdo 

trečią savo leidinį, knygelę 
▼ardu “Iš Po Darbi
ninko PI u n kg n o a.’*

Tai gražių-gražiausių vaiz
delių rinkinis. Visi, nuo pir
mo iki paskutinio, yra iš dar
bininkų gyvenimo. Tuose vai
zdinguose, dailiuose, jausmin
guose vaizdeliuose atsispindi 
da.rhi ninku gyvenimas.

Kiekvienas su pasigėrėjimu 
juos skaitys po kelis kartus.

Autorius tų vaizdelių yra 
“Darbininko” skaitytojams 
gerai pažįstamas F. V.

Vaizdeliai perspausdinti iš 
“Darbininko.”

Kaina 5c. PusL 32.

Lietuviai apsi
ginkluokite taip

Nusipirkite savo namus 
ir už juos randas išsimo
kės, tai senatvėj turėsite 
dailų gyvenimą. Apdraus- 
kite (inšurinkite) na 
mus ir rakandus (fomi- 
čius), kad nelaimėj atsi 

į tikus galėtumėte kitus nu
sipirkti, apsaugokite dirb
tuves ir darbininkus, ap
saugokite automobilius, 
arklius ir vežimus nuo vi
sokių nelaimių.

Aš virš minėtus darbus 
atlieku kogeriausiai, turiu 
patsai gerą patyrimą gy- 
zendamas čia Amerikoj 
per 30 metų. Esu tikrai 
atsakantis už visokį dar 
bą, turiu Statė Brokei 
nsurance License, esmu 
Notary Public, Justice of 
the Peace, Auctioneer ii 
Agentas, parduodu na
mus, farmas, lotus. Kvie 

j čiu visus lietuvius ir lietu- 
® ves atsilankyti į mano ofi- 
|pą.

Michael Coran
366 Broadwav,

South Boston, Mass.

mas 
bės, 
sus, 
mo, 
iš kitokių pasaulinių priežasčių, 
žiuočiai, 
kardu, 
jiems suteikti krikščionijos šviesą.

Civilė valdžia, atimdama dvasiškijai tur- į 
tus, paliko pastarąją vargingame padėjime.! 
Dvasiškiai, nesijausdami savo širdyje, kad i 
neturi tikro.pašaukimo, metė savo dvasiškus i 
rubus, vedė moteris ir, kovodami už būvį, Į 
tapo šv. Bažnyčios priešais. Visoki literatiš
ki šlamštai blogai veikė ant tamsių žmonių j 
dirksnių. Tiktai truko vado, kuris vadovau- j 
tų šia purvinų siekių minia.

Dvasiškija neatkreipė į šį judėjimą atv- j 
dos. Bet to judėjimo kurstytojai, anaiptol, 
nesigailėjo triūso. Žodžiu ir raštu skelbė sa-Į 
vo klaidingą mokslą, pataikaudami biauriau- ■ 
siems žmonių geiduliams, fanatizuodami tam-, 
šią liaudį. Netrukus pradėjo veikti viešai. ■ 
įvesdami naują madą, kuri sukurstytų žmo
nių puikybės ar gobšumo jausmus. (Pav. Da-; 
vimas laike šv. Komunijos gerti iš kieliko švenč. i. 
Išganytojaus Kraują, — ką galėjo daryti vien' 
kunigai, taikant šv. Mišias); pakeitimas 
šv. Mišiose lotynų kalbos žmonių vartojama 
kalba; liuasą šv. Rašto skaitymą bei suprati-į 
mą; atmetimas Sakramento Kunigystės (reiš
kia — kas tiktai nori, gali pildyti kunigo dva
siškas pareigas); ir tt.

Visą šitą darbą užbaigė civilė valdžia. Vi J 
sose valstijose, kurios atsiskyrė nuo šv. Baž- Į 
nyčios, valdžia atėmė dvasiškijai turtus; tiems, i 
kurie liko ištikimi savo senam katalikiškam ti-:; 
kėjimui, uždraudė pildyti dvasiškas pereigas I; 
arba išvarė iš viešpatijos. Žmonės — liaudis j; 
tapo priversti lankyti naujas pamaldas, ku- ! 
rias įvedė civilė valdžia. Viršminėta valdžia 
netiktai užėmė visus šv. Bažnyčios reikalus, i 
bet ir žmogaus sielą (dūšią), jo sąžinę, protai 
ir širdį. i
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'! LIETUVIAI PAVESKITE ’ 
DARBUS SAVIEMS.

; Geriausias Lietuvis siuvėjas. 
Siuvu vyriškus ir moleriš-

'i kus drabužius, sulis naujau- |[ 
J sios mados.

I
 Taisau, priminti, valau ir J 

dažau senus. Taip-gi kuni- 
gauis siuvu RirTONVS ir i; 
esu gerai įsipraktikavęs ta- ]> 
me darbe, kaip Lietuvoje. <[ 
taip ir čia Amerikoje.

Phrbą atlieku greitai ir pi- ![ 
giai.

Jeigu kas reikalauja, dar- Į J 
hą pasiimu ir pristatau tie- < 
siog j namus.

Tel. Charter 2354-4

A. K. MAZALAS
HARTFORD. CONN
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“DARBININKAS”
(The Worker)

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

Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor. 
Subscription Bate s:

1 early____________________________________________$3.00
6 months________________________________ $1.50

Advertising rates on application
Address all communications jo

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

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

t L. D. S. narių mo
kesniai.

KAIP LIGŠIOL BUVO.

r

t

K
į
t K
!
r f

E

L

Tki L. Darbininkų Sąjungos 
'Seimo beliko tik vienas mėnuo. 
Besteigdami Sąjungų, negalė
jome permatyti viso padėjimo 
ir aplinkybių, tai-gi šis 
buvo apleista arba netaip 
tvarkyta, kaip reikia, 
mas turėtų viską geriau 
tvarkyti ir nustatyti, kad L. 

, D. S. galėtų be kliūčių pasek
mingai plėtoties.

Kiekvienoj organizacijoj vie
nas iš svarbiausių dalykų, tai 
nustatyti tinkamai mokesnį — 
kad nebūtų perdidelis, nes ta
da nesiskubina rašyties, ir kad 
nebūti} permažas, nes tada ne
daug tegalima nuveikti. L. 
D. S. išpradžių nustatė 20 cen
tų į mėnesį, už kuriuos buvo 
siunčiamas visiems nariams 

>subatinis “Darbininko” nume- 
7 ris Ar L. D. S. leidžiamos kny- 
r jjfttfes. Kurie gi norėjo tu- 
•rėti visus tris numerius, turė- 

; jo primokėti metams dar 90 
yaaatų. Tad imančiam visus 
tris “Darbininko” numerius, 
prigulėjimas prie L. D. S. me
tams atsieidavo $3.30 centų. 
Čia tai kai-kurie ir prikišdavo 
<o rodos, kad tai kliudė ir L. 

.‘D. S. augimui), kad L. D. S. 
nariams “Darbininkas” atsi- 

’ einąs brangiaus, negu kitiems.
Girdi, kiti visi “Darbininką” 
turi už $3.00, gi nariai turi 
mokėti $3.30. Tiesą pasakius 
tas priekaištas nebuvo teisin
gas. Nariai už laikraštį (jei
gu imdavo visus tris numerius) 
mokėjo metams ne $3.30, bet 
tiktai $2.10, gi kitus $1.20 su
mokėdavo kitiems organizaci
jos reikalams. Juk iš anų 20 
•centų mėnesinio mokesnio 5 
«®ntai likdavo kuopos reika
lams, kiti 5 centai eidavo į a- 
gitacijos fondą ir už knygutes; 
už laikraštį gi “Darbininko” 

^administracija tegaudavo 10 
•centų mėnesiui, arba $1.20 c. 
vnetams (už subatinį numerį), 
•c primokėdami dar 90 centų, 
turėdavo visą “Darbininką” 
už $2.10. UŽ savo mokesnius 
L. D. S. nariai juk netik gau
davo “Darbininką,” bet vedė 
ir rėmė ir kitus organizacijos 
-•Įkalus, kaip savo kuopos, 
taip ir centro. Bet šiaip ar 
taip, pirmuoju žvilgsniu imant, 
lyg ir nebuvo išrokavimo pri
gulėti prie L. D. S. Tai-gi 
daugelis nors ir užjausdavo L. 
D. S., bet nesiraŠyaavo jon, o 
"tik imdavo “Darbininką,” ap- 
'rokuodami, kad jiems tas at
sieis 30 centų pigiau, Žinoma, 
'įjiems galima būtų pasakyti, 
kad be Ik D. S. juk ir “Darbi- 
minipM nebūtų . atsiradęs, 

. kas ' ■-' K ek1X
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su-

Sei-
su-

negi pertikrinsi ir prie pasi
šventimo nepatrauksi. Rei
kėti} taip dalykus sutvarkyti, 
kad prisidėti prie L. D. S. vers
tų ne pasišventimas, o labiau 
išrokavimas, kad darbininkai 
savo praktišku protu galėtų 
matyti, jog prie L. D. S. pri
gulėti verta.

KAIP TURĖTŲ BŪTI.

Pirmiausiais metais L. D. S. 
gyvavimo paaiškėjo reikalas 
įvesti du nauju dalyku: 1) įs
teigti prie L. D. S. streikininkų 
fondų, iš kurio galėtų naudo- 
ties tik L. D. S. nariai. Pagal 
projekto visi nariai turėtų mo
kėti į tų fondų po 5 centus kas 
mėnuo, pašalpų gi gal galima 
būtų nustatyti $3.00 savaitėje 
(būtų mokama tik, maž-daug 
mėnesiui praėjus nuo streiko 
pradžios; kiekviena L. D. S. 
kuopa to fondo naudai turėtų 
parengti bent vienų pramogų 
kasmet). 2) Daugelis narių ir 
kuopų kelia klausimų, ar nega
lima būtų kaip nors sutvarky
ti, kad visi L. D. S. nariai gau
tų visus tris “Darbininko” 
numerius. Ir ištikrųjų tai bū
tų labai svarbu ir naudinga. 
Dabar žmonėms jau nebeužten
ka savaitraščių, ieško žinių ir 
dažniau. Antra vertus “Dar
bininko” ir utarninkų ir ket- 
vergų numeriuose dažnai esti 
tokių dalykų, kuriuos būtų la
bai svarbu pasiskaityti visiems 
nariams. Daugelis narių juk 
ir nepasitenkindavo vienu su- 
batos numeriu, o imdavo vi
sus tris. Jeigu visiems L. D. 
S. nariams eitų visi trys “Dar
bininko” numeriai, tai ir Ad
ministracijai būtų labai didelis 
palengvinimas. Dabar labai 
daug darbo duoda tai, kad ne- 
visiems nariams vienodai laik
raštis eina; pasitaiko daug ir 
klaidų, iš ko paskui kilsta 
daug neužganėdinimų ir nesu
sipratimų.

Bet L. D. S. nariams už tų 
patį mokesnį ($1.20 metams) 
jokiu būdu negalima būtų duo
ti visų trijų numerių. “Darbi
ninkas” kaip bematant priei
tų prie bankruto. Pigiausiai 
galima būtų paleisti nariams 
už $2.00 metams. Dabar ad
ministracija gauna už subatinį 
numerį 10 centų nuo kiekvieno 
nario. Tad siunčiant kiek
vienam visus tris numerius, jai 
reikėtų gauti dar 80 centų vir
šaus. *

KAIP SURASTI 80 CENTŲ.

Tuos 80 centų, mūsų nuo
mone, reikėtų surasti šitaip. 
Visi nariai turėtų mokėti kas 
mėnuo 5 centais daugiau, tai
gi ne 20 centų, bet 25 centus. 
Iš tų 5 centų metams susida
rys 60 centų. Trūksta dar 20 
centų. Tuos 20 centų kuopos 
turėtų atskirti iš anų 60 centų,
■ ; ' - "3 v a: - 17.

kuopos reikalams. Kuopai be
liktų. nuo kiekvieno nario tik 
40 centų. Užtat galima būtų 
nutarti, kad iš $1.00 įstojimo 
kuopai liktų 25 centai, į cen
trų gi eitų 75 centai. Anuos 
gi 20 centų kuopa galėtų at
siųsti per du atveju, po dešim
tukų nuo nario, sakysime kas 
birželis ir kas gruodis mėnuo. 
Tai-gi kuopos tada siųstų į cen
trų ne po 15 centų, kas mė
nuo, kaip buvo ligšiol, bet 
po 20 centų ir dar du kart per 
metus extra po dešimtukų nuo 
nario. Tada nariai mokėtų 
kas mėnuo po 25 centus ir gau
tų visus tris “Darbininko” 
numerius. Ir tada niekas ne
galėti! sakyti, jog L. D. S. na
riams atsieina “Darbininkas” 
brangiau, nes į metus išeis tik 
$3.00. Priešingai, būtų net 
išrokavimas dėties į L. D. S., 
nes už tuos $3.00 nariai gautu 
ne tik “Darbininkų,” bet dar 
ir keletu gerų knygelių, be to 
iš tų $3.00 dar liktų 40 centų 
vietiniams kuopų reikalams, 
centras gi iš tų pačių pinigų 
gautų dar šiek tiek agitacijos 
reikalams.

AR VIENAS, AR ABUDU?

Tai-gi yra du nauju reikalu: 
1) streikininkų fondas ir 2) 
leidimas visiems nariams visų 
trijų “Darbininko” numerių. 
Kiekvienas iš tų sumanymų 
reikalauja naujo penktuko. 
Vykinti tik vienų iš tų su
manymų narių mokesnis pa
kilti} tik 5 centais, vykinant 
gi abudu sumanymu — mo
kesnis pakiltų net 10 cen
tų į mėnesį ir tada nariai 
mokėtų net po 30 centų kas 
mėnuo, iš kurių Į centrų siųs
tų po 25 centus kas mėnuo.

Dabar kuopos lai ir apsvars
to savo susirinkimuose: a) ar 
abudu tuos sumanymus vykin
ti, ar tik vienų iš jų, ar nei 
vieno, b) jei vykinti tik vienų, 
tai kurį: ar streikininkų fon
dų, ar kad visi nariai gautų 
visus tris numerius.

MŪSŲ NUOMONĖ.

Mes nuo savęs, jeigu tai ne
būti} per sunku nariams, pa
geidautume, kad tas pirmas 
L. D. S. seimas priimtų ir nu
tartų įvykinti abudu sumany
mu. Mes tik parokuokime, 
kų narys gero padarytų ir sau 
ir kitiems broliams darbinin
kams, jeigu jisai mokėtų 30 
centų į mėnesį:

1) gautų visus tris “Darbi
ninko” numerius;

2) gautų per metus bent 6 
“Darbininko” knygeles;

3) streikui atsitikus gautų 
pašalpos apie $3.00 kas savai
tė;

4) prisidėtų prie vietinių 
kultūros reikalų aprūpinimo, 
prie sustiprinimo viso krikščio
niškos demokratijos judėjimo 
ir prie darbininkų būvio page
rinimo.

Atsiminkime, kad lietuviai 
socijalistai moka kas mėnuo po 
36 centus ir už tuos pinigus 
gauna tik “Kovų.” Tai-gi 
čia niekas negalėtų sakyti, kad 
nariai už 30 centų per maža 
gauna.

Bet agituoti drųsiai už tuos 
abudu sumanymu mes neišdrį
stame. Niekas negali būti po
nas ant svetimos kišenės. Jei
gu darbininkams būtų persun- 
ku tokie mokesniai išsimokėti, 
tai niekas juk negali norėti jų 
skriaudos. Tada užtektų įvy
kinus nors tik vienų iš anų su
manymų, kuris būtų reikalin
gesnis.

Susiraukęs, kaip Velykų bo
butė.

Pirma graužk kaulų, 
kui vely akmenį.

pas-

Kų giriu — išgiriu, kų pei
kiu išpeikiu.

Kų svietas šneka, taip iš
lieka

Ilgas,

Edi,

kaip žydų Velykos.

kaip kirminas.

Nepatiko rūkštis.

Lengvas, kaip plunksna.

savo Geltonas, kgipv

Connecticut Liet. Vyčių
Apskričio 3-čio suvažiavimo,

įvykusio gegužio 28 
dieną, 1916 m.

Bridgeporte, Conn.

PROTOKOLAS.

2Gegužio 28 dieną, š. m., 
vai. po pietų šv. Jurgio parapi
jos bažnytinėje svetainėje 
Bridgeporte įvyko Conn. Liet. 
Vyčių Apskričio 3-ias suvažia
vimas, kurį atidarė apskričio 
pirmininkas A. F. Kneižis. Pa
sveikinęs delegatus ir svečius, 
pakvietė kun. M. Pankauską 
atidaryti suvažiavimo 
malda.

Po maldos priimta 
Apskričio prisiųstųjų 
delegatų ingaliojimai.

Delegatai pribuvo 
kuopų:

6 kuopa, Hartford, Conn.

1. Tadas Špelis.

7-ta kuopa, Waterbury, Conn. •
1. Juozas B. Šaliūnas.
2. Juozas Namuras.
3. Ona Stalioniutė.
4. Ona Levanauskaitė.
5. Stasys Danaitis.
6. Izidorius Borginas.

37 kuopa, Bridgeport, Conn.

1. Pranas Mileris.
2. Uršulė Matuzaitė
3. Jieva Astrauskaitė
4. Jonas Blažis
5. Elzbieta Baltušytė
6. Juozas Juodis.

sesijas

Conn. 
kuopų

iš šių

42 kuopa, New Britain, Conn.

1. Justinas V. Poškius.
2. Juozas Levinskas.
3. Juozas Povilonis.

34 kuopa, Paųuonock, Conn.

1. Monika Kranauskaitė.

Be Conn. Liet. Vyčių Aps
kričio kuopų delegatų, dar bu
vo du atstovu nuo Naujosios 
Anglijos Lietuvos Vyčių Aps
kričio suvažiavimo:

1. Jonas A. Vaitekūnas.
2. Jonas E. Karosas.

Su sprendžiamuoju balsu 
suvažiavimo posėdžiuose pa
kviesta dalyvauti senasis Aps
kričio pirmininkas A. F. Knei- 
žis, apskričio raštininkė Anta
nina Stravinskaitė, — iždinin
kė Paul. Geležiutė, vietos kle
bonas, kun. M. Pankauskas, ir 
L. Vyčių 37-tos kp. pirm., Jo
nas Šaučiunas.

Iššaukus delegatus ir per
žiūrėjus ingaliojimus, išrinkta 
suvažiavimo vedimui valdyba. 

Juozas B. Šaliunas — pir
mininku,

Jonas E. Karosas —
1- ju raštininku

Ona Stalioniutė —
2- ju raštininku.

Po atlikimo visų formališ
kumų, apskričio suvažiavimą 
vesti paskirtą valdybą, A. F. 
Kneižis pakviečia užimti savo 
vietas ir prasideda susivažiavi
mas.

PIRMAS POSĖDIS.

“Pažangos” ir“Draugo” 1
1 — “Tautos Ryto,” — vaka
rų kuopa buvo surengusi du: 
vieną Vyčių naudai,, antrą Tau
tos Fondo naudai; katalikiš
kos spaudos platintojų kuopo
je randasi 20. Ateityje kuopa 
žada rengti prakalbas ir aiš
kinti organizacijos naudingu
mą. Teatro srvtyje 6 kuopa 
irrgi yra daug nuveikusi: turi 
lošėjų 45 vaikinus ir 25 mergi
nas.

1. Raštininkas skaito Conn. 
Lietuvos Vyčių 2-ojo suvažia
vimo protokolą, kurį delega
tai po trumpo svarstymo ir 
priima.

2. Conn. Liet. Vyčių Apskri
čio valdyba buvo išsiuntinėjusi 
kuopoms paklausimus kas jų
jų nuveikta, kiek narių kuo
pos turi, kas žadama veikti ir 
tt. Iš prisiųstų kuopų žinių 
sužinota, kad:

6 kuopa, Hartford, Conn.

turi 145 narius: 73 vyrus ir 72 
mergini; kuopos narių skai
čiuje randasi 8 kalbėtojai: kun. 
J. Ambotas, B. Sarapas, O. 
Rozmanskas, klier. Jonas Na
vickas, moksl. A. Valantiejus, 
T. Špelis, A. Mazalas, A. Pa- 
teckis; sutvėrė Spaudos Dr-jos 
kuopą, suorganizavo vaikų- 
-vyčių skyrių; kuopos nariai 
rašinėja į anglų laikraščius a- 
pie Liet Vyčių veikimą; lavi
nasi maršavime. Prie L. V. 
6-tos kuopos randasi puikus ir 
didelis knygynas su 464 knygo-, 
mis; į knygyną pareina 2 egz.

32 kp., Poąuonock, Conn.

. Narių kuopoje randasi 12 
ypatų: 5 merginos, 6 vaikinai 
ir 1 moteris; kalbėtojų turi 
du: Jonas Vaitekūnas ir M. 
Juškevičius; lošėjų randasi 9 
ypatos: 6 vaikinai, 3 merginos; 
nariai skaito “Darbininką” ir 
“Draugą”; vakarą surengė 
vieną; katalikišką spaudą pla
tina Antanas Rudokas. L. V. 
32 kuopos tikslas ateityje reng
ti perstatymėlius.

37 kp. Bridgeport, Conn.

Ši kuopa susideda iš 73 na
riu: 35 vvru ir 38 merginu; 
turi vieną kalbėtoją Joną Šau- 
čiuną; lošėjų randasi 8 asme
nys: 3 vaikinai ir 5 merginos; 
katalikišką spaudą platina Jo
nas Šaučiunas. Žada surengti 
Baseballininkų ratelį.

21 kp., So. Manchester, Conn.

Liet. Vyčių 21 kp. sudaro 
25 ypatos: 10 vyrų ir 15 mer
ginų; turi knygyną su 150 kny
gų ; surengė 4 vakarus su tiks
lu patraukti prie kupoos dau
giau jaunimo; lošėjų randasi 
kuopoje 10 ypatų: 3 vaikinai 
ir 7 merginos; rengė balius. 
Netolimoje ateityje žada su
tverti atletų ratelį. Katali
kiškos spaudos platintoją turi 
vieną.

42 kuopa, New Britain, Conn.

Prie L. Vyčių 42 kuopos pri
klauso 15 narių: 11 vyrų, 4 
merginos; kalbėtoją turi vie
ną. kun. E. Grikį; lošėjų ran
dasi 5 ypatos: 3 vyrai ir 2 mer
ginos; kuopos nariai skaito 
“Darbininką,” “Kataliką,” 
“Draugą” ir “Vytį;” buvo su
rengę 3 vakarus. Katalikiš
ką spaudą platina Jurgis Šimu- 
liunas. Ateityje kuopa yra 
pasirengus pritraukti daugiaus 
jaunimo prie vyčių.

7 kuopa, Waterbury, Conn.

Prie L. Vyčių 7 os kp. pri
klauso 87 nariai: kožnas skaito 
org. “Vytį;” surengė du vaka
ru, vieną šv. Juozapo par. nau
dai antrą šeimynišką vakarą; 
katalikišką spaudą platina J. 
V. Kovas, K. Savickas ir vai
kų ima dalyvumą apie dvide
šimts ypatų; turi atletų skyrių, 
manoma rengti baseball rat.

Conn. Lietuvos Vyčių Aps
kričio 3-iojo Suvažiavimo dele
gatai, išklausę raportus iš kuo
pų veikimo, labai nudžiugo, 
kad kuopos tarpu 2-ojo ir 3- 
iojo suvažiavimų yra tiek daug 
nuveikę ir palinkėjo joms ir to
liaus panašiai darbuoties.

3. Vaikų organizavimas, 
įneša suvažiavimo nariai, kad 
reikia labiau pradėti rūpinties 
organizavimu vaikų. Delega
tai nurodo, jog vaikai, tai 
Lietuvių Tautos ateitis ir jei 
juos pasisektų išauklėti doro
je — galima būtų iš jų ateityje 
susilaukti naudingų lietuviams 
veikėjų ir lietuvystės kėlėjų. 
Buvo nurodyta ir keletas bū
dų, kaip reikėtų vaikus orga
nizuoti. Po nuodugnaus šio 
klausimo apsvarstymo — nu
tarta vaikų organizavime prisi
laikyti L. Vyčių konstitucijos 
nurodymų, L y., prie kiekvie
nos Liet. Vyčių kuopos organi
zuoti mažų vaikų kuopelę ir 
budinti juose tėvynės meilę ir 
įvairiausiais būdais pratinti 
juos prie lietuvystės.

4. Lietuvių Istorijos pažini
mas A. Kneižis išreiškia pa
geidavimą, kad Conn. Aps
kričio Vyčių kuopos pasisteng
tų susipažinti su Lietuvos Is
torija, kas labai palengvintų 
mūsų jaunimui susipažinti su 
mūs., •autos praeitimi ir jo?

gyvenimu. įnešimas visų de
legatų karštai paremta ir nu
tarta jį vykinti gyvenimam 
Tam tikslui nutarta kviesti su 
paskaitomis Lietuvos Istori
jos žinovus ir išdirbti jiems 
maršrutą. Taip-pat išreikšta 
pageidavimas, kad šiuomi rei
kalu reikėtų susinešti ir su 
Naujosios Anglijos Vyčių Aps
kričiu. Tą visą dalyką išpildyti 
ir inkūnyti gyveniman pavesta 
naujai Conn. Liet. Vyčių Aps
kričio valdybai.

5. Teatro reikaluose. Kįla 
delegatų tarpe klausimas, kaip 
kuopos galėtų geriaus susi
tvarkyti teatro reikaluose, kad 
be didesnių iškaščių teatrų ren
gėjai galėtų gauti teatrališkų 
knygučių, drapanų ir sceneri- 
jų. J. Vaitekūnas ineša, kad 
būtų gerai panaudoti Naujo
sios Anglijos Liet. V. Apskri- mandagesnius 
čio metodą, t. y., vienos kuo
pos artistams važinėti pas ki
tus. Juozas Šaliunas pataria, 
kad kuopos viena nuo kitos 
samdytų drapanas ir knygutes. 
A. Kneižis ir O. Stalioniutė 
paduoda įnešimą, kad sutvar
kymui to reikalo būtų išrinkta 
komisija. įnešimas priimta ir 
išrinkta komisija iš sekančių 
ypatų:

Juozas B. Šaliunas, 
866 Bank st.,

Waterbury, Conn.
Pranas Miller,

178 Louis st., 
Bridgeport, Conn.

Juozas Namuras,
860 Bank st., 

Ona Stalioniutė.
Juozas Povilonis,

79 Beaver st., 
New Britain, Conn.

Tadas Špelis,
12 Soutli Prospect st. 

Hartford, Conn.

PERTRAUKA.

2-ras Posėdis. .

Liet. Vyčių apskrityje.
Visas susivažiavimas tam i- 

nešimui pilnai pritarė ir nuta
rė prašyti L. Vyčių 4-ojo Kon
greso , kad sekančiam, Liet. 
Vyčių 5-jam Kongresui vietą 
paskirtų Hartforde, Conn.

Kiti AVaterburio L. Vyčių 7 
kuopos įnešimai, kaipo supuo- 
lusieji su anksčiaus svarstytais 
palikta be svarstymo.

Hartfordo Liet Vyčių 6 kuopos 
įnešimai.

1. Vyčio sutvarkymas. Su
tvarkyti* “Vyčio” organo rei
kalus ir patarti kad “Vyčio” 
redakcija su pasiųstais į orga
ną raštais, ypač oficijališkais 
pranešimais-protokolais, pasi
elgtų tinkamiau ir talpintų 
juos į organą, 
rašinėjime su

Taip-pat susi
namais vartotų 

išsireiškimus. 
Šį inešimą Liet. Vyčių Apskri
čio 3 suvažiavimo nutarė pa
duoti L. Vyčių 5-am Kongre
sui pastebėjimo formoje.

2. Pamainyti “Vyčio” Re
dakciją. Su šiuo inešimu su 
sivažiavimas nutarė panašiai 

! pasielgti, kaip su pirmuoju, t.
y., perstatyti IV Kongreso ap
svarstymui.

3. Kad “Vyčio” adminis
tracija pervestų iš kuopos iždo 
užprenumeruotus nariams bet 
atsisakiusiems nuo kuopos 
“Vyčio” numerius ant vardo 
tų. kokiuos kuopa nurodys. 
Su šiuomi reikalu nutarta 
kreipties prie “Vyčio” admi
nistracijos.

4. Kad konstitucijos II sky
rius būtų pamainytas ir pri
imamų į L. Vyčių organizaci
ją narių amžius su sprendžia
muoju balsu būtų pakeltas iki 
40 metų. Susivažiavimas nu
tarė, kad tas konstitucijos 
punktas paliktų po senovei.

5. Kad Liet. Vyčiai daugiau 
domos atkreiptų Į kūno mankš- 
tynimus ir pradėtų lavinties 
gimnastikoje, maršavime, mu
štruose, kad progai ir reika
lui pasitaikius Vyčiai be sar
matos galėtų pasirodyti paro
dose ir kituose apvaikščioji
muose.

Šis Liet. Vyčių 6 kuopos 
įnešimas pripažintas 
svarbiu ir nutarta 
gyveniman. Prie 
kreipties prie L. 
Kongreso, kad jis 
kiek plačiau apibudintų ir iš
dirbtų muštrams, maršavi- 
mams šiokius tokius nurody
mus.

Kiti Hartfordo Vyčių kuo
pos įnešimai, kaip ankščiau 
kitų deelgatų inešti palikta be 
"svarstymo.

NARIŲ ĮNEŠIMAI.

1. Paminėjimas 15 metų su
kaktuvių nuo mirties Prano 
Vaičaičio. Jonas Vaitekūnas 
šį inešimą suvažiavimo aps
varstymui pavesdamas, pata
ria 15-os metų nuo mirties 
Prano Vaičaičio sukaktuvių 
paminėjimui, visoms Con. Liet. 
Vyčių Apskričio kuopoms pa
rengti vakarus, pamargintus 
Vaičaičio eilėmis ir darbų api
budinimu. Visi delegatai kar
štai tam įnešimui pritaria ir iš
reiškia pageidavimą, kad 
Conn. Liet. Vyčių Apskritis vi
sas kuopas paragintų tas su
kaktuves kuotinkamiau apvai
kščioti. Be to nutarta tas pats 
įnešimas paduoti ir L. V. TV 
Kongresui, kad jis prie to pa
minėjimo paragintų visas A- 
merikos Lietuvos Vyčių kuo
pas.

2. Vyčių uniforma. Nu
tarta inešti IV Kongresan, kad 
Lietuvos Vyčiai įsisteigtų sa
vo uniformas ir kad uniformos 
visų kolonijų Vyčių būtų vie
nodos. Uniformas reikėtų pa
rūpinti kaip vaikinams, taip 
ir merginoms.

3. Vėliava. Nutarta patar
ti, kad Liet. Vyčių IV Kon
gresas išrištų lietuvių vėliavos 
spalvų klausimą.

4. Padidinimui ir sustiprini
mui Apskričio kasos, nutar
ta, kad kiekvienas narys mo
kėtų į Apskričio iždą po , du 
centu į mėnesį.

5. Išreikšta pageidavimas, 
kad Apskritis paskatintų kuo- ! ’ 
pas šelpti “Motinėlę,” kurios 
turtu mūsų gabesnieji mokslai-

■

Antrą posėdį 5 vai. vakare 
atidaro Juozas Šaliunas. De
legatai susirenka visi ir tuo
jaus pradedama svarstyti kuo
pų įnešimai.
Waterburio Liet. Vyčių 7-tos 

kuopos įnešimai.

1. Conn. Valstijų kat. drau
gijų išvažiavimas. Kad Conn. 
Liet. Vyčių apskritis surengtą 
išvažiavimą ir pakviestų prie 
to išvažiavimo rengimo visų 
katalikiškų didžiųjų organiza
cijų, kaip va: L. D. S., Pil. 
Blaivininkų, L. M. S-gos ir L. 
R. K. Susivienijimo kuopas. 
Po trumpo pasikalbėjimo visi 
delegatai pripažino naudingu 
ir būtinai reikalingu tokį išva
žiavimą surengti. Sutvarky
ti šį reikalą ir susinešti su ki
tų organizacijų kuopomis taip
pat parinkimą vietos pavesta 
Conn. L. V. Apskričio naujai 
valdybai.

2. “Vytis” — savaitraščiu. 
Lietuvos Vyčių 7 kuopa (tą 
patį inešimą buvo padavusi su
važiavimui L. V. 6 kuopa iš 
Hartford, Conn. ir dauguma 
kitų kuopų delegatų su tuomi 
inešimu rengėsi prie suvažia
vimo) pageidauja, kad Vyčių 
organas “Vytis” būtų leidžia
mas ne du syk į mėnesį bet kas 
saivaitė. Visi delegatai, po 
ilgų svarstymų už ir prieš, 
vienbalsiai pripažino, kad 
būtinai reikia “Vytį” pavers
ti savaitiniu laikraščiu, nes 
dabartinis ‘ ‘ Vyris ’ ’ negali 
pilnai aprūpinti Amerikos lie
tuvių jaunimo — Lietuvos Vy
čių reikalų. Pats gyvenimas 
verčia, kad “Vytis” pradėtų 
sparčiau ir tankiau žingsniuo
ti ir eitų priešakyj jaunimo ju
dėjimo.

Prie to-gi nutarta kad šis 
įnešimas būtų paduotas nuo 
Conn. Liet. Vyčių Apskričio 
3-iojo Suvažiavimo Vyčių IV 
Kongresui, kuris tą klausimą 
nuodugniai iš visų atžvilgių 
apsvarstytų ir suradęs tam įne
šimui tinkamus pamatus, į- 
vvkintų gyvenimam Daugu
ma kuopų atstovų pranešė, 
kad Vyčiai jau iš anksto “Vy
čio” patankinimu rūpinasi ir 
dauguma iš jųjų net prižadus 
daro paremti būsiantį Vyčių 
organą — savaitraštį aukomis.

3. V L. Vyčių Kongresas 
Hartforde. Kad Vyčių 5-asis

Connecticut

v •

labai 
jis vykinti 
to nutarta 
Vyčių IV 
šį reikalą

v
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Są jungi ete
v •

Žvirblis.

Ten Buvęs.

su

su

kaltinaA. Y-tė.

Baseball

Publi-
Tame

Brockton 
AVorcester 
Nonvood 
Boston 
Cambridge

stov. 
1.000 
1.000

.500

.000

.000

Nuvažiavęs tenai ma- 
kad atrasiu juos belo- 

Tenai tik kelis ameri- 
Suieškau Bos-

PHILADELPHIA, PA.

Koncertas.

tautos uoliais veikėjais.
6. Susivažiavimas nutarė, 

kad Apskričio valdyba susita
rus su rengėjais visuomet pas
kelbtų Apskričio susivažiavi
mo laiką 3 mėnesiams ankščiau 
prieš įvyksiant susivažiavimui.

7. Con. Vyčių Apskričio su- 
aivažiavimas nutarta laikyti 
du sykiu į metus: pirmą prieš 
Kongresą — metinį; antrą po 
Kongreso — pusmetinį.

8. Sekantis Apskričio susi
važiavimas nutarta laikyti 
New Britam’e, Conn.

9. Nutarta prisidėti prie 
rengiamos Naujosios Anglijos 
Lietuvos Vyčių išdirbinių pa
rodos, kuri šiemet žada įvykti 
So. Bostone, Mass.

Po visi} nutarimų ir spren- 
■dimų išrinkta nauja Apskričio 
valdyba, į kurią pateko:

Pirmininku:
Juozas B. Šaliunas, 

866 Bank st., 
AA’aterbury, Conn.

Vice-pirmininke: —
Antanina Stravinskaitė, ..

41 Capitol avė., 
Hartford, Conn.

Paštininku: —
Tadas Špelis,

12 South Prospect st., 
Hartford, Conn.

Iždininke:,—
Ona Motuzaitė,

4 Jolmson st., 
Bridgeport, Conn.

Iždo globėjais: —
Ona Levanauskaitė, 

Juozas Pavilonis.
Suvažiavimas užbaigta 

vai. vakare.
Juozas B. Šaliunas pirm.
Jonas E. Karosas, 1 rašt. 
Ona M. Stalioniutė II rašt.

NEW-Y0RK IR NEW JER- 
SEY L. VYČIŲ APSKRI

ČIŲ KUOPOMS.
Per pereitą apskričių susi

važiavimą buvo nutarta, kad 
L. Vyčių kuopos organizuotų 
muzikalius benus; jei atski
roms kuopoms nebūti} tai gali
mu, tai nors apskritys kad 
suorganizuotų beną.

Dėl nutarimo įvykinimo rei
kia padalyti štai ką: lai kiek 
vienoj kuopoj tas klausimas 
tampa pajudintu ir padaro sa
vo kuopoj reviziją, peržiūrint 
kiek kuopos turi muzikalių na
rių. Visus tuos, kurie var
toja kokį muzikai} instrumen
tą, reik surašyti, su pažymė
jimais, ant kokio instrumento 
narys yra prasilavinęs ir ko
kiame laipsnyje. Tas visas 
žinias prisiųsti žemiau paduotu 
antrašu. Jei to prieš apskri
čio suvažiavimą nebūtų galima 
padaryti, tegu tokius surašus 
delegatai nors į ten nusiveža. 
Susivažiavime būtų galima 
tuomet visą reikalą nuodug
niau išgvildenti. Prieg tam, 
neprošalį būtų paraginus, kad 
Vyčiai prie kuopų prisirašyti 
kalbintų tuos dorus asmenis, 
kurie yra prasilavinę ant ko
kio nors instrumento.

J. K. Miliauskas.
120 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

28 geg. šv. Kazimiero baž
nytinėj svetainėj buvo gražus 
koncertas: dainavo apie pus
antro šimto vietinės mokyklos 
vaikų. Padainavo daug įvai
rių dainų. Mokytojai Sim. 
Kvietkus ir Jonas Hodelis pa
vargo kol išmokino, bet pasi
klausyti buvo labai smagu. 
Vkikai irgi neskundė darbo, 
kad išsimokinus. Stebėtina, 
kad net visai mažiukai sugeba 
puikiai dainuoti. Toks ko
ncertas yra labai pakelintis 
dvasią. Kadangi nedaug bu
vo atsilankiusių pasiklausyti 
koncerto, tai Simanas Kviet
kus labai inprašė apsilankiu
siųjų pasakyti kaimynams, kad 
toks pats, dar iškilmingesnis 
tų pačių vaikų koncertas bus 7 
birželio Lietuviškoj svetainėj. 
Jei ką subatoj nupirktojo a- 
laus daugumas nuo koncerto 
sulaikytų, tai prašė patarti, 
kad vietoje trijų, tik vieną 
alaus baksą pirktų, bet kon
certo neapleistų.

Apart dainų, buvo mono
logai, deklemacijos ir solo dai
nos.

Skaityk čia.
Ar tamsta nori turėti gerą 

<iraugą šią vasarą! Jeigu taip, 
tai užsirašyk gerą laikraštį.

Jei tamsta jau skaitei, tai 
gerai žinai, kokią naudą skai
tymas duoda. Patark savo 
draugui ar pažįstamam, ku
ris apie tai nežino.

Geras laikraštis yra geriau- 
sis prietelius visur ir visados, 
ypač vasaros laiku. Atėjus 
vakacijoms nereikės vaikščioti 
po karčiamas ir klausinėti ki
tų kas kur girdėti. Turėda
mas su savim gerą laikraštį, 
nuėjęs į daržą ar parkus skai
tydamas sužinosi kas pasauly
je dedasi.

Kas per mane užsirašys 
Darbininką” ar “Draugą”— 

dienraštį ant metų, tas gaus 
dovaną vertės nemažiau 50c. 
Užrašinėju ir kitus katalikiš
kus laikraščius. Dovanos bus 
duodamos tik iki 4 d. liepos. 
Pasinaudokite!

Kreipkitės šiuo antrašu:
A. J. PatockU

234 Park St.
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liūnininkai ir nesiliauja šven
tadieniais “biznį” darę. Vie
na, “mulų” užtektinai yra ,o 
antra — dviguba kaina.

Bet atsitikimas su anuo sa- 
liūnininku bus ir kitiems pa
mokinimu. Gal priseis jiems 
paliauti šventadieniais savo 
nešvarų biznį darius, jei dar 
šiek-tiek belangės bijosi.

Geras Gėrikas.

WESTFELD, MASS.
Moterų Sąjungos prakalbos.

Gegužio 23 d. A. L. R. K. 
Mot. Sąjungos vietinė kuopa 
pirmusyk surengė prakalbas. 
Kalbėjo vietinis klebonas, kun. 
K. Vasiliauskas, ir p-lė Ona 
Kašėtaitė iš Montello, Mass. 
Abu kalbėtoju gan indomių da
lykų pripasakojo.

Dainavo bažnytinis chorai, 
vadovaujant p. V. Kancleriui. 
Buvo dar deklemacijų ir‘kito
kių įvairumų.

Iš visako publika buvo pa
tenkinta.

NEWARK, N. J.
LDS. 14 kuopa laikys mėne

sinį susirinkimą 9 dieną birže
lio pėtnyčios vakare pusę aš
tuntos valandos, Lietuvių sve
tainėj 180 New-York Avė. 
Meldžiami visi draugai pribūt 
ant susirinkimo, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarimui. 
Laikas mums visiems nariams 
sukrusti, prisikalbinti nors po 
vieną narį. Pasirūpinkim vi
si po vieną narį atsivesti ant 
ateinančio susirinkimo. Taip
gi laikas jau ir apie koopera
cijos uždėjimą pasirūpint. 
Nors iki šiol nedaug nuveikėm, 
bet nuo dabar griebkimės stro
piau, o padarysim didelę nau
dą Visi užsidėkim tuos du 
dalykų išpildyt: kiekvienas po 
1 naują narį atsivest ir uždėt 
kooperaciją, paimt nors po vie
ną šėrą.

Sekr. J. Daukšys.

E. CAMBRIDGE, MASS.
Smagu paduoti į laikraš

čius, kuomet yra apie ką ra
šyti iš gerosios pusės, kuomet 
nuveikiama koks naudingai 
darbas ar tai sau ar tai visuo
menei. Bet nemalonu rašyti 
apie negeistinus nuotikiua sa
vųjų tarpe. Taigi, 28 d. ge
gužio atsibuvo lietuvio J. Z. 
vestuvės. Atsilankius Tautos 
Fondo komitetui ir paraginus, 
kad dėtų aukas nuo karės nu- 
kentėjusiems mūsų broliams ir 
seserims, tik du tam tepritarė: 
J. Maniauskas ir K. Poznaus- 
kis aukojo po 25c. Atsirado 
ir tokių, kurie nenorėjo pri
tarti tam geram darbui. No
rėjo net kumščiais pavaišinti. 
Oi daugiau reikia atjautimo tu
rėti prie nelaimės ištiktų vien
genčių!

WATERBURY, CONN.
28 d. gegužio čia tapo sua

reštuotas vienas saliūnininkas 
už pardavinėjimą svaigalų 
šventomis dienomis. Dabar sa
ko, būk tai iŠ blaivininkų pu
sės tapo užrodytas, policijai 
įskųstas. Išties-gi, saliūni- 
ninko suareštavimas bene bus 
tik pačių gėrikų darbu.

Ypatingi tie saliūnininkai. 
Sykį teko matyti vieną iš jų, 
kuris į 30 “baksų” į savo stu- 
bą gabenosi. Nusistebėjęs klau
siau, kas tokią alaus galybę 
išgers. Saliūnininkas nusi
juokęs atsakė, kad esą yra dar 
užtektinai mulų, kurie tą gėri
mą sunaudos.

Nerien mulais geriantieji 
yra vadinami. Šventomis die
nomis gėrikai moka, dvigubą 
kainą. Ką šiokiomis dieno
mis moka 5c., tai šventadie
niais 10c. už bonką. Tad sa-

BRIDGEPORT, CONN. 
Šliupo prakalbos.

Vieną vakarą užgirdau, kad 
bus Šliupo prakalbos. Ne
matęs ir negirdėjęs to žmogaus 
sakau, reik eiti.

Šliupo kalbą dauguma iš kal
no žino. Kaip visados, taip 
ir dabar. Pradėjo nuo Lietu
vos istorijos, užbaigė kuni
gais ir bažnyčiomis. Mieravo 
dangaus tolybę, saulę. Esą 
dangus taip toli, kad mūsų 
tėvai, šimtus metų atgal mi
rę, dar ir dabar tebekeliauja, 
jo nepasiekdami. To “astro
nomo” toks pasakymas mūsų 
socijalistams taip patiko, kad 
negalėjo atsidžiaugti.

Apgailestavo, kad taip daug 
bažnyčių pristatyta, o vie
nuolynų atrado 5 ar 6. Esą, 
kaip Lietuva gaus savyvaldą, 
tai liaudis nuspręs ar reikia 
kunigų, ar ne. Dabar yra 
trys srovės, bet ilgainiui liks 
tik dvi: laisvamaniai ir soci
jalistai, dešinieji ir kairieji.

Tai toks kalbos turinys ir 
laisvamanių siekiai. Voveris 
dar medyje, o jau puodą kai
čia.

Janukonis.

HARTFORD, CONN.

Surišo p. Gudą ir p-lę 
Gurkliutę.

Gegužio 30 d. gerb. klebonas 
kun. J. Ambotas surišo mote
rystės ryšiu p. P. Gudą ir p-lę 
Uršulę Gurkliutę. Gal nesu
klysiu pasakęs, jog Hartfordo 
lietuviai nebuvo matę gražes
nio šliubo, kaip minėtos pore
lės. Kaip paprastai, šliubas 
buvo iš ryto prieš pat mišias. 
“Veni Creator” giedojo pui
kiai išlavintas bažnytinis šv. 
Cecilijos choras, vargoninko 
pono Onupro Rosmansko veda
mas. Jaunavedžii} vieta prie 
altoriaus buvo gražiai gėlėmis 
papuošta. Tame, taip sa
kant gėlių darželyj, jaunave
džiu buvo surištu ir klausė šv. 
mišių. Tik šventykloje esan
čius graudino veik nuolatinis 
nuotakos kūkčiojimas. Dievas 
žino, kas tos prakilnios nuo
takos širdelę graudino. Gal 
tas, kad reikia apleisti Hart* 
fordiečius, tarp kurių ji pasi
darbavo, drąsiai galiu tvirtin
ti kur kas daugiau, negu bile 
kokia kita mergina ar moteriš
kė šitame mieste.

Jaunavedžių pirmu broliu 
ir pirma seserim buvo tikras 
nuotakos brolis Antanas ir tik
ra jos sesuo Zosia. Kiti bro
liai ir seserys buvo Andriejus 
Pateckis ir Antanas Kučas, p- 
lė Paulina Skupaitė ir p-lė An
tanina Stravinskaitė. Po vi
sam, jaunavedžiams einant iš 
bažnyčios p. O. Rosmanskas 
gražiai užgrojo maršą.

Turbūt nėra “Darbininko” 
tokio skaitytojo, kuriam ne
būtų žinomas p-lės Uršulės 
Gurkiiutės vardas. Lietuvių 
visuomeni ji žinoma savo dai
liomis, jausmingomis, vaiz
dingomis eilėmis ir “komedi- 
jėlėmis.” Bet Hartfordie- 
čiams ji dar žinoma savo neap
sakomu veiklumu. Štai faktai.

P-lė Uršulė Gurkliutė prigu
lėjo prie A. L. R.'K. Moterų 
Sąjungos ir buvo kuopoj prot. 
ir fin rašt.; prigulėjo prie L. 
D. S. ir buvo fin. rašt.; prigu
lėjo prie šv. Elzbietos dr-jos ir 
buvo atstovė nuo tos dr-jos į 
kooperaciją; prigulėjo prie L. 
Vyčių; prigulėjo prie koope
racijos ir buvo jos pildomoj 
taryboj; prigulėjo prie šv. Ce
cilijos choro ir buvo kasos glo
bėja, prigulėjo prie Tautos 
Fondo skyriaus ir buvo kasos 
globėja; prigulėjo prie K. 
Spaudos Dr-jos ir buvo kasi
ninkė; prigulėjo prie Gyvojo 
Rožančiaus merginų dr-jos. O 
kaip tik tos kuopos ir dr-jos 
rinkdavo kokius komitetus, tai 
jau veik visuomet įsprausdavo 
p-lę Uršulę. Vienu žodžiu re
tas veikimas, programas, va
karas apsieidavo be p-lės Ur
šulės. O besidarbuodama tarp 
vietos, lietuvių visuomenei 
teikė savo gražius raštelius. 
Vienu žodžiu tariant, tai buvo 
p-lė nepaprastų gabumų, neiš
semiamos energijos ir didžio 
prakilnumo.

Vestuvės atsibuvo pas rie
šingus Vilimą ir Apoloniją 
Kiedžius, pas kuriuos p-lė Ur
šulė gyveno.

Nuotaka gavo daug dovanų 
nuo Hartfordiečių, kuriems 
tiek pasidarbavo. Jannave-

ir telegramais iš kitur.
Dabar, kuomet poniai Ur- 

šuliai Gurkliutei-Gudienei ne
reikės pelnyti sau duoną dirb
tuvėj, tai ji galės dar daugiau 
pasidarbuoti visuomenei ir dar 
geresniais rašteliais papuošti 
lietuvių literatūrą. To iš jos 
galime laukti ir tegu jai Die
vas tame padeda.

Choristas.

SO. MANCHESTER, CONN.

Gegužio 28 d. L. Vyčių 21 
kuopa surengė teatrą, “Karės 
Metu” ir prakalbas, 
kos buvo labai daug,
vakarėlyj kalbėjo Pranas Gu
das apie organizacijas, ir kun. 
J. Ambotas iš Hartford’o. Ak
toriai savo roles atliko puikiai. 
Buvo kelios dainos, ant pia
no paskambino gabi pijanistė 
p-lė Ona Jakaičiutė. Buvo 
taipgi visokių pamarginimų 
monologų ir žaislų. Publika 
buvo labai užganėdinta.

Korespondentė.

BRIDGEPORT, CONN.

L. Vyčių susivažiavimo 
įspūdžiai.

Gražus dalykas susivažiuoti, 
pasitarti. Dar gražiau būti 
susivažiavimuose, kur tvarka, 
svarstymas svarbu} klausimų, 
naudingas darbas viešpatauja. 
Malonias valandas ir gerus įs
pūdžius turėjau, aplankyda
mas L. Vyčių Connecticut L. 
Vyčių Apskr. susivažiavimą 
28 d. geg. Rods, broliai, gi
minės susiėjo, geriausi drau
gai ir draugės susivažiavo. 
Pilna gyvumo, energijos, už
sidegimo nuveikti ką gero.

Mums pašaliečiams, likos 
įspūdis ir nevienas glausis prie 
tos organizacijos, kur tiek pa
rodoma tėvynės meilės, pasi- 
rįžimo darbuotis. Nepraeis 
veltui tie tarimąsi, rūpinimą- 
sis apie jaunąją kartą, ragini
mai uždegti prakilnumu gyve
nimo lapelius praskleidžiantį 
jaunimą, kad išaugtų gerais 
lietuviais, naudingais tėvynai
niais. Supratome reikalą pla
tinti katalikiškąją spaudą, rei
kalą padirbėt tėvynės labui.

Pasirįžimo pridavė daugybė 
gražių sumanymų. Ne vie
nam iš mūsų jie įsiskverbs, 
užviešpataus širdį. Neišdils 
iš atminties tas pavyzdingas 
susivažiavimas. Liūdna pasi
darė pamačius, kad tiek laiko 
leidau ant nieko. Atgailą pa
darius, pasiryžau nors toliaus 
savo menku darbu ir jėgomis 
prisidėti.

woode.
Taigi suvažiavo puikus jau

nimo būrelis. Iš Broektono 
atpiškėjo “special” karas ir 
keli automobiliai pilni jauni
mo. Iš AA’orcesterio atvažiavo 
du trokai ir kelintas automobi
lių. Iš Cambridžio irgi nema
žai pribuvo. Gaila tiktai, kad 
diena buvo ūkanota ir kartais 
lijo.

Pirmas lošimas baseball bu
vo tarpe Nonvoodo ir Broekto
no. Iš pat pradžios lošimo 
pasirodė, kad Brocktoniečiai i 
daug smarkesni baseballinin- j 
kai negu Norvvoodiečiai, bet 
nepaisant to, vietiniai Vyčiai 
nepasidavė iki pat galo ir sten
gėsi sulaikyti svečius kaip tik 
galėdami. Lošimas traukėsi 
peš šešias pertraukas. Rezul
tatas šio lošimo Brocktonas 27, 
Norivoodas 2.

Tuojaus prasidėjo ir antras 
lošimas Worcesterio su Camb
ridgio Vyčiais. AVoreesterio 
lošėjai pasirodė daug smarkes
ni už Cambridge. Vienas ap
gailėtinas dalykas buvo tas, 
kad Cambridgio lošėjai pama
tę, kad jų oponentams sekasi 
geriau, nuleido rankas ir nuo 
pat primos pertraukos nesis
tengė AVorcesteriečius sulaiky
ti. Nežiūrint to, galima spręs
ti, kad Cambridgio ratelis bus 
gana smarkus. Jiems tik rei
kia daugiau drąsos. Rezulta
tas šio lošimo: AA’orcesteris 28, 
Cambridge 4.

Po baseball lošimų buvo ir 
kitokių pamarginimų, kaip tai 
lenktynių, lietuviškų žaidimų 
ir šokių. Reikia pripažinti, 
kad Norwoodas yra vertas gar
bės už surengimą puikios pra
mogos. Žinoma, buvo ir ne- 
dateklių, bet atsiminkime ant 
to, kad tai pirmas kartas.

Pilnesnių žinių apie šią die
ną atrasite korespondencijose 
iš Nonvoodo. Bet geriausias 
žinias apie atletiką visados at
rasite “Darbininke”. Atle
tai skaitykite ir platinkite jį.

Sekanti Lietuvos Vyčių Ba- 
seballininki} lošimai atsibus 
birželio 17 d. sekančiose vieto
se:

Cambridge Loš Bostone 
Bostonu,

Norwoodas. Brocktone 
Brocktonu.

Ratelių storis.
pra 

0 
0 
1 
2 
3

lai
3
2
1
0
0

APOLOGIJA.
Kaikurie asmenys 

mane ir dar kiti be abejo kal
tins dėl nesusipratimo ir bet
varkės, kuri įvyko gegužio 30 
d., laike Lietuvos Vyčių Ba
seballininkų suvažiavimo. Kad 
geriau tą dalyką suprastų risi 
tie, kurie dalyvavo ir jų drau
gai, tai šiuomi paduodu ke
letą faktų, kurie, be abejo, 
nušvies visą nesusipratimą.

Pagal seniau paduotos lo
šimų lentelės, AVoreesterio 
kuopa turėjo lošti iš ryto su 
Cambridgio kuopa Cambridge
je ir po pietų Bostone su Bosto
no kuopa. Brocktonas turėjo 
lošti Norvrode su Nonvoodu. 

I Gegužio 21 d. įvyko susiva- 
džiai buvo sveikinami laiškais (terio kuopai ’ dalyvauti Nor- Į žiarimas visų ratelių manadže

Smarkus susirėmimai 
Nonvoode.

Norvoodas surengė iškil
mingą žaidimų dieną, pirmą 
dar tos kolonijos gyvenime. 
Sulyg programo, nustatyto 
Baseballininkų Sąjungos, rei
kėjo Nonvoode tik Broektono 
Vyčiams lošti su vietiniais, bet 
kadangi Gerb. Kun. Daugis už
kvietė Cambridgio kuopą da
lyvauti, tai prisėjo ir AVorces-

rių ir ant to ‘susivažiąv 
Cambridgio kuopa ir jos 
tovas kvietė, kad lošimas tar
pe Cambridgio ir AVoreesterio 
įvyktų Nonvoode, nes jie 
Cambridgeje neturi vietos kur 
būtų galima lošimą įvykdintiir 
kad kun. Daugis užkvietęs juos 
dalyvauti ant Nonvoodiečių 
surengtos dienos. Pienas ta
da buvo, kad AA’orcesteris loš 
su Cambridgiu Nonvoode ryte 
ir po pietų atvažiuos į Bostoną 
lošti su Bostonu. Bet Bosto- 
nas ant to susivažiavimo ne- 
prisiuntė savo manadžieriaus 
ir mes nežinojom ar Bostonas 
rengiasi prie tos dienos ar ne. 
Man apie tai nieko nebuvo pra
nešta. Tada AA’orcesterio ma- 
nadžierius. B. Nevalskis pa
prašė manęs, kad aš permainy
čiau tvarki} taip, kad galėtų 
su Bostonu lošti iš ryto, o po 
pietų visi baseballininkai ir ki
ti visi galėtų nuvažiuoti į Nor- 
ivoodą ir ten praleisti dieną. 
Aš su tuo sumanymu sutikau 
ir aiškiai pasakiau, kad jei 
AVorcesteris taip nori, tai taip 
ir bus. Parvažiavęs iš susiva
žiavimo klausinėju Bostonie
čių, ką jie daro dėl surengimo 
tos dienos. Niekas nieko ne
žino. Tris dienas pirm lošimo 
ateina pas mane vienas ingal’o- 
tinis Bostono kuopos ir paaiš
kina man. kad jis esąs išrink- 

i tas su kitu surasti vietą dėl lo
šimo ir dėl surengimo progia- 
mo. Aš paaiškinau jam apie 
manadžierių nutarimą ir apie 

į permainymą tvarkos. Visą tą 
laiką nieko nebuvo girdėti iš 
Bostono manadžieriaus. Pėt- 
nyčioje parašiau “Special De- 
livery” laišką ir pareikalavau 
nuo jo pasiaiškinimo po baus
me suspendavimo viso ratelio. 
Panedėlyje jis atėjo pas mane 
ir paaiškino, kad turi vietą 
lošimui ir lošimas Įvyksiąs 10 
vai. ryte. Per visą tą laiką 
nieko nebuvo girdėti iš AA’or- 
cesterio, tai mes ir manėm, 
kad jie rengiasi pagal nusta
tytos tvarkos. Aš panedėlyje 
gavau laišką iš AVoreesterio, 
kuriame buvo rašyta, kad 
AA’orcesterio lošėjai atvažiuos į 
Bostoną 9 vai. iš ryto. Many
damas, kad viskas čia eina ge
rai, parvažiavau tą vakarą į 
Brocktoną. Ant rytojaus no
rėjau pasitikti AA’orcesteriečius 
Bostone ant stoties, bet mano 
traukinis pasivėlino ir nepas
pėjau, bet tuojaus atvažiavęs 
į Bostoną durniau į Brightoną 
į tą vietą, kur lošimas AVor- 
cesterio su Bostonu turėjo į- 
vykti. 
niau, 
šiant. 
konus radau.
tono manadžierį ir klausiu io, 
kas pasidarė. Jis man paro
do laišką, kurį gavęs iš AA’or
cesterio panedėlio vakare ir 
kuriame nurodyta, kad AA’or- 
cesteriečiai permainė savo nuo
monę ir pusė dienos pirm loši
mų reikalauja, kad vėl pienus 
mainytume ir tvarka įvyktų 
kaip senaus, kad buvo, o ne 
taip, kaip jie buvo prašę ant 
manadžierių susivažiavimo. 
Pienus jokiu būdu nebuvo ga
lima tada permainyti. Sten
giaus kaip galėdamas sutvar
kyti, bet be pasekmės. Kad 
manadžierius AA’orcesterio ra
telio, kad ir panedėlyje, bū
tų man pranešęs apie savo nau
ją sumanymą, tai dar būtų 
buvę galima sutvarkyti, bet 
kadangi jis rašė kitam, o tas 
man tik pranešė apie tai 10 
vai. utarninko ryte, tai nema
nau, kad čia mano kaltė ar 
Bostono kuopos kaaltė, kad 
tokia betvarkė įvyko.

Labai apgailestauju, kad 
iš priežasties kelių asmenų ne
apsižiūrėjimo tiex daug nesma
gumų turėjo kęsti AVoreesterio 
jaunimas , kuris buvo atvažia
vęs į Bostoną. Tas atsitiki
mas, kad ir nemalonus, bet 
vis iš jo pasimokinsime ir 
stengsimės apsisaugoti, kad 
tas daugiaus neatsitiktų. Ne
reikėtų už šį atsitikimą kaltin
ti nei vieno, nes tai įvyko ne 
ant keršto, bet per nesusipra
timą.

Jonas J. Ramanauskas.
Pirmininkas Lietuvos Vyčių 

-Naujosios Anglijos Baseballi-



“DARBININKAS.”

Dėdės Jackaus kampelis. Maikės Dėdė.

SPIRGUČIO PRASBA.
šanaunas Jackau:—

Aš turu pas Tavi vožną pra- 
zbų. Žinai, pas mus jau ac- 
šilo ir acidarė visos parkės. 
Tai-gi mūs sporteliai, išlindy 
iš visą kampą, dūj važiuoc an 
freš ėr. Tavo frendas, Kau
las Spirgucis, ir-gi nerimsta 
namie, nori išeic kitą pasižiū- 
rėc ir savy pasirodzyc.

Bet ot, čia ir trubelis aci- 
randa: vienam kur išsibala- 
doc viena labai nudnu, o aii- 
tra ne stail. Tuoj visi pra- 
dzės šidzyc — Spirgucis neci- 
kis, negauna frendo, vienas, 
kap Pilypas po kanapes, lan
džioja po bušius.

Aš tą savo trubelį an sekre
to pasisakiau savo gaspadinei. 
Ji man sako, nesibijok Spir- 
guci aš tau duosiu gerų rodų. 
Iš tavo šnekės matau, kad tau 
raikia žanycis, kap gausi pa
čių, tai tadu niekam nei iš
grauš turėsi su kuom važi- 
nėc. Aš išsigandis sakau, kad 
aš dar per j aunas, kad bijausi, 
ba niekadu da nemėginau ža
nycis, o ji man: — Gana jau, 
gana Spirguci, ar tu ne vy
ras, kad negali turėc pačios? 
Matai, barzdoj apie penki 
plaukai išdzygį ir ūsai jau pra
dėjo kalcis. Išciesų, pasi
žiurau, kad Spirgucis ciklai 
jau in vyrus atajo. Tai žūc- 
-būc, reiks padaryc patrapsė- 
jimų.

— Ar saaki sunku bus mer
gų gauc? Niekus tauzini. 
Spirgucis negaus tau mergos. 
Cik užfundzinu gaspadinei ke
lias dinerkes rudžio ir tuoj, 
žiūrau, prie mano šono sėdzi 
merga kap dešra. Jesery, ma
no Agotą nebūtų sarmata pa- 
rodzyc necik Vii šonui, bet ir 
pačiam cicilistų karaliui, Dė
dei Jackui, o pažiūrėtai, jos 
diktumas: Abeče, kad Dėdė 
Jackus su visom devyniom sa- 
yo galybėm mano Agės ant sa
vo kukurų nepaneštų. O, bra- 
tuli, kap pradės jį čungamų 
krimsc, tai rodos kad visa 
Kirsnos Cilto melnycia sudun
dėjo. ..

Aš dar daug ką turėtau pa- 
sakyc tau apie savo Agotą, cik, 
supranci, dar toki čėsai, kad 
brolis broliu nevierina, tai-gi 
ir aš perdaug bijau girc, kad 
ėmis nuo many nepaviliotai. O 
išciesų, graži būtų karalienė 
ant šlovingo Dėdės Jackaus ci- 
cilistiško trono:

Tai-gi, regi, su Spirgučiu 
viskas būtų orait. Cik čia, 
žūrėk, dar dzidesnis trubelis. 
Agota nori imc šliūbų pas ku
nigą, o Spirgucis, kap cikras 
cicilistas, nuo to purtosi. Aš 
sakau, kad možna gyvenc ir 
be šliūbo, o jei ir imc šliūbų 
tai bile kur, pas rabinų, bam- 
bizų ar pas džiostisų Bogačevs- 
kį, cik ne pas kunigų, ba ci- 
cŪistui nevalia, o kita paėm 
pas kunigų šliūbų nezgadoj gy
vena.

Bet Agota cik taukšc ir nu
kirto visus mano privedzioji- 
mus. Girdzi, o kode jūs ly
deris Gugis kap cik užsimanė 
žanycis, tuoj nubėgo in kuni
gų. Kode jam valia bažnyčioj 
šliūbų imc. Ir cicilistai jo 
nenukorojo, bet da gerų džia- 
bų davė. O apie nezgadas 
man neporyk. Ana, girdzi, 
cicilistai, katrie cik žanijosi 
pas bambizų, visi pasimetė a- 
ba su svecimom pačiom gyve
na, Ir danus ji skaicyc an 
pirštų tuos cicilistus. Ragiu, 
jau ir čaverykus nusima, ba an 
rankų pirštų visų negali sus- 
kaicyc.

Kų aš galiu prieš tokius už- 
mecimus acakyc?
mislinu savam dūky, reiks pa- 
klausc Dėdės Jackaus, jis ma
ni išratavos iš šito trubelio. 
Tai-gi pasiturbacyk, apznai- 
myk: —

1) Ar man čėsas jau žany
cis.

2) Ar cicilistas gali imc šliū- 
bą pas kunigą ?

3) Jei nevalia, tai kode ci
cilistai už tai nenukoroja drg. 
Gugio?

4) Ar-gi pas bambizą ėmy 
 gyvena?II

močyk. Už baderį visciek gau
si pašoko an mano veselios,

Necerplyvai laukiu acsaky-
mo

Raul Spirguc.
P. S. Ekskiuz, kad angliš

kai pasirašiau, ba mano Agė 
jankė, tai lietuviškai nemyli. 
Sako — jei lietuviškai vadzy- 
sies, tai ims ir išnevožis tavo 
tokį gražų pražviscių, ims vi- 
sap kraipyc, — tavy vadzis 
Spirgucis, many — Spirgucie- 
nė, vaikus — Spirgučiais, 
Spirguciūtės, Spirguciukai ir 
tt. ir tt., o angliškai, girdzi, 
viisem pasiliks tas pac neiš- 
kraiptas prazvisčius Spirguc ir 
dacol.
Mister Spirguc- spirguci 

de Spirgucuvski: — 
Tavo prasbų gavau 2898 

metuose nuo užgimimo pirmos 
mūsų cicilistų bobutės, kurios 
ainiais esame mes visi: Aš 
Dėdė Jackus, tu, Kaulas Spir
gucis, tavo Agota ir visi cici
listai Judos, Barabos ir Bara- 
bošiaus pakalenijos.

Gavęs tavo pranešimą la
bai apsidžiaugiau. Sakau, 
nors sykį ir mano giminaicis 
Raulas apsibabuos. Tokiam 
stipram zekiui, kaip Raulas. 
reikėjo ne vieną, bet kokį tu
ziną pačių turėti ir cicilizmo la
bui pasidarbuoti.

1. Klausi, ar tau čėsas jau 
ženycis ?

Ir klausimo čia jokio negali 
būti! Jei gaspadinė sako, kad 
čėsas, tai jau Rauluti nei ne
sipriešink. Gaspadinės vi
suomet žino kam čėsas, o kam 
ne. Dėdė Jackus turi Bosto
ne tokių gaspadinių pravdzivą 
kliubą, kurio narės tik ir že- 
nija laisvą meilę su cicilizmo 
teorija. Ilgai negalvojęs imk 
Agotą už pačią ir būsi laimin
gas. Dėdė Jackus žada tave 
net šluotgaliu palaiminti.

2. Nori žinoti, ar cicilistams 
valia pas kunigą šliubą. imti? 
Ir labai nevalia. Visas cici
lizmo mokslas tokiems šliū- 
bams yra priešingas ir prasi
kaltusius smarkiai baudžia: 
per du metu neleidžia jiems 
Dėdės Jackaus kulnių matyti, 
o tas gali pats suprasti yra ci
cilistams baisi koronė. Tik 
viena bėda, kad daugelis ka
talikiškų merginų kaip sugau-

: na sau ciciliką už kavalierių, 
i velka juos už sprando į klebo- 
I niją ir stato ant egzemineišino. 
į Su tokiomis merginomis ir Dė- 
• dė Jackus neapsiima susikalbė
ti. Jei ir tavo Agota tokios 
pat stailos, tai blogai, Rau
luti. Kito išėjimo nėra, kaip 
su ja apsivesti ir dacol. Po 
šliubo galėsi paskelbti peipe- 
riuose, kad šliubo pas kunigą 
neėmei ir bus olrait. Cicilis
tai tave pagirs, o bobos, kad 
ji tuomet ir labai spardėtų, nė
ra ko žiūrėti. Juk vyras na
mų galva, o ne boba, 
bent cicilistai sako.

3. Turbūt tu peiperių nerydi- 
ni, kad ligšiol nežinai, kaip 
cicilistai nubaudė Gugį už ėmi
mą šliubo pas katalikų kunigą. 
“Keleivis” Gugį ir Gugienę 
paklubdė ant Maikio nugaros 
ir per dvi dieni jiems prisakė 
šauktis prie Dėdės Jackaus, 
kad jų kaltes dovanotų. Chi- 
cagos-gi saliūnininkai klūpan
čius “Keleivyje” Gugius pa
kabino saliūnų pabaryj ir vi
siems savo kostumeriams įsakė 
juos gerai rudžiu ir viskaite 
palaistyti. Žinoma, paskui 
kaltes dovanojo, bet kiek kar
čių kančių reikėjo iškentėti.

4. Jei nori bambiziško šliu
bo malonumų paragauti, pa- 
trajyk, bet kuomet prireiks o-

Nieko, cik žio balsu bliauti, tai nemėgink 
pas Dėdę Jackų paramos ieš
koti. Su ožiais Dėdė Jackus 
jokio biznio neveda.

Tikrieji cicilistai kreipiasi 
pas kun. Dūdą, o visokie pir
meiviški lepšiai eina pas Bam- 
bizus.

Pasakyk savo ilgajai Ago
tai, kad Dėdė Jackus jos ir 
pažinti nenori, jei ji taip~Rau- 
lutį vargina. Bet jei pasitai- 
sys, tuomet p8 karės, cicilis
tams pradėjus Lietuvoj revo
liuciją kelti, galės armotas ve-
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Taip

— Alo, Maike!
— Alo, alo!
— Ar tai jau tu mano vardą 

užmiršai, kad neprimeni?
— Kur čia tau užmirši, dė- ; 

dė brangusis, bet per greitu
mą, iš meilės, tai ir apleidau, 
mister Velniaregis.

— Ne Velniageris, tiktai iš 
Paslėpsnio Vilnoragio posūnis, 
tavo tikrosios motinos brolis ir 
dar tur būt dvilinkas kūmas, 
ar dvigubas, nei aš pats nebe
žinau, kaip ten susivijusi ir 
susipainiojusi ta mūsą ■ gimi
nystė. Ar tau motinėlė nesa
kė apie tai, kaip dar gyva 
buvo?

— Pasakojo, dėdelė, pasako
jo kasdien, kaip poterius kal
te kalė, kad mūsą dėdė labai 
geras ir turingas, tik kad su 
cicilikais neužsiima, o mūsą 
tėtė lig kad tyčia, ant nelai
mės, buvo cicilikučių viršžmo
giu.

— Taigi matai, Maike, kad 
tavo motinėlė gerai ir teisingai 
pasakojo, dar tikras socijalis- 
tas, tai kaip ten nebuvę; gai
liuosi, kad ne tuomi keliu ei
na, kuriuoin reikėtų. Ale, 
matote, kartais žmogui taip 
susideda: išauklėjimas, moks
lo ir jaunystės apystovos, drau
gų ir jo draugijinis padėjimas, 
kad jisai nejučiomis padaro di- 
deliausią klaidą ir klysdamas, 
sau mano, kad eina kogeriau- 
siais keliais ir bando net mi
nias patraukt paskui save, tai 
tokio socijalisto aš nekaltinu 
labai, aš jo tiktai gailiuosi. 
Iš tokio, su laiku gal dar kar
tais būt ir gana geras žmogus, 
jeigu tik jis pradės rimtai 
svarstyt dalykus, ir atsimins 
kaip jį motinėlė poterėlius mo
kino... O Dievulis geras ir mie- 
laširdingas pasitaisančią lau
kia. Bet cicilikučių, svieto 
lygintoji}, apgavikų, padau
žų, laisvės teršėjų, meilės že
mintoji}, moterystės naikinto
jų ir ardytoją, tai kad ir tu 
Maike būtum, tai ir tavęs ne- 
kęsčiau. Taip nekęsčiau, kaip 
šuo katės.

— Et, Dėduli, jau biskį už- 
sikarščiavęs ir perdėjei. Ci- 
cilikutį prilyginai prie šunies. 
Juk cicilikutis toks pat bež
džionės vaikas kaip ir visi žmo
nės.

— Ką! beždžionės vaikas? 
Ar tai jau ir* tu seki jų pėdo
mis ir nori į gyvulį pavirsti. 
Clia! cha! clia!.. tai nėr ko nei 
įsižeisti, jei prilyginau prie šu
nies. Kuomi-gi šuo biauresnis 
už beždžionę ? Abu su vuode- 
goms ir abu plaukuoti.

— Ale, dėde, juk ir ciciliku- 
čiai taip labai svieto neteršia, 
kaip sveikas sakai, ir skriau
das ne visiems daro, kibą ko
kį neatsargi}, nesusipratusi, 
kvailį kataliką apčiulpia gerai 
progai pasitaikius. Bet antrą 
vertus, tai iš ko ir gyventų 
tingėdami darbą dirbt, o moks
lo neturėdami tam, kad leng
viau užsipelnyt duonos kąsne
lį...

— O ar tu poterių nekalbi, 
ar nežinai, kad svetimo nerei
kia norėt, tegul dirba, žmo
nes nemonija, o turės visko, 
kad ir neperpilnai, bet užtek
tinai.

Ir aš į Ameriką atvažiavau 
plikas, kaip tilvikas, o dabar, 
ačiū Viešpačiui, turiu tuom 
kart visko iki valios, galiu 
duoną valgyt ir Viešpatį gar
bint, dar numirdamas ir tau 
šį-tą palaikais paliksiu.

Bet sakyk man, kodėl tu 
nesimokini jokios meistrystės, 
amato, ar biznio. Kas iš ta
vęs išaugs? Užaugęs, o nieko 
nemokėdamas ir nuvažiuosi tė
vo pėdomis į eicilikizmo garde
li, ir būsi apdailintas bomas, 
žmonių kraujo siurbėlė, ir do
ros griovikas.

Stok į kokį nors amatą, į 
kokį nors mosklą, ir aš padė
siu ir gelbėsiu lig užbaigsiant. 
Pinigą, vaike, užteks, ne- 
kam aš juosius ir paliksiu, o 
tu, kad ir sucicilikėjęs, bet 
visvien man taip, kaip ir sū
nus, o aš norėčiau, kad tu už- 
aug^ niei geru žmogumi, o no 
cicilikučių.

— Taigi dėde aš ir einu rio- 
kyties į socijalistą ratelį, jau

v*

tis einu, jau pradedu paskaityt 
ir “Bimbos spyčius” ir bež
džionių išsiVystymą iš atmin
ties mokinuos.

— O poterių ar mokina?
— Ne!

— O meisterystės kokios ar 
mokina? *

Ne-

— Nė biznio jokio nemoki
na?

— Ne-
— Tai ko daugiau jumis te

nai, po šimts pypkių, mokina?
— Viską mokina, ką tiktai 

reikia geram socijalistui.
— Sudiev, neturiu šiandien 

laiko šnekėt, bet tu, vaikeli, 
prašyk tėvo, kad jisai tave a- 
timtą iš to kvailybės ratelio, o 
leistų į gerą mokslainę, tai aš 
padėsiu tau išeit į žmones, jei 
tik mokinties netingėsi. O ta
da bus ir tau gera, ir naudin
ga visuoriienei, ir tėvui gražu, 
o ir man, kaipo tavo dėdei, bus 
irgi malonu.

— Na, tai, Sudiev!
— Gud bai!

Draugijos kurios 
turi “Darbininką” 

už organą.

VALDYBA ŠV. JUOZAPO 
DR-JOS, SHEBOYGAN, 

WIS., KURI PAĖMĖ 
“DARBININKĄ” 

ORGANU.
Prez. Antanas Skieris,

909 Tndiana Avė.
Viee-prez. Juozas Bubnis, 

733 Indiana Avė.
Fin. rašt. Juozas Rutkauskas, 

1013 Clera Avė.
Prot. rašt. Antanas Brusokas, 

1019 Delingham Avė.
Maršalka Juozas Buivydą, 

1436 So. 9-th Str.
Kasierius Tamošius Grigaliūnas, 
- 1437 So. 11-th Str.

Kasos globėjai:
Petras Gelbūda, 
Mateušas Kučauskas, 

1133 Michigan Avė.
Organo sekretorius, Jonas 

Stauskas,

t

h

Nebūk be katalikiško 
laikraščio.

F. V.

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRASAI:

Dvasiškas Direktorius.
Kunigas F. Kemėšis,

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

Pirmininkas,
Motiejus Žioba,

29 \Vebster St., 
Molden, Mass. 

Pagelbininke.
Marijona Juškienė,

129 Melrose St., 
Montello, Mass. 

Sekretorius.
Jonas J. Ramanauskas,

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

Iždininkas.
Mikolas Venys,

28 Story St.
So. Boston, Mass. 

Globėjai. _
Jonas Petrauskas,

66 W. Fifth St. '
So. Boston, Mass.

Vincas Kudirka,
37 Franklin St.

Pranas Kuras,
457 Pleasant St., 

Norwood, Mass. 
Literatiška Komisija.

Kun. F. Kemėšis,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
Pr. Gudas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

F. Viraks,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.
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N0RW00D0 LIETUVIŲ 
DOMAI.

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

Su visais reikalais krepkitės 
šiuo antrašu:

PETRAS KUČINSKAS, 
' 61 Sturtevent Avė., 

Norwood, Mass.

“Darbi- 
prenu- 

“Darbi- 
Norvvoodo lietuviai gali 

“Darbininką, 
“Darbininkui 

Petras

Cik nepalaikyk Agės pusės, į žioti ir klerikališkas varnas į bus, kad nepamelavus, bene 
*’ --------- ,n----- : ToMm. mnUn.

ŠV. ELZBIETOS DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI 

HARTFORD, CONN.

Pirm. — Teklė Blažienė, 
1214 Broad St.

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

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

Fin. rašt.—Veronika Smitkiutė, 
44 Hungerford St.

Ižd. — Felicija Plikunienė,
103 Bond St

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

Maršalka — Elena Valavičiūtė,
23 West St.

Ar esi susipažinęs su visais lietuvių katalikiškais 
laikraščiais? Susipažink su visais ir pasirinkęs sau pa- 
tinkamiausią užsirašyk jį. Jei dar neesi susipažinęs, tai 
parašyk laišką ir paprašyk, kad atsiųstų pasižiūrėjimui. 
Visi savaitiniai ir tankiau einantieji laikraščiai siunčia
mi pasižiūrėjimui dykai.

Niekas neprivalo būti be katalikiško laikraščio. 
Reikia kiekvienam bent vieną katalikišką laikraštį užsi
sakyti ir skaityti. Reikia žinoti, kas kataliką visuo
menėje veikiama, reikia vis temyli gyvenimo bėgį, rei
kia pažinti katalikiškas įstaigas, organizacijas. Tą pa
žinsime sekdami katalikišką spaudą.

Tie, kurie neskaito katalikišką laikraščią lengvai 
esti visokią atskalūną suklaidinami, tokie įtiki atska
lūną žodžiams ir kelia netvarką mūsą katalikiškose or
ganizacijose, dr-jose, kuopose, parapijose ir visokia
me veikime. Tai tokie pasidaro trukdytojai naudingą, 
gerą darbą.

in? Tokią suklaidintą lietuvią kataliką yra nemažai 
ir jie daug blėdies pridaro. O tai taip yra, kad jie neskai- 

gffl to katalikišką laikraščią.
Prie palaikymo katalikiškos spaudos mus ragina 

§3 popiežiai, vyskupai, kunigai ir visi apšviestūnai. šiais 
m laikais nepakanka geram katalikui pasiganėdinti atliki- 
mnėjimu katalikišką apeigą. Reikia prisidėti prie ka- 
fi|talikiško veikimo, prie katalikiškos spaudos palai- 

kymo ir platinimo.
Įp Būk skaitytoju bent vieno iš sekančią laikraščią:

242 W. Broadway, South Boston, Mass.

“DRAUGAS”
(Dienraštis)

Metams $3.00, Savaitinis Draugas metams $1.50. 
1800 W. 46 St., -k- Chicago, UI.•4.-

ŠV. MIKOLO ARKANIOLO
DRAUGIJOS VALDYBOS

ADRESAI
COLLINSVILLE, ILL.

Pirm. Jonas Kurelaitis,
615 Vandalia St., 

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

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

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

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

Iždo globėjai:
Jonas Norkus,

904 Vandalia 
Maršalka: Adom. Smuikis,

817 High St., 
Lankytojas ligonių:

Vincas Kimutis,
315 N. Centre Sta. 

Susirinkimai laikomi kas ant
ras ketvirtadienis, mokyklos sa
lėje 225 Vandalia St., Collinsville, 
III.

“SANTAIKA” 
(Savaitraštis) 

Metams $1.00, pusei metą 65c. 
2120 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio.

“VYTIS”
(Du kartu mėnesyje) 

Metams $1.50, pusei metą 75c.
731 W. 18 St. Chicago, UI.

“IŠEIVIŲ DRAUGAS” 
(Savaitraštis) 

Metams $2.00, pusmečiui $1.00. 
Mossend, Lanarkshire, Scotland.

St.,

ADRESAI VALDYBOS ŠV. 
JONO DRAUGIJOS

Cambridge, Mass.
Pirmininkas — A. Vaisiauskas, 

14 Moore St.
Pirm, pagelbininkas — C. Ka

volius, 62 Portland St.
Protokolų raštininkas — 

Galinauskas, 719 Main St.
Finansų raštininkas — 

''mulgis, 545 Main
Kasierius — J. 

Washington St.
Maršalka — J.

Washington St.
Kasos globs j ai — K. Voveris, 

A Sundukas, J. Žilis.

K.

5fr
St.
J asiiiskas 218

Lukšis, 220 f? 

fe

“TIKYBA IR DORA”
(Du kartu mėnesyje) 

Metams 75c.
1631 W. North Avė., Chicago, UI.'

“MUZIKA,”
(Mėnraštis)

Metams $3.00, pusmečiui $1.50.
P. 0. Box 172, Brooklyn, N. Y.

“PAŽANGA”
(Mėnraštis)

Metams $3.00, pusm. $1.50, atskiras numeris 25c. 
P. 0. Box 204, Girardvilie, Pa.

“ŽVAIGŽDĖ”
(Mėnraštis)

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

“ŽVIRBLIS”
(Savaitraštis)

Metams $1.00, pusmečiui 75c. 
Box 576, Forest City, Pa.

“EŽYS”
(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

ilsi

ge

“ŠVIESA”
(Du kartu mėnesyje)

Metams 50c.
46 Congress Avė., Waterbury, Conn.

“MOKSLEIVIS” 
(Mėnraštis) 

Metams $1.00.
P. O. Box 82, Westfield, Mass.

“TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis) 
Metams 50c.

314 Mahanoy Avė., Mahanoy City, Pa.

BŪTINAI REIKALINGAS 
atsakantis vargonininkas, ge
rai suprantąs savo amatą.

KUN. E. GRIKIS,
404 Church Street, 

New Britain, Conn.

Paieškau savo draugą pusbro
lio Simono Matukonio ir A. Se
mi onio giminaičio Metelių pa r. 
Malonėkite atsišaukti.

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

Wilkes-Barre, Pa.
ATEIK PAS MANEĮimp^H 

kada reikės samdyti automobiliu ar karietas dėl pasi
važinėjimą. veseliją, krikštyną ir tt. KAM EITI KI
TUR, KAD GALI GAUTI PAS LIETUVĮ? Patarnau- 
ju visuose reikaluose, DIENĄ ar NAKTĮ.

K. SVAGŽDYS,
242j W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

(Viri “Darbininko’* spaustuvių)

REIKALINGA kasdiena 25 mer
ginos valgyklose, botcliuoM, dirb
tuvėse ir prie namų darbo. Vi
sokių darnų vyrama.

8. G0RAL8KY
DARBO P AUKOJIMO OFISAS

Puodas katilą vanoja, o a- 
budu juodu.

Puodas katilą vanoja, o
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Liudvikas Wind 
thorst’as.

VOKIEČIŲ KATALIKIŠKOS VISUOMENES 
BUDINTOJAS.

Pagal kun. Robertų Swickerathų 
Jon-s.

Nei vienoje šalyje katalikai nėra taip pui
kiai susiorganizavę, taip augštai pakilę, kaip 
Vokietijoj. Vokietijos katalikų visuomenės 
kilimas ypač žymiai paaugo vadovaujant jai 
Windthorst’ui, sąmoningam, gabiam ir veik
liam katalikiškos visuomenės veikėjui. Mums 
šiandieną ypač yra svarbu žinoti, kad Centra- 
lė Partija, kurios organizatorium buvo Liudvi
kas Windthorst, netik kad apgynė Vokieti
jos katalikus nuo įvairių persekiojimų, bet ji
sai visu uolumu stojo kovon už žmonių teises, 
ypatingai-gi ginė darbo žmones — darbininkų 
luomų. Pasidėkojant Centralės Partijos veiki
mui, Vokietijoj pirmoj vietoj iškelta socija- 
liai klausimai ir primta daug svarbių įstatymų, 
apginančių darbo žmonių teises, išrūpinančių 
jiems apdraudų ir tt.

Tokiuo būdu Vokietijos katalikiškos vi
suomenės veikimas ir organizavimasis, Centra
lės Partijos nuoveikalai turi didelę svarbų ne
tik tikėjimo dalykuose, bet ir socijalio klausi
mo žvilgsniu.

Liudvikas Windthorst’as kaipo Centralės 
Partijos organizatorius.

Vokietijos katalikiškos visuomenės susti
prėjimo akstynu buvo Centralinė partija, kurios 
vadu buvo Liudvikas AVindthorst, didžiausis 
katalikų veikėjas, budintojas devynioliktame 
amžiuje.

Kaikurie iš skaitytojų turbūt yra šiek- 
tiek girdėję apie to žmogaus darbus, gal vie
nas, kitas Liudvikų V'indthorst ’ą^ pažįsta iš 
raštų, bet to dar permaža, — reikėtų, kad vi
so pasaulio katalikai susipažintų su Liudviko 
Windthorst’o veikimu, kuris katilikams yra 
brangus, svarbus ir parodantis kų vieno žmo
gaus pastangomis ir pasišventimu galima pa
daryti. Kiek metų atgal vienas airių rašyto
jas išleido veikalų užvardijimu “Devyniolikto 
šimtmečio žymiausi katalikai svietiškiai. ” 
Šiame veikale pašvęsta daug vietos Andriejui 
Hoter’ui, Tvrolio didvyriui; Garsia Moreno, 
Ecuaadoro prezidentui kankiniui; Friderikui 
Ozanam, Šv. Vincento de Paulo zokono įstei
gėjui, Montalembertui, Prancūzijos didžiūnui, 
Pasteu’iui, mokslo kunigaikščiui, Danieliui 
O’Connell, Airijos išliousuotojui ir Liudvikui 
Windthorst’ui, kurį autorius vadina “Vokieti
jos išliuosuotoju. ” Užbaigoje savo knygos 
autorius palygindamas tų katalikų veikėjų dar
bus ir nuoveikalus, kurie buvo veikiami krik
ščionijos obalsiu, pripažįsta O’Connell’į žy-, 
miausiu ir sako: “Windthorst’as yra viena
tiniu O’Connell’io konkurentu.” Tas mums 
visiems aiškiai parodo, kad kiekvienam kata
likui būtinai reikalinga .susipažinti su vieno 
didžiausių ir žymiausių devyniolikto amžiaus 
sveitiškio kataliko gyvenimu ir darbais.

Amerikos katalikams ytin svarbu žinoti a- 
pie AVindthorst’o veikimą, nes Amerikos Ka
talikų Federacijos pobūdžiai ir idealai išplau
kia iš to paties šaltinio, kaip ir vokiečių kata
likų susivienijimo “Žmonių Unijos” 
verein), kurios įsteigėju ir gi buvo 
thorst ’as.

Bet, jeigu mes norime geriaus

(Volks-
Wind-

pažinti 
Windthorst’o gyvenimą, ir suprasti jo darbo 
pobūdžius, pirmiaus mes turime vieną, kitų 
žvilgsnį mesti į vokiečių katalikų padėjimą, ko
kiame jie buvo dar prieš Windthorst’o veiki
mų. Didžiausią atidų mes turime kreipti į 
Prūsiją, kuri, Napoleonui puolus, per Vie
nos Kongresą, buvo gavusi dedeles provincijas, 
kuriose didžiuma gyventojų buvo katalikai.

Prūsijos viliugystė.

Katalikams Prūsijos užmitose vietose bu
vo iškilmingai pažadėta valdžios apsaugoti ir 
užlaikyti jų tikėjimo teises. Bet Prūsijos val
džia, kuri, kaip žinome iš istorijos, visuo
met buvo absoliutiškos ir biurokratiškos dva
sios perimta, stengėsi valdyti pagal savo nuo
žiūros ir visai mažai tekreipdavo atidos į duo
tus pažadėjimus. Taip buvo ir šiame atsiti
kime. Vos spėjo Prūsijos valdžia apsidairyti 
po užimtas katalikiškas provincijas, kaip jau 
pradėta vyliugingais būdais ardyti ryšius tarp 
šių provincijų Katalikų ir Šventojo Sosto. Pir
miausia Prūsai griebėsi steigti savas bažnyčias, 
kurios buvo tuo laiku geriausiu įrankiu kovoje 
su katalikyste ir buvo aklu valdžios tarnu. Jos 
buvo gerais tarnais valdžios, bet žmonių dva
sios lavinime tos bažnyčios neįstengė padaryti 
nei vieno prakilnesnio darbo.

Toki pat dvasia pradėjo siausti ir kito
se Vokiečių provirfcijose, neaplenkiant ir ka- 
talikiškiausio Vokietijos kampo, Bavarijos 
kunigaikštystės, kur visokių Galikanizmo, Ffe- 
bronijanizmo ir Juozefizmo sektų užr&ugos, ar 
kaip kitaip jas ten pavadinsime, vedė prie to, 
kad valdžia pradėjo kišties į tikėjimo dalykus 
ir net panorėjo valdyti Katalikų Bažnyčių

Taip buvo Vokietijoj seniau, taip dar 
yra ir dabar. Tarp Bažnyčios ir Valdžios vie
špatauja stipri ryšiai: vyskupai ir kunigai 
savo algas gauna iš valdžios; katalikiškos 
mokyklos, kaip elementariškos, taip ir aug- 
itesnės yra palaikomos iš viešų aukų ir tt. Vi
same tame galima surasti nemažai naudos kata-

likiškai visuomenei, bet nereikia užmiršti, kad 
toki systema yra kartu ir labai pavojinga.

Valdžia, ypač-gi ’ Prūsijos, gali ingyti 
perdaug intekmės bažnyčios reikaluose, kaip 
va, vyskupų paskyrime, seminarijų prižiū
rėjime, kunigų įšventinime ir tuomi pačiu ga
li pakreipti Bažnyčią prie savo narų pildymo, 
kas tikėjimo idealams būtų visai pragaištingu 
dalyku.

Vyskupų teisės panaikinta.
Katalikų vyskupai Vokietijoj neturėjo 

jokios intekmės paskyrime profesorių ir moky
tojų į dvasiškąsias seminarijas. Valdžia sky
rė tokius žmones, kurie jau iš principo buvo 
priešingi katalikų judėjimui, bet valdžios pas- 
kyriami, neva katalikiškai išguldinėjo moks
lus. Žinoma, viską aiškindami savotiškai. 
Katalikiška spauda, leidiniai ir knygos buvo 
peržiūromos- ir cenzūruojamos valdžios paskir
tų žmonių; katalikiško mokslo katekizmai bu
vo vartojami mokylose tik su valdžios leidimu. 
____ Kiekvieną popiežiaus ar vyskupų išleis
tą raštą pirma peržiūrėdavo valdžios ingalio- 
tiniai ir tuomet tik leisdavo spaudon arba pas
kelbti bažnyčiose žmonėms. Būdavo ir tokių 
atsitikimų, kad protestantai valdininkai nus
pręsdavo kiek žvakių turėdavo degti laike atli
kimo katalikiškų apeigų bažnyčiose! Vaikai 
gimusieji iš maišytų tėvų,, visuomet turėdavo 
pasekti savo tėvo tikėjimą. Tokiu bū
du protestantizmas buvo varu verčia
mas žmonėms. Į katalikiškas provincijas 
buvo siunčiami valdininkais protestantai; jų 
pareiga buvo apsivesti su katalikėmis ir pra
plėsti savo klaidingo tikėjimo dogmas tarpu 
tos apielinkės žmonių, kur jiems priseidavo 
atlikinėti savo tarnybą. Daugiausia valdinin
kų (West) buvo siunčiama iš Rytų į Pietų kata
likiškas provicijas Rhineland’ą ir AVestplialia.

Iš to viso galime suprasti kokius tikslus 
turėjo vokiečių valdžia ir kur link jinai ėjo.

J ei prie to viso pridėsime dar, kad katali
kų kunigams nebuvo leidžiama kaip reikia 
prisirengti prie kunigystės luomo ir savo prie
dermių pildymo — aiškiausiai pamatysime, jog 
Vokietijos vieninteliu tikslu buvo katalikystę 
iš žmoniii širdžių išrauti iš pat pamatų.

Šitie ir kiti faktai liudija mums šiandieną, 
kad tais laikais Katalikų Bažnyčia Vokietijoje 
buvo laikoma geležiniuose kleščiuose ir priver
sta buvo linkui valdžios užimti padono rolę.

Tai buvo tylus ir palengva varomas spau
dimas, bet, ištikrųjų, mes jį galime priskai- 
tvti šiandieną prie aršiausių Katlikiškos Baž
nyčios persekiojimų, nes jo vaisiai katalikams 
buvo tiesiog apverktini.

Pagalios katalikai nebeiškentėjo ir pakilo, 
kad apginus savo Tikėjimo ir Bažnyčios teises. 
1837 metais Cologne arcivyskupus, drąsus ir 
uolus katalikų prelatas, pareikalavo, kad bū
tų panaikinti įstatai, sulyg kurių, vaikai gi
musieji iš maišytų tėvų, turėdavo pasekti tėvo 
tikybą. Drąsus katalikų kunigas buvo sua
reštuotas ir pasodintas kalėjiman; bet katali
kų vyskupo žingsnys buvo akstynu visiems ka
talikams, kurie nuo to laiko ir pradėjo aštrią 
kovą prieš Vokietijos žiaurų biurokratizmą. 
Vokietijos katalikų gyvenimas paplaukė nauja 
vaga. Kitas žymus katalikų veikėjas Goerres 
išleido į žmones karštus atsišaukimus, kuriuose 
arei vyskupą pavadino antru Atanazijum; ka
talikų ūpas, entuzijazmas prie darbo urnai pa
kilo visoj Vokietijoj.

Katalikų kantrumas išlėmė 
jiems laimėjimą.

Vokietijos katalikams sujudus veikti, vis
kas pakrypo gerojon pusėn. Katalikų Bažny
čia tarsi išnaujo atgimė. Tai buvo tikros Ve
lykos Vokietijos katalikiškai visuomenei. Il
gą laiką katalikai kantriai vilko ant jų spran
do valdžios uždėtą jungą, bet pagalios ir jų 
kantrumas išsisėmė ir turėjo jie griežtai parei
kalauti sau to, kas jiems nuo amžių prigulėjo.

Dauguma Vokietijos katalikų atbudimo 
laiku pasakojo viens kitam šią pasakaitę: “Pra
džioje devyniolikto amžiaus vienas vokiečių 
didikas keliavo su savo tarnu — vežiku Mikolu 
Bocherijos miškais. Netikėtai juos užklupo 
miške du plėšiku; vokietis — didikas narsiai 
ginėsi nuo priešų, bet buvo jų pergalėtas ir 
visas didiko turtas pateko plėšikams. Tuotar- 
pu Mikolas, stipras, drūtas, kaip ąžuolas 
vyras, ramiai sau sėdėjo vežime ir rūkė pyp
kę. Ponas, supykęs ant tarno už nerangumą, 
suriko plėšikams: — jūs atėmėte iš manęs pini
gus ir viską, tai dabar padarykite man vieną 
•mylistą — pamalkite gerokai šiam gramozdui 
kaulus, gal jis atbus. — Plėšikai mielai sutiko 
su šiuo paraginimu, nutraukė Mikolą nuo ve
žimo ir pradėjo jį lamdyti. Išsyk Mikolas 
nieko nesakė, bet paskiaus pakilo: smogė 
kairėn, smogė dešinėn ir plėšikai be žado griu
vo po jo kojų. Ponas labai nusistebėjo ir savo 
tarno tokio keisto elgimosi ir nekantriai sušu
ko: — Dėl Dievo meilės, kodėl pirma negalė
jai to padaryti!! Mikolas šaltai atsakė: — 
Ponuli, juk-gi turėjau nors šiek-tiek susiju
dinti.

(Tąsa)

Darbininkai
remkite

Siųskite užsakymus.
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“Draugas”

VISO AMŽIAUS TIK 5c.

Pinigus siųsk adresu:

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

Vienintelis pigiausias Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS

MUSŲ LAIDOS KNYGOS

Tautos Fondo seimas bus
9 birželio, Philadelphijoj, Pa. 

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

dalyvauti.

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

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

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

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

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

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

“DARBININKAS,”

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

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

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

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

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

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems supranta
ma kalba.

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

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

Atskiras numeris po 3c.

Visais reikalais kreipiantis adresuokite:

Prakalbų rengėjai dažnai turi vargo, kol gerų kal
bėtojų gauna, ūmai tas reikalas palengvės. Mokslo 
įstaigose ūmai pasibaigs mokslas ir daug gabių, ener
gingų studentų pasijus ant laisvės. Retas studentas 
nepanorės pasivažinėti po lietuvių kolonijas ir patar
nauti saviškiams.

Naujoj Anglijoj vienas gabiausių studentų yra ■ 
Kazys Česnulevičius, lankus Bostono universiteto teisių 
skyrių. Yra gerai išsilavinęs, apsišvietęs vyras, geras, 
rinitas kalbėtojas. Gali puikiai pakalbėti apie įvairius 
dalykus. Gali nuodugniai išdėti kooperacijų reikalų ir 
tvarkų ir kaipo teisių studentas suteiks reikalingų žinių, 
įsteigiant kooperacija.

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

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

Jis yra pasiryžęs per visas vakacijas lankyties po 
lietuvių kolonijas.

Tautos Fondo Skyriai,
Sukruskite veikti. Gaukite iš Centro Čarterį.
Rinkite atstovus i T. F. komisiją.

Darbininko knygyno 
KATALOGAS

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

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

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

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

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 darbininkii 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 išrūdyta, jog viena tėra teisybė ir iš
dėstyta. atskalūno Jono Huss’o herezija __________

KNYGOS KITŲ IŠLEISTUVIŲ GAUNAMOS MUSŲ -
KNYGYNE.

6 Metraštis 1916 metams. 438 pusi. Pilnas naudin
giausių skaitymų, reikalingiausių informacijų, gra
žiausių straipsnių, puikiausių paveikslų. Jis bus in- 
domus, geras pasiskaitymui metų metams. Nekuo- 
met nebus vėlu jį skaityti. Be apdarų__________
Su apdarais ........................................ . ........... ........._$1.20

.7 Žinynas. Žinotini dalykai iš mokslo ir istorijos 
392 pusi. ___ ___ ___ ______________________$ 1. 50
8 Vaičaičio eilės. _______________________________ 75
9 Deklematorius. Eilių ir monologų rinkinys___ 50
10 Raistas. Parašė Upton Sinclair. Apd_________ $1.50
11 Pažvelgus atgal. Socijališkas romanas ---------- $1.00
12 Pajauta. Istoriškas rašinys iš lietuvių 14 šimtme

čio gyvenimo. Apd. _______________________ $1.25
13 Degtinė. Sceniškas veikalėlis.___
14 Kas Bailys. Sceniškas veikalėlis
15 Katriutė._____________________
16 Šv. Kazimieras._________________
17 Oliveris Twistas. Parašė Chas. Dickens 520 p....$1.00

18 Huckleburry Finnes  ...... .....................................75
19 Fabiole. Pasakojimas iš gyvenimo pirmų krikščio

nių ________________________________ $1.00
Braižynėliai. Smagus skaitymėliai__________
Mandagus Vaikelis. Gera vaikams knygelė___
Karės metu. Sceniškas veikalas____________
Blogi kūdikio papročiai_______________________
Kokia Autonomija lietuviams reikalinga ,_______

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

26 Lietuvių Tautos Memorialas. 12 pusi____
27 Laiškas iš Kelionės po Palestiną.________
28 Vilkų Lizdas__________________________
29 Dukterys Pilipo Kareivio________________
30 Surinktos Dainos______________________
31 Pradžia ir Išsiplėtojimas Katalikų Tikėjimo
32 Iš Kelionės po Europą ir Aziją_________
33 Gyvenimas V. Jėzaus___________________
34 Anima Vilis. ______ ____________________
35 Jėzaus Kristaus gyvenimas_____________
“ Pergyventos Valandos_________________

Pelenių Jurgutis______________________
Perspėjimas apie šv. Tikėjimą ypatingai apie Jė
zaus Kristaus Bažnyčią-----------------------------------
Naujas Būdas išmokti rašyti-----------------------------

40 Teisių Vadovas ir Patarėjas___________________ $1.00
41 Klaida. Parašė Lazdynų Pelėda. Apysaka iš lie

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

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

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

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

joms-------------------------------------------
54 Tiesos žodis socijalistams----------------
55 Lietuvos Istorija. Parašė Pranas___
56 Meilė. Poema. Parašė M. Gustaitis
57 Aureolė. Parašė M. Gustaitis----------
58 Ar Kristus turėjo brolių ir seserų____
59 Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Sutaisė mo

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

“DARBININKAS
242 W. Broadway,

$1.00
$2.35
$1.00



Vietines žinios. 
v# įj- į j- 

Ifi T. FONDO n-OJO SKYR.
VEIKIMO. ;

Seredos .vakare, 31 d. geg. 
pobažiminčj svetainėj 5-ta gt., - 
So. Bostone atsibuvo T. Fondo 
vietos skyriaus susirinkimas.

Kun. F. Kemėšis pranešė, 
kad gavo nuo T. Fondo Centro 
raštininko pakvitavimą, kad 
Centro rašt. gavęs nuo So. Bos
tono skyriaus čekį vertės $2. 
000 ir kad jis minėtą čekį pa
siuntęs ižd. p. Vaišnorai Pitts
burgh ’an, Pa.

Taip-gi kun. F. Kemėšis su
teikė mūsų skyriui stambią au- 
kij 46 dol. Tie 46 dol. yra su
dėti vakarinių kursų lan
kytoji; savo mokytojui (kun. 
F. Kemešiui) dovanų už moki
nimą, ir kuriuos kun. F. Ke
mėšis savo keliu paskyrė Tau
tos Fondan. Rankų plojimu 
išreikšta padėka kun. F. Keme
šiui ir visiems aukotojams.

P-lė K. Kaulinskaitė, skyr. 
finansų raštininkė, pranešė, 
kad jau baigia surašyti visus 
tuos, kurie aukojo renkant su 
blankoms ir kurie yra suauko
ję iki dabartiniam laikui nema
žiau kaip $1.00, bus paskelbtos 
jų pavardės laikraštyje “Dar
bininke.”

Buvo atsilankęs fotografis- 
tas, kuris ėmė Tag Day kolek
torių paveikslus ir pranešė, 
kad dar paveikslai nepadaryti. 
Fotografistas sutiko padaryti 
paveikslus taip greit, kaip jis 
žinos maž-daug kiek jų reikė
sią padaryti. Paveikslai yra 
didelio formato, gražūs ir pa
gal didumą ir gražumą visai 
pigūs tik 60c. Todėl patartina 
kiekvienam kolektoriui pavei
kslą Įgyti. Paveikslus gali- ’ 
ma užsisakyti pas fotografistą' 
p. Luzecką, 453 N. Broadway 
arba T. Fondo skyr. susirinki-j 

-me.
Nutarta paveikslą aukų rin

kėjų įdėti į “Darbininką” o 
taip-gi ir į kitus laikraščius. 
Klišės padarymui nutarta pa
daryti susirinkimuose tam tik
slui kolektą, o neimti jau su
dėtų pinigų. Šiame susirinki
me tam tikslui sumesta $2.27.

Kadangi So. Bostone dar 
veik nerinkta parašų po Peti
cija, tai prašyta susirinkusių
jų, kas gali pasišvęsti tam 
darbui. Keletas ypatų apsi
ėmė eiti per stubas ir rinkti pa
rašus po peticijomis.

Taip-gi vienbalsiai narių iš- 
• reikšta pageidavimas, kati su 

dabartiniu T. Fondo seimu, ku
ris atsibus 9 d. birž. Phil., Pa. 
būtų padidinta Centro Val
dyba, vietoje 5 ypatų bent iki 
7-nių ir kad valdyba parodytų 
daugiau veiklumo ir inicijaty- 
vos.

Iš vietinio II-ojo skyriaus 
T. Fondo Seiman važiuosią tik
tai du: pirm. M. Venis ir kun. 
F. Kemėšis. Kiti-gi du komi
sijos nariu kun. T. Žilinskas ir 
St. Noreika atsisakė važiuoti 
ir suteikia savo balsus važiuo
jantiems.

Buvo svarstoma dar ir kiti 
reikalai. Kitas T. Fondo įl
ojo skyr. susirinkimas nutarta 
turėti 15 d. birž. ketvergo va
kare 8 vai., kuomet jau bus 
sugrįžę iš Seimo komisijos na
mai.

ATEIKIT Į PRAKALBAS.
ALRK. Moterų Sąjungos 13 

kp.;nedėlios vakare, 7:30 vai., 
šv. Petro ir Povilo bažnytinėj 
svetainėj rengia dideles pra
kalbas. Apart prakalbų bus 
dainų, lošimai ir įvairių 
pamarginimų. Įžanga tik 10c.

Neatbūtinai eikit į tas pra
kalbas, ypač moterys ir mer
ginos. Po visam bus priima
mos narės tik su puse Įstojimo.

BAIGIASI MOKSLO METAS 
MOKYKLOSE.

Už poros savaičių visos 
miesto mokyklos bus uždary
tos ir mokiniai paleisti vakaci- 
joms.

Rep.

TEBESTREIKUOJA.

Kliaučiai vis dar tebestrei- 
kuoja. Manoma, kad už sa
vaitės visi į darbą sugrįš.

Rep.

IŠVAŽIUOJA CIRKAS.

Barnum and Bailey cirkas, 
per visą savaitę linksminęs 
bostoniečius, šiandien kraus
tosi iš Bostono.

Rep.

LYGUS PRANEŠIMUI.

Šiomis dienomis kolektoriai, 
rinkdami per T. F. blankas, 
taip-gi rinks parašus po lietu
vių peticija taikos kongresam 
Kurie dar nepasirašėte — ra- 
šykitės, nes tie parašai daug 
kuo gali prisidėti prie išgavi
mo Lietuvai autonomijos.

Rep.

ORGANIZUOSIS 
ORCHESTRA.

Ateinančią savaitę ketina 
susiorganizuoti nauja orchest
ra iš jaunųjų. Lai jiems se
kasi!

Rep.

i c

I

Antan-s.

MIRĖ J. ZIMINSKAS.
J. Ziminskas, sūnus seno So. 

Bostono gyventojo Andriaus 
Ziminsko. Jaunikaitis turėjo 
21 metus »r kelis metus nega
lavo. Iš Šv. Augustino baž
nyčios tapo nulydėtas į naujas 
Kalvarijos kapines, kur ir 
palaidotas. Tebūnie jam len
gva žemelė!

Rep.

“DARBININKAS”

[i

Sto-

LIETUVIAI PAS SAVUS.

1.00
1.00

75c.
50c.

1.00

50c.

25c.

1.00

Gy.

k

■ į

* >

Reumatizmo 
slinkimo plaukų 
pleiskanų 
kosulio, grippo 
slogos

Nedčliomi* 
nuo K) vai. ryta 
iki 4 vai. vakare.

svei- 
bus

50c.
25c.

1.00
1.00 
50c.
1.00 

.00
aoc.
25c.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

!
-

• i! 
’ S

15 ir 25c. 
gėlių 25,

Tel. So. Bo»ton270

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

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai.

Po piety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingo maine- 
nieriams.

fe 

fe

Visokie kvepianti 
muilai 10,

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

V. LUKOSEVICIA,
Pa.

1 Dantis ištraukiami irpripil- 
! domi visai be skausmo, su I 

geriausiais prietaisais, su 
naujų išra imu. 

Visą darbą gvaran tuoj ame.

Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŽAPALIS

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

tės darbus prideramai.
KAINOS NEBRANGIOS. 
Ofisas Gyvenimas

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

Tel. Oxford 4900.

J. P. TUINYLA,

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

PRIE DORCHESTER ST.

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

Gyduolės dėl pataisymo 
apetito

Gyduolės dėl suvalnimo 
vidurių

Gyduolės nuo kosulio ir 
sunkaus kvėpavimo

Gyduolės nuo vištakių
(corn’s) 15, 20 ir 25c.

Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų 75c.

Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c. 

Gumas nuo dantų gėlimo 10c. 
Tikra lietuviška Trejanka 

25c.

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

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

sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,

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

espresu. Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadvvay,kertė C St., So. Boston,Mass. S

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

Jei prenumerata baigiasi, 
tai negaišuodamas atnaujyk.

’ -** >• f J ’• JT "
Pasiuvam drapanas sulig nau

jausios mados ir pagal Jūsų noro. 
JONAS BERZEL0NIS & CO.

28 Chandler Str., Boston, Mass. 
(Castle Sąuare’s Block’e.)

vių Benas, kad net Wapolyj 
buvo girdėti. (Vienas žmogus 
barzdaskutykloje pusiau nu
skustas ir tas išbėgo pažiūrėti 
kas čia pasidarė). Aptieką a- 
tidarė poni Plekavieienė iš So. 
Bostono. Žmonių iš visų pu
sių pribuvo apie 2.000. Lin
kėtina naujam aptiekoriui ge
ro pasisekimo tarpe Norwodie- 
čių, nes ištikrųjų buvo mums 
reikalinga aptieka nusipirkti 
vaistų.

TEL. BACK BAY 420©

DR. F. MATULAITIS
Ofiso udynos Gydo visokiaspIsM
1-1 P.M7-9P.M. Pri«kin«iAiin!u..

419 Boylston St, Boston, Mass.

Pranulis.

Parsiduoda grosernė su vi
sais rakandais visai pigiai. 
Keturi kambariai prie jos, ren- 
da visai maža.

Dėl platesnių žinių kreipki
tės šiuo adresu:

W. Klein,
283 C St., kampas Bolton St. 

So. Boston, Mass.
(105-108)

ATSIŠAUKITE!

Reikalingas darbininkas 
nuolatiniam darbui į Felt-Mill; 
trumpos valandos.

Vienuolika dolerių į savai
tę, darbas užtikrintas.

American Felt Company
Franklin, Mass. 

(105-107)

Reikalingas duonos kepėjas, 
dirbti už antrą ranką. Supran
tančiam darbą ir užmokestis 
geras.

Atsišaukite pas:
U. M.

118 First St., Albany N. Y.

PAIEŠKOJIMŲ SKYRIUS.
Kareivis Antanas Keršulis 

pajieško broliųPetro ir Albino 
iš Lebedžių kaimo, Kauno 
gub., Vilkmergės pav. .Jo 
žmona, Mina Keršulienė (po 
tėvais Lapšis) pajieško savo 
brolio ir švogerio. Atsišau
kti adresu:

Anton Keršulis, 
Moskva, 

za Butyrskoj zastavoj,
Carskij perejezd, 

dom Bažanova 
No. 13, kv. 14.

BIZNIERIAI NEKAIP 
PASIRODO.

Mūsų biznierių šauksmas — 
savieji pas savus.” Tas

taip ir priguli. Savuosius 
reikia remti. Tik ne visi to 
obalsio laiko. Štai kas man 
pačiam teko patirti laike aukų 
rinkimo (Tag Day).

Užėjau pas vieną lietuvį 
biznierių, kuris inplaukiančin 
pinigų nespėja skaityti. To
kiame biznyje ir neiškenčiau 
penktuko nepraleidęs, gryną 
teisybę sakant, stiklą alaus 
išgėręs. Pradedu apie aukų 
rinkimą kalbėti. “E-e-e, bro
lau,” sakau biznieriui, 
kas nei ženklelio neturi! 
čia, prikabinsiu.” 
man nei nereikia,” s; 
lės savininkas, 
neturiu.” 
paaukosi,” 
ją.” Tas purtosi ir vis sako, 
kad nereikia, bet besikalbant 
prisegiau ženkleli. Maniau, 
kad “unarą” nors turi ir Šiek 
tiek dėl karės nukentėjusių iš
mes.

Labai turėjau nusistebėti, 
kuomet išgirdau iš to biznie
riaus štai ką: “Paskolink man 
penktuką, tai ir aš duosiu.” 
Še tau, bobute, ir devintinis! 
Jei jau mūsų tokie, atsipra
šant biznieriai tėvynės neat
jaučia, tai nors prieš savo 
draugus turėtų pasirodyti. 
Dabar-gi, et!..

TeL So. Borto n 294

DR. JOHN P. JONĖS 
Ofi»a valandos

nuo 2 iki 4. nuo 7 iki 9 po piet. 
PHYZIKAS ir SURGLJUS 

Speiališkai atlieka visokius blogiausius 
gydymus, ypatingai su aleatrosnis.

392 Braabtray, tarpe E. ir F gaivia 
f C. ItiTCF, K A S.

Akių Specijalistas.
Prirenka akinius

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

•O. BOSTON.

Kareivis Jenas Jašinskas ir 
j sesuo Ona Jašinskaitė ieško sa- i 
vo brolio Petro iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., Biržų vai., 

j Kiluių kaimo. Atsišaukti 
šiuo adresu: 

Į St. Sasovo, Tamb. gub.
Mosk. — Kazan. žel. doroga, 

Bolničnaja ui., 
dom Moisiejevoj,

Jonui J. Kregždis, 
dėl Onos Jašinskaitės.

Reikale kreipkitės pas vienatini lietuvį išdirbėję šių 
dalykėlių: visokių ženklelių draugijoms, o ypatingai ko
kardų, guzikučių, metalinių anameliuotų ir padengtų ce- 
luloidu. Išdirbu tarpas, vėliavas, karūnas ir tam pana
šius daiktus. Pavestus man darbus atlieku prideramai 
kas link sutarties ir užsakymus atlieku artistiškai. Dėl 
prašalinimo neteisingų informacijų, kurias skleidžia apie 
mane noriu aiškiai pasakyti kad visus darbus darau savo 
rankom.

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

‘ ‘ svei-
Eik 

“Kad jo 
sako smuk- 

“aš pinigų 
“Tai vis ką nors 
kalbinu “geradė-l

LIETUVIS KRIAUČIUS.
Pasiuvu visokius drabužius 

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

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

Wilkes-Barre, Pa.

R-is.

N0RW00D, MASS.

Aptiekos atidarymas.
Subatos dienų, geg. 27, ati

darė mūsų mieste naują aptie- 
ką ponas V. C. Brūzga. Atida
rymas atsiliko su didelėm iš
kilmėm. Maršą griežė Lietu-

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 13 kuopa
Tingia didžiausi vakarą nedėlioję birželio 4 d. 1916 m.

BAŽNYTINĖJE SALĖJE,
Ant 5 tos gatvės, South Boston, Mass.

Prasidės 7:30 vai. vakare.

Buk sulošta du veikalu: “ČIGONĖS ATSILANKYMAS” 
ir “DVI SESUTĖS.

*as
■■■■■■” Dainuos Bažnytinis Choras visokias gra- 
daineles; taip-gi padainuos dvi sąjungietės “duetą.” 
Pamarginimui vakaro bus prakalbėlė.
Kvieč iame atsilankyti visus, o ypatingai moteris ir 

PnaS- .

Vienatine Lietuviška

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

ros sekančios gyduolės.

♦♦W*^Z^*^*^***********************

i Krautuvė t4 - - *........  A
t
Tt
Y
J* MinersviDe,
V

C**t*****Z4
Vienatine Lietuviška V i 

n

Užlaikom didžiausia krautuvę j 
deimantų, laikrodžių ir visokių 
žiedų, siutus ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išmokesčių, 
ant lengvų išlygų. Reikalauja
me agentų kiekvienam mieste Su
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di
delį nuošimtį duodam perkup- 
čiams, didelį, naują katalogą 
siunčiame ant pareikalavimo už

Nuo
Nuo

ir
Nuo 

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

suaugusiems
Nuo viduriavimo 

mažiems
Gydanti mostis 

nuo pučkų
Nuo prakaitavimo kojų 
Mostis ir skysčiai 

niežų ir parkų

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

džiausių dirbtuvių Naujoje 
Anglijoje.

Mūsų dirbtuvė randasi netoli 
; Bostono, tik 5c. 20 minutų dava- 
žiuoti nuo Park St. Kiekviena 

‘ mergina išmoksta darbą per dvi 
savaiti ir mokame besimokinant.

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

Dėl pilnų informacijų kreip
kitės prie Employment Office

125 centus štampų.
J. P. TUINILA.

822 Washington St., Boston. Mass

347
Mass.

SENAI UŽDĖTAS POOL-SENAI UŽDĖTAS POOL- 
RUIMIS ANT PAR

DAVIMO.

C. & P. Telephone St. Paul 5347

RUIMIS ANT PAR GR ABININK AS
DAVIMO. IR

4 stalai ir cigarams pastato
mas So. Bostone, geroje vieto
je 628 M’arrens St. E. Cambrid
ge, Mass.

7 stalai taipgi parsiduoda
Green St •9 Cambridge,

Mes parduosime visus

BALZAMUOTOJ  AS.
Pagrabus atlieku pigiai ir gra

žiai. Esu išėjęs mokykloj tam tik

Bepigu nepešties plikam su 
gauruotu.

• • ♦

Tiek didis, tiek mažas, duok 
man didyjį!

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

Harvard Sųuare, Camb., išlipkite 
ant Bigeiow avė., dvi minutos ei
ti į dirbtuvę.

t
T
T
Tt
T♦♦♦ --------.------- - ---------
Ažius, vasarinius ir žieminius 

po naujausiai madai.

T A. ČEPULIONIS,
♦♦♦ 273 Fourth St.,
A So. Boston, Mass.
MM

LIETUVIŠKA

Kriaučka
aa

Padarom moteriškus drabu-
— '■

GERA PROGA!
Gramatika angliškos 

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

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

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

si rokundų, su paveik
slais (apdaryta) .............35c.

Viso $1.60 
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap

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

P. MIKOLAINIS,
R. F. D. — Route 2, 

Hudson. N. Y.

ant sykio arba kas norės ir at
skirai. Norėdami pirkti kriep- 
kitės:

Klemensas Macevičius
691 Cambridge St.

E. Cambridge, Mass.

GERIAUSIOS 
F A R M O S.

Norintieji pirkti gerų farmų 
budinkais, Sodais, apsėtais

Julius Prince Bankierius___
Išmaino pinigus, parduoda 

Laivakortes ir geležinkelio ti- 
kietus į visas dalis pasaulio. 
Taip-gi parduoda krautuvėms 
sklado kainomis deimantus, 
laikrodžius ir kitus Juveleri- 
jos daiktas.Y** *■
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V. P. GINKUS & CO. 
SAVI PAS SAVUS.
LIETUVIAI PAS • 

LIETUVIUS.

Vienatinė didžiausia lie
tuviška krautuvė, kurioje 
galima gauti visokių vyrų, 
moterų ir vaikų drabužių, 
čeverykų, robų, aukso ir 
deimanto.
52 MILLBURY STR.,

WORCESTER, MASS.
- 4.. . P*

SU
sąmaz soja3 so;qjipspu jį sru^nvĮ 
nebrangiai ant lengvų išmokėji
mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
sių teisingiausiu farmų pardavė
jų. Mes vienintėliai esame uždė- 
tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos 
Amerikoje. Apgyvendinome 360 
lietuvius fermerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti Scott- 
ville, Mich. Amerikos lietuviams 
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau
sioji lietuvių farmerių kolonija 
randasi ant gerų derlingų laukų 
puikiausioj apielinkėj miesto 
Scotville ir portavo miesto Lu- 
dington, Michigan valstijoje, Ma- 
son county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių 
farmų parduoti, ant kurių galime 
kelis tūkstančius lietuvių farme
rių apgyvendinti. Rašykite tuo
jaus indėdami už 4 eenuts krasos 
markių, o mes prisiusime tos ko
lonijos mapą ir parduodamųjų 
puikių farmų katalogą su daug 
paveikslų iš lietuvių farmerių gy
venimo.

Adresuokite,
A. KIEDIS & 00.
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rus graborystes mokslus ir ižds-
Siunčiu numire-vęs egzaminus.

liūs ir į kitus miestus ir pargabe
nu iš kitų miestų.

Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
l t
reikale visuomet kreipkitės paa 
mane.

Ofisas:
JONAS GREBLIAUSKAS, 

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




