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LIETI
DARBININKŲ

Spauda Lietuvoje vėl uždrausta?!
Neteko spaudos.

p

šelpime baduojančių, gelbėji
me ligonių, atstatyme ūkių,
reikaluose mokyklų... o čia
viskas suvaržyta, viskas suparaližuota.
Jei gausite šitą mūs rašte
lį, protestuokite jūs prieš vo
kiečių pasielgimą, ką mSųgs
draudžia turėti savo laikraš
čius! Lenkai Lenkijoj, žy
dai Lenkijoj ir Lietuvoj veik
kiekviename didesniame mies
te turi po savo organą, tik
lietuviams vis viskas ginama.
Rusai draudė mums spau
dą, o dabar draudžia vokie
čiai! paskui-gi jie patys prieš
pasaulį kalba, būk lietuviai tu
rį menką literatūrą, pas juos
esą daug analphabetų... Pra
neškite pasauliui teisybę!
Lietuviai iš užimtosios
vokiečių Lietuvos.
Red. prierašas, šitas laiškas buvo siųstas per ranką p.
Savickio Liet. Dr. Atst. Kopenhagene.

į kentėjimus, skurdą ir vargą,
kurį kenčia tie keturi milijo
nai lietuvių, Suvienytų Vals-.
tijų prezidentas su pagarba
būtų paprašytas paskirti dieną,
kurioje šio krašto piliečiai iš
reikštų savo simpatiją auko
jant į fondus, kurie rūpinasi
sušelpimu lietuvių karės apim
tose vietose.”

Rusų Laimėjimas.

mę daug savo kareivių iš rusų
fronto ir nugabenę prie Verduno.
Rusai pasinaudojo tuo
momentu užpuolė praskystą
austrų frontą, o vokiečiai ne
turi kuo prigelbėti.
Dabar po didžio mūšio ant
jūrės vokiečių laivynas yra Su
silpnintas ir negali pradėti di
džio užpuolimo ant Rygos.
Bet šiuo kartu didžiausias
teutonams smūgis yra tai aus
trų fronte.
Tame fronte nuo
Pripet upės iki Rumunijos parubežio austrai užmuštais, su
žeistais ir nelaisviais neteko
300.000 kareivių.

■

PAMIŠO DĖL STAIGIOS
VYRO MIRTIES.
Demokratų partija laiko sa
Keene, N. H. — Moteries
vo suvažiavimą St. Louis, Mo.
Washburn
vyras mirė.
Bu
Ten jie turėjo nuskirti kandi

Iš Lietuvos mums rašo:
Rusų varymosi pirmyn aus
Užsienyje gyvenantieji lie
vo atvažiavęs grabininkas ap
trų fronte nei kiek nenusilpnėdatą į prezidentus nuo savo
tuviai stebitės, kad mes vokie
rūpinti lavoną, bet našlė lai
jo. Rusai eina nuo vieno lai
partijos. Kadangi dabartinis
čių užimtoje Lietuvoj iki šiol
kydama vienoj rankoj revolve
mėjimo prie kito. Varosi pir
perz. Wilson statė savo kandi
neturime lietuviškų laikraščių
rį, o antroj peilį nieko neįsi
myn, kaip Volynijoj taip ir
datūrą, tai jį suvažiavimas su
ir pasikaitiname tik vien voleido.
Paskui kilo susirėmi
Bukovinoj.
Visu tuo frontu
negirdėtu triukšmu patvirtino.
kiečių valdžios leidžiamuoju
matomi nauji rusų laimėjimai.
Demokratų obalsis bus: P^»- mas ir moteris buvo įveikta.
organu “Dabartis?” Lietu
Daktarai pripažino, jog stai
Paėmė daugybes nelaisvių, pa
ce, Prosperity, Preparedness.
viai-pabėgėliai Rusijoj turį net
gi vyro mirtis sumaišė jos pro
ėmė daug armotų, amunicijos
keturis laikraščius, kuriuose
tą.
ir karinės medžiagos. .
PAREMIA VOKIEČIAI.
—t
liuosaj gina savo reikalus, o
Rusai pradėjo savo milži
NESVIETIŠKAS MIRTIN nišką ofensyvą nuo birželio 4
Vokiškos kilmės šios šalies
mes Lietuvoj neturį nei vieno?
Ravenna, Ohio. — Moteris
GUMAS LIETUVOJ.
piliečiai
apsidžiaugė,
kad
Elizabeth
Kline ėjo bičių kopi
Žinomi pranešame, kad po
d. Tai ligšiol per tą laikotar
Charlee
E.
Hughes
nuskirtas
nėti. Neužsidėjo sietelio ant
užėmimo Kauno ir Vilniaus pa
Rusiškas laikraštis . “Rieč” pį rusai paėmė nelaisvėn 152.kandidatu į Suv. Valtijų prezi veido, neužsimovė pirštinių.
silikusieji Lietuvoje leidėjai ir
000
austrų.
praneša apie gyventojų padėji
SKERDŽIA AUSTRUS.
dentus, o Charles W. Fair- Kai pradėjo kopinėti tai bitės
rašėjai pirmiau išėjusiųjų laik
mą vokiečių užimtose vietose.
Pusiau oficialiai Petrograde
Šveicarijoj
skelbiama,
jog
bahks
vice-prezidentu.
Vo apniko ją ir ėmė gilti veidą,
raščių “Vilties,"“Lietuvos ži
Geriausias gyventojų padė skelbiama, jog austnį aplei
Rusija
dabar
apščiai
turi
gink

kiečių
tautinė
taryba
sveikino
sprandą, rankas.
Buvo taip
nių” ir k. tuoj kreipėsi į vo
jimas
esąs
Kurše.
Gy do Černovicus, Bukovinos so
lų ir amunicijos ir todėl taip Hughes ir priėmė rezoliuciją, sugilta, jog tuoj mirė.
kiečių valdžią, kad leistų vė
ventojai nebuvo ten perdaug stinę.
Bet austrų skelbiama,
pasekmingai gali pliekti aust kurioje kviečia visus vokiečius
la spausti lietuviškuosius laik
nuskriausti rekvizicijomis.
jog ji® tvirtai laikosi į šiaurę
rus.
O ta amunicija ir artile ir vokiečių prietelius balsuoti LAIKRAŠČIŲ PARDAVINĖ
raščius. Prašymus atnaujino
Daug sunkesniame padėji ir rytus nuo to miesto ir atmu rija atgabenta iš Amerikos. už Hughes.
,
TOJAS NUSIPIRKO
šen ir ten po daug kartų; bet
me atsirado lietuviai.
Lietu šinėja rusų atakas.
Per pastaruosius keturis mė
Sunku bus laimėti pasiti
AUTOMOBILIŲ.
vis veltui. Nevien laikraš
voj rekvizicijos sekė viena pas
Galicijoj apie Tarųopolį, nesius gausybės amunicijos bu kint tokiais rėmėjais.
čius, vokiečių valdžia gina lie
Havisburg.—Samuel Klum
kui kitą Nuo gyventojų. tie tai nebuvo laimėjimų.
Tose vo gabenama iš Amerikos Ru
tuviams spausti ir kitus raš
pus
per keletą metų pardavinė
siog viskas buvo atimta. Pra vietose austrai ir vokiečiai su sijon.
Japonijos didieji gar REKLEMUOSIS PER JUDO- jo laikraščius ant gatvių. Ga
tus. .. taip kad faktiškai nuo
tuomet nesvietiškas mir sikirto su rusais ir kol kas nei
laiviai prigelbėjo rusams per
MUS PAVEIKSLUS.
Lietuvių Dienos sidėjo
vokiečių atėjimo mes turime
biai varė tą biznį, kad užsi
tingumas.
Tuomet vokiečiai viena pusė dar neimą viršų.
gabenti
visą
tai
į
Rusiją.
Republikonai
varys smar dirbo gerokai pinigų ir įstengė
Lietuvoje antrąjį draudimą
atsipeikėjo ir pradėjo organi Pozicijos eina iš rankų į ran
Rusai dabar sauja anuoto kiausią agitaciją už savo kan autoiūobilių nusipirkti.
lietuviškosios spaudos, kaip
reikale.
Da
zuoti šelpimo komitetus, kurie kas ir mūšiai eina su nepap
mis Amerikoje nulietomis ir didatą į prezidentus Hughes. bar, sako, greičiau galės pri
kitados buvome turėję prie rušelpė gyventojus iš pradžios, rastu atkaklumu.
šoviniais Amerikoje padirbtais. Rūpinsis būtinai sumušti de duoti laikraščius savo kostuaų (prierašas Redakc.: nuo- a,tik pinigais, e paskui ir val Toliau į šiaurę ties Ų&ranovimokratus.
Savo
agitacijai meriams.
1864 ud 1904 metų). Draudi
Birželio 12 d. atstovas John gomais daiktais, nes už pini čiais rusai darė atakas ir buvo
griebsis judomųjų paveikslų ir
mas yra taip aštrus, kad ne J. Casey inešė į kongresą rezo gus nebuvo ką pirktu
paėmę vokiečių drutvietes, bet
visur bus rodomi kandidato
yien Amerikoje ar kur-kj-ur liuciją, kurioje prašoma pre
Saudusky. — Ambrose Lieb
Lenkijoj vokiečių elgtasi vokiečiai padarė savo keliu apaveikslai.
spaustų lietuviškų raštų vokie zidento paskirti dieną, kuri
buvo
paminklų ir kryžių išdir
čiai į Lietuvą neįleidžia, bet vadintųsi Lietuvių Diena Su nevienodai. Iš pradžios vo takas ir atsiėmė netektas pozi
bėtas.
Sulaukė 72 metų am
cijas.
DARBININKŲ SVEIKATA. žiaus. šešios savaitės atgali
jie draudžia Lietuvoje paraavi vienytose Valstijose. Tą die kiečių kareiviai baisiai apva
ginėjo gyventojus. Bet pas
Valdiška komisija tyrinėjo jam daktaras pasakė, jog jame
nėti re* Tilžėje gotiškomis li ną šios šalies gyventojai galė
RUSŲ GROBIS.
VOKIEČIŲ NELAIMĖ.
kui buvo išduotas įsakymas
darbininkų
sveikatos stovį. To mažai laiko beliko gyventi.
teromis spaustus laikraščius, tų išreikšti nukentėjusiai Lie
perstoti vogti.
Vokiečių val
Oficialiai
rusų
skelbiama,
Danijos
laikraštis
Dagens
ji komisija susekė, jog nuo- Tai išgirdęs ėmėsi sau grabą
ko ir laikuose rusiškojo spau tuvai sąjausmą, aukojant lie
džia paskui elgėsi su gyvento jog ligšiol jie paėmė nelaisvėn Nvheder praneša, jog Balti- latai iš 1.000 darbininkų šioje
dos draudimo nebūdavo.
tuvių sušelpimui.
dirbdintis. Įsakė visas smulk
jais labai gražiai. Bet pas 1 generolą, 3 komendantus, koj rusų torpediniai laivai už šalyje serga.
menas savo darbininkams, kaip
Valdžios laikraštis “Dabar
Šioji rezoliucija tuoj buvo kui atsimainė. Kai pamatė, 2467 oficierius, 5 daktarus ir tiko vokiečių prekinį laivynų,
Dėl ligų, negalių vidutiniš jie turi jam padaryti grabą.
tis,” kurį Kaune rašo ir lei pavesta komisijai užsienių rei jog negali ingyti lenkų simpa 150.000 paprastų kareivių. Ar kurį lydėjo du skraiduoliu. Iš kas darbininkas praleidžia 9
Kaip tik grabas buvo gatavas,
džia Prūsų oficieriai ir unifor kalų.
Kadangi tuo tarpu ta tijos, tai visai kitaip ėmė elg motų kliuvo 163, kulkosvai tiko mūšis.
Tai tame mūšyje darbo dienas pet metus.
tai tas ir pasimirė.
mose apsirėdę kareiviai, turi komisija turėjo savo posėdį, tis. Atsitikdavo taip, kad bū džių 266, bombų mėtytojų 139 14 vokiečių prekinių laivų bu
Didžiuma tų negalių, ligii
tikslą platinti Lietuvoje užsi- tai atstovas John J. Casey tuoj davo net mūšių tarp gyventojų ir minų mėtytojų 32.
vo nuskandinta.
yra išvengtinos.
Kad page
Cleveland, Ohio.
MusicaF
tikėjima vokiečiams, bet pa buvo išklausytas.
Taip tęsėsi visą
Tasai ats ir kareivią
rinti sveikatingumą, tai komi Arts Ass’n sumanė pastatyti
sekmė, žinoma, visai priešin tovas savo kalboj inteikė ko žiemą. Nuo pusės kovo m. sanITALIJOS MINISTERI
sija pataria įvesti tinkamesnį operą baseball parke.
Opera ga! Gaila, kad vokiečiai ne misijai dar keletą rezoliucijų, tikiai vėl pagerėjo.
JA JAU RENKAMA
sveikatos apdraudimą.
bus
pastatyta
birželio
22
d. Į''
išstudijavo ‘ ‘ kapitelio ’ ’ už priimtų Luzeme apskrityje.
Vokiečių valdžia uždėjo ant
Po atsisitatydinimo ministe
tą
parką
telpa
25.000
ir
tari?
draudimo spaudos Lietuvoje Po tomis rezoliucijomis buvo gyventojų įvairias priedermes.
rijos Italijoj prasidėjo naujų
NELAIMĖ ANT GELE
tiek sėdynių/ Bus vaidinama
Muravjovu!
Tos-pat klaidos parašai kun. J. Miliausko, kai Ypač sunki priedermė buyo tai
paskirstymas.
ŽINKELIO.
Siegfrield.
būtų nepapildę. Laikraštis sta po sekretoriaus ir kun. P. B. kelių užlaikymas gerame sto
Buello Posolli bus premieCleveland, Ohio. — PasažieTą pat dieną biednųjų vai
čiai sėja neužsitikėjimą ir ne Paukščio, kaipo pirmininko. vyje.
VOKIEČIAI APSIRIKO.
ru. Jis yra 79 metų amžiaus. rinis traukinis smarkiai bėgo kams Luna Parke bus iškeltas
apykantą. Baduojantis žmo
Nuo gegužio 1 d. Lietuvoje
Toliau p. Casey aiškino
Anglijoj ir Francijoj prasi
per miglą; vienoj vietoj ant
gus, sakoma, ir jovalą valgys! komisijai apie tai, jog dėl ka vokiečiai įvedė naują tvarką. dėjo kalbos būk netolimoj atei TABOKOS KAREIVIAMS. geležinkelio stovėjo apie 200 didžiausias pikninkas. Tam
reikalui renkami pinigai.
Nebesant laikraščių, lietuviai rės nukentėjo visa Lietuva ir Vilnių ir Suvalkus suvienijo iš tyje talkininkai iš visų pusių
Francija nupirko Amerikoje darbininkų. Jie nematė trau
šiuomi karo laiku turi ką-nors jog lietuvių didžiuma yra be valdiško atžvilgio. Vilniaus suspaus vokiečius. Visuose 23.000.000 svarų tabokos savo kinio ir traukinis užlėkė ant
Hartford, Conn. — Congreskaityti, bet skaito su neapy maisto, pastogės ir drabužių. gubernatorius Bekerat buvo frontuose prasidės ofensyvas. kareiviams.
Ta taboka bus jų. Tai du darbininku ant gational bažnyčios pastorius
kanta, o daugelyje vietų sta Paskui Casey išrodinėjo, jog prašalintas nuo vietos ir ta gu- Taip esą nutarę vokiečių prie pergabenta per liepos ir rug- vietos buvo užmušta, trys
Samuel E. Dunham gaudavo
čiai “Dabartį” boikotuoja, ki Amerikos gyventojai visuomet; bernatorystė panaikinta. Vil- šininkai.
piučio mėnesius.
sunkiai sužeisti ir keletas de- taip mažą algą, jog negalėda
ti, kaip laikuose rusiškojo pagatavi gelbėti tuos, kurie• niaus-Suvalkų rajono vyriau
Londone universiteto prof.
setkų gavo lengvas žaizdas.
vo pramisti su savo šeimyna.
spaudos persekiojimo pradeua nelaimėje yra. Todėl ir lie siu perdėtiniu paskirtas grafas Albert Pollard pasakė prakal
ANGLIJA NETEKO 130
Augina keturis vaikus.
Ne
skaityti lenkiškus laikraščius, tuviams, p. Casey sakė, rei. Iork-von Wortenburg.
bą apie karę. Ir jis sakė pra
LAIVŲ.
BUVO PAVOJUJ VAIKAI. matydama* dalykų pagerėjimo*
nes saujalei Lietuvos lenkų kėtų teikti pašelpą, nes dau Kauno ober-burgomistras ap- matąs milžinišką talkininkų oVokietijoj pusiau oficialiai
Cleveland, Ohio. — Buvo atsisakė pastoriauti ir nuėjo*
leista turėti bent vieną Vilniu gelis jų viengenčių yra gerais! reiškė, jog nuo dabar Kaunas fensyvą visuose frontuose. Bet paskelbta kiek Anglija neteko užsidegęs namas, kur buvo
pelnyti sau duoną ginklij dirbje laikraštį, kuris eina, teisy piliečiais.
su apygardomis išeina iš suval- persergėjo žmones, kad nesi laivų nuo karės pradžios.
A- priglausta 200 luošų vaikų. tuvėn, į Colt’s Patent Firebė, po cenzūra, bet nėra val
kinės administracijos ir kad tikėtų ūmo karės pasibaigimo not vokiečių apskaitliavimo Vaikai buvo didžiame pavoju
arms Manufacturing kompani
Rezoliucija.
džios, taip kaip “Dabartis.”
visos Lietuvos administracija Karė dar tęsis visus metus. Anglija netekus 130 karinių je.
Bet pribuvusieji gaisri ją, kuri išdirba šautuvus tal
Lenkams leista parsisiųsdinti
, padarytas Kaunas.
Prof. sakė, kad šiemet reikia laivų.
Įtalpa tų laivų yra ninkai visus išgelbėjo.
Rezoliucija, kurią p. Casey
kininkams.
laikraščius ir iš užrubežio,
tikėtis
tik
Austrijos
pilno
su

00.000 tonų.
perstatė kongresui, yra šito
ISPANIŠKI LAIKRAŠČIAI mušimo, Balkanų klausimo iš
kaip va iš Poznaniaus. (Prie
kia:
APIE LIETUVĄ.
rašas Redakcijos: Kaip di
rišimo ir žymaus pastūmėjimo
SIUNTĖ DAUG LAIŠKŲ.
“Kadangi įvairiose Šalyse
delė yra žmonių neapykanta
vokiečių
vakariniame
fronte.
Nuo karės pradžios Angli
Apie veikimą Mile Yvonne
dabar karės apimtose yra ke
prie “Dabarties” galima ma turi milijonai lietuvių, did
Pouvreau ir apie Lietuvą ir lie Vokiečiai be kito pavasario ne jos gyventojai išsiuntė savo
tyti ir iš žinių, praneštų mums
žiuma kurių netekę maisto, pa tuvių reikalus plačiai aprašė būsią sumušti. Per žiemą Vo kareiviams Francijon 450.000.u iš kito šaltinio, kad
stogės ir drabužių ir
ispaniškas laikraštis “Iberia,” kietija pergyvens didžius ne 000 laiškų ir 40.000.000 pačtos
lietuvių, net kaimie
ramumus ir sumišimus pas siuntinių. Vidutiniškai imant
Kadangi milijonai jų be einąs iš Bareelonos.
čių, pramoko skaityti laikraš
pranešimo išanksto buvo išva
Plačiai aprašė taip-pat laik save. Dar būsiąs didis mūšis tai yra po 1.500 tonų pačto
čius gotiškomis literomis, bi
ant jūrės.
Ir tuomet baigsis siuntinių kas savaite.
ryti iš namų ir todėl nespėjo raštis “Espana.”
tik neskaityti valdžios “Dabar
karė.
pasiimti maisto fr gerybių, delties.”
Dėlto ir tų laikraščių
NUŠOVĖ BEŠNEKANT
SV. TREJYBES I
ligas ir neap PAVOGĖ VISO AMŽIAUS
draudimas!
TELEFONU.
UŽDARBĮ.
Hany Green Nev Yorke kal
New York. — Giovanni SilSpaudos stoką dabartiniame
bėjo
per telefoną su savo bro
laike, žintyma.,
via iš Walton, Mass. buvo bė
Prof. Pollard sako, jog vo
liu.
Tuo tarpu inėjo trys plė
me kur-kas skarų
jęs namo į Neapolį. Bet kiečiai labai apsiriko pavely
dos, ne vien iš
nal gatvės sutiko plėši- dami austrams imti kareivių šikai ir nušovė jį. Per telefo
o • • •
kad neturime ką
nuo rusų fronto ir pradėti o- ną brolis girdėjo šūvį ir klyl
fensyvą prieš Italiją.
Taip mą. Davė žinią j
gi vokiečiai patys apsiriko atė- telefoną. Policija
do Green vos gyvą.
i

Žinios iš Lietuvos

Nuskandino
14 laivų*

*■

PREZ. WIS0NĄ PATVIR
TINO.

.
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“DARBININKAS.”

Matyt, darbščių ūkininkų eI buvo kokie tenai vėplos, žinojo gerai ko reikia, f lės nudegusiu.
sama. . Linksmai šypsosi matydama, kaip jų
kad pasisektų balius.
piktasis bulius puikiai, kaip koks kavalierius,
Pirmiausia, palikę ganyt gyvulius pa
apvainikuotas ir kvietkomis apkaišytas, ir
čius mažiausius piemenėlius, visus didesniuo
Clevelando pūdymuose kar
mano kokią čia dovaną suteikti piemenėliams
sius nusiuntė į krūmus prilaužyt beržų ir jievų
tą buvo didelis susirinkimas;
Kūdikėli, tu mažutis,
Buvo tai birželio rytas.
Pakilau gana
už jų triūsą ir gerą širdį, už suteikimą tokios
šakų ir prirankiot visokių kvietkų, kurių to
buvo daug vietinių inteligentų
Vargelis nežinomas tau,
garbės jų buliui, o kartu, žinoma, ir jiems, anksti, dar saulutė laikė paslėpus auksinius
kios
begalės
randasi
Lietuvos
šlaituose
ir
krū

Dar veidelis koks skaistutis —
kaipo buliaus savininkams. 0 buliui vainikas spindulius, tarsi gailėdamos užgauti blizgan ir prastesnių darbininkų, taipmuose.
Matote, ant vakaro reikia apkaišyt,
pat buvo daug Svečių iš apieUž angelą tave skaitau.
žinoma, labai pritiko, kaip senam kavalie- čius, it deimantas, rasos lašus.
••
■
••
••
••
apvainikuot visą bandą, kad šeimininkės ži
lynkių
apigardų.
“ • ••
“ • •”
• • •“
“ • •“
Pasiėmęs į ranką savo numylėtą draugą —
lieriui, taip kaip kiaulei balnas arba lietuvai
notų,
jog
rytoj
Sekminės
ir
nepasigailėtų
pie

Vienas svečia patėmijo, kad
Dar rankelės motinėlės
knygą, apleidau surūkusius miesto mūrus ir
tei Amerikos pauderis ir čiugamas.
menų baliui: kiaušinių, sūrių, sviesto, laši
veik
kas valandos ketvirtis
Ir darbas tėvelio sunkus —
ėjau į netolimą, pakraštyje miesto esantį, so
Šalimais šeimininko stovėjo vienmarškinis
nių, pirago, alaus ir kitų gardumynų, be ku
atkemšama
šviežias alaus berJie uždirba tau duonelės
tinę tyru pavasario
pavasano'^ydą, kad atgaivinus krūtinę
—
jo
sūnus-artojas,
jaunas
vaikinas
žaliukas,
rių,
kaip
žinoma,
būtų
balius
neperkoks
—
,
ir
vis tas daroma
Tik rūpi tau žaibti žaislus.
to oru ir prisižiūrėjus, Ikaip
_ saulutės, skaistu^ jamukas,
visai nepiemeniškas.
stipras kaip ąžuolas ir žvalgėsi į bandą... ir
Priėjęs
spinduliai apšvies skęstantį ūkuos žemės veidą. net labai skubomis.
dar toliaus, net antroje gatvės pusėje puikiame
prie geradėjo ir pkalausė:
Neilgai, ateis dienelė —
Prisiartinau prie sraunaus upelio, vingiuo
Jau nuo paludienių ganyklose dideliausis žalių rūtų darželyje stovėjo ir šaipės raudona,
— Delko čia žmonės taip
Laimingi vaikystės laikai;
skaisti,
iškaitusi
kaip
žarija
gražioji
Rožė,
jančio
per
akmeninius
kalnus.
Ilgai
žiūrėjau
sujudimas
ir
trukšmas
—
piemenys
kaišo
bandą.
daug geria?
Jie prabėgs, ir nuo veidelio
Visųpirmiausia, iš beržinių žaliuojančių žaliųjų rūtelių ir baltųjų lelijų karalienė, dar kaip jis, nerasdamas sau liuosos vietos, kur
— Taigi, matot, ponuli, —
Pranyks mažvstės paliekat
šakų nupynę vainiką, uždeda ant ragų pikta želio valdonė, kaimyno vienturtė, išlepinta, galėtų ramiai niekėno nekliudomas tekėti, plau- atsakė mėlynosis, — geriama
jam, muruojančiam buliui, o tas darbas rei bet labai darbšti ir dora, kokios 18 metų mer ja savo vandeniu krantus ir ieško, stengiasi iš dėlto, kad bravoras reikalau
Tau ateis vargų gadynė;
Puikiais tautiškais rūbais pasirėdžius savo ribų išsprūsti.
kalavo
didžiausios drąsos, gabumo, miklumo gina.
ja tuščių bertainių, kad juos
Nekartą širdį sopuliai
ir
geltonas
kaip auksas, savo kasas, žaliomis
ir
pasišventimo
—
bet
ko
Lietuvos
piemenys
Surakins, o ir krūtinį
ir vėl kuogreičiaus pripildyti
Netekęs kantrybės, puolasi su įnirtimu no
rūtomis ir šilko kaspinais apsikaišiusi. O juodnepadarys, kada užsispyria!?
Suspaus nelaimių diguliai.
alumi.
Toliaus visas karves taip-pat apvainikavo, viejų akys susitikdavo ir karštas spindulys, rėdamas sutraukyti tuos pančius, kurie laiko
L. Šilelis.
— Geras daiktas pataikauti
surakinę jo šaltą krūtinę. Bet greit žūsta ne
o katra buvo luina, be ragų, tai tai nors ant kaip elektros nematoma kibirkštis, skersai
bravorui
— sako
svečias, —
lygioj kovoj, ir vėl vargsta ir ilsisi ir laukia.
uodegos pririšo beržų ar jievų žaliuojančią šluo kelio nuo vieno prie kito žaibo greitumu laks
tik, kad Dievas jus nesutvėrė
tė ir suradęs savo tikslą širdyje tirpdavo, kaip
tą.
Bežiūrėdamas į jo srovenimą užsimąsčiau. bertainiais. dar mažiau būtų'
smulkus cukrus šiltame vyne.
“baderio.”
Kiekvienas nuė
Ir kiaulių piemenukai, ir tie neapsileiAplink viešpatavo tyla.
Tamaitės-merginos taip-pat buvo užganė
jęs
į
bravorą
būtų
pripildytas
džia: kiaulėms prie keteros šerių priraišioja
dintos, nes ir joms buvo linksma matyt, kad
Mano
krūtinėj
gimė
koks tai nepaprastas alaus ir gyvuok sveikas. Kamsu siūlais kvietkų pluoštelius ir piktąjį kuilį
Tarp skurdo, ašarų, vargų
ir karvės ir tos vainikais pasidabinusios, nors ilgesio jausmas.
gi dar tas alus pilti į bertainį,
savo duoną, kurią įsidėjo pietums, turėjo,
Tarp miesto dūmų ir purvų
ir iš piemenų malonės.
Ir dainuodamos susi
Ar
patys nevalgę, jam sušerti, kol prisisavino,
Gyveno biednas lietuvys,
Laikas bėgo greitai. Ugi, ilgi saulutės o iš bertainio vėl į save.
leido karves į diendaržius ir tvartus, milžo
negalima
būtų
iš
bravoro
tie

ir nors ant uodegos galo prisitaikė pririšt
Prie savęs nieko neturįs.
spinduliai padangėmis nusitiesė; savo šviesa
kad ir vainikuotas.
Bet ką padarysi, juk kar
••
••
••
••
siog
į
pilvą.
Žiūrėkit
kaip
kvietkų pluoštą.
“•
“ • •“* ” • •“ “ • •“*
padabino žemės paviršių.
vės tam ir yra, kad jas melžtų...
Jis badą kentė ir vargus;'
Pasinėriau begalinėse svajonėse.
Nepa būtų gerai; užvaduotumėte
Oi, kiek tie mažyčiai šiandien nusika
Pametęs darbą ir pelnus,
jutau sunkios gyvenimo naštos, rūpesniai ir daug bertainių, ir bravorui
mavo, kiek prakaito išliejo besivaikydami
būtų lengviau.
Norėdams tapti sau ponu
Prašvito Sekminių rytas. Saulutė pakilo vargai mane apleido. Atsisėdau prie sraunaus
spraunąsias neprieinamas karves ir berages bal
J. V. K...s.
Jis vengė triūso ir bėdų.
tąsias ilgaveides, — tai vienas Dievas težino ir ant dangaus, kaip koks dideliausias auksinis upelio ir gėriuosi krantais, apaugusiais žaliuo
jančiais žilvičiais, kurie nulinkę ant vandens
tie supranta, kurie tuos darbus dirbo pieme ratas, kaip koks didelis šviesus, degantis oTai prašo valgyti vaikai,
šakomis ką tai paslaptingo upeliui šnabžda.
naudami.
Bet nežiūrint visų nuovargio, vi bnolys, kaip Dievo veidas.
Tai bara pati jį piktai;
Tykiai stebiasi girių medeliai ir gėrisi sau
si piemenėliai nuo dideliausio iki maželiausio,
Abiejose upelio pusėse žaliuoja lankos,
Iš namų varo jau šalin —
buvo linksmi, smagūs, laimingi, ir dar taip lutės skaistumu, ir tykiu savo žaliųjų lapelių pamargintos įvairiomis gėlėmis, toliaus ant kal
Waterburyje
vieną sykį
Beliko žemėn gyvam lįst.
laimingi, kad net savo linksmumu ir laimės šlamėjimu garbina Viešpatį už jo gerybes.
nelio, . tarsi begalinė jura, linguoja, vėjalio Rumšų Keidė, našlė štai ką
Žaliosios pievos ir lankos pasipuošusios į- supami, tik-ką išplaukę rugiai.
t
perteklium elektrizavo visus juos matančius
pasakė savo vyrui, su kuriuom
Ramiu’ save jisai stiklu,
vairiausiomis žolelėmis ir žiedeliais žydinčių
— visus žmones.
nesenai buvo apsivedusi.
Degtinę renka sau ginklu;
Ore skleidžiasi malonus gėlių kvapas, vi
kvietkų-gėlelių, blizga perlais, deimantais si
— Kad tu, Juozuk,
žino
O tų žmonių buvo nemaža.
Visi kaimo dabrinių rasos lašelių milijonuose, kuriuose sa gamta atbudo iš miego, nusikratė nakties
Sėdėjo smuklėj per naktis
sodiečiai: seni ir jauni, didi ir maži sustoję laužos ir atsimuša šimtaspalviai saulutės spin rūkus, saulutės spindulių pažadinta meiliai tum, kokis didelis skirtumas
Ir laukė kol užtiks mirtis.
tarpu tavęs, ir mano mirusio
būreliais savo kiemuose prie vartų šnekučia duliai.
šypsosi.
vyro?
vosi, juokavo, šposavo ir pašiepimus, kaip
Neteko turto nei draugų
Mano sieloj kįla meilės jausmas, persike
— Žinau tą iš galvos ir iš
Vyturėliai, padangėmis sparneliais plesiš rankovės, vieni kitiems krėste krėtė.
Vi
Pačios, namų, meilių vaikų;
liau
mintimis
į
kitą
šalį,
ls
krutinės
nejučiosavo
proto, — atsakė Juozas.
si buvo linksmi, smagūs, ir visų akys buvo nodami, čirena-čiviruoja, giesmelėmis dangų
Iš smuklės varė lauk visai
mis
veržiasi
Tėvyne,
koks-gi
tavo
gražu—
Žinai, tai ir gerai! Nu
Raiboji
atkreiptos į tą pusę, iš kur girdėjosi pargenan ir svietelį linksmina, sielą ramina.
Taip nyko... nyko vis jisai...
mas!
kad
ir
aukso
šalis
negali
su
tavimi
sugi pasakyk, — paklausė našlė.
čių bandų piemenų: dainos, švilpavimai ir gy gegutė žalioje girelėje kukuoja: — ku-kū! ku
L šilelis.
silyginti.
<
Nemaža,
mieloji
aš
tave
nuskriau

— Vi, jis yra už mane daug
vulėlių balsai, kurie susimaišę ore į vieną gar kū! — ir našlaitėlių vargelius rokuoja____
džiau,
paniekinau
tavo
dovanas.
Dabar
tik
laimingesnis,
nes ramiai sau
Pilkasis lakštingalėlis savo trelėmis ir dan
są, taip maloniai kuteno sodiečių ausis, kaip
suprantu,
kaip
tu
man
brangi,
maloni!
ilsisi,
o
aš,
buvau tuomet
giškų melodijų nesuskaitomais įvairumais Lie
koki kapelija.
laimingas, kada jis buvo gy
tuvos krūmus ir karklynus paverčia į dangiško
Esu laimingas, nes atradau turtą, kurio
Kiekvienas tame sumišime ir mišinyje gir jo rojaus paveikslą, ir užganėdina, kad ir lavas... Žinoma, dar tada aš
dėjo ir pažino savo vaiko ar piemenėlio links bių labiausiai išlepintą melodijos ir muzikos dėl svetimos šalies blizgučių buvau išsižadė nebuvau ženotas. Tai tame ir
^A. A-čiui apleidžiant Chicagą).
jęs.
mą balselį, arba savo galvijo baubimą, avelių srityje žinovą...
visas skirtumas. Jis savo var
Užžibo žvaigždutė ant augšto dangaus —
bliovimą, kiaulių su paršeliais spiegiantį žvie
gą
pabaigą, o aš jo vargą pa
Taip,
laimingas,
nes
sugrįžau
prie
savo
Žibėjo, žibėjo ir švietė;
Ugi tie visoki paukšteliai, paukštukai, tevynės-matutės.
gimą.. .
ėmiau
toliaus tempti.
Ji džiugino širdį kiekvieno žmogaus,
O sodžius buvo gražus ir platus.
Trobos paukštytės, kurių pilnos Lietuvos girios, mišJ. V. K...s.
Sveika, mieloji!
Kaip tas sūnus palai
Ramino gyvenimo kiete.
dailios ir didelės, paskendę tarp žaliuojančių kai, krūmai, šlaitai, kadagynai ir karkly dūnas, kuris paniekinęs savo Tėvo namelį, iš
sugožusių medžių ąžuolų, klevų, beržų ir so nai... kožna saviškai, ypatingai dailiu balse bėgo svetur laimės ieškoti, pajuto svetimo po
Pirmoji žvaigždutė čionai vakaruos
dno su vaisių medžiais, kaip tai: obel’s, grū- liu gieda giesmelę gražių gražiausią...
no skaudžią ranką ir grįžta pas savo tėvą melzMirgėjo ką tik patekėjus;
O čia piemenėliai su ragučiais, birbinėlė- damas atleidimo, taip ir aš Tavęs maldauju:
šės, slyvos ir vyšnios... Gyvenamos trobos
Daugybė žvaigždučių toliau paskui jos
stovėjo dailioj eilėje iš abiejų pusių kelio; veik mis ir švilpynėmis birbina, švilpia, ti-ri-ruo- — Atleisk, brangioji!
Sykį Waterburyje ant gat
Tekėjo, kad ir-gi žibėjus.
kožname kieme, viduryje puikaus žalių rūtelių ja... kerdžius ant ilgos medinės senoviškos
vės tasitiko šitokis reginys.
Besvajodamas, staiga išgirdau varpelio
buliai po ganyklas tarpgidarželio, prisodinto įvairiausiais žolynėliais ir triubos triubija...
Eina šalygatviu vaikinas ir su
Užtemo dangus ir juodi debesiai
balsą.
Tai mūsų bažnytkiemio varpelis šau
riose
mauroja,
kojoms
žemes
kasdami
ir
iš
žydinčiomis kvietkomis, stovėjo didelis, augsitinka seną našlį su vaiku. Se
Užtemdė tą šviesią žvaigždutę!
Pašokau.
Prieš
štas medinis kryžius, Viešpaties kančios pa mandrumo kupstus ragais vartydami ir baub kia žmones ant šv. mišių.
nio būta liuosų pažiūrų, valUžgeso ir kitos, nors švietė drąsiai;
0 jų baubimo balsas toli, toli, kaip mane riogso akmeninis kalnas, uolos juoduoja, namanio, ir labai neapkenčian
veikslas, su puikiausiais medžio raštais, iš dami.
Tamsi pasidarė gamtužė.
pjaustytais lietuvių styliuje, pagražinimais, griaustinio obalsis, per girias skambėdamas, tik tas upelis, kaž-kol liūdnai čiurlena, tarsi čio katalikų. Susitikęs vaiki
ornamentaeijoųiis, konkalėliais,
kvietkomis, lekia, kad net žemė ir oras nuo to baisaus gar skundžiasi.
ną, su pašiepimu jį pasveiki
^Skaisčioji žvaigždutė ten toli rytuos
spinduliais ir Dievas žino, kokiomis divinian- so dreba ir žmogų kartais šiurpas perima...
no:
Aplinkui
tyla..
.
tik
lengvas
vėjalis
šiureJau teka išnaujo ir šviečia!
Karvės baubia, avys bliauja, žąselės gagena, na žalias medžių viršūnes.
siomis arabeskomis...
— Alio, žmogau tamsunėli!
Ramina visus ji sunkiuose varguos
antys kvarksi, gaidžiai gieda, vištos kuda— Alio, alio!
— Kur aš? — klausiu nustebęs.
mandagiai
Kiemai dailiai prieš šventes iššluoti ir kuoja-karkėna, vištyčiai ciepsi, žąseliai tiuJ darbą visus jinai kviečia!
atsakė
vaikinas,
—
taip,
—
Ar-gi
tai
būtų
sapnas?
Taip
aš
sve

aš
baltomis smiltimis išbarstyti.
Prie durių ber liuliuija... kožnas gyvis savo balsu Viešpatį
Chicago l-VI-1916 m.
žmogus,
bet
turiu
už
garbę
tur,
aukso
šalyje.
želiai prikalti ir grinčiose seklyčių langai rū garbina, linksminas, gėrėjas pavasario malo
L. šilelis.
— Atvažiavau čia laimės ieškoti, bet ka paklausti, su kuom čia susitin
tomis nukaišyti ir žydinčių gėlių vazonais ap numais ir grožybėmis.
ku?...— Stebiuosiu iš to, kad
da sugrįšiu, vienas Dievas težino?
statyti, — saulėleidos spindulių auksu žybėjo,
Ir
miestelio
bažnytėlėje
varpai
ir
vargo

vaivorykštės spalvų atspindžiais žėrėjo, spin
Gal ir sugrįšiu savo šalelėn, bet ką ten miesto gatvėmis beždžionės pa
dėjo, rojaus grožybėmis sodiečių akį viliojo, nai sugaudžia ir žmonės skaudžiais, dailiais, berasiu?
Ar rasiu savo gimtinę pastogę, ar laidos pradėjo vaikščioti; juk
skambiais balsais Viešpatį garbina, nes šian rasiu seną tėvelį, ar rasiu mielą motinėlę, ar jos paprastai būdavo uždary
džiugino, linksmino, ramino.
Čia toje valandoje galėjai matyt veik vi dien Sekminės; metinė katalikų šventė, pami rasiu jaunąją sesutę, kuri kas rytas-vakarėlis tos tam tyčia parengtuose gar
sus lietuvio sodiečio typus pilnoje jų grožėje ir nėjimui Dvasios Šventos atsiuntimo.
laukia manęs parvažiuojant.
Ar rasiu drau duose.
Senis laisvamanis nudūlino
Pagegužio kaimo piemens jau išanksto įvairume.
gus, su kuriais tiek saldžių valandėlių pralei
šalin
nosį nuleidęs, gal neži
subatoje,. prieš sekmines, buvo baisiai užim
Štai, šimtametis senelis-žilgalvėlis su to
dau, ar Šešupė man užliuliuos linksmą dainelę?
Pakrūmėje susikūrė piemenys ugnį, pri
nojo
ką
daugiau atsakyti, kad
ti darbais.
kia pat senute, savo žmonele, viso ilgojo var
Ne!
Nerasiu jau visko.
Ta bakūžėlė, jaunikaitis priminė jo tikrą
sikepė kiaušinienės, prisipiaustė sūrio, prisi
Senelis kerdžius, piemenų valdonas, da gų gyvenimo drauge, — abu jievinėmis lazde
kurioje gimiau, kur mažą močiutė augino, jau
lino — skirstė kiekvienam darbą. Didesniuo lėmis pasiremdamu prie vartų išpalengva kiūti raikė pirago, prisispirgė lašinių, prisišutino senai paversta į pelenus. Nerasiu tėvelio, ne vardą.
J. V. K...s.
sius piemenis ir piemenes paskyrė prie bandos na, kad pamatyti pareinančią apkaišytą bandą mėsos ir valgo, ir linksminas, nes tai jų bar rasiu močiutės, nei mielos sesutės, — senai jų
liūs, nes tai jų metinis balius, kurs būna tik
ganymo, prie galvijų.
Turtuolio Rudžiaus ir pasigėrėt tuomi puikiu reginiu, į kurį jau
kaulus, gal globia šventa Lietuvos žemelė. Ne
išdykėlę Alagdę paliko prie avių, o visus jie žiūrėjo savo ilgame amželyje gal daugiau tai vieną kartą į metus, per Sekmines.
Nei mano kiaulės, nei ma
Ir šnekas vargšai piemenėliai, ir linksmi rasiu mylimųjų draugų, — jiems kietas plieno
vargšiukus mažiukus prie kiaulių.
negu šimtą kartų, o kurs vis vien kas metai
nasi, ir užmiršo visus savo sunkiuosius varge kardas jautrią širdį pervėrė ir užmigdė, aut no pupos.
Nors arklininkai ir žąsų piemenys nepri taip-pat malonus, žingeidus ir naujas... Se
amžių nuramino. Gal nerasiu ir tos bažnyčios,
klauso kerdžiaus jurisdikcijai, ir skaitosi, kai  nelis baltais marškiniais ir kelnėmis pasirėdęs, lius ir luomų ir turtų skirtumą, taip lygiai, kurioje nuo darbo nuilsę žmonelės, atrasdavo
Boba iš ratų, ratams leng.
po visai atskira piemenų armija, bet šiandien ir tik per strėnas persijuosęs lietuviško rašto mar kaip ir visi kiti, tokioje šventėje ir atsitikime, suraminimą ir varge paguodą. Gal vien liūd viaus.
tie subėgo į krūvą, prie kerdžiaus, nes reikia ga juosta, kurios dideli kutai kabo ant dešinio tai yra baliuje.
nai Šešupė suplaks savo vandenėliu, krau
Čia piemenėlis, sūnus ūkininko-turtuolio,
išdirbi didžiai svarbų pieną, kaip tinkamai ir jo šono. Gal ta juosta yra dar darbu jo
Ožys keikiamas tunka.
ju ir ašaromis mūsų tėvų, brolių ir sesučių nu
atsakančiai prisiruošt prie didžiausios pavasa senelės, ir nuausta dar anais laikais, ka pasipuošęs naujausios mados šventadieniais iš dažytu ir gailiai, gailiai pravirks srauniomis
rio iškilmės, prie piemenų baliaus — prie Sek -1 da juodu abu dar piemenėliais tebebuvo. Ir eiginiais rūbais, čia ir vargdienėlis služelnin- ašarėlėmis. Liūdnų minčių lydimas einu į ba •
Senis džiaugias stenėdamas,
minių. O reikia žinot, kad tai yra balius ne nors tie laikai, jau tiek dešimčių metų nutolo, kas, apvilktas ilga, nudėvėta, kiaura, nu žnyčią. Vargonams sugaudus ir chorui užgie jaunikaitis važinėdamas, vai
bile koks, kad tai yra balius — piemenų.
bet, kaip jie seneliams malonūs prisiminti, rudusia rūdyne, iš po kurios matosi stori marš
dojus “Asperges me, Domine” — puolu ant kas guldamas.
Toje piemenų baliaus dienoje,
Dievas galima spręsti jau vien iš to, kad juodu ir kiniai. .. čia varguolė piemenėlė su trumpu iki
kelių ir karštą maldą siunčiu prie Augščiausioduoda Dvasią šv. šeimininkams ir šeiminin šiandien neiškentė neišėję lauk pasižiūrėti šiai pusei blauzdų andarokaičiu ir su kiaura kartū jo sosto už sayo Tėvynę. — Apsergėk ją, Vieš
Daryk kaip galima, nekaip
kėms, kad jie suteikia piemenėliams laisvę pa piemenėlių iškilmei... Taip-pat ir senelė nors nine skepetaite; visi sustoję į vieną ratą, suk patie!
norima.
silinksmint piemenų draugystėje niekeno nevar ir be jokio danties, ir akys jau nepergeriausia tinį šoka ir žaidžia, seneliui kerdžiui kanklė
KKarvelis.
žomiems, laisvėje, ir tai pilnoje to žodžio mato, bet vis-gi skepetaite užsigobus savo ži mis skambinant.
Kam Dievas duoda, tam ir
prasmėje.
• Kiek čia gyvumo, kiek čia juoko, ir tik
lą galvelę, spraudžiasi prie darželio vartelių,
driptelėja.
Toks paprotys buvo Lietuvoje iš senų se kad tik pamatyt — vainikuotas karves, ir ro nenuduoto nuoširdaus linksmumo ir džiaugs
novės, ir dabar tebėra ir nieks jo neišdrįsta kvietkomis padabintas ir papuoštas baltąsias mo — begalės!...
Kaip kas šaukia, taip ir at
ant tų mažuolėlių šianperžengt ir atmainyt; nei kaimietis ūkininkas, ilgaveides - kiaules, o po draug ir linksimuo
Tartumei ištiesų
f"'*
siliepia.
vasia Šventoji begiedant bažnydien nužengė Dvasia
nei didžturtis dvarponis, nei koks varguolis sius piemenėlius...
Ir Palinksgrintelninkas.
Visi žino ir pripažįsta, kad
Čia šeimininkas su šeimininke, pusamžiai tėlėje “Veni Creator Spiritus!’
Išsigando, kaip čerapokas
Sekminės, tai piemenų šventė ir balius — ir žmonės; jisai apsivilkęs čerkesiniais namų dar mintojas visus apdovanojo dangiškąja linksmy
nuo savo vaiko.
viskas.
Na, žinoma, piemenėliai tuomi ir bo trinyčiais, o jinai su dailiu vilnoniu anda- be, visą žmoniją ir visą piemenėlių balių. Lai
naudojasi kiek galėdami, kaip įmanydami ir roku-sijonu ir su kartūnine bliuze, prisikišusi mingi piemenėliai bent šiandien. Džiaugkitės.
kaip išmanydami — piemeniškai.
puikiai išaustu, ir išsiuvinėtu kvietkomis ir vargelius užmirškite!
r. v.
Pagegužio kaimo kerdžius ir piemenys ne- žvaigždėmis žiurstu. Abu raudonu — nuo sau-

Ar lebutų geriau.

Nekoks likimas.

t

Atspejo.

Žvaigždė

Gatvės reginys.

Geriausias Darbininkų prietelius

Geležinė ranka.
VIENO AKTO DRAMA IS EUROPINES
KARES.
parašė Hali Caine,
sulietuvino Ona Stalioniutė.
Veikiantieji asmenys:
Vokiečių Kapitonas.
Vokiečių Leitenantas.
Vokiečių Seržantas.
Viktoras Lambotte, belgų Leitenantas.
Baronienė Lambotte, jo motina.
Nadinė Lambottienė, jo moteris.
Jonneauz, belgų kareivis, Viktoro tarnas.
Kunigas Libbricht, belgas.

Viktoras. Gal ir esu.
Kapit Ar šitas yra tavo butas?
i Viktoras. Gal ir mano.
Kapit Šie dvi moterys yr tavo motina ir
pati?
Viktoras. Gal ir mano.
Kapit. Aš suprantu. Tu manai taip, kaip ir

f Konstancija, Basei, Bern ir kiti.
Katalikai
savo apsigynimui ir įsteigė 1529 metuose naujų
apskričių Sandorą, į kurių inėjo — Uri.
Šchvyz, Unterwalden, Lucerne, Zug ir Fri|bourg.

į

kiti mūsų priešai mano būk vokiečių
kareiviai yra niekšai ir girdėdamas,
kad tavo butas pakliuvo į mūsų ran
kas, atėjai čionai norėdamas atimti
savo motinų ir pačių, bijodamas, kad
nepakliūtų į rankas vokiečių oficierių.
Ar ne taip?
Viktoras. Kad taip manai, tai manyk sau; esi
liuosas.
Kapit. Išvesk moteris ir kunigų (kareiviai iš
veda).
Kapit Tavo vardas ir pulkas?
Viktoras. Kam dar klausi jei žinai?
Kapit. (Piktai) Tavcivardas ir pulkas?
Viktoras. Viktoras Lambotte, leitenantas.
Kapit. Kokio pulko?
Viktoras. Ar nematai?
Kapit. Kokioj linijoj ?
Viktoras. Pirmoj.
Kapit. To pat skvadrono?
Viktoras. (Greit atsako) Taip.
Kapit Kur yra dabartinis jūsų suėjimas?
Viktoras. Kam tau reikia žinoti?

REFORMACIJA
(Tąsa)

Protestantai, paskatinti savo pasiseki
mais, pradėjo lysti į Sandoros apskričius. Ka
talikai įsakė Žvingliui nesikišti į jų reikalus,
bet pastarasis neatkreipė atydos. Tuomet San
doros
apskričiai apšaukė protestantams karę.
'
11 d. spalių mėn. 1531 metuose ištiko smarki
kova ties Cappel, kame žlugo protestantų va
das Žvinglius.
Nors jų vadas ir žuvo, protestantai varė
toliaus Žvingliaus pradėtų darbų.
Bet, pasi
rodė kitas reformatorius Jonas Kalvynas su
“savo mokslu.”
Žvingliaus pasekėjai nese
niai buvo pasiruošę už jį galvų padėti, bet šis
užsidegimas, kaip ir visas judėjimas, buvo
tiktai dūmai, išsisklaidę po gaisrui.
Šiandie
yra vienas intekmingas žmogus, visi prieš jį
galvas lenkia — rytoj bus kitas ir vėl tas pats.
Kuomet išdygo Kalvynas, visi nusekė paskui
jo.

Kiekviena organizacija lai
ko metinius suvažiavimus-aeimus, idant jų pataisyt, su>
drūtinti, patobulinti ir tti, kad
ji galėtų gyventi kuoilgiausius
metus, ir kad žmogus galėtų
susilaukti šiokių ar tokių pagelbų, dvasinę ar medžiaginę.
Kiekvienas dalykėlis nuo ma
žiausio iki didžiausio, r^ikąlauja nuolatinio taisymo, tobu
linimo.

Liuterio pasisekimas pažadino daugelį as
menų elgtis panašiai. Žmonės, suniekšėję sa
vo pobūdžiuose, patys sau ieškojo vadų, kurių — tiesą kalbant — netrūko.
Be Liuterio verta pažymėti Urlikų Žvinglių,
Joną Kalvyną ir Anglijos karalių Enriką Vili.
Urlikas žvinglius gimė 1 d. sausio, 1484
metuose Wildhause, Šveicarijoj.
Jisai buvo
kilęs iš gana pasiturinčios šeimynos. Kiek pa
augusį Ulriką atsiėmė dėdė, Weseno klebonas.
Nors jis būtų ir puikiausioj
Čia jisai,, užbaigęs pradinius mokslus, įstojo
tvarkoj padarytas, bet jei be
į Bazelio Šv. Teodoro kolegiją. Vėliaus aplan
rūpesčio, be apžiūros,
bus
kė augštąsias mokyklas Berne ir Vienoje, ka
kur
padėtas,
tai
pažiūrėk
už
Sargai ir t.t.
me 1506 metuose užbaigė universitų ir įgijo teo
kelių metų pradės rūdyti, ar
Scena 1.
logijos magistro laipsnį.
trūnyti.
Lambortte butas, ant kranto upės Yser; pui
Užbaigęs mokslus, tuoj tapo pakviestas
Taip ir organizacija nors
kiai papuoštas kambarys, dideli langai kairėn ir de
į miestelį Glarus užimti tenykščio klebono viėji
būtij
sutverta ir ant puikiau
šinėn, vienos durys dešinėn, kur laiptai matyt,
tą. Žvinglius buvo karštas atgimimo pasekė
Jonas Kalvinas gimė 10 d. liepos 1509 me sių pamatų, bet kad ji nebus
antros didžiosios priešai.
Kambarys papuoštas,
jas. Visų liuosą laiką praleisdavo studijuoda tuose mieste Noyon, Prancūzijoj.
Jo tėvas
taisoma, nebus sulopintos pra
kaip kareiviškos šeimynos; keturi paveikslai paka
mas (mokindamos) graikų bei žydų kalbas ar buvo advokatu ir gyveno gana turtingai.
Už
binti ant sienos, vienas Leopoldo I, antras dabarti
ba skaitė klasiškus bei šv. Bažnyčios tėvų vei baigęs vidurinius mokslus, pirmiau įstojo į Pa kiurusios skylės; arba nedanio karaliaus Alberto, tarp durių ir lango suaugu
kalus. Šioje parapijoje Žvinglius išbuvo 10 ryžiaus universitų ir paskiau į Orleano, kame baigta, nedalipdytas nedateklius, tai ji greitai pajus nu
sio vyro belgų drapanom, dešinėn jaunas belgas.
metų. Einsiedelno vienuolyno administrato įgijo teisių daktaro laipsnį.
1532 metuose
pakrypimų,
ir
Priešakyj scenos stovi didelis laikrodis, vir
rius pasikvietė jį pas save užimti pamokslinin Kalvynas parašė neilgų veikalėlį apie krikščio silpnėjimų,
(Toliaus bus)
ims
abejonė
prie
jos
priklausy

šum jo varpelis. Nakties laikas, langai užtraukti.
ko vietų. Einsiedelne kas metai atsilankydavo niškų filiozofiją.
Tuomet jau Prancūzijoje ti.
Vokiečių Kapitonas stovi prie stalo; kairėj, sale
daugelis maldininkų netiktai iš Šveicarijos, bet buvo uždarytos durys protestantams.
Kalvy
jo sėdi leitenantas su popierių ir plunksna; ant
ir iš visos Vokietijos.
Prisigėręs atgimimo nas už savo raštų netrukus buvo priverstas a p
Čia ir noriu pakalbėti apie
stalo telefonas, prie durų stovi seržantas ir trys
stabmeldiškos dvasios, Ulrikas pradėjo keisti leisti tėvynę.
organizacijų.
Bet nekalbėsiu
Neužilgo jisai vėl sugrįžo. Bet
vokiečių kareiviai, iš dešinės stovi dvi moterys,
savo idėjas. Kuomet 1519 metuose užėmė Zu- kuomet jisai išvertė šv. Raštų į prancūzu kalbų apie tų, ar kitų, apie kurias
viena sena, juodais rūbais, antra jauna, ir apy
riche augštą dvasiškoje valdžioje vietų, Žving
jau senai yra kalbama ir rūpi
Žiema — motė visus šiltai apdarius į stu- lius tūlų asmenų tapo apskųstas savo nemora- ant savo kurpaliaus ir pradėjo veikti viešai,
senis kunigas.
'
namasi jas kuopuikiausia sut
tapo
priverstas
apleisti
Prancūziją
ant
visados.
bas suvaro, o vasara — pamotė pusnuogius į liškame gyvenime.
Kapitonas. Seržante!
Kaltininkas nesiteisino. Kalvynas 1536 metuose atvyko į Genevą. Tuo varkyti.
Manau kalbėti apie
laukus bei girias išvaiko.
Keista, bet nieko (Žiūrėk — J. B. Muller, “Zvingli & seine
Seržantas. (Pažengęs artyn) Kapitone!
met Genevoje varį savo darbų reformatorius svarbiausių ir prakilniausių
Kapitonas. Perkratyk visus tarnus ir visų bū nepadarysi. Tai jau toks gamtos surėdymas. Freunde in Einsiedeln.”) Katalikų partija ne
Farel, kuris tuoj pamėgo Kalvynų ir patraukė moterų organizacija, kuri ro
tų, ar nerasi kokių geležinių aparatų. Vieni skundžiasi ant rūsčios žiemos; kiti ant norėjo jam užleisti tos augštos vietos, bet jisai
paskui save.
Žmonės, užžavėti Kalvyno iš dos yra apleista. Kodėl? Jau
Serž. Klausau kapitono (išeina su vienu ka šiltos vasaros. Ir visi turi tiesų. Gi aš, var su savo draugais, pastaruosius dauguma balsų
kalba bei jo nauju mokslu, pametė Žvingliaus seimas už poros savaičių, o
go vaikas, patsai nežinau, ant ko rugoti. Ant pergalėjo.
reiviu).
Šis katalikų neprielankumas buvo reformų ir stvėrėsi prie Kalvyno.
dar visai mažai apie tai kalba
Kapit. (Į moteris) Dabar, kad jūs malonė (mo galo ir negaliu. Žiema man meili dėlto, kad akstinu Žvingliaus viešame veikime.
ma.
Už tai ir vadinu aplesi1541 metuose Kalvynas įgijo visiškų baž
terys ir kunigas prieina artyn; mote duoda užtektinai laiko pasiskaityti, pasimo
Tuo pačiu laiku pasirodė Liuterio moks
ta.
Ta organizacija tai yra
kinti, atgaivinti savo dvasių lietuviškais vaka las, pamatuotas vien ant Šv. Rašto ir 95 nuo nytinę valdžių. Jo mokslas buvo aršesnis ir už
rys nervuotos, kunigas drųsus).
A. L. R. K. Moterų Sąjunga,
rais, kurie yra vienu iš svarbiausių mūsų tau monių. Žvinglius pasinaudojo proga.
Kapit. (Į senelę)Tamstos vardas!
Kalvynas ir-gi išmetė viską, pa
Para Žvingliaus.
kuri dar jaunutėlė, ir vienin
tinės kultūros darbų.
Prie to viso, kada tik šė, panašiai Liuteriui 67 nuomones, visiškai likdamas žmonėms vien šv. Raštų ir psalmių
Moteris. Baronienė Lambortte.
telė čia Amerikoj mūsij moterų
Kapit. (Atkartoja, leiten. užrašo) Baronienė žiema išeidavau laukan, tai šaltis nusitverda ardančias Šv. Bažnyčios mokslų.
giedojimų.
Jisai norėjo palikti ir atgailos Sa
bei merginų prieglobstis.
vo man už skruostų ir ausų ir nudaužydavo taip
Lambotte.
Našlė
29 d. sausio 1523 metais Zuriche buvo su kramentų, bet žmonės, pamėgę Žvingliaus re
puikiai, jog ir panelės, suvartodamos pusva- šaukta konferencija, laike kurios Žvinglius į- formų, atsisakė pildyti už savo nuodėmes at
Rodos, labai mums reiktų
Baronienė. Taip, kaip matai.
rį miltų ir maliavos, neįstengs taip gražiai nu- teikė savo nuomones.
Kapit. Tamstos vyro vardas ?
Susirinkusieji išrado jo gailų. Tokiu būdu Kalvynas įvedė viešųjų iš džiaugties sulaukus tokios pui
sidailinti.
Negana to, žiemos oras priduoda nuomones nepatogiomis. Spalio mėnesyj tapo pažintį laike pamaldų. Čia reiika pažymėti, kios ir jau nuo senai pageidau
Baronienė. Generolas Baronas Lambotte.
mano organizmui gyvasties.
Kartais, kad sušaukta antra konferencija, kuri buvo Žving- kad Kalvynas skelbė klaidingų mokslų apie jamos organizacijos, kokių ki
Kapit. Ar senai, kaip mirė?
švilpdavau
ant
pietų,
tai
kulnys
žemės nesiek liui prielankesnė. Laike šios konferencijos ta švenč. Trejybę. Jisai mirė Genevoje 27 d. ge tų tautų moteris jau senai turi.
Baronienė. Jis mirė Liege, gindamas savo tė
Mūši] organizacija kaip tas va
davo.
vynę Belgiją.
po nutarta atmesti Šv. Tėvo valdžių ir priimti gūžio 1564 m.
Vasara?
Jų taipgi myliu.
Išsipuošusi Žvingliaus naują mokslą.
balėlis rėpliojo per stiklų augš
Kapit. Turi šeimynų?
Kalvynas
įgijo
daugelį
pasekėjij
netiktai
Patsai reformato
neapsakomomis
grožybėmis,
augmenų
aroma

Baronienė. Taip, sūnų.
Jo raštai tyn, ir vėl atpuola, ir tik la
rius, duodamas kitiems pavyzdį, 2 d. liepos Šveicarijoje, bet ir kitose šalyse.
tą paskendusi, tik glamonėja, tik linksmi 1524 metuose vedė moterį — Oną Reinhard, augštoje prancūzų kalboje greitai išsiplatino po bai su dideliu vargu šiek-tiek
Kapit. Jo vardas?
na... O dėl patogumo ir ramumo, tai traukia kuri 31 d. to paties mėnesio pagimdė jam duk visų Prancūziją.
augštyn.
Taip ir
Baronienė. Viktoras Lambotte.
Išpradžiij jo pasekėjai veikė pasivaro
Kapit. (Atkartodamas, kaip pirma). Vikto- kiekvienų žmogų, by kokiame liuoslaikyje, į relę. Čia gerb. skaitytojas gali suprasti ko ‘-lapta. 1559 metuose mirė karalius Enrikas III. mūsų organizacija, kad per 18
tas vietas, kur nėra fabrikų ir nesigirdi miesto kios doros buvo naujasai reformatorius.
ras irgi kareivis ? r '
Šv. Protestantai tuoj suruošė Paryžiuje viešų susi mėnesių nedaaugo nei iki 1.000
Baronienė. (Su pasididžiavimu) Leitenantas gyvenimo ūžesio.
Pasirodė, kad jie Prancūzijoje narių. /Tai iškus dalykas, kad
Tėvas stengėsi sustabdyti Žvingliaus klaidati- važiavimų.
Tai dainių gadynė?
Pavasaryj jau jie kystę, bet visos pastangos nuėjo veltui. Tuo buvo galingi, nes tarpu jįj atsirado daugelis ji reikia taisyti, pagerinti, su
karaliaus armijoj.
atgija su gamta ir imasi už kanklių; nušluosto met Šv. Tėvas išskyrė “reformatorių” iš Šv. žymių asmenų. Iš jxj pažymėtini kunigaikščiai rasti kame kaltė, kas kliudo jai
Kapit. Kur jis dabar yra?
dulkes ir bandot dainuoti.... Sėdasi ant Pega- Bažnyčios. Žvinglius nenusiminė, tiktai stvė Bourbonai — Antanas de Vendome, Navaros augti ir bujoti?
Ar mūsų
Baronienė. Aš nežinau.
Kapit. Kad ir žinotum ir tai man nesakytum. zo ir dui padangėmis ant Parnaso. Bet ne rėsi visomis jėgomis naikinti kas tik buvo krik- karalius ir jo broliai, ypatingai Liudvikas de pačių tamsumas, nusupratimas
visi tokie laimingi, kad galėtų padangėmis ščioniška-katalikiška. Jisai panaikino pas ■ Conde. Su jais susivienijo C.de Montmorency, svarbos vienybės?
Baronienė. (Iš augšto) Beabejonės, kad ne.
Ar gal ir
Kapit. (Į jaunų moterį) Kaip tamstos vardas? skrajoti. Kitas stengiasi, stengiasi pakilti, ninką, Sakramentus — atgailos, kunigystės; admirolas Colignv bei jo brolis Andelot ir kar pačioj organizacijoj yra reika
bet, prisiminęs V. Kudirkos žodžius: —
Nadina. (Nervuota) Nadina Lambottienė.
lingas pataisymas, patobulini
atmetė šv. Mišias, švenč. Marijos bei šventųjų dinolas Odet de Chatillon.
“Tprrru Pegaze iš Parnaso nesispardyk garbinimų, prašalino visas viešas apeigas ir tt.
Kapit. Baronienės duktė ?
,,
.. _
,
g
1562 metuose viešpataujanti našlė, jau mas ?
-.i-iii
sveiks!
Dirstelk tik ant savo šonų: ar tau
Nadina. Jos marti.
Gal išrodo keista — kodėl Zuricho valdžia nučio karaliaus motina, išdavė kalvynams pa
Taigi pradėkime IabiausKapit. Tai tamstos vyras leitenantas Belgijos griūt nereiks?,” — padeda į šalį kankles ir vėl tokiam barbariškam (laukiniam) mokslui pri velijimų gyvuoti viešai, vien uždrausdama
imasi už knygos. Tai vienatinis rašytojų nu tarė ? — Kuomet prisiminsime bažnytinius tur skriausti katalikus. . Kalvynai, įgiję laisvę, svarstyti jos reikalus, kad pra
armijoj ?
šalinus visas blogusias ydas,
Nadina. Taip, tamsta (rodydama į jo paveiks siraminimo būdas.
tus — sodybas, laukus; šventus indus (kieli- tuoj pradėjo viešpatauti — nužudė daugelį ku
kurios kliudo jai augti ir didė
Skaičiau, ar girdėjau kur tai tokį atsi kus, monstrancijas); bažnytines drapanas (ar nigų ir pradėjo smaugti katalikus.
lų) štai jo paveikslas.
Įsivyravę
Baronienė. (Greit pagauna jos rankų) Nadina! tikimų. Vienas vaikinas, nuo pat kūdikystės notus, kopas) — suvis nesistebėsime kodėl dvi kunigaikščių partiji (Bourbonai bei Valois- ti.
dienų, norėjo būtinai tapti rašytoju.
Ne bet valdžia pataikavo Žvingliaus mokslui.
Nadina. (Išsigandus) Kų aš sakau?
Kiekviena kuopa turėtų dar
Visi -Guise) viena katalikų, kita protestantų, su
Kapit. (Pažvelgęs į paveikslų.
Kunigui) O kokiu, bet geru. Užbaigęs vidutinį mokslų, sugrobti bažnytiniai turtai užtemdino pasauli maišė bažnytinius reikalus su viešpatijos reika sušaukti extra susirinkimus,
neblogiausių vietų gavo.
Bet jokiu būdu ne nės valdžios tikėjimų, garbę ir sųžinę.
dabar jūsų vardas, Tėve?
Ištiko net atviros kovos iš kurių vien* ir perkratyti visų konstitucijų
Pa lais.
galėjo pasitenkinti.
Troškimas vis
augo. galiaus ir patsai Žvinglius tapo išrinktas Zuri žinoma vardu — šv. Baltramiejaus naktis 24 d. ir rimtai apsvarstyti kiekvienų
Kunigas. Kunigas Libbricht.
Bandė kartų, kitų rašyti, bet vis išeidavo cho miesto pirmsėdžiu.
Kapit. Parapijos klebonas?
rugp. 1572 m. Mirdamas Enrikas III nepaliko punktų. Kad nei viena kuopa
fiasko.
Tad vienų kartų eina pas tų senelį —
Kunigas. (Linktelėjęs galvų). Taip.
'Tuomet Prancūzijos sostų užė nepasiliktų — nepramiegotų
Konstancijos vyskupas su visa dvasiškija savo įpėdinių.
žilgalvėlį klaustis patarimo.
Gerai žinojo, stengėsi gelbėti žmonių teises, bet veltui. Pro mė jo švogeris karalius Enrikas IV iš Bourbo- nepadavus savo inešemų į 2-rų
Kapit. Ar senai kaip čia?
kad tas senelis nemokytas; nemoka nei skaity testantai dar aršiau varė savo darbų.
Kunigas. Beveik trisdešimts metų.
Pastarasis priėmė katalikų tikė Sųjungos seimų.
Nesidrovė
Kurie nų giminės.
Kapit. O, tai esi gerai visų apielinkę apsipaži ti, nei rašyti, tečiau suprato kad gyvenimo nepripažino naujos Žvingliaus reformos, buvo jimų ir suteikė kalvynams plačias teises, žino kite kadir pačioms pasirodytų
mokykla gali visko išmokinti.
nęs.
žiauriai valdžios baudžiami — jų turtai buvo mas, kaipo Nanto ediktas 13 d. baland. 1598 be svarbos, paduokite seimui,
Kunigas. Taip, gerai.
— Kų pasakysi, skaistus jaunikaiti? — konfiskuojami (atimti pasaulinės valdžios) ir met.
Kalvynai vėl pradėjo įsisvyruoti ir tik gal jis bus labai naudingas.
Kapit. Užteks dabarties: (Įeina seržantas).
užklausė drebančiu balsu žilgalvėlis.
tai
1628
metuose, kuomet jiems tapo atimta Rūpinkitės visos savo organi
patys sukimšti kalėjiman. Žvinglius savo mok
Seržantas. Apieškojau visų stubų, jūsų mylis— Seneli!
Ilgus metus begyvendamas slų pamatavo ant šv. Rašto.
Sodiečiai, ne tvirtovė La Roshelle, jų galybė sunyko. Dau zacijos gerove, neatsidėkite ant
ta,. ir neradau nei jokių geležinių apa daug patyrei, daug žinai. Duok man patari rasdami šv. Rašte, kad jie privalo mokėti sa gelis iš jų sugrįžo atgal į katalikų tikėjimų, ki- kitų nes ir kitos vis tos pačios
ratų apart to, kuris jau ant tamstos mų: kų daryti, idant galėčiau tapti garsiu vo valdininkams mokestis, atsisakė mokėti. ti-gi pasiliko ir toliau savo klaidatikystėje, mes.
Organizacija nesuside
rašytoju.
Kur nueinu ir kų neveikiu vis mane Valstijos valdžia turėjo didelį vargą iki numal bet būdami silpnais, neįstengė katalikams da iš kokių ten bulvių — aguo
stalo.
kankina tasai troškimas.
Kapit. O tarnus?
kenkti
nų, bet iš mūsų pačių ir orga
šino sukilusią liaudį.
Serž. Visus perkratinėjau ir surinkęs uždariau
— Tai būk, kad nori, — atsakė senelis.
Žuvėdijos karalius Enrikas XIV (1560-68) nizacija, tai mes. Todėl ir vi
1525 metuose Žvinglius užbaigė savo refor
— Negaliu. — Bandžiau daug sykių, vis mą, išmesdamas iš šv. Bažnyčios viskų “kas labai daug prisidėjo prie Kalvyno reformos iš sos turim rūpinties jų palaiky
apatiniam kambaryj.
Kapit. (Moterims ir kun.) Dabar esat liuosi; be pasekmių.
Bet jisai tapo pra ti ir pataisyti.
buvo nereikalinga,” nepaliko nieko.
Visos plėtimo, savo viešpatijoje.
galite eiti atgal į savo kambarius ir
— Gerai, sūnau! Matau, kad turi norų. bažnytinės pamaldos buvo naujai įvesta Išga- šalintas nuo sosto.
Tuomet karaliumi tapo jo
Aš nuo savęs
paduosiu
vaikščiot po visų stubų, bet, aš jus Bet pasakyk, ar turi užtektinai pasišventimo? nytojaus Paskutinė Vakarienė.
Bažnyčios li brolis Jonas III (1568-92), kuris užkirto jiem*
šiuos
pataisymus
bei
įnešimus:
persergėsiu, kad šis būtas dabar u- Ar išpildysi tų, kų aš liepsiu?
Kuomet numirė jo pati, gera katalikė
ko išplėštos — altoriai, kryžiai, stovylos, pa kelia.
žimtas ir reprezentuoja vokiečių armi
— Turiu, išpildysiu jeigu tik galėsiu.
1. Kas link savo laikraščio,
veikslai, vargonai, vėliavos — vienu žodžiu Kotryna, jisai vedė kitų, kuri visomis jėgo
jų.
Jeigu mėginsit iš čia išbėgti ar
Žvinglius dabar tapo I mis palaikė Liuterio reformų.
— Noras ir pasišventimas viskų pergali. — viskas tapo išplėšta.
Pastaroji tuoj tai nereikia nei manyti; viena
ba kokį signalų duoti mūsų priešams, Eik namo.
Pildyk savo profesijos predermes, išganymo dievas ir visi buvo priversti jo klau plačiai atgijo visoje viešpatijoje.
1611 me kad kapitalo mažai, o antra,
būsite smarkiai nubausti.
Dabar ga o kiekviename liuoslaikyje skaityk, skaityk ir syti.
tuose Žuvėdijos sostų užėmė karalius Gustavas kad mes tingim rašyti.
Orga
lite eiti.
(Kareivis atidaro jiems du skaityk.
Kuomet pajusi troškimų į kitų, ko
Tokiose aplinkybėse iškilo žiauriausi ka-j Adolfas, kuris visoje viešpatijoje įvedė Liūte nas būtų reikalingas samdyti
ris, jie pamažėli eina. Staiga inbėga kį tai idealį pasaulį, kuomet pradės gimti ta talikų persekiojami — atsinaujino Nerono lai rio išpažinimų ir pripažino viešpatauajnčių ti “Darbininkų”. 2. Sutvarkyti
vienas kareivis).
vyje prakilnios mintys, tai jau tada žinok, jog kai. Klaidatikiai apako savo užsikirtime. kybą.
ne pašelpos skyrius, bet ap
Kareivis. (Atiduodamas garbę) Kapitone!
atrandi raktų durių tavo troškimams.
Tada Sunaikino viską, kas jiems pirmiau buvo šven
Kalvyno reforma apsireiškė ir Lenkijoje. saugos, nes jis yra neteisingas.
Kapit. Klausau.
vėl ateik pas mane, jei dar nebusiu anapilyj, ta, išsižadėjo savo tikėjimo — o vis-gi tikėjo 1563 metuose šv. Raštas buvo išverstas į lenkų Kodėl narė 16 ir 45 metų tik
Kareivis. Du Belgijos kareiviu yra suimtu. pasikalbėti.
ir turėjo viltį, kad kariauja už tiesų.
Taip, kalbų sulyg Kalvyno nuomonių. Bet protes tiek temoka.
3. Įstojimo per
Jiedu apie būtų vaikštinėjo, lyg kad
Tas patarimas kaip tik būt buvęs naudin jie tikėjo į... Žvinglių!
Visi reformatoriaus tantizmas netoli tenužengė, nes dvasiškija už pus kad paliktų kp. dėl ap
norėdami ineiti.
gu “garsiemsiems’" laisvosios spaudos redakto pasekėjai buvo pasirengę už jį galvų padėti
kirto jam kelių.
mokėjimo gydytojui už kvoti
Kapit. Atvesk juos čia.
riams.
O ypatingai........ Oi, nesakysiu ge
Lietuvoje
su
Kalvyno
pasekėjais
prisiėjo
Gegužio mėnesyj 1526 metuose katalikai
mus, kaip pati narė visa turi
Kareivis. Klausau (Išeina. Įveda du belgu). riau!
Patys dasiprotėkit Ar tai begali kas su protestonais vedė disputą mieste Badene. Iš kovoti sunkiau, nes pastarąjį globojo kuni mokėt, tai labai tankiai priei
Nadina. (Sušunka) Ah!
būtitldidesniu” partijos vadu už nežinantį ku katalikų pusės dalyvavo Eck. Faber ir Mumer, gaikštis Radvilas.
Vis-gi, atvykę į Vilnių
na ir po $5.00 ant syk, tas ir
Baronienė. (Sulaikydama) Tylėk!
rion pusėn trukšmu pasukti savo pasekėjus be iš protestonų Oecolampadius ir Haller.
jėzuitai,
pergalėjo
kalvynus.
Žemaičiuose
Dis
Kapit. (Tai matydamas) Hmm! (sargui) A- jokių pamatinių teorijų f... O koks iš jo did putą užsibaigė katalikams labai pasekmingai. užkirto jiems kelią kunigaikštis vyskupas Mer sulaiko nuo priklausymo prie
4. kad į lėšų fondų,
timkite ginklus.
Atima ginklus, dur vyris! Jeigu žinotų už katro galo paimti sa Visų protestantiškų raštų platinimas tapo už kelis Giedraitis.
Dabar Lietuvoje kalvynų te Sųjungos.
tuvus, ir tt. Leitenantas rodo į pa vo nukaltų “kardų” ir kaip sukamandavot draustas.
būtų mokama kas mėnuo po ke
Šis uždraudimas sukurstė protes bus apie 40 tūkstančių.
veikslų, šnekas su kapit.)
armijų, tikrai sumaišytų viso pasaulio idė tantų jausmus ir 1527 metuose Zuricho gyven
Kalvyno išpažinimų priėmė daugelis Olar- letą centų. 5. surasti būdų di
Kapit Kaip matau,, tai esi leitenantas Vik jas su savo kiauromis užmačiomis.
J. Širvintas.
tojai sutvėrė Susivienijimą, į kurį inėjo visi
desnei agitacijai.
Pr. M. Jaznas.
toras Lambotte.
(Toliaus bus)
protestantiški miestai, kaip štai: — Zurich,
A. Bajoriuti.

Nepasitenkinimai.

“DARBININKAS”
jų, kad iš Sandaros gali būti
viena ir kita.
Sandariečiai tingūs protau
ti,
bevelija vaduoties Dr.
Šliupo protu; tad ir konferen
cijoj buvo matyti visiškas vie
no D-ro Šliupo viešpatavimas.
Štai, pavyzdžiui, jam padidaktavus, konferencija ėmė ir
atmetė ištisų punktų platfor
Ž
j
mos, priimtos sandariečių sei
me Philadelphijoj. Tada mat
jie žadėjo dar gerbti visus ti
kėjimus, dabar-gi Šliupas pa
sakė, kad jie tikėjimų nei
gerbs, nei negerbs, jie juos
tik toleruos (kęs).
Taip visi
vienan baisau ir nutarė.
Bet ir Dr. Šliupas juo tolyn
juo mažiau rodo nuoseklumo,
“DARBININKAS”
užtat auga jame savymeilė.
(The Worker)
Štai pasirodė Daktarui pavo
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jingas konkurentas A. Bulota.
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Šliupas gi staiga ėmė teisinti
Advertising rates on application
už tai Karužų, užmiršęs, kad
v
Address all communications ūo
nesenai jisai pats per savo pra
c
kalbas Karužų už tai peikė.
DARBININKAS,
Bet, nežiūrint to, kol svei
242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
kas ir diktas Dr. Šliupas...
dikti ir drųsūs bus mūsų be
Dėl patogumo ir parankamo visokius Čekius
tiksliai ir beprincipiai laisva
ir money orderius prašome išrašinėti ant “Darbi
maniai.
Jisai už juos atgai
ninko”. vardo kokiam ne būk reikalui tie pinigai
vos, atkalbės ir atidirbs.
Iš
būtų skiriama ar tai būtų prenumerata, ar kny
jų užteks vien garbinti ir pa
gų užsakymai, ar mokestis į L. D. S.
taikauti Šliupui.

Laisvamanių abaze.
B. L. £
Savaitė tarp 4 ir 11 birže

lio buvo tai seimų savaitė. Seimavo katalikai, seimavo ir
laisvamaniai.
Mūsų “tautie
čiai” atlaikė tų savaitę Pittsburghe nėt tris seimus: S. L.
JL, T. M. D. ir Sandaros. Pir
mosios organizacijos seimų jie
laikė išvien su sbcijalistais,
kadangi Susivienijime nemaža
yra ir socijalistų. Tečiau šių
pastarųjų pasirodė esanti ma
žuma, taip jog viršų ėmė vi
same kame laisvamaniai-tautiečiai. Jų Susivienijimas pa
sirodė nepaprastai laimingai
išaugęs.
Narių turįs 13.000
su viršum, turto priskaitųs iki
ISO tūkstančių. Vien per pas
taruosius dvejus metus turtas
padidėjęs ant $44.000.00. Prie
žastis tokio greito augimo burodos, tame, kad pas juos
; gerai buvo pastatyti agitacijos reikalai. Agitavo laikrašTėvynė,” agitavo kalenvduriai, agitavo ir traukė į na
rius visi, kurie norėjo patys
aau biznį iš to pasidaryti, nes
Tūž
TūtŽ prirašymų
~
_naujų
- ■ nariu n£—
sigaileta premijų. Agitacijos
reikalais Jie toli ouvo pralenkę
mus, katalikus, kurie tik šių
metų seime svarbų žingsnį pir
myn tame dalyke padarėme,
bet ir tai... per daug atsargiai.
Pav. mes visuomet bijome,
kad, gink Dieve, kokios pen
kinės į mėnesį nepermokėtume
raštinės reikalams. O kad
mūsų raštininkas iš sau pas
kirtos algos negalės nusisam«dyti inteligentiškų ir veiklių
padėjėjų, kad nebus kam rek
lamuoti mūsų Susivienijimo
brošiūromis, lapeliais, kalen
doriais, kad nebus pakanka
mo akstino darbuoties visiems
-agitatoriams ir organizato
riams, kad dėlto visas Susi■vienijimas
vėžio
žingsniu
slinks pirmyn — visa tai ne
galvoj daugeliui mūsų seimi
ninkų. Lai nors priešininkų
pavyzdis atidaro mums akis ir
parodo, kad bizniškos organisacijos reikalai reikia bizniškai ir vesti ir paliauti žiūrėjus
į biznį, kaip į labdarybę.

Pinigų turint visa ko galima
prasimanyti.
Nepavydime jiems darbštu
Kadangi p. Rimka ligišiol
mo. By tik su nauda tas dar
jokių
prirodymų kunigo Žilins
bas būtų.
Čia tik norėtume suža ko reikalavime nepristatė, tai
dinti atydų ir energijų j^ūsŠ- ;mes (“Darb.” Redakcija) kle
kių katalikų. Netoli mato tie*' bonui jo užstatų (čekį nuo
kurie neįžiūri laisvamanių pa $500) drauge su kitais doku
jėgų augimo.
Jeigu norime mentais sugrąžinome.
Kadangi p. Rimka pasikal
išlikti ir išlaikyti savo po
bėjime
per telefonų pasakė,
zicijas, turime mažiausiai patrejinti mūsų pastangas ir mū kad jis jokio šešėlio ant kunigo
sų energijų. Mūsų Susivieniji Žilinsko ypatos mesti nenorėjo,
mų galės žymiai išauginti ir tai jis (kun. Ž.) tuos epitetus,
sustiprinti jaunosios ir blai kuriuos ketino suteikti p. Rim
viosios pajėgos.
Tad šioms kai, dabar atsiima.

Paaiškinimas.

pajėgoms ir pasistengkime už
leisti dirvų.

T. M. D.

Zmogžudio
atsakymas

Tėvynės Mylėtojų Draugija,
ačiū darbštumui buvusios val
dybos, padidėjusi ir sustiprė-.
jusi. Narių turinti per 3000,
pinigų bene apie penkis tūks
tančius, knygų už $10.000.00
Teisėjas: “Kaltininke, ar
su viršum. Vai daug dar tu neturi kuomi pasiteisinti, kad
rės padirbėti mūsų Spaudos mirties ištarmę prašalinus nuo
Draugija, kol prieis prie tokių tavęs!”
rezultatų.
Pasidarė tyla teismo rui-

me, visi laukė atsakymo iš
burnos kaltininko su nepaprasŠi pirmyn nepažengė. Pitts- tu žingeidumu.
Patsai teisėburghe žadėjo būti Sanda jas su tikra paguoda ir tylėji
riečių seimas, įvyko tik kon mu laukė atsakymo. Nei vieferencija, kurioje dalyvavo nas asmuo nei nekrustelėjo,
du tuzinu sandariečių.
tuom tarpu kaltininkas pradėjo
Programo kaip nebuvo, krutėti, pakėlė galvų,
abi
taip ir šiandien nėra.
Prog ranki į krūvų sugniaužė, jo iš
ramo komisija nieko nenuvei blyškę iš nusiminimo veidai
kė. Dabar konferencija, už paraudonavo. Urnai atsistojo,
miršusi ir komisijų, viskų pa ir žemu bet tvirtu balsu prakal
vedė dr. Šliupui, kurs nuo sa bėjo:”
“Turiu kuom pasiteisinti,
vęs turėjo pasirinkti sau pa
dėjėjus.
Pasirinko' nesutai Jūsų Malonybė. Tamista man
komus gaivalus, kurių vieni uždavei klausimų, taigi dabar
traukia į socijalistus, kiti nuo aš meldžiu Tamstos paskutinės
jų purtosi.
Tai-gi tur būt šiame pasaulyje malonės, ma
dar ilgai trepsės ant vietos be lonėkite nepertraukti mano at
programo. Tiesų pasakius jie sakymo iki jį visų užbaigsiu.
nebijotų priimti Rimkos “liau
Štai matote mane stovintį
dininkų” programo, tik liau prieš teismų šitų, pasmerktų
dininkų vardas kaž - kodėl už nužudymų savo pačios. Tei
jiems nepatinka. Konferen singi liudininkai paliūdino kad
cija iškilmingai užreiškė, kad aš buvau valkata, girtuoklis
sandariečiai, tai nėra jokie ir nedoras; kad sugrįžęs iš il
liaudininkai, o tik demokra go paleistuvavimo nušoviau sa
tai. Bet... kaip pavadinsi, vo moterį kurių buvau prisie
taip nepagadinsi. O progra kęs mylėti — ir apginti. Nors
mo kitokio tur būt taip ir ne neturiu atminties kokiu būdu
sugalvos ir noroms nenoroms papildžiau tų baisiausių darbų,
reikės priimti Rimkos senai neturu tiesos rūgoti arba pas
jau patiektųjį programo pro merkti nusprendimų dvylikos
Išauginęs kapitalų, laisva jektų, (vienas iš punktų to gerų žmonių (prisiekdintųjų
manių Susivienijimas griebiasi programo reikalauja ardymo juristų), nes jų nusprendimas
yra sutaikąs su evidencija (aiš
veikimo ir kultūros dirvoj; parapijų tvarkos).
Sandariečiuose stipri dva ki išvada).
{žinoma, sau pageidaujamoj
dvasioj). Pittsburgho seimas sia beprincipiškumo ir betiksBet, malonėkite visas teis
A. Rimka,
kurs mas paklausyti, noriu parody
nutarė leisti mėnesinį laikraštį lingumo.
moterims ir vaikams.
Reda savo redakcijoje toks išrodo ti jog ne aš vienas esmi kaltas
:
guos p. Račkauskas, bendra stiprus ir drąsus ir tiek išlieja
nužudyme mano pačios!
darbiaus p. žemaitė.
Galime rašalo bekovodamas už savo
Tas kaltininko ištarimas suneva
“
principus,
”
—
Pittsjudino
visus klausytojus. Pat
būti tikri, kad tame laikraš
tyje mūsų vaikučiai nebus mo- burghe pražuvo su v
sai teisėjas apsikniaubė ant saImnuni Dievo baimės ir meilės. principais. “Ateity
laikų kovojo už tai,
Ilgainiui laisvamaniai, pa dara būtų T — '
rai savo išgalės, beabejo gris
nė

ių gal dar svarbesKultūros dirvoje.

■ • i.
________________

SANDARA

pasakytai nustebo. Kaltininkas
patylėjo valandėlę, ir vėl tuo
pačiu tvirtu balsu prabilo.
“Atkartoju, Jūsų Malony
be, jog ne aš vienas esmi kal
tas nužudyme mano moteries. Į
NEW YORK CITY.
kaita aukų kurios pribuvo ge
Teisėjas kuris sėdi šiame teis
gužio 28 d. 1916 m. šv. Stanis
Vyčių vakarėlis.
mo soste, juristai kurie sėdi
lovo Draugijos kolekta per mė
savo sėdynėse, advokatai ku
nesinį
susirinkimų.
Aukavo
Nedėlioj, 11 d. birželio, atsi
rie kalba šitame teisme, ir liu
šios
ypatos:
Jonas
Barkauskas
buvo N. Y. Vyčių XI I kp. va
dininkai, neatskiriant klebo karėlis pobažnytinėj salėj. Šios, $1.00, Napolis Grobas $1.00, J.
no senosios bažnyčios, yra taip kuopos dramatiškas skyriusj Pocius 50c., J. Jasaitis 25c., K.
gi kalti prieš Visagalį Dievą,
perstatė labai juokingų veika Ramanauskas 25c., A. Mažei
ir turės stoti prieš Jo Teismo
lėlį “Piršlybos.” Visi lošėjai ka 25c. Smulkiomis 65c. Viso
Sostų, kame aš būsiu teisin savo roles gerai atliko.
Ma šv. Stanisolvo dr-jos aukų su
gai teistas.
tytis ne pirmų kartų lošę. Juoz. rinkta: $3.00.
“Jeigu nebūtų buvusios
Šv. Onos Draugijos surink
Aukštikalnis, Kupčio rolėj,
smuklės mūsų mieste, aš nebū padarė daug juokų, apsiren ta $7.25.
čiau buvęs girtuoklis; nebū
“Rūtos” dr-jos dviejų mė
gimu ir nudavimu.
Sekan
čiau nužudęs savo pačių; ne čios ypatos veikė: Pelėsis, bu nesių $5.53.
būčiau buvęs štai šičia, kur da
vęs kapitonas — Kazimieras Pilnųjų Blaivininkų dr-jos su
bar esmi, prisirengęs iškeliau Celedinas; Bimbilas, jo dran rinkta $4.73.
ti į amžinastį.
Kad nebūtų gas, — Jeronimas Naginevi“Aido” teatrališkos dr-jos
tų žabangų silpniems žmonėms, čius; Blynas, kupčius, — Juo surinkta dviejų mėnesių $3.05.
būčiau buvęs ir aš blaivus vy zas Aukštikalnis; Baltanosis,
Šv. Agotos Dr-stės vieno
ras, ir veiklus darbininkas, bajoras, — Konstantinas Auš- mėnesio $1.65.
malonus savo moteries prisieŠv. Kazimiero mėnesinės au
kelis; Magdutė Šarkaitė, miest.
kai.
Dabar mano namai su
kos
surinkta 50c.
panelė, — Ona Krauleidžiutė;
naikinti, mano pati nužudyta,
Mikolas Būdžius $1.00, J.
Marcelė Perjuostpilvienė, jos
mano vaikeliai Dievo globai
Jakaitis
50c.
tetulė, — O. Lišauckaitė; Ceci
pavesti ir žmonių prieglaudai
“
Darbininkų
Sųjungos au
lija, piršlė, — Gertrūda Žeatiduoti, aš busiu pakartas
mantauckaitė; Rožytė, tarnai kos $1.10.
tvirtąją valdžios ranka.
Viso aukų inplaukė $29.21.
tė, — Magdalena Gurevičiūtė;
“Dievas mato, aš stengiauBūtų labai geistina, kad
Motiejus, kapitono tarnas, —
siu pasitaisyti, bet ligi kol Izidorius Tamulevičius.
visos draugijos, kurios siun
smuklės atviros veik tau po pat
Antroji programo dalis bu čiate atstovus į Tautos Fondo
kojų, mano silpnutis ir veik vo tokia:
skyriaus susirinkimus,
kad
ligotas noras neįstengė pasi
1) Choras “Tekėjo Saulelė” pareikalautumėte nuo savo iš
priešinti jėgai baisiai, viskų
ir “Einu per dvarelį, p. St. rinktų atstovų išduoti nors ko
ryjančiai,
ir prižadinančiai
kį raportų ir tuomi draugijos
Šimkaus.
biaurų troškulį svaigalų. .
2) Dekliamacijos: a) “Sta žinos kam išrinkti atstovai ir
“Vienus metus mūsų mies
kas yra veikiama T. Fondo su
tas buvo be smuklių per vienus tinė,” M. Lišauckaitė ir A. Lu sirinkimuose.
košius; b) “Karės metas,” E.
metus aš buvau blaivus vyras.
Ant paskutinio T. Fondo su
Akelaičiutė; c) “Vaikinams,”
Vienus metus mano pati ir vai
sirinkimo visai mažai atstovų
M. Adomuliutė.
kučiai buvo laimingi, o mūsų
3) Choras: “Bijūnėlis,” J. atsilankė iš nekuriu dr-jų vos
namai buvo tikras rojus.
po vienų, o kitų nė vienas ne
“Aš buvau vienas tų kurie J. Simonavičius.
Choras buvo po vadovyste atsilankė.
pasirašėme priešais leidimų
Ištikro ir dėl ko-gi mes apJ. J. Simonavičiaus.
atidaryti smukles iš naujo mū
siimame tų kų mes nenorime,
sų mieste. Pusė šitų juristų
Komisijos.
arba negalime veikti, nemany
kurie čia sėdi dabar, skundė
kite kad tai atstovai yra iš
Komisija, kuri buvo išrink
jas advokatas šito teismo, ir
rinkti ateiti pasėdėti ant susi
patsai teisėjas kuris čia sėdi, ta nuvykti pas prez. Wilsonų, rinkimo, arba visai neiti, jei
visi balsavo kad atidarytų dėl išprašymo lietuvių “Tag kas taip mano, tai labai klys
smukles. Jų pritarimu ir bal day” išdavė savo raportų. ta, čionai reikia dirbti, ir
savimu smuklės tapo atidary Gerb. kun. 'Miliukas, komisi dar ne kaip, yra sunkus dar
tos, ir jie padarė mane tuo jos narys, pranešė, jog ap bas užtai reikia ir uolių darbi
turėjo audiencijų pas preziden
kuo dabar esmi.”
ninkų.
Anas jau buvo labai ge
Tie pasmerktojo
žodžiai tų.
Atsiųstos Tautos Fondo
kaipo žarijos krito ant visų rai sužinojęs apie Lietuvių da blankos, tai-gi reikia jas iš
klausytojų širdžių, daugumas bartinį būvį Europoj, bet nie nešioti po namus, bet jei at
jų net ir patįs advokatai apsi ko negalėjęs pats nuveikt be stovai nesilanko, tai žinoma
pylė ašaromis. , Teisėjas norė senato bei kongresso, ragino vienas arba du to neįveiks.
jo uždrausti jam kalbėti, bet visus lietuvius kreipties prie Tai-gi patarčiau visoms drprašė
kaltininkas atsiliepė su pasis- pastarųjų. Komisija
joms kurios siunčiate atstovus
prezidento,
idant
užtartų
už
kubinimu sakydamas: “Neuž
tį T. F. skvr. susirinkimus kad
daryk man burnų, Jūsų Ma lietuvius ant būsiančios taikos neatbūtinai pareikalautumėte
Prezidentas priža
lonybe; jau veik viskų pasa tarybos.
kas mėnesį nuo savo atstovų
dėjo
daryt
kiek galės.
kiau.
Pradėjau savo nupuo
raporto kas link T. Fondo vei
Po komisijos raporto, darė
limų nuo smuklės užtvaro —
kimo ir tuomi žinosite ar jūs
padaryto
teisėtu ir apgintu rinkimų aukų ant Lietuvos nu atstovai kų veikia ar ne. Nes
:
Įėjo
žmonių balsavimu šitame mies kentėjusių nuo karės.
to komisija neatbūtinai reika
apie
$41.35.
Vakarėlio
pusė
te.
Tamista leidai smuklėms
'
lauja.
padaryti
mane gįrtuokliu ir žu pelno buvo paskirta karės nu
:
Laiškais bus pranešta drau
<dytoju pačios, esmi paimtas kentėjusiems taipos-gi.
gijoms kurių nariai neatsilan
Kadangi diena buvo nesma
<dabar prie kito užtvaro — prie
ko.
Būtų labai geistina, kad
teisybės užtvaro, o dabar bū gi, tai žmonės išvažiuot nega visi atstovai atsilankytų atei
siu
ūmai nugabentas į vietų lėjo į įvairias N. Y. pasilinks nantį susirinkimų,
:
nes bus
mirties
ir mano siela nusiųsta minimo vietas. Todėl ir pub
■
daug svarbių svarstymų.
į; amžinumų. Stosiu prieš ki likos nemažai atsilankė.
Raštininkės pagelbininkė.
Ašarutis.
tų teismų,
ty., prieš Dievo
Teismų, ir jūs ten stosite, ku
LEXINGTON, MASS.
rie
padarėte svaigalų vaizba
■
WORCESTER, MASS.
teisėta, stosite su manim. Ne
Aukos Tautos Fondan.
manykite būk Didis Teisėjas
Naujas veikimas.
Šio miestelio lietuviai, maty
pasmerks mane vienų silpnutį,
Šiame
mieste
yra
visokio
dami laikraščiuose, kaip gau
be
1 pagelbos aukų svaigalų vaiz
bos
apkaltins nužudyme veikimo. Šio miesto lietuviai siai aukoja didžiųjų kolonijų
mano moteries!
Net nusigė- savo veiklumu gali būti pavyz lietuviai, nukentėjusiems nuo
karės, tai ir jie sumanė savo
rūsį beprotį — o jus nuteisins džiu daugeliui kitų kolonijų.
Birželio
10
d.,
čio
tapo
su

skatikais prisidėti. Parsitrau
kuomet jus su pilnu protu iŠ
liuosos valios balsuojate už tvertas Literatūriškas Ratelis kę iš “Darbininko” redakcijos
Ratelio su Tautos Fondo blankas, ėmė au
smukles, kurios tūkstančius Maironio vardu.
tvėrime
pasidarbavo
p. P. Ja koti kas savaitė kiek kas išga
nužudo, o jos pilnai šiandien
darbuojasi su jūsų leidimu ir kaitis. Įsteigimo susirinki li. Per gegužės mėnesį suaumas atsibuvo minėtų dienų pas kavo $6.10, kurie likos perduo
pritarimu.
Ten visi buvome ti Tautos Fondo skyriui So.
“Žinote jus visi, kad šitie P. Juškų.
puikiai
priimti.
Ten p-lė O. Bostone.
mano žodžiai neišeina iš sumi
Šiame miestelyje dabar la
šusio proto, bet yra Visaga Vasiliauskaitė pianu, o jos bro
lis
Albertas
smuiku
gražiai
bai
puiku, medžiai, žolynai,
lio Dievo tiesa. Jus padarėte
mus
palinksmino.
Prie
Rate

žaliuoja, kur ne-kur paukšte
smukles teisėtomis kurios pa
Tam liai čirškia, bet jų nėra tiek
darė mane girtuokiu žmogžu lio prisidėjo 8 ypatos.
džiu, ir jus esate kaltais prieš susirinkimėlyje dalyvavo p Ju daug kaip mūsų tėvynėje Lie
Dievų nužudymo mano pačios. lius Kaupas ir p. Kazys Čes tuvoje.
Jurgelis.
“Dabar Jūsų Malonybė, jau nulevičius. Ratelio nariai nu
aš užbaigiu.. Dabar esmi pri- tarė, kad kožnas ratelio naris
sirenkęs priimti mirties ištar parašytų korespondencijų apie
mę, ir būti nuvestas į vietų parapijos fėrus, kurie atsibus
manęs nužudymo.
Tamista nuo birželio 11 d. iki birželio
užbaigsi prašymu, kad Vieš 17 d. Ratelio pirm, išrinktas
pats pasigailėtų mano sielos. p. Vincas Bacevičius, o rašt.
Aš gi užbaigsiu prakilniu pra p-lė U. Jokubauskaitė.
Antras susirinkimas bus pas
šymu Dievo, kad teiktųsi ati
p.
P.
Zataveckų.
daryti Tamistos užmerktas aworcesrceno pouuinerTus.
kis kad pamatytum savo atsa
komybę, kad paliautum šel
pęs tų baisiausių smuklių vaizb”

Kas girdėti Lietuvių kolonijose.

The American Anti-Sallon
eague Press Bureau,
WESTEBVILLE, OHIO.

•svečiai B visos apielinkes, ku
rie prijaučiat minėtam jauni
mui.
Atsilankykit kuoskaitlingiausiai.
Vieta bus nurodyta vėliaus.

J. K. Milianskas.

LEWISTON, ME.
Praslinko
keletas metų,
kaip susiorganizavo šiame mie
stelyje L Vyčių 2-ra kuopa.
Daug kų yra nuveikus per tuos
metus. Yra atlošus keletu
puikių veikalų, kurie visuo
menei visados patikdavo. Net
kitų sykį pralenkdavo seniau
susitvėrusias kuopas savo veik
lumu. Jei būtų turėjus gerus
vadovus, tai be abejo daugiau
būt nuveikus.
Laikui bėgant
viskas atsimaino.
Tai-gi ir
pas mus didelė permaina įvy
ko.
Kai atsibuvo L. Vyčių
kuopos pusmetinis susirinki
mas 11 d. birželio, 1916 m. ant
susirinkimo atsilankė gerb.
kun. P. Norbertas Pakalnis ir
prisidėjo prie mūsų jaunimo
sykiu dirbti.
Lyg tartum
nauja žvaigždutė užtekėjo mū
sų jaunime.
Gerb. kun. N.
Pakalnis tik per vienų atsilan
kymų padirbo didelį žingsnį
pirmyn. Tuojaus sutvėrė iš
L. Vyčių jaunimo chorą, kurio
mes dar nebuvome turėję.
Choro vedėjų parūpins išrink
tas komitetas.
Tuo rūpinsis
S. Bugnavičius ir p-lė M. Dailidytė. Ant to tikslo pradžios
suaukota $5.00.
Toliaus bus
kitokia tvarka.
Be to dar g.
kun. N. Pakalnis pritarė suor
ganizuoti iš jaunų vaikučių ir
mergaičių kad lavintus vaka
rais įvairių lietuviškų žaislų.
Ant galo atsibuvo rinkimas
naujos valdybos atsisakius pir
mininkui p. N. Mikštui, tai jo
vietų užėmė A. Varneckis, pagelbininke p-lė M. Bernotaitė,
kasierium p-lė K. Albertaitė,
prot. rašt. P. Jasiūnas, knygų
prižiūrėtojai p-lė A. Samovskaitė ir B. Ivaškevičiūtė. Ma
nau, kad ši nauja valdyba yra gabi ir stengsis kogeriausiai
veikti dėl L. Vyčių.
Prie kuopos prisirašė 5 nau
ji nariai. Dolyvaujant gerb.
kun. N. Pakalniui manau, kad
L. Vyčių kuopa didinsis.

P. U. Jasiūnas.
WAUKEGAN, ILL.
Vyjių 47 kūpa, Waukegane, nejuokais subruzdo. Ge
riausiu jų bruzdėjimo, veikimo
liūditoju yra parengtas puikus
vakaras birželio 11 d. Lietu
Statė scenoje
vių svetainėje.
“Karės metų.” Visi aktoriai
savo užduotis
puikiai atliko.
Pasižymėjo L. Zupkiutė, Ony
tės rolėje; S. Došiutė Žibintienės rolėje; J. Raila Žibin
to rolėje. Gerai vaidino S.
Misiūnas, P. Alekna, F. Bur
ba, O. Šimuliniutė.
Iki so
čiai prijuokino publikų P. Bujanauskas, sakydamas mono
logų “Redaktorius.”
Publi
kos prisirinko pilnutė svetainė.
Pabaigoje išsiskirstė visi labai
užganėdinti.

Kukurūzas.

N0RW00D, MASS.
Prakalbos, didžios prakalbos.
Pirmutinės didžiausios čia
prakalbos. Jas rengia L. Vy
čių 27 kuopa nedėlioję 18 d.
birželio šv. Jurgio parapijos
Bažnytinėj svetainėj.
Prasidės 3 vai. po pietų.
Kalbės garsiausi kalbėtojai,
kun. F. Kemėšis, p. J. Karosas,
L. Vyčių Centro pirmininkas,
Pranas Gudas “Darbininko”
redaktorius
ir A. Kneižis
‘ ‘ Darbininko ’ ’ administrato
rius.
Visi iš So. Bostono,
Mass.
Taigi kurie tik inte
resuojas šiomis prakalbomis te
gul ateina pasiklausyti, nes
šitokios prakalbos Nonvoode
dar pirmutinės. Pertraukose
bus deklemacijų
Taigi kiek
vienas atsilankykit, nes iš ke
turių kalbėtojų vis išgirsite
ko naujo, naudingo.

Po prakalbų p.
ir
pavičia, studentas Technologi žmonės lošėjams atsimokėjo zinti nei veikti iš vieno nega klausytas.
li.
.Yčui
buvo
inteiktas
gėlių
bu

ateiti ant
jos Instituto New Yorke, pra gausiu delnų plojimu.
Gerų laikrašjių mažai pa kietas.
Dar buvo dainų. Ga šių
ęeri kalbėvažiuodami pro mūsų miestų,
kurie
užsilaikė jame keletą valandų. Antras vakaras 7 d. birželio. reina, bet netikusių laikraščių lop prasidėjo užklausimai. Vie
tai stebėtinai daug.
Didesnė nas čia žinomas pabalda cicili
___ organizacijų
Gi jie viešėjo per tą laiką pas
Buvo surengtas puikus kon
it įsup*
ponus Karužus.- Čia juos šir certas vaikų mokslainės, iš dalis gyventojų suvisai nieko kas ėmė kartoti nudėvėtus me svarbumą ir abelnai apie mū u UXX x r UITI 1
ti antkampo C. ir W. Broaddingai, tikrai lietuviškai priė šimto ypatų, šv. Kazimiero neskaito ir net savo vaikams lus apie Lietuvių Dr-ją. Bet sų reikalus.
Už kelių žings
gerb. atstovas prieš didžią mi
Komitetas. way gatvių.
mė, pamylėjo p-lė Marijona parapijos bažnytinėj svetainėj uždraudžia skaityti.
nių
ant
Broadway
gatvės yra
Nekurie
tėvai
užgina
savo
nią
padarė
sarmatą
tam
ciciliKaružiutė palinksmino savu ir prie to buvo gerai išlavintų
“
Darbininko
”
redakcija.
De
vaikams lietuviškai kalbėti, kui, išrodydamas užmetimų
nepaprastu balseliu...
mergaičių, kurios turėjo pasi
legačių ir svečių palinksmini
Turiu pažymėti, kad gir- rodyti savo mokslu visiems de nes sako, “lietuviškai ir taip melagingumą. .
mui Seimo dienose yra rengia
išmoks.”
Vaisiai to klaidin
Žemaitis.
Žinovas.
džiant p-lės M. Karužiutes dai- legatams. Tos išlavintos
__
mermos įvairios pramogos į ku
nuejant, žmogus jauties kaipo I
tmėį “DritartL” Pui-1 go tėvų pamokinimo jau pasirias kviečiam atsilankyti ger
NEWARK, N. J.
perneštu į virsgamtiskų pašau- Į-įaįs baltais drabužiais visos rood tame, kad kitataučiai lai
biamas delegates ir svečius.
ko
lietuvius
kaip
žemiausios
*!•••
Pne progos, manau ne jjUV0 apSįrčdžiusios, rankose
Vyčių Apskričio Suvažiavimas. 'pro sali, paminėti, kad p-lė M. lailkelius turėjo, ir jos pačios i rūšies žmones. Net kitatau
Nedaug laiko beliko, tik
Laukdamos kuoskaitlingiautrįs
savaitės,
iki
A.
L.
R.
K.
sio
atsilankymo delegačių ir
čiai
nežino
kas
tai
yra
lietuvis,
Birželio 11 d. š. m. New Karužiutė įsteigė po numenu save kamanduodamos taip puiMo.
Są-gos
antrojo
seimo,
ku

svečių liekame su pagarba
Į
visokių paveikslų, kry bet visus lietuvius vadina poWILKES BARRE, PA.
Yorko ir New Jersey valstijų ^2
ris įvyks 5 ir 6 d. liepos 1916 m.
Moterų Sų-gos n Seimo
landers.
giedojimo
ir
muzikos
“
Voiee
įvyko antras L. Vyčių apskri
žius, altorius, stovylas išdir
So.
Boston,
Mass.
Rengimo Komisija.
Vadas
kuris
yra
svetimtau

BasebaU lošimas.
čio suvažiavimas. Suvažiavi and Music Studio.” Ir jau ne ba, kad stebino publiką.
Kurios
kuopos
dar
neišrinko
čių pripažintas kaipo karalius
turi diktomas atsibuvo Newarke N. J. šv. blogai jai sekasi
Taip-gi buvo gerai išlavin
Pereitų nedėlių, tai yra, delegačių seiman lai pasiskubi
tų Polanderių yra vienas lie
kai
mokinių.
Nes
mat
pirma
Jurgio dr-jos svetainėj prade
tų vaikučių, kurie sakė eiles.
11
d.
birž. L. Vyčių XV kuopos na sušaukti susirinkimus, ir A. L. R. K. MOTERŲ SĄ
dėlto, kad ji yra nepaprastai 11 metų amžiaus, taip prijuo tuvis, kuris yra išsižadėjęs
dant 3-čią vai. po pietų.
JUNGOS KUOPOMS.
BasebaU ratelis lošė Pittstone išrinkti.
Renkant delegates
Atstovų suvažiavo 26 nuo gabi mokytoja, o antra, kad kino visą publiką, kad net visko kas yra lietuviška. Yra su Liet. Jaunų vyrų Kat. dr-jos
Skaitau
savo priederme
reikia atminti sekančius daly
5 kuopų, Brooklyno,
New- gali lekcijas aiškinti keliose tris sykius buvo iššauktas del pirmutinės klesos bedievis ir rateliu, susirėmimas buvo ga
priminti A. L. R. K. Mot Sųkus:Gaila, labai gaikalbose. Gi girdėjau, kad dar nų plojimu. Tai-gi pagirtinas ir girtuoklis.
Yorko ir Nevarko.
jungos
kuopoms, kad jos iki
na
gyvas
ir
smarkus
ir
galų
ga

1) Galima rinkti po vienų
žada mokintis ir daugiau kal tas kuris puikiai padainavo, se Į la, kad lietuviai leidžia sve
Seimui
turi priduoti paliudi
Taipos-gi
pripažinti
su bų.
delegatę nuo kiekvienų 20-ties
timtaučiams tokį žmogų laiky le Wilkesbariečiai išlošė 6.4.
nesnių nebuvo tame chore kaip
jimus'apie savo narių velyki
sprendžiamais balsais p. V.
Netikėtai Užėjęs. tiktai nuo aštuonių metų, ligi ti kaipo vienų iš geriausių tos
Ateinančių nedėlių bus smar pilnai užsimokėjusių narių 2) nės išpažinties atlikimų. Tai
Vaškevičius ir p. Kazys Pakš
tautos atstovų.
Į vietinį an kus susirėmimos Wilkes Barre Kiekviena delegatė privalo tu
keturiolikos metų.
tas “Vyčio” redaktorius, ku
gliškų
laikraštį
lietuviai
apie Vyčių su Kingstono Vyčiais. rėti mandatų (ingaliojimų ats gi kurios kuopos ligšiol dar to
PITTSTON, PA.
paliudijimo dvasiškam vado
ris šią savaitę Newarke vieši.
Trečias vakaras, 8 d. birž. save ir savo tautų nieko netal Lošimas žada būti labai smar tovauti savo kuopų) su para vui neatsiuntė, lai pasiskubi
Pasirodė, daug galį.
Posėdžių vedėju išrinktas p.
pina.
Tai-gi, negalima ame kus, nes abudu smarkiausi ty šais kuopos pirmininkės, raš
Miliauskas. Reporteriu į ang
Taip-gi buvo puikiai suren rikonų ir kaltinti, jei jie nie mai iš lietuvių varžysis už pir tininkės ir dvasiško vadovo. na atsiųsti, arba bent induoti
Šv. Kazimiero lietuvių baž
savo delegatėms, kad atsivež
gtas teatras po vardu “Naštų-Į ko apie lietuvius ir nežino.
lų laikraščius išrinktas V. Vaš
menybę. Kingstoniečiai tikisi 3) Kuopos savo įnešimus Sei tų į Seimų.
nyčioje vietinis
bažnytinis
kevičius, rezoliucijų komisiman privalo induoti savo dele
tė” dviejų aktų Lietuvių Tau
Lietuviškų vakarų arba pa išlošti.
Pažiūrėsime.
choras surengė puikų koncertų.
Su tikra pagarba
jon p-lė B. Vaškevičiutė ir pgatėms surašytus atskirai, o
tiškoj salėj.
Taip-pat galima silinksminimų kaip ir nėra.
BasebaU lošimas
atsibus
Bažnyčioje buvo daromas už
Kun. F. Kemėšis.
nia M. Bradunienė.
Išrinkus
ne ant to paties lakšto popieros
sakyti nusisekė viskas kuopui Retkarčiais yra surengtas teat
Wilkes Barre, Pa. ant Stanton kur ir Tna.-nria.tAR
tai, kad koncertas buvo baž
Dvas. vad.
visas reikalingas .komisijas
kiausiai.
Matyt
jaunimas ras arba šokiai ir daugiau nie
Hill Dimon. Pradžia 3 vai. po
nytinis.
50 W. 6-th Str.,
prasidėjo Apskričio Valdybos
buvo išsilavinęs, gerai atliko ko.
Karts nuo karto čia už pietų. ’ Kas interesuojasi ba
Prisilaikant viršminėtų tai
Šio darbo vienu tikslu buvo
So. Boston, Mass.
raportai ir svarstimai bei įne
kožnas savo roles.
Taip-gi klysta viens kitas kalbėtojas, seballininkų lošimu lai atsilan syklių palengvins darbų man
jarodyti svetimtaučiams kaip
šimai būsenčiam 4-tam Vyčių
puikiai uždainavo, “suktinį” kuris skatina žmonės prie vie
datų bei įnešimų sutvarkymo
ko.
ietuviai dirba ir kiek gali nu
Paieškau savo draugų pus
kongresui.
po pirmojo akto.
Nu, ale kai nybės, bet vien tik tuomi ir
komisijoms, ir neaikvos jų
L. Vyčių Rep.
veikti muzikos srytyje.
Tai
brolių Simono Matukonio ir A.
Iš įnešimų bei nutarimų yra
pasirodė ant scenos Baseinų užsibaigia.
brangaus laiko. —
gi ir pasiekė tų tikslų. Ištikšie:
Magdė, tai buvo juoko iki so
Čia augusių lietuvių yra ne
Moterų Sąjungos n Seimo Semionio, giminaičio Metelių
ro nustebino kitataučių publi
par.
Malonėkite atsišaukti.
1) Kiekvienas Vytis privalo kų, kurios nors nebuvo daugi ties.
mažas būrys. Vienas iš jų jau
Rengimo Komisija.
A.
G. Bernockas,
imti organą “Vytį” tik šeimy
Po to viso lermo, delnų plo pabaigė vietinę High School. LIETUVIŲ LYGOS STOVIS
jet-gi buvo parinkta ir maž
471 E. South Street,
žiemių rytinės Pennsylvanijos.
nose, kuriose randasi keli pri
jimo sekė kalbėtojai iš Seimo Dar kiti trys lietuviai randasi
daug muzikoj apsipažinuSi.
Wilkes-Barre, Pa
gulinti prie Vyčių organizaci
toj pačioj mokykloje.
Tas
išl. pr. stovis
Po koncertui kiekvienas, delegatų, kurie buvo apsiėmę
jos, kad be vieno kitiems bū
Kalbėjo iš So. Bos labai pagirtina, bet tie lietu Wilkes Barre
5 0 1.000
PARSIDUODA.
kuris jame atsilankė, išsireiš kalbėti.
tų vietoj “Vyčio” pamainytas
tono
Mikolas
Venis.
Jis la viai; kurie lanko augštesnes ; 2dwarsville
5 0
1.000
Parsiduoda forničiai (ra
kė, jog niekados nemanęs, kad
kitoks tos pačios kainos laik
3 2
.600
kandai) dėl trijų kambarių.
čion lietuviai tokį gerų turi bai puikiai išdėstė reikalus T. mokyklas beveik^kaip ir mirę Durvea
raštis, tik iš priklausančių prie
Fondo ir kokiu būdu galima mūsų tautai, nes- juose nėra Pittston
.200
1 4
chorų.
Priežastis pardavimo, savi
R. K. Spaudos Dr-jos.
lietuviška dvasia auklėjama.
Scranton
1 4
ninkas
išvažiuoja į kitų mies
.200
Bet-gi ir buvo ko paklausy kuodaugiausiai pasidarbuoti
Moterų Sąjungos antrasis
2) “Vytį” leisti savaitraš
Vėliau bus daugiau.
rinkime
aukų
dėl
karės
nuken

Plymouth
0
5
.000
tų.
ti.
Apart skaitlingo choro
seimas atsibus 5 ir 6 d. liepos
čiu^ Įsteigimui savos spaus
Jonas J. Ramanauskas.
F. Č.
J. S.
griežė ir nepaprasta orkestrą tėjusių, pagyrė Philadelphi
1916
m. lietuvių šv. Petro baž
tuvės ir namo netverti tam tik
739
Rear
Broadway,
susidedanti iš trylikos gerų jos jaunimų už darbštumų. Jo
nytinėj svetainėj ant 5-tos gat
ros šėrininkų bendrovės iš vy
BROOKLYN, N. Y.
South Boston, Mass.
muzikantų. Pamargino prog kalba visiems buvo aiški ir
vės So. Boston, Mass.
čių tarpo, bet stengties tą vy
Subatoje
birželio
17,
po
pie

suprantama.
Už
gerų
kalbų
ramų šios apielinkės žinomi so
Skenduolio laidotuvės.
Kadangi kaikurios So. Bos (69-70)
kinti su skolintais pinigais.
tų įvyks N. A. Lietuvos Vyčių
listai ir solistės.
Panelė M. publika jam gausiai paplojo
tono sąjungietės pasižadėjo
Paskolą dėl spaustuvės inLietuvio P. Mikeliuno žavu baseballininkų ratelių susirė
GERIAUSIA PROGA.
Kižiutė, kurios vardas aikštėn delnais.
priimti, delegates laike seimo
rengimo priimti nuo $5.00 ir
mimai.
Norwoodo
ratelis
susis
sūnus
surastas.
Ieškojo
Toliaus
antras
buvo
kalbė

4
namai ant pardavimo už
kįla ir kuti, tikimės, ateity
pas savę, tad visas delegates
augščiau.
.. a
sirems
su
Brocktoniškiais
daugiau
kai
pora
savaičių
van

je atneš lietuviams garbę, su tojas Kazys Pakštas iš Chicaiš kitur atvažiuojančios malo mažiau, kai pusę kainos, Dor3) Kad Centro valdyba, ar
5c.
savo artistės balsu rodos žavė- go’s, UI. “Vyčio” redaktorius. denyje 10 im v. Juozelio Mike- Brocktone, jau bus antras ir nėkite pranešti dienų ir valan chesteryj arti Neponset.
tam tikra seime išrinkta komi
10
te užžavėjo klausytojus.
Pa Minėtas delegatas kalbėjo apie linų; surado vieno laivo kopi- paskutinis kartas šį metų susi dų savo atvažiavimo — nevė važiavimo apie Bostoną.
sija išdirbtų konstituciją vai
rėmimas
tarpe
šių
ratelių.
Pirvyčius
ir
abelnai
apie
jaunimų
tonas:
(Greenprint
Clay
st.
nelė A.
Walsh, airė, ant
liau kaip 1 d. liepos 1916 m. se minutų ėjimo iki tilto maudy
kams ir kitiems skyriams ku
reikalus.
Pakalbėjo dock) upėje. Didžiai permai masis-gi įvyko gegužės 30, ka
muisi krašto arti Dorchester
smuikos artistė, publikų be ir
kančiu adresu:
riems dar nėra.
nytas, kad ir tėvai vos pažino, da Brocktonas laimėjo 27-2
Bay.
Kaina $250 už lotų.
veik užhypnotizavo.
Atsižy rimtai, gražiai.
4) Kad “Vytis” ir savait
Antras susirėmimas bus
Miss O. Migauskaitė
Trečias kalbėtojas delegatas tik bateliai pasilikę be permai
Gretimi lotai kainuoja $500mėjo ir kiti su savo balsais
raščiu leidžiamas vengtų aš
50 W. 6-th Str.
Galvelė nuoga, žuvių Cambridge su Bostonu. Šis
-$800.
Bile kam gera proga
kaip antai, Tamista B. Sarce- buvo S. L. R. K. A. pirminin nos.
trios polemikos bei grubijoništai
bus
pirmutinis
susirėmi

So. Boston, Mass.
auginti vištų,
veisti sodnų
vičienė, p. L. Vasauskas, vie kas Kazimieras Krušinskas iš nupešta, akelės išvirtę, kū
kų ir koliojimosi žodžių, ra
Delegatėms norinčioms ap čia pat Bostone. Už tokius
Ponas K. nas išpurpęs atrodė it suaugęs mas tarpe šių ratelių. Žaidi
tinis vargonininkas, ir p. J. Brooklyn’o, N. Y.
šant arba atsakinėjant kitų
sigyventi viešbutyje patariam didelius lotus moka tiek už 10
Nuo nelaimingosios mas atsibus Bostone.
Krušinskas kalbėjo apie reika 25 metų.
Mališauskas.
srovių asmenims bei laikraš
Rezultatai
virš
minėtų
loši

Essex Hotel, 695 Atlantic Avė. ar 12 mylių nuo Bostono.
Programų išpildė choras, lus S. L. R. K. A. išdėstė ko- vietos nuneštas toli, arti my
čiams.
Atsiųsk postai Card ir aš asolistai, duetai, orkestrą, smui plačiausiai apie tos organizaci lios. Nelaimė sutiko 27 d. ge mų bus paskelbti “Darbinin Kambario kainos $1.50 į dienų
5) Išbraukti iš konstitucijos
ke.
”
Atletai
skaitykite
“
Dar

ir
daugiau.
Viešbutis
yra
vi

gužio.
Laidotuvės
atsibuvo
jos
pamatus.
teisių
parodvti žemę.
ko soliai.
12 skyriaus 1 peragrafo porą
bininkų
”
nes
jame
randasi
FRITŽ
NEEDER,
sai
arti
prie
South
Stoties.
Dar vienas pagirtinas ir 12 d. birželio, Karalienės AŠiam chorui reikia pripažin
eilučių sakančių: “Dvasiškas
daugiausiai
žinių
apie
lietuvių
Delegatės pribuvusios Bos
42 Swains Pond Avė.,
ti darbštumų ir matomai vir- svarbus dalykas, kurį atliko | niolų bažnyčioje. Palaidotas
vadovas, turi teisę prašalinti
tonan malonės atsilankyti į
Lai atletų veikimų.
Melrose, Mass.
šybę ant visų šios apielinkės visiems philadelphiečiams Šv. ; tapo šv. Jono kapuose.
iš kuopos neištikimus vyčius,
Dėdės
Jackaus
žentas.
dotuvės
atsibuvo
iškilmingai;
lietuvių chorų.
Pageidauja Kazimiero par. bažn. choro ži
kad ir be kuopos susirinkimo.
ma yra kad apielinkės lietu noma p-lė O. Varnaitė, puiki vietos klebonas kun. S. P. Re
6) Kas tris mėnesius garsin
Ji padainavo iš ope meika atlaikė šv. mišias, ir
vių chorai pasidarbuotų ir se solistė.
ti organe kuopų sekretorių ant
retės
pritariant
ant piano ir pasakė gana gražų pamokslėli.
kant Pittston’o choro pavyz
rašai.
Žmonių buvo daug ir visi aša
dį pasikeltų ant to augšto lai smuiko.
7) Kad Centro Valdyba iš
Ant užbaigimo buvo duo rojo. Pagerbimui jo kūnelio
psnio, kur Pittston’o lietuvių
šiomis dienomis “Darbininko” knygyne gavome
duotų pilną atskaitą iš Vyčių
HARTFORD, CONN.
bažnytinis choras dabar stovi. tas padėkos žodis nuo So. Bos tos mokyklos mokiniai tuoj po
auksuotais
kraštais, su kabutėmis ir be kabučių.
organizacijos gyvenimo nors
Birželio 18, š. m. L. Vyčių
P. L. Vasauskas, vietinis tono delegatas p. M. Venio už pamaldų sustojo gražiai eilėsParduodame visai pigiai.
vieną kartą į metus.
vargoninkas užsipelnijo taip puikų išsilavinimą jaunimo ir , na: po tokių ir visi jausmin 6 kp. laikys mėnesinį susirinki
MAŽI AUKSO ALTORĖLIAI.
Kiti nutarimai daugiausiai
gi garbės už savo nenuilstantį taip-gi padėkojo Vyčių 3-čiai gai žiurėjo į grabų nešant iš mų tuojaus po sumai (12:30 po
Juodos,
minštos, slidžios skūrelės, apvaliais
pačių vyčių susitvarkymui ir
darbų choro lavinime.
Šio kuopai, o labiausiai S. Kviet- bažnyčios, ir tuomet atsisvei pietų svetainėje 41 Capitolave.
kampais,
aukso
kvietka, auksuotais kraštais, kry
tolimesniam veikimui.
Todėl visi nariai būtinai pri
koncerto dirigentas buvo vieti kui ir vietiniam vargon. J. J. kino. Ašarojo gimdytojai kai
žius ir parašai
$1.10
nis vikaras, kun. J. Miliaus Hodeliui už surengimą visų po tikro gimto sūnelio; o sy valo atsilankyti ant susirinki
Maršrutas pp. Pakštui ir
Juodais, minštais skūros apdarais su kabute,
l!E
mo, nes bus svarbus tuomi,
kiu verkė ir visi draugai.
vakarų.
kas.
Česnulevičiui.
auksuotais kraštais, apvaliais kampais
$1.00
Krūmų Kiškis.
Buvo tikru lietuviu, gerai kad rifiksime- delegatus į bu
Scrantonietis.
Juodais, minkštais skūrelės apdarais su auk
Nutarta surengti prakalbų
skaitė lietuviškai, gerokai rašė, siantį L. Vyčių Kongresų ir
suota kvietka ant viršelio
.75
maršrutų p. K. Pakštui “Vy
o net jau mokinosi ir taisyk- daug kitų svarbių dalykų ap
ANIOLAS
SARGAS.
KAIP IR KUR LIETUVIAIPHILADELPHIA, PA.
čio” redaktoriui, ši konferen
liškos lietuviškos rašybos. Ap tarsime. Nepamirškite visi
Juodais skūros viršeliais, auksuotais kvietkais
DARBININKAI GYVENA.
cija rengia maršrutų tiktai N.
gailestauju ir aš, nes aš j. nariai atsilankyti.
Seimo vakarai.
ir kryželiu, su kabute. Labai paranki knygelė. $1.00
L. Vyčių 6 kp. rašt.
J. ir N. Y. valstijose.
Susiži
lietuviškai mokinau iš jo tikė
Rumford, Maine.
Juodos slidžios skūros viršeliai, auksuotais
S. Kneižis.
noti apie rengimų galima pas
Kaip žinoma visiems, S. L.
jaus Lietuvai gero vyro.
kraštais, kvietka ir kryžius, kabutės. Kaina $1.00.
Daugelis čioniškių lietuvių
J. Brazauskų, 202 Jefferson R. K. A. Seimas šiemet atsi
Augustinas Dimta.
GILUS ATSIDUKSEJIMAS.
St., Newark, N. J.
buvo 6, 7, ir 8 dd. birželio šia turi savo namus pasipirkę.
. MASPETH,
L.
I.
Graži,
paranki knygelė lietuviams katalikams vi
ą
Į Seimų pribuvo Didžioji dalis jų pasiturinčiai
Šios apielinkės lietuviai y- me mieste.
sokio
amžiaus. Dailiai išmargintais auksuotomis rai
Pranešimas.
pač vyčiai, darbininkų sųjun- iš visų miestų, miestelių bei gyvena.
dėmis, drobės viršeliais raudonais kraštais. Kaina 50c.
Kunigo
nei
parapijos
dar
čia
gos kuopos, blaivininkai ar kolonijų lietuvių delegatai, ku
VIEŠPATIE PASILIK SU MUMIS.
N. Y. Vyčių 12 kp. drama
moterių dr-jos gali puikiai pa rių daug-maž buvo apie 80. | nėra, tiktai vienų kartų ant
Juodi
kieti viršeliai, aukso kryžius ir pamasini
tiškas skyrius suloš “Piršly
sinaudoti proga, nes šių apie- Tai gi Philadelphijos lietuvių metų atvažiuoja iš kitur lietu
mai. Spaudinta didelėms raidėmis tinkanti senesbas” Maspeth’o parapijos polinkę lankys 2 žymūs, geri kal- jaunimas, — Vyčių 3 kuopa vis kunigas išpažinties išklau
*006
nuuoA oųnurou
šmotu
bažnytinėj svetainėj parapijos
Tai-gi nėra nei stebėti
bėtojai-moksleiviai, t .y. p. K. parūpiu puikius vakarus su syti.
Minkštos skūros, juodais apdarais. Spausdinta
naudai.
Lošimas
atsibus
be

Česnulevičius ir p. K. Pakštas. teatrėliai, dainomis ir orkest na, kad indeferentizmas ir do
didelėmis raidėmis, auksuotais kraštais ir kryželiu
ne tik 25-tą šio mėnesio. Tų
ros nupuolimas yra prasiplati
Sukruskite kiekviename mie rą.
KAina.
$1.75.
kurie užsiinteresavos šiuo da
Kad ir čia nėra viešų
Pirmų vakarų buvo sureng nęs.
ste, surengkite jiems prakal
Kiekvienas
lietuvis katalikas privalo nusipirkti
lyku, meldžiu palaukt vėlyta teatras “Šienapiutė” Lietu smuklių, bet girtuoklystė yra
bas.
i dailių maldų knygilę, kad nuėjus į bažnyčių galėbesnių žinučių, bus paskelbta,
Reporteris. vių tautiškoj salėj, kur vis prasiplatinusi. Žmonės į ai
garbinti savo
kai tikrai bus nutarta.
rių bei francuzų bažnyčias la- Į
kas kuopuikiausiai nusisekė.
Tikrai publika atjautė, jog bai retai teatsilanko.
PHILADELPHIA, PA.
Jeigu dar
I
—
Tautiškas susipratimas sto
tai mūsų broliai, seserys dir
Grįžtant nedėlioj 11-tą birž.
ba Lietuvoje, matydami kup vi ant žemo laipsnio.
CAMBRIDGE, MASS.
Nėra
šių metų iš Pittsburgh’o iš Sei
S. L. R. K.
stų šieno, grėblius rankose ir tarp lietuvių jokios vienybės.
mo Susivienijimo Lietuvių A18 d.
vaikinus dalgius ant pečių už Vieni iš kitų juokiasi sakyda
merikoj, pp. Rimka, redakto
sidėjusius einant piauti šienų. mi o štai, katalikas, socialis
rius “ Ateities,” Bajoras, narys
Seimo delegatams ir visai pub tas, bedievis, Viliukas, kala
■‘■‘Tėvynės” redakcijos ir Karkutas ir tt. Žmonės taip inerlikai labai sujudino j

Centro Sekretorius iš Boston,
Mass.
Ragino žmones prie
vienybės ir organizacijos, nu
rodinėjo ir pasmerkė tuos da
lykus ir papročius, kurie že
mina lietuvius.
Kalba publi
kai
patiko.
Po prakalbos
vienas iš vietinių bedievių mė
gino duoti kalbėtojui užmeti
mus, bet ant visų kalbėtojas
aiškiai atsakinėjo.

Moterų Sąjungos
kuopoms.

BASEBALL.

A.L.R.K. Moterų
Są-gos delegatėms.

Pranešimai.

Pranešimas.

e

Lietuviai kitur.

j

f

■

aglis

DIDŽIAUSIA

Nebūk be

KRAUTUVE.
NEWARK, N. J.
Dėdyte, mielasai Dėdyte 1
Pasigailėk mūs vargstančių ne
laimingųjų savo vaikučių ir pa
tark kokiu būdu mes iš savo
miesto piktas dvasias — t. y.
vyčius galėtumėm kuogreičiausiai išnaikinti.

Naujas stebuklas

Dėdės Jackaus kampelio
tamsiausioje kertėje kokiu tai
stebuklingu būdu socijalistiška Į
višta iš laisvamaniško kiauši
nio išperėjo klerikališką gai
Dėde, gal tu ir netikėsi, džiuką, kuris, nespėjęs dar
kad jie, vyčiai, turi nesvietiš gerokai prasižioti, jau £ieda:
ką macę, bet taip yra. Tik — Ku-ku-rie-ku!... ci-ku-ripaklausyk, atkreipk savo pla ku-ci-ci-liku! Ir negana to.
čiąją ausį ir išgirsi štai ką: — Tas besiukštis taip įsidrąsino,
Mūsų, socijalistų mylimas kle kad striktelėjęs Dėdės Jackaus j
bonas, kun. Dūda, buvo pa sterblėn, pasivadino save am
rengęs 898 vai. atlaidus. Mums basadorium, ir, žiūrėkit, ką
visiems įsakė per 3 dienas jis porina:
prieš pradėsiant nieko —ne- Dėdė Jackau: —
Tavo ambasadorius jau tre
bevalgyti, tik gerti, dainuo
čia
diena, nevalgęs ir negėręs
ti ir mokinties plūsti katalikus
ir vyčius. O kada atvažiuos ir pusiau bemigęs, galvoja, ka
jo kamendorius Mockus, tada muojasi ir niekaip negali išriš
visiems suteiks cicilikiškos ti šių klausimų:
1. Kodėl “darbininkiška”
dvasios palaiminimą.
Mes
taip ir darėme. Bet kada pri “Laisvė” daugiausiai rašo asiartino “atpuskų” ' diena ir pie kapitalistus ir labiausiai
atvažiavo mūsų klebonas Dūda rūpinasi tokiais reikalais, ku
su savo kamendoriais Mockum rie rišasi su kaptalu? (pini
ir Bimba, tai tada nematyti gais).
2. Kodėl laisvamaniška
nematėme kaip apsėdo visą
“
Vienybė
Lietuvninkų” daž
miestą šviesioji vyčių dvasia ir
jos viduryje pasirodė kepuruo- nai rašo apie tikėjimo reikalus
tas “aniolas” su lelijomis ran ir bepaliovos žiūri Rymo pu
sėn?
kose.
3. Kodėl “klerikališkai-burMockus tuojaus atidarė gar žuaziškas”
“Darbininkas”
dą ir paleido savo visus pas- daugiausiai rūpinasi darbinin
praustuosius.
kų reikalais?
Juokiamės visi pilvus susi
Naujai iškeptam ambasa
ėmę.
doriui paaiškinimas.
sakome, —dabar
— Tai.
vyčiams su visu “aniolu.” bus
1. “Laisvė” beveizėdama į
pliu-pliu-pliu. Pribėbo mūsų savo jaunikio “Keleivio” sta
paspraustuodegiai prie vyčių tomus ant Broadvės kapitalis
“aniolo” ir susirietė visi į de tiškus palocius, nenori apsi
vynias kupras ir, nei krust, iš leisti ir taip-pat mėgins tokius
vietos.
palocius pasibildyti. Todėl
Išsižiojame visi ir žiūri taip karštai apie kapitalizmą ir
me kas bus, bet nieko neiš šneka. Iš mulkių darbininkų
eina. • Vyčių šviesioji dvasia ir “Laisvė” ir “Keleivis” jau
jau pradėjo visus cicilikus užtektinai pasipelnijo. Da-:
bar jau jie atsisako nuo darbi
troškinti.
ninkų svieto ir mėgins tapti
Mockus pamatęs Vyčių storpilviais kapitalistais. “Lai
galingumą ir pabijojęs jo, kad svė” jau išanksto yra iškilmin
jo žvėriukų neišnaikintų su gai pasižadėjusi tikrąjį darbi
grūdo visus atgal į maišą ir ninkų prieteliij “Darbininką”
dui kur pipirai auga. Su špygomis užbadyti. Well...
manėme šalyj Newarko, t. y. jau, kaip matai, nebetoli ciHarrison, N. J. surengti misi cilikizmo kapilizmo gadynė.
jas. Bet ką tu su ta šviesia
2. “Vienybė Lietuvninkų”
Vyčių dvasia padarysi, kaip į Rymą visai nežiūrėtų ir tikė
matai ir ten ji apsireiškė, nors jimo reikalais nesirūpintų, jei
pirma ten Vyčių ir visai ne jos prie tų dalykų nevestų so
buvo.
cijalistų laisvamaniškasis kle
Mūsų klebonas, “kun.” rikalas, daktaras Šliupas. Kiek
Dūda, labai supyko už tai ant sykių daktaras Šliupas trajybažnyčias
savo kamindoriaus Mockaus ir na katalikiškas
sako: — tavo biesiukščiai bu griauti, tiek sykių “Vienybe
vo alkani ir neatsakančiu mais Lietuvninkų” maldingai atsi
tu penimi, kad negali Vyčių dūksi ir, akis į Rymą nukrei
aniolo pergalėti.
pus, žiūri ar neteks jai nors
“Kun.” Mockus teisinas vieno “Romos agento” pama
tuom, kad būk jam cici- tyti. Ar ji tuos agentus ma
listai mažai maisto pristato. tė, ar ne — gali jos pats pasi
Dabar mes likome lyg na klausti.
šlaičiai. Mūsų “kunigai” Dū
3. Kodėl “ klerikališkai-burda, Mockus ir Bimba, visi. žuaziškas”
“Darbininkas”
išvažiavo už miesto ant “igal daugiausia darbininkų reikarako” (tap pas mus tą kalną Uais rūpinasi, berods, ir klausvadina) kepti velniams ropių, Įti nereikėtų,
Kodel papunia
o mūsų cicilikiškais reikalai: savo sūnumis rūpinasi, mamuniekas nebesirūpina.
nė dukteris augina, vištutė
Patark Dėdyt, ką mes da- Į viščiukus daboja ? nagi, to■ dėl kad juos nori išauginti ge
bar turime daryti?!
rais žmonėmis.
Už pavadini
11-tos kuopos cicilistas.
mą “Darbininko” klerikališku
ir buržuazišku — keliauk, sau
sveikas, iš Dėdės Jackaus kam
Ištlumočymas.
pelio! Gali būti Rusijos caro
Bailiai, liurbiai ir mulkiai ar Vokietijos ambasadorium,
esate ir tiek! Vyčių nusigan bet ne Dėdės Jackaus? Natink
do? Ar nežinote, kur pagel doing!
bos ieškoti? Tuojaus praneški
te “Naujienoms,” “Laisvei,”
* ‘Keleiviui” ir “Šakės Kar
dui,” kad Vyčius matote, o
jie jau žinos, kaip juos sufaiVienintelis Bepartyviskas
tinti.
4 t»
“Kunigus” Dūdą, Mockų
ir Bimbą pasiųskite man, o
aš juos taip pafiksysiu, kad
jie tuojaus pradės savo parei
gas pildyti. Kol Dėdė Jackus
gyvas ir nevedęs, tai galite
būti užtikrinti, kad jūsų ne
apleis ir jus amžinai mylės.
Už mano prie jūsų meilę,
prisiuskite Dėdės Jackaus
kampelin nors pusę tuzino vel
niūkščių. Labai jau tų vel
niūkščių nori pamatyti Bosto
no laisvamaniai ir socijalistai.
Sako, mokėsią už kiekvieną
velniūkštį po čielą dolerį.

SV. MIKOLO ARKANIOLO
DRAUGUOS VALDYBOS
ADRESAI
COLLINSVILLE, ILL.
.. Pirmininkas:

Jonas Kurelaitis.
615 Vandalia Str.,
Vice-pirmininkas:

Pranas Stankaitis,
916 Hig Str.,
Prot. raštininkas:

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

Kažvs Kavoliunas,
419 So. Clinton Str. ,
Iždininkas:.

Mikolas Gudeliauskas,
401 N. Hesperia St.,
Iždo globėjai:

Jonas Norkus,
904 Vandalia St.
Maršalka:

Adom. Smuikis,
817 High St. ,
Lankytojas ligonių:

Vincas Kimutis,
315 N. Centre Sta.
Susirinkimai laikomi kas an
trą ketvirtadienį, mokyklos
salėje 225 Vendalia St., Collins
ville, III.
ADRESAI VALDYBOS SV.
JONO DRAUGUOS

Chicago, UL

“ŽVAIGŽDE”

Kriaučka

“EŽYS”

(Mėnraštis)

213 Station Road, Dykehead, Shotts, Scottland.

“ŠVIESA”

(Du kartu mėnesyje)
46 Congress Avė.,

Metams 50c.
-::Waterbury, Conn.

“TAUTOS RYTAS”
(Mėnraštis)
Metams 50c.
314 Mahanoy Avė.,
Mahanoy City, Pa.

Laikraštis

Į

“AMERIKOS LIETUVIS”,

15 Millbary Street,

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

—

; MBlIMitelTnU

Dėdė Jackus.

(Savaitraštis)

Wercester, Mass.

. priedermių, už aprūpinimą tikinčiųjų tikėjimo
dalykuose.
Policija, valdžios šnipai be pa-1
liovos šniukštinėdavo po katalikiškas parapijas
ir tėmydavo ar nesiras kur kunigų, pildančių
Bažnyčios prisakymus.
Tiesa, kraujo praliejimo katalikų perse
kiojimo laikuose Vokietijoj neįvykdavo, bet
tikinčiųjų ūpas, dvasia taip buvo pakilę, kad
jie visuomet buvo prisirengę už savo tikėjimą
nukentėti didžiausius persekiojimus, negu jo
atsižadėti.
Tai buvo laikai pažymėtini istorijoj kata
likų būdo ir dvasios tvirtumu ir išnašumu.
Juk katalikams begalo daug prisieidavo
iškentėti.
Katalikų diduomenė ir turtingesni
žmonės buvo žeminami draugijiniame vokiečių
augštesnės klesos gyvenime, katalikai bizniei riai, kurie rėmė Centralės Partijos politiką,
buvo visų boikotuojami; Katalikų Bažnyčios
. sūnūs negalėjo ingyti augštesnių urėdų armijo; je ir valdžios įstaigose, katalikai valdininkai
i buvo verčiami atsisakinėti nuo savo vietų. Bet
. visas tas nuožmus veikimas prieš katalikystę
L nepasiekė savo tikslo.
Dabar pažvelkime kaip kovojo katalikai už
. paliuosavimą Bažnyčios iš protestantų jungo.
. Geriausiu pavyzdžiu mums gali būti Vokietijos parlamentas, kur katalikų atstovas ir jų
> dvasios kėlėjas, Windthorst’as, ilgų metų bė-!
> gyje, kovojo su Bismarku, galingu Vokietijos
kanclerium, kurio komandai priklausė visos
j viešpatijos galingesnės spėkos — valdininkai,
skaitlingi protestantai ir kitos žymios vokiečių
j partijos ir srovės. Bismarką rėmė visas antikatalikiškas pasaulis.
Tai buvo kova tarp
’ milžino ir nykštuko, tai buvo susirėmimas
y Dovido su Galijotu.
Bet toji kova rėmėsi ne
ant kūno pajėgų, bet dvasinių spėkų.
Bis
markas niekino Katalikų Bažnyčią, perstaty5 damas Ją netikroje šviesoje, šmeiždamas Ją
* ir baidė Ja, kaip kokia šmėkla, visus savo
pasekėjus.
Windthorst’as sutiko savo priešą gilia lo
gika, aštria pašaipa ir su neišpasakytu uolu~ mu gynė Katalikų Bažnyčią nuo Bismarko užs puldinėjimų, nurodydamas Bismarko užmeti
mų tuštumą ir bepamatingumą. Tai buvo
į rimtas, nuoseklus ir gabus kovotojas, gilus
Katalikų Bažnyčios mokslo žinovas, kuris ne
sykį savo priešu? priversdavo su jo nuomonė
mis skaityties ir jį gerbti.

“Darbininko” knygyno
KATALOGAS

į

<

Ir dar viena vardu Number - one $24.50

KFVGOS

e

(Toliaus bus.)

kitų išleistuvių gaunamos musų
KNYGYNE.

6 Metraštis 1916 metams. 438 pusi. Pilnas naudin
giausių skaitymų, reikalingiausių informacijų, gra
žiausių straipsnių, puikiausių paveikslų Jis bus indomus, geras pasiskaitymui metų metams.
Nekuomet nebus vėlu jį skaityti. Be apdarų____________ ’

Bismarkas prisibijojo Windthorst’o.
Vokietijos galiūnas, Bismarkas, prieš
kurį drebėjo tūkstančiai žmonių, kelis syk yra
prisipažinęs, kad jis nieko dauginus nebijąs,
kaip to mažo žmogelio, Windthorst’o, kata
likų visuomenės budintojo ir apgynėjo.
Par
lamento posėdžiuose, kuomet jiedu pradėdavo
vesti diskusijas Katalikų Bažnyčios reikalais,
Bismarkas nustodavo lygsvaros, užsikarščiuodavo ir tuomi pasirodydavo negalįs rimtai at
remti savo priešo užmetimų; Windthorst’as-gi
visuomet savo priparodymuose buvo ramus,
šaltas ir viską paremdavo* faktais.
Vieną sykį tūlas katalikų priešas pasakė
Windthorst’ui, kad jie visi Katalikų Bažny
čiai pripažįsta didelius nuopelnus, nes Ji vi
soms tautoms buvo gera Motina, kuomet tos
tautos dar buvo kūdikystės amžiuje. Bet vai
kams paaugus motinos globa nebereikalinga ir
geriausia būtų motiną palaidojus.
— Ar, tamsta, savo motiną palaidotum,
dar jai gyvai tebesant?! — sušuko Windthorst’as.
Mes to nepadarytume, Katalikų Ba
žnyčia nemirė ir Ji niekuomet nemirs.
Windthorst’as kovoje su protestantizmu
turėjo daug rėmėjų katalikų visuomenėje. Liau
dis ir diduomenė prie kiekvienos progos išreikš
davo jam savo užuojautą ir priduodavo ener
gijos.
Windthorst’as dažnai pranašavo, kad
Vokietijos “geležinio” kancleriaus, Bismar
ko gale turės užsibaigti ir jis laikui bėgant)
priverstas bus pripažinti Katalikų Bažnyčiai!
visas teises. Protestantai tik nusijuokdavo iŠ
tų panašysčių ir Windthorst’ą vadindavo svajotojum.
Bet Windthorst’o pranašystės daug
greičiau išsipildė negu kas tikėjosi. Bismar
kas netrukus pamatė ir suprato, kad jo kova
prieš Bažnyčią nepasiekia savo tikslo ir nusi
leido.
Prie to jį privedė ir ta aplinkybė, kad
Vokietijos protestantiškose provincijose pradė
jo žymiai plėtoties socijalizmo klaidingas moks
las.
Suprato tuomet tas aršus Bažnyčios prie
šas, kad jo kova prieš katalikystę sudemoralizavo žmones ir jie netekę pamato, atsistojo
ant pražūties kranto. Ir, pagalios, po mir
ties popiežiaus Pijaus IX Bismarkas pradeda
j vesti tarybas su jo inpėdiniu popiežium Leonu
i x i i 1 ir viešai pripažįsta Katalikų 'Bažnyčiai
Į teisę valdyti katalikišku pasauliu.
Kaip daugelis kitų Bažnyčios priešų, mė
ginančių pergalėti Amžiną Tiesą, puolė, taip
puolė ir Bismarkas kovoje su už vis augšČiausiu žmonijos idealu.
Jis mėgino sutriuškinti
Petro uolą, bet ta nepasidavė. Galijotas su
sikovė su Dovidu ir buvo pergalėtas.
Ir viso
to pasekmėmi buvo ta, kad Vokietijos impera
torius atstatė Bismarką nuo augštos vietos ir
karštas protestantizmo skleidėjas apsigyveno
atstokiai nuo viso visuomeniško ir politiško
judėjimo, savo namuose Saksonijos giriose.
Vokietijos parlamente iškilo nauja spėka
Windthorst’as, su knriuomi dabar buvo pri
versti skaityties ir aršiausi katalikų priešai.
Centralė Partija, pradžioje savo gyvavimo be
turinti vos keletą, narių, Windthorst’ui
padirbėjus išaugo į didelę, intekmingą ir ga
lingą politišką partiją.

MUSŲ LAIDOS KNYGOS

; Mailing]'Order Co
General Delivery.
Terre Haute,Ind.

. Jack Mailing Order Co.,
Gen. DeLTerre Haute, Ind
242 W. Broadway,

So.
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Vietinės žinios.

Motery Sąjungos
Šeiminiai Vakarai!!! vairių
LIEPOS 5 ir 6 D. 1916.

lošimų. Į tą
būtų ir daugiau žmonių atsUan
kę, bet lietus užkenkė. ,
Rep.

Pirmų vakarų liepos 5 d.
Mėsos krautuvių darbinin
bus perstatyta istoriškas veika
’ '1
kai
žada suorganizuoti savo ulas

"GEDIMINO SAPNAS."
>

nijų, kadangi
gai dirbti.

jie turi peril

Kep

Vaidins visiems gerai žino
mas ir pagarsėjęs Lietuvos Vy
UŽDARĖ GELEŽIES
čių vietinės kuopos Dramatiš
LIEJYKLĄ.
kas Ratelis. Pradžia 7:30 vai.
Praeitų subatų, birželio 10
vak. Įžanga 15c. ir 25c. Va
d. “Wolwoorth Mfg. Co. užda
karas įvyks šv. Petro bažnyti
rė geležies liejyklų.
Kaip il
nėje salėje
gai bus uždaryta -— nežinia, j
(5 gatvė tarpe C. ir B).

ANTRAS VAKARAS
6 LIEPOS.
Vietinės Moterų Sąjungos
kuopos spėkomis bus pastatyta
scenoje komedija “KŪMU
TES.” Be to bus dar įvairių
pamarginimų ir ant galo ŠO
KIAI.
Pradžia 7:30 vai vakare.
Įžanga 25c. asmeniui.
Antras vakaras įvyks Lietu
vių Salėje. Kampas E. ir Silver gatvių.
Užprašome visų atsilankyti.
. Moterų Seimo
Rengėjos.

Da.rhininka.c!

“Keleivis” teisme.

Praeitą panedėlį sugrįžo be
veik visi kriaučiap atgal į dar
Birž. 14 d. “keleivininkai”
bą.
Streiko vadovai pasakė
—
Jurgis Gegužis ir_St»-—Midarbininkams kad jie jau visą
chelsonas
Brocktone stojo už
sutartį su Clothing Concerns
Teisman
juosius
savininkais padarė ir kad dar grotelių.
patraukė
Levis
Vassell.
Ta
bininkai gali stoti į darbą be
sai
vyras
reikalauja
iš
‘
“
Kelei

jokios baimės, ir jų visi rei
vio” $2.000 už šmeižiančių jį
kalavimai bus išpildyti.
Jau ne sykį rašiau, kad su korespondencijų.
Toji korespondencija buvo
visoms firmoms buvo “galima
‘
‘
Keleivin
’ ’ indėta gruodžio
daryti kokias nors sutartis, iš
L. Vassell joj
skyrus tik Talbot Clothing Co., 31 d. 1914 m.
buvo
apkaltintas
mušime ir vo
kuri net su žmonėmis nenori
gime.
Buvo
rašyta,
būk tū
kalbėti.
Šiandieną ji turi ke
lias krautuves Bostono mies las “A. D.” buvęs užpultas
Vie
te: Talbot Clothing Co., Conti- ir nuo jo pavogta $50.
nas
plėšikų
buvęs
“
L.
V.
”
Le nental Clothing Co., ir taipos
wis
Vassell
tvirtina,
jog
tos
gi po keletą krautuvių kituose
miestuose. Pernai metais, ka raidės reiškė jį ir kadangi jis
da buvo didelis streikas, žmo buvo Jaunų Vyrų Kliubo pirm.,
nės nedirbo po kelis mėnesius, tai Kliubas išmetė iš savo or
manydami laimėti streiką, bet ganizacijos, kai pamatė to
Paskui
turėjo grįžti atgal su visai ma kių korespondencijų.
jo
sužieduotinė
sugrųžinus
jam
žais išlaimėjimais.
Šiemet vėl tas pats klausi
mas iškilo, ir kriaučiai dabar
Tklcpmonk So. Boston 605
džiaugiasi, nes per tokį trum
Lietuviškas
pą laiką (apie tris ir pusę sa
vaičių galėjo sugrįžti atgal i
darbą ir daug daugiau laimė
Wiliiam F. J. Houuard
jo. Bet iš kitos pusės žiūrint,
Lietuviška pavardė buvo
nevisiems linksma. Kiti kriau
Vincas F. J. Kavaliauskas
čiai, ypač Talbot Co., kuriems
315 Broadway, So. Boston.
ir-gi buvo pasakyta grįžti į
darbą, nes viskas esą sutvar
kyta.
Panedėlio rytą sugrį
žo į darbą ir ką-gi rado. Ogi,
kad nebuvo sudaryta jokios
Kiekvienas rakandas pir
sutarties, bet tik norėta, kad
ktas mūsų kratuvėj ženklina
darbininkai sugrįžtų atgal i
taupumų
jums visiems
darbą, nes jau ir policija pra
IR
dėjo Talbot Co. prikaišiot, kad
Už kiekvieno daikto rasi mū
jų darbininkai per dienas ant
sų
gerų vardų, įgytų per 38
gatvių valkiojasi.
Vadovai
metus
teisingo pirkliavimo.
manydami kompanijai prisi
gerinti,
šaukia darbininkus
grįžti į darbą.
Yra kalbama, kad vadovas
lietuvių kriaučių buvo papirk
tas Talbot Co., kad jis sugra
žintų darbininkus prie darbo,
kadangi reikia drabužių, o
niekas jų nedaro.
Ištikrųjų, jeigu mūsų lie
tuvių kriaučių vadovas davėsi
save nupirkti tokiam kapitalis
tui, kuris šiandieną nežino
ne kur pinigus dėti, o vis gau
na daugiau nuo mūsų brolių į
lietuvių, kurie prispausti sun-'
kių aplinkybių, dirba idant Į
aprūpinti savo kasdieninius'
reikalus, tai toks vadovas •
vertas papeikimo. Negalima i
tikėti, kad lietuvis, savo bro-1
liūs darbininkus skriaustų, bet i
kas juos ten tuos vadovus ži

advokatas"

ATMINK.

•

Pranulis.
TECHNOLOGAI IR JŲ
IŠKILMES
I
Utarninko dieną atsibuvo
didelės
iškilmės surengtos!
Bostono technologų; iškilmėse į
dalyvavo daugybė žmonių ir Į
visas būrys studentų, kurie tą
mokyklų lanko.
L''’■
1^

Jonas Klimas
Kvietkų Isdirbėjas

Važiuojame ir {“kitus miestus
įei kiek brangiau nerokuodami

Esu sužeistas kareivis ir paliuosuotas iš tarnystės ant vi
sados.
Esu vienas, apie sa
vo šeimynų nieko nežinau. Kai
Lietuva buvo užmita, tai bu
vau po Varšava.
Nieko ne
žinau nei apie gimines.
Ap
sigyvenau Maskvoj. Atsiliep
kite. Adresas:

Priežastis uždarymo buvo štai
kokia: Molderiai buvo prisi
310 Broadway, So. Boston.
rengę eit ant streikų panedėli
Tel. So. Boston. 1385-R ir J642-R
Augustinas Slavinskas,
birželio 12 d., reikalaudami pa
Moskva, Selo Bogorodskoje, 2
kėlimo mokesties.
Bet kom
Proganaja uL dom No. 2, kv. 2.
panija sužinojus apie streikų,
AR NORI BŪTI GRAŽUS?
kuoveikiausiai išrašė ant dide
Jeigu taip, tai nusipirkite
Aš Konstantinas Masulis no
lės popieros pranešimų ir pri Mosties, kurią išdirba Menthola- riu sužinoti adresus:
kalė jį prie durių, kad žmonės tum Co. ir visi daktarai aptiekoa) Mikolo Baltakio,
praeidami galėtų matyti.
riai pripažįsta geriausia.
b) Antano Baltakio,
•
Ištepant moste veidą prieš ei
Tas parašas skamba šitaip:
c) ir Ciprijono Moliaukos.
Šita liejykla užsidaro nuo bir nant gult per kelis vakarus pada
Visi paeina iš Kauno gub.,
želio 10, 1916, ir bus uždary ro veidą tyrų ir skaisčių. Mostis
Mano adresas:
ta lig vėlesniam laikui, kada išima visokius spuogus ir dėmes
Gor. Velikije Lūki, Pskovsk.
kompanija duos žinot jog jau (plėtmus) saulės nuodegimus ir gub., V. Kanc. UpravL gurtalašus.
Kaina dėžutės $1.001
atdara.
mi škotą E. V. B. G-na Jakov

MŪSŲ KRIAUČIŲ VARGAI.

no.

čių ir Antano Vaskos, Marti
no Vaskoe, Juozo Vaskos, Jo
no Vaskos. Visi Kirsnos gmino, kaimo Barčių.
Mateušo
Ęriyiėko, «Juozo Krivicko, V.
Surdoko, Tamošiaus ŽiurausVėliau pranešime1 kaip tėis- ko, Antano Žiurausko.- Visi
Simno gmino, kaimo Miėtelicos. Rožės Strankauskp, Anielkos Strankausko. Atsiliep
kite visi giminės ir pažįstami.
Adresas:
Moskovskoj gub., St. LosinoLietuvys Graborius
ostrovskaja severnaja ž. dor.
Savelkovskoi proezd, dača B.
Vasilovno Nasilovo, Petru
Martinoviču Krivinskomu.

31 is

Co.

Merginoms, kurios nori būti
raudonos, mes turime prie tos
mosties pritaikytą odos pudrą;
vakare reik ištepti moste veidą, o
ryte patrint su mūsų pudru, vei
das palieka skaisčiai baltas-raudonas.
Tas pritinka ir vyrams. 50c.
ir $1.00.
Odos Muilas tikrai išgydo spuo
gus. jeigu jie nepaeina nuo sun
kios ligos.
Kaina 25c.
Jeigu jūsų kvapas dvokia,
mazgokite dantis kasdien su mui
lu.
Dantįs palieka balti ir kva
pas kvepiančiu. Muilo kaina 25e.
Pinigus galite siųsti money or
deriu ar 2-centinėmis stampomis.
J. RIMKUS,

Box 36, -::- Holbrook, Mass.

(70-83.)
Reikalinga tuojaus, lietuvė
mergina arba moteris, mokan
ti gerai lietuviškus valgius ga
minti.
Turi mokėti maž-daug
angliškai.
Taip-gi 2 merginų prie stalų
(vaiter’kų), turi mokėti ge
rai angliškai kalbėti.
Dar
bas ir užmokestis geras.

White Way Restaurant
savininkas

J. Jakubauskas & Co.
204 W. Broadway,
South Boston, Mass.

TAUTOS FONDO
ŽENKLELIAI —
ryti Bostono firmai
BOSTON BADGE CO.
Lietuvių tautiškos spal
vos, žirgvaikis ir parašai
anglų ir lietuvių kalbomis.
Puikiausiai tinka platinti
tarp amerikonų per Tag

Day.
UŽ 1 TŪKSTANTĮ —
TIK $7.00.
Adr.

294 Washington Str.,
Tel. Rom. 629

BOSTON BADGE CO.
Boston, Mass.

Atsišaukimas

levą, per peredači Konstanti
nu Sigiz. Masulisu.
Meldžiu pranešti savo adre
sus:
a) Petro ir Kazio Levuškų,
b) Povilo Remeikos,
c) Juozo Lukštaraupio ir
d) Antano, Vlado ir Juozo
Abejokų.
Šiuomi adresu:

Esu iš sodos Tarvidų, Žarė
nų par., mano pati Juzelė UĮ bartatė iš sodos Pupinių, Janapolio par. Šankias prie savo
giminių, draugų, pažįstamų.
Prašome atsiliepti ant šio adre
so:
tsGorod Vitebsk, v Ko
Ue,
ju
įju komandų. Ivanu

DR. F. MATULAITIS
Ofieoadynoe
1-3 P. M 1-9 P.M.

_ Gydo"visokias'ligas
Pri.lciraCAkiniui.

419 Boylston St, Boston, Mass.

M. A. NORKŪNAS
PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
naujų isra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
PRIE DORCHESTER ST.

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

Nederami*
nuo 10 vai. ryta
iki 4 vai. vakare.

Konstantas Piešas,

IŠMOK GERO AMATO.
Paieškau jauno vaikino,
dirbusio prie taisymo ir pentie
nimo vežimų ir automobilių
Gera proga gerai išmokti pel
ningo darbo tam. kurs jau nu
simano ir pripratęs prie to dar
bo. Atsišaukite:

Jos Bernotas,
611 No. River«?de St.
VVaterbury, Conn.

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

Nuo Reumatizmo
Nuo slinkimo plaukų
ir pleiskanų
Nuo kosulio, grippo
ir slogos
Kraujo Valytojas
Nuo saulės nudegimo
Bobro lašai
Nuo suirimo Nervų
Vaikų ramintojas
Pamoda plaukams
Nuo viduriavimo
suaugusiems
Nuo viduriavimo
mažiems

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

_ Skaitykite ir platinkite

TeL Oxford 4900.

J. P. TUINYLA

1.00

75c.
1.00
1.00
50c.
L00
i.00
^5c.
25c.

50c.
25c.

Gydanti mostis
nuo puekų
Nuo prakaitavimo kojų
Mostis ir skysčiai
niežų ir parkų

Velykas gyveno Hartforde,
“Darbininką.” Tegul jis ran
Conn. O dabar nežinau, kur
dasi kiekvienoje grinčioje.
jis randasi.
Jei kas žinote,
Jei prenumerata baigiasi,
tai praneškite arba pats atsi
tai negąišuodamas atnaujyk.
šauk. Turiu labai svarbų rei
kalų.
Už kų būsiu labai dė
kingas.

P. O. Box 81
Wilson Station,
"VVindsor, Conn.

x Vienatine Lietuviška

|

469 Broadway,So. Boston,Mass.

nus, iš Kaimo rėdybos, Uk Telephone So. Boston 605.
ANTANAS ŠAPAMS
mergės apskričio, Anykščių
valsčiaus, Ponenių sodžiaus,
meistras
nuoširdžiai prašau atsiliepti indeda telephonus, dengia stobrolio
Klemenso, pusbrolių, gus, ir atlieka visus staliorystės darbus prideramai.
giminių ir pažįstamų ant šio
KAINOS NEBRANGIOS.
antrašo: Rossija, Petrograd,

Paieškau P. Kelmelio. Prieš

:: MONTEL1

166 MELKOSE ST., ::

Petronis Vincas, Jono sū

Voznesenskji prosp. dom No.
15 kv. 8. Vikentij Petronis.

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

TEL. BACK BAY^2OC

Gor. Velikie Lūki, Pskov. gub.
V. kanc. Nabliudajuščago za
gurtami škotą Jakovleva, per
per. Ivanu Levuška.

50c.
25c.
1.00

Galima susikalbėti ir lietavisakei.

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai.
Po piety 1 iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Kk

Srec./n/stos.
akinius

H. S. Stone, Oph. D.
399. BROADVVAY.

Gyduolės dėl pataisymo
1.00
apetito
Gyduolės dėl suvalnimo
vidurių
50c.
Gyduolės nuo kosulio ir
sunkaus kvėpavimo
1.00
Gyduolės nuo vištakių
(eorn’s)
15, 20 ir 25c.
Pilės dėl Kepenų
ir Inkstų
75c.
Proškos nuo nerviško gal
vos skaudėjimo 10 ir 25c.
Gumas nuo dantų gėlimo 10c.
Tikra lietuviška Trejanka

25c.
Visokie kvepianti
muilai
10, 15 ir 25c.
Perfumos visokių gėlių 25,
50, 75, 1.00, 2.00 ir daugiau.

Taip-gi turiu gyduolių vėliausio išradimo, nuo visokių paslap
tingų ir kitokių ligų.
Jeigu norite gaut tikrus vaistus, kurie sugrąžintų jums sveikatą, kreipkitės pas mane, o aš užtikrinu, kad visame bus
sąžiniškai patarnauta.
RECEPTUS SUTAISAU TEISINGAI,
nežiūrint, ar jie būtų Amerikos ar Europos daktarų,
Gyduolių galite reikalaut ir per laiškus, o męs prisiusime jums
eipresu.
Visokiame reikale kreipkitės šituo adresu:

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway,kertė C St., So. Boston,Mass. J
C. & P. Telephone St. Paul 5347
GERA PROGA!
Gramatika angliškos
kalbos mokytis be mo
kytojo (apdaryta) ....... $1.00
Vaikų Draugas arba
kaip mokytis skaityti ir
rašyti be mokytojo......... 15c
Naujas Būdas mokytis
rašyti be mokytojo......... 10c
Aritmetika mokinimuisi rokundų, su paveik
slais (apdaryta) ................ 35c.
Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą ap
garsinimą iš “Darbininko”
ir $1.00 per money orderį,
tai gaus visas 4 knygas 60c.
pigiau.
P. MIKOLAINIS,

R. F. D. — Route 2,
Hudson, N. Y.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MscDONNELL, R. D.

PAIEŠKOJIMŲ SKYRIUS.
Uršulė Petrulienė ieško sa
vo vyro Ignaco Petrulio iš
Kauno gub., Novoaleksandrovsko apsk.. Rokiškio valš.,
sodž. Pagradzio, brolėno Pra
no Bareišio\r iš ten pat.
Russia, gorod Moskva, Selo
Bogorodskoje, Teatrolnaja ui
No 8, kv. 2, Uršuli Petrulis.

Savas Pas Savą Remkit Savuosius

GERIAUSIOS

GRABININKAS
IR
BALZAMUOTOJAS.
Pagrabus atlieku pigiai ir gra
žiau Esu išėjęs mokykloj tam tik
rus graborystės mokslus ir išda
vęs egzaminus. Siunčiu numirė
lius ir į kitus miestus ir pargabe, nu iš kitų miestų.
Tai-gi, vientaučiai, laidojimo
reikale visuomet kreipkitės
mane.

pas

Ofisas:
JONAS GREBLLAUSKAS,

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

LIETUVIAI PAS SAVUS.

Užlaikėm didžiausia krautuvę
f
PARMOS.
deimantų, laikrodžių ir visokiu
Norintieji pirkti gerų farmų
žiedų, siutui ir overkotus, duo
dam ant bargo ir ant išuiokesčių, su budinkais, Sodais, apsėtais
ant lengvų išlygų.
Reikalauja sjraa? soj»8 sojųjįpęiau jį sįvjįubį
me agentų kiekvienam mieste Su nebrangiai ant lengvų išmokėji
vienytų Valstijų ir Kanadoj, di mų, kreipkitės prie mūsų, seniau
lelį nuošimtį duodam perkup- sių teisingiausių farmų pardavė
’ianiR. didelį, naują
katalogą jų. Mes vienintėliai esame uždė-siunčiame ant pareikalavimo ui tojai ir apgyvendintojai didžiau
sios lietuvių farmerių kolonijos
25 <-entUR štampų.
Amerikoje. Apgyvendinome 360
• J. P. TUINILA.
■522 Washington St.. Boston
lietuvius farmerius, kurie trum
pu laiku rengiasi išleisti ScottPasiuvam drapanas sulig imh»ville, Mich. Amerikos lietuviams
ūkininkystės laikraštį. Ta didžiau jausios mados ir pagal Jūsų nor<x
sioji lietuvių farmerių kolonija
JONAS BERZELONIS A CX>. •
randasi ant gerų derlingų laukų
28 Chandler Str., Boston, Mms,
puikiausioj
apielinkėj
miesto
(Castle Sųuare’s Bloek’e.)
Scotville ir portavo miesto Ludington, Michigan valstijoje, Mason county. Toj puikioj apielin
kėj mes turime daugybę visokių
farmų parduoti, ant kurių galime
kelis tūkstančius lietuvių fa
pgvvendinti. Rašykite
indėdami už 4 eenuts
prisiusime

i* beturiu farmerių gy
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