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Ypatingą reikšmę kiekvie
nam žmogui turi Velykos! Tai
diena visuotino Kristaus vieš
patavimo ant žemės. Tikin
tis krikščionis pagarbins mirti
pergalėjusį savo Mokytoją, at
gaivins tikėjimą į savo prisi
kėlimą į amžinąjį gyvenimą.
Bet valdo Kristus Velykose ir
netikinčius. Ir jie tą dieną
džiaugiasi bent šešėliu to
džiaugsmo, kurį turi tikintieji.

Kaip Kristus po kančių kė
lėsi iš grabo, taip lygiai ir
žmonija kelsis iš bedievybės,
kelsis iš vergijos, priespaudos
ir iš visokių izmi} grabo, o tuo
metu nebebus ašarų nei vaito
jimų, visi giedos linksmą
Alleliuja, visi turinti gryną
sąžinę, visi susivieniję su
Dievu, visi Viešpaties Dievo
vaikeliai — visi žmonės viso
pasaulio gyventojai, o drauge
ir mums lietuviams darbinin
kams bus linksmybių dienos ir
negrės bado, nedarbo, streiko,
išnaudojimo, karo, žudynių ir
kitokių nelaimių baubai ir šmė
klos. Tiktai giedodami link
smą alleliuja padvigubinkime
'savo energiją auginime savo
Sąjungos skaitlingumu kuopų
ir nariu — būkime vyrais.

Į Jie džiaugsis Velykose gamtos
atbudimu į naują gyvUStpJie
gėrėsis maloniu pavasario oru
ir savo sieloje jaus kaž kokį at
gimimą.

Velykose visą žemę užvaldo
viena idėja — prisikėlimo idė
ja. Kristus žadina visus kel
ties iš žemumų, . silpnumų,
nuodėmių ir kilti į augštesnį,
prakilnesnį gyvenimą.
Tad kilkime. Kilkime vi
si, kas gyvas .
Kilkime tikintieji į savęs
tobulinimą, į kovą su žemumais ir geiduliais; kilkime į
nuolatinį, be atvangos, darbą
naudai mūsų artimų, mūsų vi
suomenės, mūsų tautos. Kil
kime į meilės darbus ir lai ta
meilė apglėbia ne tik vienodai
tikinčius ir manančius, bet ir
paklydėlius, nebetekusius ti
kėjimo ir doros. Lai mūsų
meilė sušildo juos ir patraukia
prie prisikėlusio Išganytojaus.
Kilkime darbininkai į darbą
savęs švietimo, tobulinimo, į
vienijimą visų brolių darbinin
kų ir seserų darbininkių po
galingos krikščioniškos demo
kratijos vėliava; kilkime į dar
bą, kad pašalinus nuo žemės
paviršiaus
visas
kruvinas
skriaudas ir išnaudojimus, bet
kad pašalinus tai ne kerštu, ne
kraujo liejimu, bet mūsų vie
nybe ir susipratimu.
Lai prisikelia ir tie, kurie
darbininkų ašaromis ir var-.
gaiš žaidė, kad patenkinus
savo žemus geidimus. (Žiū
rėk žinią iš Brooklyn’o). Lai
visi panašūs paklydėliai ingija
I daugiau meilės savo brolių
į darbininkų įr pasigailėjimo jų
vargų ir ašarų.
Lai prisikelia mūsų laisva
manių tėtušis Dr. J. Šliupas,
kurs ir šiuo Velykų laiku mėto
žaibus savo baisios neapykan
tos į Katalikų Bažnyčią, kurs
iškreipdamas nesąžiniškai mūĮ sų tautos praeitį ir aiškinda
mas klaidingai dabartį, sėja
nesupratimus tarp kitataučių,
gį vąin tikinčių lietuvių kata
likų įįįidžia skaudžiai Širdis.
-J užgauliodamas jų šventus jausJffluA' (Žiūrėk aprašymą jo praį Karnos Bostone). •

Lai prisikelia ir visi dr.
Šliupo pasekėjai, visi mūsų
laisvamaniai, kurie ta pačia,
ką ir daktaras Šliupas neapy
kanta katalikybės gyvuoja, ku
rie savo puikybėje ir apjakime
ėmė niekinti visą lietuvių kata
likų visuomenę, ėmė didinti
bedugnę, skiriančią tikinčius
nuo netikinčiųjų o tuo pačiu
save ilgam laikui, o gal ir ant
visados atskirdami visiškai
nuo tikinčios,
katalikiškos
Lietuvos.

Lai jų širdyse užviešpatau
ja bent pakanta tikinčiųjų, pa
kanta Bažnyčios ir dvasiškijos.
Kaip galėtume džiaugties,
jeigu Velykose neliktų nei vie
no lietuvio, kurio širdies neužvaldytų galinga prisikėlimo
idėja ir neinkvėptų jam noro ir
pasiryžimo kilti augštyn, pa
tapti geresniu, prakilnesniu.

Linksmą dieną apturėjom,
Kurios iš seno norėjom.

Alleliuja!

Gerbiamieji sesers ir broliai
sąjungiečiai ir sąjungietės ir
visi varguoliai, jūs vargo pelės,
darbininkai, lietuviai — kata
likai.
Linksminkimės ir džiaugkimės Viešpaties iš numirusių
prisikėlimo dieną apvaikščio
dami, švęsdami Velykų šven
tę' i

tenai ligos, tenai įvairių-įvai- vo Dievybės galybe, ir mes
Subatiniame “Darbininke”
riausios nelaimės viešpatauja .Tame viltį padėkime, ant jo tilps daug svarbių žinių apie
ir pasaulio valdovą-žmogų — atsidėkime, jį mylėkime visa karę.
ganubija, kremta, ėda, grau savo gale ir jausmais, iš nužia; paskutinius jo gyvybės I sidėjimų prisikeikime, *naujai
syvus čiulpia, jo sveikatos , persiimkime Kristaus mokslo
sultis, jo paskutines spėkas dil 'dvasia ir žengkime pirmyn... i
do, naikina...
pirmyn dorybėse, tobulybėje, i
' moksle, katalikiškai tautiška-' S. L. R. K. A. NARIŲ IR
0 čia apie mus kas darosi me susipratime, darbininkiško- ■
PRIETELIŲ ŽINIAI.
skurdas, vargas ir bėdos. Už se organizacijose— visose kul
Apie šio mėnesio pabaigą
dirbi žmogus tą keletą dolerių, tūros šakose, plačiausioje to į
i
tikimasi
pirmąjį Susiv. Liet. R.
bet prie nesvietiškos brangeny , žodžio reikšmėje.
bės pragyvenimo reikmenių,
Linksminamės mes ne iš to,,’ Kat. Am. organo numerį išleis
Naujojo laikraščio var
viskas tuoj ir išeina ir, žmogus to kad žmonija šiuomi bartu, ti.
tiktai esi tąja skyle, per ku šiais laikais pergyvena rasi das bus “GARSAS.” “Garso”
rią pinigėliai iš vieno kapita i vieną iš baisiausi!} kryžių ko redakcija pasitiki, kad Ameri
listo kišenės lenda į kito ir tik kie kuomet buvo ir bus pasau kos lietuvių visuomenė prie
tai tam tu čia ir esi reikalin lio tautų ir abelnai visos žmo lankiai ir su džiaugsmu sutiks
gas ir pageidaujamas šioje ka nijos istorijoje; mes linksmi- naująjį katalikiškų laikraščių
Redakcija
pitalo šalyje.
namėsi iš atgimimo žmonijos šeimynos narį.
taip-pat
tikisi,
bent
iš plunks
Sakiau, kad žmogus yra Viešpatyje Kristuje iš abelnai
ną valdančiųjų pusės, pasvei
pasaulio valdovas, bet tasai krikščioniškojo ūpo pakilimo, kinimų — pavvdale raštų, ko
o
ypatingai
iš
stiprėjimo
visa

pasaulio valdovas, nors ir
respondencijų.
Be bendra
taip daugelio vargų ir nelai me pasaulyje katalikystės.
Toji baisioji audra, toji kru- darbių viena pati redakcija
mių slegiamas, visapusiškai
viniausioji
karė atnešė neiš laikraščio užtektinai įvairiu ir
ganūbijamas, dar vilties į ge
indomiu neįstengs padaryti.
resnę ateitį neprarado. Žmo matuojamas nelaimes, atnešė Reikia, kad jai tame pagelbė
nijai vilties žvaigždutė spindė neišskaitliuojamus nuostolius,
tų visa bendradarbių ir kores
dama tebešviečia, blyksėdama bet atnešė taip-pat ir neapkai- pondentų armija; tuomet tik
žiburiuoja, o toji žvaigždutė ir naujamų pervartų virtinę ir tai laikraštis savo turiniu jau ne
yra ne kas kitas kaip tik mūsų vis, gerojon pusėn.
vienodą skaitytojų skonį galės
tikėjimas.
*
Matome atgimimą žmonių patenkinti.
valios net tokioje Maskolijoje,
Juo žmonija didesnes ne matome daug maž tą pat ir ki
Tai omenyje turėdamas, ir
laimes kenčia, juo tasai tikė tose viešpatijose, bet kas už kviečiu visus Susiv. L. R. K. A.
tinas labiau kįla ir apsivalyda vis svarbiausia, tai mes mato narius, prietelius ir katalikiš
mas nuo viso ko nereikalingo, me žlugimą išsigalėjusio mate kųjų laikraščių bendradarbius
negero ir ne visiškai gero — rializmo, organizuoto socija korespondentus talkon. Pasi
užspindi, užšviečia naujos jė lizmo iširimą ir kitus tiems pa tikėdamas greitos paramos,
gos šviesa, šviesa atsinaujinusi našius apsireiškimus ir daly prašau visus raštus, žinutes
siųsti naujojo laikraščio adre
kus.
Kristaus mokslo dvasioje.
Tiesa, žmonijos aukos dide su:
Prisikėlė Kristus iš grabo lės, bet ir vaisiai tų aukų di
“GARSAS,”
deli yra, ir, gal Dievas duos
ir numirusių t
4M
Grand
St.,
Brooklyn, N. T.
tai, kad nenueis veltui nei
viltį į • nemirtim
‘
i
vienas pralieto kraujo lašelis,!
ateitį...
nei viena nurėdėjusi per skruo-|

Naujas laikraštis

Y
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Lietuva
Pavasarį, Vasarą Rudenį
ir žiemą
-■v •

Skruzdės varną kaip pajuto,
Iš urvelių lyst sukruto.
r
Prieteliau, kame teisybė!
Skaisti saulė žemę šildo,
Tai ne jūsų nuosavybė.
Naikiu sniegą, ledą dildo.
Kaip tik augštyn ji pakįlą
Varnas skruzdę, kaip pamatė,
Šaltas vėjas tuoj sušįla.
Iš piktumo pasikratė:
Žemėj
vr’ tokia teisybė —
Visur dailu, visur miela,
Kas
didesnę
tur’ galybę.
Pilna džiaugsmo žmogaus siela,
Kad sušilo oras šaltas
Skruzdė tarė: esi niekas,
Ir sutirpo sniegas baltas.
Tu parodyk savo spėkas;
Nors
esu aš daug mažesnė,
Tą šiltumą visi jaučia,
Bet
du
sykiu galingesnė.
Vienmarškiniai lauke siaučia,
Orinčioj būti nieks nenori,
Imk sau lygų šmotą švino,
Visi mėgsta šiltam ore.
Nešk per šitą skruzdėlyną.
Aš sau lygų pasigausiu
Štai puriena geltonoji
Ir
podrauge nukeliausiu.
Plačiais lapais žemę kloja,
Krauna pumpurą prie lapo,
Skiečia žiedą, leidžia kvapą. Jei panešti,, negalėsi, •
•
Savo vaikus pralaimėsi.
Vanduo pelkėse pilkuoja,
Jeigu tu panešt galėsi —
Žolės slėniuose žaliuoja;
Mūsų kiaušinius suėsi.
Vaikai šlapi ligi keliu,
Varnui sutartis patiko,
Basi taškos prie upelių.
Džiaugsmingu balsu suriko:
Pirmas gandras mus atlanko, Dėl manęs spėkų užtenka
Paupyje štai jau slanko,
Tu, nabagėj esi menka.
Ilgas kojas pelkės’ maudo,
Girdams savo jis galybę,
"Ieško maisto, varles gaudo.
Pasikėlė į puikybę:
Lėkdams sparnus paplavina, “Skubėkie, vabale,” sake,
Nešti gūštą sau ketina;
“Gabenk tą šviną nuo tako.”
Krauna lizdą, pačią veda,
Kojoms griebė, snapu kirto,
Pati lizde kiaušius deda.
Per greitumą net apvirto.
Antras mažas vyturiukas,
Sutrupėjo nagos kietos —
Padangėje tankiai sukas,
Švinas nejud nei iš vietos.
■Civir, vivir nėra sniego,
Nuleidęs snapą stovėjo,
Artojėli, kelk iš miego.
Vaikus savo pralaimėjo.
i
Ir išgirdo artojėlis,
Skruzdė gabalą pagavo,
Kaip jį žadin vyturėlis;
Per skruzdyną nurungavo.
Taiso žagrę, eina arti,
Varnas kenčia sunkius laikus,
Su kaimynais susitarti.
Šaltyj peria savo vaikus.
Vietos vasarą negauna,
Pempė šaukia: klyvi, klyvi,
Skruzdės vaikus jam išpiauna.
Artojėliai, sveiki gyvi.
Nors ir tiesiai žengia, stoja, Šikšnosparnis nakties sargas,
kaukia klyvi kreiva koja.
Kaipo katinėlis margas.
It peliuks mažytis, plikas,
Tetirvinąs pabalyje,
Apie triobas naktį sukas.
Šiuldu, buldu vandenyje.
Žada kailinius parduoti,
Lakštingėlė gražiai gieda,
Savo pačią atvaduoti.
Dieną, naktį neužmiega.
Prastas,
menkas tas paukštelis,
Ir gegutė jau nubudo,
Tankiai maino žmonių būdą - Bet švelnus, dailus balselis.
Tai pravirgdo, tai ramina,
Vanagėlis augštai skraido,
Skaudžią širdį atgaiviųa.
Švilpdams jis vištas pabaido.
Sukukavo gale šilo — ~
Ir išvydęs, žemyn puola,
Daugel tinginių apvilo —
Greitai, smarkiai, kaipo uola.
^Gulint lovoj juos užtiko,
<adp tik vištą jis pagauna,
"Neturėjo nei skatiko.
' Drasko,plėšo, plunksnas rauna;
Špokas geras darbininkas,
Snapu mėsą sukapoja,
.. Jis nemėgsta būti dykas,
Plunksnas vėjas išnešioja.
Bėga rasa jis sušlapęs,
Cirkšlis čirškia - bus jau lietus.
YMisas juodas baltasnapis. i
Žaliavamis neša pietus.
T*
Kregždė gūštą lipdo dailiai,
Margasparnis miškan bėga
Ir balandžiai šneka meiliai,
Nor’ pridengt vaikus sermėga.
Genis stuobrį jau kapoja,
Tik viena pilka gegutė
Vaikams butą gatavoja.
Nenor būti ji motutė,
Vaikų
niekad neaugina
Pelėda dienoj nemato,
Kei jų peri, nei maitina.
Prieš saulelę galvą krato,
Kumpasnapė tankiai dairos,
Radus svetimą lizdelį
Akys didelės ir žvairos.
Paded savo kiaušinėlį.
I.

Strazdas mėgsta žalius krūmus,
Ant medelių taiso rūmus,
Antys ežerėliu plaukia
Krypu rypu, garsiai šaukia.

Svetimi tUr išperėti,
Ir vaikelį prižiūrėti.
Pražydėjo balta jieva,
Sužaliavo žalia pieva
Medžiai sprogti jau sujudo,
Kas tik gyvas atsibudo.

Žylė, starta ir nykštukas,
Geltonasis dagiliukas,
Lfbksmai čirška tarp krūmelių,
Ant skruzdyno, kaip ir talka,,
Suka gūštą prie kelmelių.
Bėga, neša, traukia, velka,

-

Nors neragin jųjų niekas,
Dirb, aukauja savo spėkas.

Šeimininkai triukšmą daro,
Galvijus į lauką varo.
-Su švęstoms žolėms aprūko
Nuo didžiulio lig mažiuko.

Kad galvijai būtų sveiki
Aprūkyti jiejie, reikia.
Mat išpildo atminimą,
Nuo senelių palikimą.
' 't

• _ . ’
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Piemenėlis bandas gena,
Daug kiaušinių išgabena.

Šeimininkė pamylėjo,
Porą kiaušių jam indėjo.

Avys eina su ėriukais;Tai su vienu, tai dvynukais;
Greitai bėga, žolės nori,
Šokinėja linksmai ore.

Paskui karvės ir veršiukai
Ant pat galo piemeniukai.
Išsivarę linksmai gano,
Įvairiais vardais pramano:

Tai Juodmargė, tai Žaloji,
Baltnugarė, Raudonoji,
Šėmis, Dvylis, Beuodegė,
Margašonė, Stačiaragė.
Grįžt namo jos pilnais šonais,
Pasitinka su uzbonais,
Šeimininkės pieno laukia
Pasitikt žalųjų traukia.

Mergos va prie vartų sukas,
Kad aplieti piemenukas,
Idant karves priganytų,
Daugiau sviesto padarytų.
Mergužėlė garbę gauna,
Jei ji piemenį nuplauna.
O jei sausas išsisuko,
Visi giria piemenuką.

reikalą jų mato,
Vartelius naujus pastato.
Ant meldimo neatboja,
Tik sesytes pagodoja.

“Klausyk Tadai,” tarė Juozas,
“Pražydėjo mūs arbūzas.
Nuskink kaip tavęs nemato
Kišk į aulą savo bato.”
f

Anksti švento Jono rytą,
Pakol rasa nenukrito,
Mergužėlės bėgo basos
Joms bepiga — šiltos rasos.

Mergužėlės lyses taiso Ir medeliais jas apkaišo.
Aplink velėnoms apkloja,
Akmenėliais apdėlioja.

Kaip į kaimą jie atvyko.
Mergų pulkas juos apniko,
Už skvernų nuo arklio traukė
Daugiau nieko nebelaukė.

Ir išbėgo jos ant lauko,
Linginėja po kelmynes
Gailią rasą rankoms brauko. Renka žemuoges, mėlynes,
Akis, veidus jos mazgoja,
Girtuokles, bruknes, avietes,
Trina, plauna basas kojasSpalgenas raudonas kietas.

Takelius švariai nušluoja,
Baltu smėliu išmiltuoja.
Po tam kvietkelius sodina,
Įvairiais vardais vadina:

•
Rūtos, našlaitės, razetos,
Plačialapės žalios mėtos,
Lipkanijos ir gvazdikai,
Nasturkos, margi žirnikai.

Vienu balsu visos tarė:
‘Kas tuos šposus šiąnakt darė.*
Visųpirma klausė Jono:'
“Kur padėjot jūs sijoną.”

Mat senelis joms pasakęs,
Reikia plauti rasa akys,
Kad niekuomet neskaudėtų,
Aiškiai ir šviesiai regėtų.

“Žinau ašen,” tarė Tadas,
“Kas visoj pasaulėj dedas.”
Juozas Tadą tuoj perstato,
Turi žiedą jis už bato.

Kaseles pagrįžę pina,
Ir darželyj kvietkas skina.
Pasirėdę kaip ir tyčia,
Pulkais traukia į bažnyčią.

Gluosnis, klevas, sadulė,
Karklas, elksnis, sketmedis,
Eglė, uosis, kadugis.

Rožės, jurginiai, lelijos,
Goštautai ir pinavijos.
Čebatėliai ir karkliukai,
Rausvi, balti dobiliukai.

Piktos mergos to ir laukė,
Batus Tado jos nutraukė.
Įtikėjo žodžiams Juozo,
Rado žiedą ten arbūzo.

Tėvas, motina, vaikeliai,
Senukės, žili seneliai;
Vaikinai merginų laukia
Po tam visi drauge traukia.

Drebulė, pušis plati,
Ąžuols ir vikšna stipri,
Medžlepis ir lazdinai,
Šaltakšnis ir putinai.

Aguonaitės, cibuliukai,
Sauležolės ir sūusiukai,
Šarkakojos melsvažiedės
Ir peliokas išsiskliedęs.

Linksmiu balsu visos tarė
Dabar rasim kas padarė.
Kaip tik kaltę sužinosim
Skersai kailį išvanosim.

Kur važiuoja, toli žymu,
Dulkių stulpai nuo vežimų.
Ten karieta prie karietos
Pėstiems eiti nėra vietos.

Aplink daržą auga jievos
O šermukšnės ten prie pievos.
Ir kaštanas tas plačiausis
Ir žilvitis kopuikiausis.

Parstupas ir naktinyčios,
Šabalbonai gale grįčios,
Kampuose žali medeliai
Maloniai kvepia žiedeliai.

Juoktis vaikinai pradėjo,
Kad tas žiedas neįspėjo.
Kaip nematė, taip nežino,
Kas sijoną pakabino.

Pasimeldę namo grįžta,
Visus kviečia, ką pažįsta.
Parugėje iš aplinkės,
Ten jaunimas susirinkęs.

Auga žalias diemedėlis,
Smidras, dygus erškietys,
Ir jazminas baltažiedis,
Bezdų kelmas išsiskiedęs.

Vaikai rytą atsikėlę,
Pasišiaušę, susivėlę.
Bėgo laukan pamatyti,
Kaip saulelė rėdos ryte.

Vasilkų vainikus pina,
Galvas puošia ir dabina.
Visi kvietkais pasirėdę,
Dainas traukia susisėdę.

Lapus, žiedus visi ruošia,
Gražiai dailiai gamtą puošia,
Šiam pasauliui viską rengia,
Puikiais rūbais apsidengia.

n.
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Žmonių motinos.

Vertė iš angliško PETRAS GURECKAS.
Vasarėlės puikus laikas,
Visi tikėjimai mokina, kad Viešpats Die
Visi džiaugias kas tik sveikas.
Nepagavus piemenėlių,
vas,
sutvėrė vieną vyrą ir vieną moterį. Po
Daug
linksmybių
žmonės
gauEina laistyt artojėlių.
dienų darbo Sutvertojas ilsėjos net per
šešių
[na,
Idant dirvos drėgnos būtų
kelis
amžius.
Dabar vidutiniškai motina gim
Gardaus kvapo priragauna.
Vasarojai neišdžiūtų.
do pasauliui septynis vaikus, arba ir daugiaus,
Kaip tik pradeda žydėti
Kaip atjojant juos pamatė,
po to ji visą savo amžį dirba, deda savo pa
Gėlės, oras im kvepėti.
Vandens kibirą pastatė,
jėgas, dėl vaikų savo vergauja, kankinasi ir
Akį veria jų puikumas,
Antrą rankoje turėjo,
nerimastauja.
Tų žiedelių įvairumas.
Pasislėpusi stovėjo.
Mes turim savo nacionalę “Motinos Dieną,”
Balti, mėlyni, geltoni,
Artojėliai gerai matė,
prie kurios ruošdamos, ta motina truputį ank
Juosvi, margi ir raudoni,
Kaip ji vandenį pastatė.
ščiau atsikelia negu paprastai ir darbuojasi li
Pirmas joja sau dainuodams, Rausvais, gelsvais vidurėliais, gi vėlyvo vakaro, net nakties, kol sekmadie
Žaliais, karpytais lapeliais.
Nieko nežinąs nuduodams.
nio rytas nepradeda brėkšti.
Skaitydami didvyrių gyvenimą randame pri
Bėg’ palikę jos darželį,
Iš kitos šalies atbėgęs,
dėta
ir keletą eilučių ir apie jų motinas. Kad
Mergužėlės į laukelį,
Antrasis ilgasermėgis
merginos vardas buvo toks ir toks, ji apsive
Pasikaišę sau sijonus,
Jis vandens nepagailėjo
dė su tokiu ir tokiu etc., bet šiandie jau jos nė
Kratvt
mėšlą
į
dirvonus.
Ir mergelę pūkšt apliejo.
ra pasaulyj; toliau skaitome vien apie jos sū
15?
Su šakutėms purto, krato,
Kaip pamatė šeimininkė
naus gyvenimą, ir jo darbus, nes jau jo mo
Dar
greitesnės,
jei
kas
mato,
Iš mergelės juokės, klykė.
tina mirė, turėdama amžiaus tiek, ir drauge
Idant gauti pagyrimo
Vaikai kampe susispietę,
su jos amžium pasibaigė viskas.
Nesilieka nuo vežimo.
Garsiai juokės, susirietę.
Šekspiro motina apsivedė su silpnų norų ir
Girdis džiaugsmas šeimininko, Vaikinai vežimus varo,
netikusios išvaizdos vyru, nepaisant tų vispu
Iš mergelių juokus daro,
Kad mergelei nepavyko.
siškų silpnumų, jo moteris išauklėjo pasauliui
Vienan kupstan jie vežimą
Artojėliai rankom ploja,
Šekspirą Kas per viena ta stebėtina motina
Kone visą iškabina.
Kad net rudis šokdams loja.
galėjo būti ir kiek jūs žinote apie ją!
Taip-pat Linkolno mdtina “Naney Hanks”
Mergužėlės labai pyko,
Mergužėlė greitai bėgo,
gali
sakyt, kad tai buvo milžiniška Amerikos
Nuo
vežimo
pasiliko.
Šlapia būti ji nemėgo.
moteris, tai pijonierė tiesimui tiesos kelio. Ir
Aplink šoko, net sukaito,*
Sausą šlebę užsimovė,
ji
apsivedė su prastu mažai išmanančiu žmogu
Neišpurto
kupsto
greitai.
0 sušlapytą padžiovė.
9
mi, bet ji davė savo sūnui Linkolnui stiprias
(
Vyrai pūdymą išarę,
Žąsinėlio linksma širdis,
fizikos jėgas ir milžinišką korporaciją Ji da
7
Taiso dalgius susitarę,
Kad žąsiukų balsas girdis.
vė savo sūnui sveikatą, bet drauge indiegė jam
Kaip tik vienas tuoj ir kitas Nes užsakė jau klebonas,
ir paskutinės savo valios užrašus. Kad pada
Kad netoli šventas Jonas.
Iš kiaušinių visi ritas.
ryti jį naudingu, motina sužadino jo energiją,
ir sudrūtino jį dvasioje, kad jis kariaudamas
Ir naktigoniai išjoja,
Čia vėl višta pašalėje
be baimės, atmokėtų už kiekvieną neteisingai
Prie
beržyno
apsistoja.
Su višteliais kapstinėja.
išlietą kraujo lašą žodžiu kad jis kardu ap
Ugnį
krūmuose
kūrina,
Kaip į daržą susivarė
galėtų pasaulio tamsumą. Ką-gi jūs žinote
Jie papartį skint ketina.
Daug blėdies ji ten padarė.
g
apie Linkolno motiną gal tik tiek, kad jos
Nes atsiminė kleboną,
vardas
buvo Nancy Hanks. Vienok ta moti
Gulbės, antys pakrantyje
Kad užsakė šventą Joną.
na nepakankamai yra minima istorijoje. Jei
Plaunąs, murdos vandenyje. Gi kaip sakė senas diedas,
gu ir tūkstantis žmonių girdėtų jos kalbą tai
0 ant kranto stov pikčiurna,
Pražydės paparčio žiedas.
manytu, kad tai koks milžinas-didvyris kalbą
Kalakutai plačiaburnis.
o ne moteris.
Kaip tik dvylikta atėjo,
i

i

Šeimininkai eina sėti,
Ieškot žiedo jie pradėjo.
0 bernai dirvų akėti.
Beieškodami paklydo,
Sėja avižas ir vikius,
Nesurado kur pražydo.
Linus,miežiusjcviečius, grikius.
Naktis šviesi, mėnesiena,
-Juodos varnos pulkais skraido, Nedykauja anei viena —
Kaip tik žemę pagamino,
Aiškiai šviesu kaip ir dieną.
Dirb
per
ištisą
jos
dieną
Pilką vanagėlį baido,
Pupas, bulbes pasodino.
Nesuradę žiedo grįžta,
Žydišką laiko vienybę,
Dygsta bulvės ir kanapės,
Voras tinklą pagamino,
Pašposauti pasiryžta.
Vis ant vieno ein daugybė.
Paskui pupos plačialapės.
Ant šakelės pakabino. •
T
Nusikirtę virptį ilgą,
Musė, skrįsdama per orą,
'Krykščia šarka ant tvoros,
Šeimininkė gale sodo
Prikabino šluotą smilgų.
Susipynė tinkle voro.
Nenustabdo uodegos,
Prisisėjo daug rasodo,
Viršuj kelnes užkabino,
Ant darželio atsistoja,
Idant daržą apsodinti
Gudrus voras to if lankė,
Prie darželio įsodino.
Uodegaite tankiai moja.
Ir kaimynes apdalinti.
Musės galvą jis nutraukė:
Antroj pusėj už seklyčos
Patsai ėdė vaikus šėrė,
C mergelės labai žiūri,
Kaip tik lyses pagamina,
Pakabino gale grįčios
Viri saldžiai kraują gėrė.
Nuo senovės burtą turi-:
\ Ropes, bastučius sodina.
Mergos platųjį sijoną
Į kur uodegą pnm< ja.
Morkus, ridikus karčiausius
Po piet voras vėl nesnaudė,
Mėlynais ruožais raudoną.
Tai iš ten svečiai atjoja.
Ir burokus raudoniausius.
Naują tinklą jisai audė.
Šeimininkė šiltam ryte
Žvirbliai girias: vyrai esam,
Uoliai dirbo kožnas voras,
Ir svogūnai ir arbūzai
Ėjo gyvulių varyti.
Kanapes mes drąsiai lesam.
Aptinklavo visas tvoras.
Ir česnakai, kukurūzai,
Kas ant virpčio ten baltuoja,
Kaip tik katinas atvyko
Ir aguonos ir agurkai
Jie pripynė tinklų aibes,
Vyro kelnės plevėsuoja.
Tai nei vieno jų neliko.
Visi auga lig vijurkai.
Vaikų paskleidė daugybes.
Antroj pusėje sijonas,
- Visi bėga, kaip iš dūmo,
Kur tik uodas pasisuko,
Baltai sodnas pražydėjo,
Plevėsuoja ten raudonas.
Į lankytę žalią krūmą. „
Į žabangus įsibruko.
Lelijėlės dygt pradėjo.
Šemininkė labai pyko.
Pasislėpę tykiai tupi,
Mergužėlės baigia austi,
Bitės pupuoles pajuto,
Už tas kelnes Šeimininko.
Vyriškumas neberūpi.
Nebe laikas staklės* snausti.
Skrist iš avilio sukruto.
Ir naktigonei pagrįžta,
Saulėje sparnus džiovina,
Juodas varnas prie eglyno
Savo brolių jos maldauja,
Save kaltai! pripažįsta.
Pradėt darbą jos ketina.
Nutūpė ant skrusdėlyno;
Jų prašyti nepaliauja,
Nusigandę miai traukia
Skruzde® sunaikint norėjo —
Kad darželį pataisytų,
Neša medų, korius daro,
*
Sunki
Kiaušius lesti tuoj pradėjo.
Sunki bausmė
bausmė Ijų laukia.
' Vargsta, triūsia, darbą varo. Dailius vartus padarytų.

Kaip pabosta jiems sėdėti,
Eina pasivaikštinėti.
Tai žirniauti, tai uogauti,
Arba krūmuos riešutauti.

■

į

Žaidža sau jaunimas gojuj
Kaip ir dangiškame rojuj.
Sielą džiugin jo puikybė,
.Tų medelių įvairybė:

Beržas,

liepa,

obelė,

s

Žaliam gojuj nusibodo,
Grįžt jaunuomenė į sodną.
Noksta grūšios čia geltonos,
Slyvos ir vyšnios raudonos.

(Dar ne galas)

U. GUDIENĖ.

savo vaidintuvės veikalo, tuom yra motina v
link sąstatos ir išauklėjimo savo sūnaus.
Puikūs miestai turi lygiai puikias savo did
vyrių stovylas ir paminklus, bet kur brangių
motimj stovylos. Paminklas išradėjo spaudos
Gutenbergo visą^trasburgo miestą puošią bet
niekur nematom jo motinos stovylos, net ne
žinom nei kada ji mirus.
Kada matome skulptūrą kuri rodo seną
moteriškę laikančią ant rankos skudurėlyj su
vyniotą kūdikį, sakome kad tai motina su sa
vo sūnum Linkolnu. Kas jai atidėkavos, jei
gu vergai yra liuosi, jeigu Valstijos yra Su
vienytos.
Tik viena Katalikų Bažnyčia turi augščiausią inteligenciją ir giliausią širdį, branginda
ma šalę Kristaus ir Motinos Švenčiausios nuo
pelnus. Kuomet matom šalę stovvJą_j|Kristaus, ir Švenč. Motinos stovylą ten jA. ma
tom prie jų glaudžentįsį didelį būrį ir pasau
lio motinų. Kur matome Michael Angelo sto
vylą “Pieta,” kur Motina Švenč. laiko ant sa
vo kelių Įnirusį už pasaulio išvadavimą savo
Sūnų Jėzų, ten jau matome ir stovinčias mū
sų motinas, aukojančias savo sūnus, o drau
ge ir juose sukrautą savo energiją savo jėgą
ir dvasią pasaulio pakėlimui.
Bet ar atsvė
rė kada pasaulis, kiek tos motinos jam yra ge
ra padariusios ir. kiek jis joms yra kaltas.
Kaip malonu prakalbėti už nuopelnus mo
tinų “Motinos Dienoje” ypač Amerikoje, kur
sūnūs tankiai apie jų visą amžį sėjamus žo
džius į vaikų širdis, pilnai užmiršta.

Motinų diena neateis per emancipaciją ir išsiliuosavimą nuo priderysčių, bet nebetoli to
ji valanda, kuomet pasaulis supras savo prie
dermes link motinų, už jųjų atmintiną pasitarnavimą.
Pagarba Motinos dienos ateina drauge su ci
vilizacija tautos.
Muzėjuose mes turim kaulų vyrų ir moterų
nuo penkių šimtų tūkstančių metų atgal, dėlto
mes žinom kad ir toje dienoje jau buvo motiną

kuri mylėjo savo kūdikį ir inkvėpė jam savo
malonumą.
Vienok tos motinos dabar vargs
ta tamsybėse taip vadinamoj šių laikų civiliza
cijoj.
Jos buvo užslėptos, kaipo uolos po van
deniu jūrių, kurios maudosi pietų saulės spin
duliuose.
Bet tos uolos pradeda rodytis ant
viršaus okeano vandens ir vos jas dangaus sau
lė palytės, gražūs kvepianti žiedų vainikėliai
Garsaus Napoleono tėvas ir-gi buvo žinomas
Motinos nuolatos
nusilpėlis, bet jo motiną dar būdama tik augštyn galveles iškels.
stengiasi pasaulio ateitį iškelti į šviesios sau
penkiolikos metų suteikė savo sūnui tvirtą kor
lės spindulius, tą tikrybę diena po dienai at
poraciją.
Ji davė jam pradines jėgas ir ge
ras civilizaciją trumpoj ateityj.
Nes žmogus
nijų. Ji sutaupė jam pinigų, kuomet Napo
tyra sąžine mato tą teisingumo ir pasaulio lin
leonas buvo šv. Alenos salos kalėjime. Beth
ksmybės motinų nuolatos paveikslą
Kad tą
oveno motina taip-pat davė pasauliui vieną iš
.lengviau pasiekus žmogus privalo žiūrėti ne
septynių didvyrių. Ji pati gi buvo neturtinga
tokią kaip jis yra dabar, toje sveikatoje, ta
vargšė ir kitų stumdoma tarnaitė.
me padėjime, bet kuomet jis buvo niekam ne
Prakilniausia dalis pasaulio istorijos, tai isnaudingas dar neatsakomos išvaizdos, vienok
toriaja didvyrių motinų, tik jos tarpe visos žmo
būdamas motinai brangesniu už viską siūbavo
nijos yra labiausiai paniekintos šiame gyveni
ant jos rankų nekaltybės sapnuose.
Kada jis
me ir užmirštos, joms mirus.
tai atsimįs, kad jis už viską yra motinai sko
Skaito, rašo knygas apie didvyrius sū
lingas, net savo gyvastį, tuomet savo motiną
nus, bet apie jų motinas nenori visai užsimin
laikys tinkamoj pagarboj ir nemokės atsakyti
ti, arba permažai paduoda žinių.
Tuomtarnei mažiausiam jos reikalavimui, nes jam bus
pą kad tai yra tikriausia tiesa ir faktą kad
svarbus kiekvienas motinos žodis.
Jeigu
žmogaus prakilnumas paeina nuo motinos įkvė
šiandien iš duobės kapų atsikeltų dešimt tūks
ptos dvasios ir suteikto sūnui išauklėjimo, —
tančių motinų ir paklaustų savo sūnų, ką jūs
kaip kad mėnulio šviesa yra vien atspindžiu
esat nuveikę dėl savo vargšų motiną kurios
šviesos saulės.
neturėdamos tinkamo valgio turėjo alkį kęsti,
Jęigu artistas nupiešia gražų paveikslą tuo
kad tik geriau kūdikius užganėdinus, tarpais
jaus jo išaiškinimui rašoma keli lapai, arba
nepriteko nei drapanos pasimainyti.
spauzdinama tomai knygų, o kalba ir gėrisi
žmonės, išgirskite, gilumoj sąžinės savą
juomi kone visas pasaulis.
Šekspiras parašė
balsą motinos gyvos, o gal esančios mirties
tragediją “Hamlet,” apie kurios piešiamus pa
veikslus ir karakterius įvedamų žmonių buvo pavojuje ir laikykite nuolatos savo atmintyje,
daugiau parašytą negu apie visus tuomi lai kad tarpais trumpoj ateityj iš netyčių neišgirstumėt graudingo užklausimo savo motinos: kąku gyvenusius Danijos didvyrius.
Kuom yra
artistas link savo piešinio, kuom poetą link gi jūs esat nuveikęs dėl manęs!
*>' G •
■ ■• ,

(VAIZDELIS IŠ GYVENIMO.) .
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Šeši, septyni metai atgal tūlą laiką, gyvenau
vienume iš didžiulių miestų valstijos Pennsylvanijos. Gi tame mieste pažinojau tūlą lietu
vį, kuris dirbo dirbtuvėje, kur kalė nuo plo
niausių ligi storiausių, retežius (lenciūgus).
Tuos-gi kuo storiausius retežius paprastai var
toja didžius laivus pririšti prie kraštų mostų.
Gi tas lietuvis buvo augalotas, tvirtas, it tas
mūs lietuviškas istoriškas tūkstantmetinis ąžuo
las Baublis apie kurį dainuoja mūsų poetas Dijonizas Poška. Tas lietuvis kalė retežius, ir
tai tuos kuostoriausius. Žinia, if daug uždirb
davo. Bet kas iš to uždarbio, kad jis buvo
’supančiuotas retežiais bąisios girtuoklystės.
Ak! kaip būdavo pažvelgi į jį, jo pačią ir*vaikus, tai net širdį suspausdavo skausmas, kad
žmogus taip gerai uždirbdamas atrodo aršiau
už paskutinį valkatą; o jo pati nudriskus, ap
šliurus, išblyškus, stačiai ta pasakiška raga
nė; vaikai gi basi, pusnuogi, ir rankioja plu
tas duonos iš “šliapo” — iš išmetalų; o jo uoš
vė, pačios motina ubagauja. Bet-gi kova už
būvį — rūpesnis dėl kasdieninės duonos kąsnio
prispyrė manę apleisti tą miestą. Ir neužilgo
toje kovoje už būvį, už tą kąsnį kasdieninės
duonos, aš visiškai pamiršau apie tą nelaimin
gą lietuvį girtuoklį ir jo, per jį, suvargusią
šeimyną.

ir vėl pradėjau garbinti Baehusą — girtuok
liauti.
Ir matyt už sulaužymą prisiekos sudė
tos prieš savo šužiedotinę, Dievas manę aplei
do — kaskart puoliau vis žemyn ir žemyn, ir
gale tapau girtuokliu pilnoje prasmėje to žo
džio.
Ar galite sau įsivaizdinti, kaip jau že
mai per girtuoklystę buvau doriškai nupuolęs.
Ak! Sušukęs, staiga užkando lūpą, bet su
siraminęs ir vėl prabilo, nužeminęs balsą, kad
apart manęs nieks neišgirstų jo pasakojimo.
Aš... aš... tarė, sykį buvau net, kad tik ga
vus prisilakti tos pragariškos smarvės — degti--

neprilygsta verkti.
Tiesa, verkiau ligi pat
galo pamokslo, matant tame pamoksle,' it veid
rodyje savo didį nupuolimą, savo nelaimę, bet
veikiau viduryje savo esybės — verkė mano
siela; gi bet verkti, kad žmonės matytų, nedaleidau, — laikiaus nuo verksmo visa savo energija.
Gi gerbiamas pamokslininkas užbai
gė pamokslą šiais žodžiais: “Broliai ir seserys
Kristuje! Vaikučiai mano! kad sugrįžus prie
Dievo, prie laimingo gyvenimo net ant šios
pakalnės ašarų, reikia išsižadėti, neapkęsti
nuodėmių, o ypatingai nuodėmės, kuri gimdo
visas nuodėmes, visas nedorybes, tai yra, gir
tuoklystės.
Gi žmonės patys per savę -yra tik
menki, silpni sutvėrimai — reikalinga čia
Dievo malonė, tat melskime Jo karštai, o ypatingai kuotyriausios Panelės Marijąs, Moti

girtuokliavimas ankščiau nedaleido jai pasiro
dyti su savo gabumais.
Pradėjome abudu
dirbti uoliai, pavedę šeimininkavimą uošvei,
apredėme tinkamai vaikus ir uošvę, o ir aš
pats apsivilkau kaip pridera žmogui; vakarais
ir šventadieniais sugrįžęs iš bažnyčios, kurios
tai nei vieno šventadienio jau neapleidome,
skaičiau gerus pamokinančius laikraščius ir
knygas; vaikai reguleriškai lankė mokyklą;
žodžiu, gyvenimas persikeitė kitokiu.
Na, ir
prie ^iso to, pinigai sparčiai pradėjo taupyties.
Praslinkus trims metams nuo mano su
grįžimo ant kelio doro, rimto gyvenimo turė
jau jau gražų pluoštą pinigų; su jais drąsiai
galėjau ką-nors pradėti.
Tat pasitariau su ge
rais pažįstančiais tą dalyką žmonėmis, ir nuė
jęs pas sąžiningą pardavėją, farmų, — nusipir

DR-JOS KURIOS “DARBI
NINKĄ” TURI PAĖMĘ
' UžORGANĄ.
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LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRJA VAKAR. PENNSYLVĄNUOJ.

Prez. — J. Petraitis,
1505 Carson St,
S. S, Pittsburgh, Pa.

Vice-prez.: — K. Smigelskis,

i

1 Eilėn St.,
Carrick Pa.,
t
Mt. Oliver St.

Prot. Sekr.: — J. Packevich,

2107 Wharton St.,
nes, pardavęs garbę mano pačios...
Buvo nos Viešpaties mūsų Jėzaus Kristaus, kad ji kau farmą su kalve. Dabar mums kuogeriauS. S. Pittsburgh, Pa.
tas taip: Vieną kartą jau neturėdamas pini nai ta Motina visų suvargusių, užtartų už mus siai sekasi: darbu abudu užversti; laikome dargų tykojau smuklėje, kad kasmors “užtriti- ir išmelstų mums malonę atgailos ir gero gy bininkus ir tarnaites; didesni vaikai atiduoti p Fin. Sekr. — Jos. Danksys,
138 So. 20 St.
tų,” ir pamatęs pas vieną, ne geresni už manę, venimo ateityje!” Visi puolė ant kelių; baž katalikiškas augštesnes mokyklas, su taip va
Iždininkas:
— B. W. Woshner,
porą dolerių, prašiau stiklelio degtinės, arba nyčia-suūžė nuo verksimo; o aš ir pats nežinau, dinamu internatu, delei auklėjimo ir pasieki
1514
Carson
St.
paskolinimo pinigų dęl jos, nes man jau smuk nesuprantu, kaip atsiradau beklūpodam<& prie mo augštesnio mokslo; o aš dabar važiuoju su
lininkai ant bargo nedavinėjo, mat, neatiduo- altoriaus Švenčiausios Panelės Marijos, karštai reikalu, dar dasipirkti žemės prie mūsų far- Direktoriai:
davau jau jiems skolos, taip buvau jau prasi besimelsdamas. Kaip ilgai meldžiaus tada, aš mos. Tiesa, pasidarysiu sau tuomi truputį J. Marcinkevicz,
gėręs ir ištvirkęs, kad net jau negodojau ir nežinau. Tik man besimeldžiant, pajutau skolos, bet tai' menkniekis, švilpauju!.. Gi
2106 Carson St.,
mano “geradarių” — smuklininkų, kurie ma ranką ant mano peties ir išgirdau malonų bal tik Dievas be nuodėmių, o šuo be skolos, sa
nę perkeitė į žmogalviją. Jis-gi nusišypsojęs są: “Brolau, turiu uždaryti bažnyčią.” Atsi ko liaudies patarlė. Ir tas tiesa. By tik man J. Janauskas,
75 So. 19-th St.,
it tas ispanų Don Žuan’as, tarė: “Gerai, aš grįžau — stovėjo zakristijonas su raktais, o r mano mylimai pačiutei Dievas nešvkštautų
tau “užtritinsiu” ir duosiu dar dolerį, jei tu žmonių jau nebuvo nei vieno. Grįžtant namon, sveikatos, o viskas bus gerai! Ak! mielas taM. Bražinskas,
man pavelysi su tavo pačia pasivaikščioti va suieškojau kešeniuose vos tik vieną centą, — mista, kada aš, o tai būna tankiai, užsimas1110 Freyburg St.,
landą, kitą...” Ir tą taręs vėl nusišypsojo už jį nupirkau popieros ir koTivertą, ir dar tą tau apie mano praėjusį bei dabartinį gyvenimą,
it demonas iš gelmės pragaro. Ant jo tų žo pačią naktį parašiau pas kunigą Saurusaitį mano omenyje tuoj užgimsta mintis, kad ger J. Kvbartas,
2115 Wrights St.,
džių ir šypsenos, manyje užvirė... Bet min laišką, nors be krasos ženklelio, melsdamas jį biamas kunigas Saurusaitis yra didžiu žmogu
tis apie degtinę, viską užslopino — užgeso patarimo, kaip tapti doru ir blaivu žmogumi. mi, didesniu net negu genijališkas karvedis, P. Kildušis,
*
manyje paskutinės kibirkštėlės doros ir žmo Gi ypatiškai pas ji eiti į svetimo kunigo kle visų, net ir priešų apotezuojamas — garbina
1811 Wharton St.,.
•
•
niškumo. Atsivedžiau jį į savo lindynę — pu boniją nedrįsau. Už trijų dienų iš Waterbu- mas kaipo dievaitis Hindenburgas. žodžiu,
Pittsburgh, Pa.
siau
sugriuvusią
lentų
sukaltą
lušnę,
ir
palie

ry
’
io
nuo
jo
gavau
pundą
knygučių
alkolizmo
gerbiamas kunigas Saurusaitis kaipo pirmas K. Vieraitis,
Praslinko suviršum penki metai, ir, jei kas
būtų man užminęs apie jį, gi būčiau niekaip piau pačiai eiti su juo ant valandos, kitos, ir klausime bei laikraščių su straipsniais apie pi.jonierius ant blaivybės platinimo dirvos tarp
1717 Arcena St.,
neatminęs. Taip tai išgaravo iš mano makau būti jam tuolaik paklusnia visame kame... kenksmingumą girtuoklystės; tie straipsniai Amerikos lietuvių yra savo rūšies dvasios mil
N. S. Pittsburgh, Pa.
lės tas garbintojas Bachuso dievaičio girtuok Bet, o Dievuli! net dabar kada atmenu tą buvo pažymėti raudonu rašalu; ir gavau laišką žinu yra didesniu doriškai, negu Hindenbur
lystės. Bet štai netikėtai susitikau su juo, bet prakeiktą vakarą šiurpuliai it elektrikos dirks- su patarimais. Tarpe jų%buvo ypatingos rūšies gas už savo nepriverstiną ir be nei kokių at Janitpr: — J. Tamkevičia,
2025 Jane St.,
jau ne kaipo su girtuokliu, o /toru blaivu žmo niai per visą mano kūną pereina. ■— Pati išgir patarimas, būtent, kad paprašyčiau savo darb lyginimų pasišventimą delei artimo sielos bei
Marshal:
—
dus
tą,
sugriebė
puodą
nuo
ugnies,
ir
tiesiog
davio,
kad
jis
mano
uždarbį
—
“
pėdę
”
pėtkūno
gerovės.
Mat,
Hindenburgą
aplinkybės
gumi. Dieną antrą kovo, šių metų (1917) aš
/
C.
Patckevich,
ūžtelėjo
verdančiu
vandeniu
Į
veidą
mano
gir

nyčioj po piet atiduotų ofise mano pačiai, o privertė prie veikimo, tai ir jo nuopelnas do
su reikalais važiavau į Chicagą. Gi ant vie
4908 Merriman St.,
nos stoties inėjo į vagoną gražiai pasirėdęs as tuoklystės sėbrui; gi laimė dar jo, kad su man vakare eilėje su kitais paduoti) tuščią kon riškai yra mažesnis.” Tą jam tarus, pamislimuo milžiniško ūgio ir gan nutukęs, ir atsiko spėjo užsimerkti, tai akys pasiliko čielybėje, vertą, tai mat, neturint pinigų manę pagun jau sau: “Taip, gerbiamas kunigas Saurusai M. Bražinskas,
1110 Freyburg St.,
sėjęs, sėdo ant sėdynės užpakalyje manęs. tik nuo viso veido nuslinko skūra. Aš gi tą da nevilios, negundys, o ir draugai sandarbi- tis yra didžiu dvasios milžinu, ačiū tik jam ir
Pittsburgh, Pa.
išvydęs,
puoliau
prie
jos
—
jinai
besigindama,
ninkai neturės progos šiepti, kad jau esu: “Po aš tapau blaivininku pilnoje prasmėje to žo
Trūkis tuoj pradėjo bėgti. Aš-gi perskaitęs
paskutines žinias apie karę išmečiau anglišką paleido į manę puodu, ir spruko per duris, bobos kuntapliu,” anot šiepėjų, nes nieko ne džio.” Man jau reikėjo išeiti į stotį. Pada
laikraštį per langą vagono ir išsiėmęs iš vidu užpakalyj savęs jas užtrenkdama; uošvė suri žinos, manys, kad metei gerti, ir pabaigtas viau jam dešinę atsisveikinimui vienkart dėko
rinio kišeniaus savo apsiausto dar neišskaitytą ko: “Gelbėkite!!!” vaikai suklyko nesavu hal kriukis. Paprašiau darbdavio — jis gi sutiko damas už papasakojimą istorijos savo gyveni ŠV. ELZBIETOS DRAUGIJOS
“Tautos Rytą” pakėliau jį prie akių, kad aty- su, man-gi ant to visko galva aps:tararavo. su mielu noru, mat, blaivas daugiau ir jam mo ir užklausiau, ar galiu tą aprašyti laikraš
VALDYBA HARTFORD,
Ir ką-gi pasakysite — pradėjau tyje.
Jis sutiko, prašė neišduoti jo vardo,
džiau prisižiūrėti jo viršutiniam gražiam pa Bet štai reginys atsimainė, kaip bematai pri pelnysiu.
CONN. \
veikslui. Bet štai pajutau sunkią, it meškos sigrūdo pilna buveinė mano kaimynų ir polic- vesti suvis kitokį gyvenimą: gavęs pirmą “pė pavardės. Tad užtyliu, nerašau net ir mies
Pirm. — Paulina Geležiute,
leteną, ranką ant mano peties, ir vienkart iš monų, ir dasižinoję apie mano niekšystę, pra dę,” nupirkau tuoj mano mylimai pačiutei ge to vardo, kur jis gyveno kaipo girtuoklis, kad
41 Capitol Avė.
Atsisveikinęs, išėjau
girdau balsą storą, kaip liūto riksmą tyruose, dėjo vanoti man kaili, mat nenorėjau pasiduot rus drabužius; jinai, gražiai pasirėdžius, ga jį nesukompromituoti.
Prot.
Rašt.
— Mare. Pateckaitė,
Būtų manę, dievaži, užmušę, lėjo drąsiai pasirodyti tarp gerų žmonių. Tuoj iš vagono ir nukreipiau mano žingsnius link
bet mandagų, tariantį: “Tamsta, tai jūs suareštuoti.
234 Park St.
lietuvis, ir dar blaivininkas?! Tai giliukis, bet pati manę atgynė, ir nedaleido į cypę in- nuėjo į didelę krautuvę, kur parduoda madi stoties namo, o mano omenyje tuotarpu skam Fin. Rašt. Veronika Šmitkiutė,
Ir kas-žin kaip būtų užsibaigęs mano nius moterių drabužius ir gavo ten darbą — bėjo be paliovos jo sakinys:.... “Kunigas Sau
kad susitikau su viengenčiu vienos su manim kišti.
4| Hungerford St.
vargingas
gyvenimas: desperacija, beviltė tur siūti savo namie puikias šilkines “dreses.” rusaitis yra... didesnis negu genijališkas...
minties ir idėjos — su blaivininku!” Aš-gi
Kas.
—
Felicija
Plikūnienė,
atsigrįžau, kad pažiūrėti ir susipažinti su ma būt būtų manę nugalabinus. Tris syk net mė Mat, mano žmona yra puiki siuvėja — modis- Hindenburgas. n
103 Bond Str.
Pasyvis Abstinentas.
no sankeleiviu. Bet jis pamatęs mano veidą, ginau pasikarti, apmąstęs mano gyvenimą. tė, stačiai artistė savo amate; tik tas mano
-------------kaip tai sudrebėjo ir išsižiojo iš nusistebėjimo. Bet ačiū pačiutei, kuri it ta šventa Monika,
Bet ūmai nusiraminęs, tarė: “O, tai tamsta, motina švento Augustino, to kuodidžiausio pitamsta, pažįstu jūs, bet neatmenu jūsų vardo, liorio šventos Katalikiškos Bažnyčios, vyrą
Skaityk Čia
pavardės.” Aš-gi tuoj jam pasakiau savo var pikčiurną ir girtuoklį nebarė, nekoliojo, bet
dą, pavardę, pridurdamas, kad jo nepažįstu. gražumu meldė, kad pasitaisytų. Taip ir ma
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
Jis gi meilingai nusišypsojęs, tarė: “Na, taip noji — vieton keiksmų, jinai meilingais žode
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai
dėl narni} statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers),
greit pamiršote tą garsų girtuoklį, kalvį len liais ir karštais bučkiais manę rūpinosi atvesti
Bostono
Vyčiai
rengia
milžinišką
ant
kelio
dorybės.
Gynė
nuo
desperacijos,
ciūgų, kurio vaikai iš “šliapo” rinkdavo plu
stogų dengė jų, gas’o pritaisyto jų, mūrininkų,
tas duonos, kad nenumirus badu.” Manė apė tos juodos bevilties; maitino, siuvimu po bistinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontraktorių.
mė dar didesnis nusistebėjimas negu jį — neno kį užpelnant, nes aš savo visus uždirbtus pi
rėjau tikėti savo akims, kad ypatoje tokio rim nigus pragerdavau; ir meldės, kad man Die
Spinininkai, piuklų aštrintojai ir raktų prito asmens būtų tas buvęs, taip sulig lenkų išsi vas suteiktų Dvasią šventą, kad pasitaisyčiau.
rinkėjai.
Sienoms popierų, langams uždangalai.
tarimo, užbaigtas girtuoklis. Jis gi meilin Ir jos pastangos apsivainikavo pasisekimu. —
Mūsų
sankrovos randasi šiose vietose:
gai šypsodamasis ir spausdamas man dešinę, it Kartą, jau jūsų, rodos, nebuvo mūsų mieste,
replėmis, savo milžiniška ranka tarė:/‘Sėski atvažiavo pas mus kaipo misijonierius pamoks
J.J. NcGowan Co.
te šalę manęs, garbus tamsta, gi žmonių vago lų sakyti labai gerbiamas kunigas Saurusaitis
ne taip, kaip ir nebėr — nieks nemaišys, tai iš Waterbury’io. Qi pati manę meldė, kad ei
265 Broadway,
So. Boston, Mass.
aš truputį apie save papasakosiu. Atsisėdau čiau jo pamokslų paklausyti, žinia, nieko ne
Sankrovos:
šalę jo -- jis-gi atsidusęs, prabilo šiais žo užsimenant, kad jis, it tas senobinių lietuvių
West Roxbury, Mass
džiais: “Mano amžiną atilsį tėvelis turėjo ma dievaitis Perkūnas mėto žaibus ir trenkia prie
471 E. Fourth St.,
So. Boston, Mass.
i
žą ūki, bet buvo tai žmogus rimtas ir darbš kiekvieno sakinio, aršiau negu vokiečiai į
941—943 Washington, St.,
Boston, Mass.
tus, o ypatinga jo dorybė buvo — blaivybė. francuzų tvirtovę Verduną, ant smuklių, kliuPearl St.,
Boston, Mass.
Visas pelnas nuo ge gūžinės skiriamas:
Tai mes pas jį būdami vargo nepažinome. Tė bų “špikizių” ir kitų visokeriopų lindynių, kur
366 Washington St.,
Dorchester, Mass.
velis mano tą gerai suprato, kad mes visi jo garbina Baehusą, — dievaitį girtuoklystės ir
NUKENTĖJUSIAI LIETUVAI.
686
vaikai iš ūkio negalėsime gyventi, tai kiekvie visų nelaimių. Bet kur tau! man bažnyčia,
Telephone:
350
So. Boston.
ną vaiką leido išmokti kokio-nors amato. Prie tikėjimas nuo keletos metų jau nerūpėjo. — ma
i
975-W
to, kiekvieną išmokino skaityti ir rašyti lie no dievu, mano idealu, buvo tiktai pasigert.
KELRODIS
SVEČIAMS
IŠ
KITUR.
Bet
pati
nepripažino
dar
viską
už
praloštą,
ji

tuviškai, lenkiškai ir rusiškai. Ir atydžiai tėmijo, kad mes neišmoktume rūkyti tabaką ir nai dar padarė paskutinį, ir tai kuosmarkiauIšlipę ant South Station imkit “eleveiterį” Į South ir
gerti svaiginančius gėrimus.* Aš, išmokęs sią ataką, ir tvirtovė mano užkietėjimo puolė. važiuokite iki Forest Hill iš ten paimkite karą į Charles Rikai visko amato atvažiavau į tą Jenkių šalį, — Prieš paskutinį pamokslą gerbiamo kunigo ver (West Rosbury), kuris privež jus tiesiog prie Caledonian
mat tėvelis negeidė, kad tarnaučiau eilėse ak Saurusaičio matant, kad prašymas paprastas Grove.
*
'
lų vergų Šiaurės Meškos — rusų kariuomenė nieko negelbės jinai puolė prieš manę ant ke
1

Lietuvos Vyčių Gegužinė

= Išvažiavimą =
Gegužio May, 30 d., 1917
Caledonian Grove Parke

Edward L. Hopkins

je.
Čia greit gavau sunkų, bet labai pelnin lių ir verkdama, pradėjo bučiuoti mano ran
Ak! mielas tamstelė, čia jau nedaturėgą darbą — pinigų uždirbdavau net ir perdaug. kas.
jau
ir
pravirkęs
it mažas kūdikis, griebiau už
Ir tai man buvo nelaimė — pradėjau po trupu
suplyšusios
skrybėlės
ir žaibu nubėgau į bažny
tį gerti. Gi iš pradžių išgerdavau tik alaus
Bažnyčia jau buvo grūste prigrūsta, ir
stiklą, antrą, o degtinės dar ir žiūrėti nežiū čią.
kunigas
jau buvo sakykloje, bet dar tylomis
rėjau. Bet kaip lenkai sako: “Nuo šiaudelio
meldės.
Aš-gi įsigrūdau į vidurį bažnyčios ir
lig arklelio,” taip pasidaro vagis. Taip-pat
ir iš manęs pasidarė girtuoklis.
Nuo alaus įsmeigiau akis į kunigą, išsyk manę apėmė
priėjau po truputį prie degtinės, iš pradžių juokas — girdi, ką toks liesas, suvargintas
stiklelį, toliau du, dar toliau tris, ketnrius, ant kūno ir apysenis žmogelis gali pasakyti,
o paskui jau ir gerai išmaukdavau to prakeikto kokįa gi stiprybė dvasios gali būti tokiame kū
skystimėlio, tos pragaro smarvės.
Bet kad ne, juk sako: stiprame kūne tik būna stipri
Bet apsirikau. — Pradėjo kalbėti, —
jau būčiau tada girtuokliu p'lnoje prasmėje to dvasė.
žodžio, tai dar toli šaukęs — dar vis proto išsyk patėmijau, kad tai milžinas dvasios, ir
nepragerdavau.
Būdamas jau tris metus to pradėjau jį gerbti, nors iš pradžių pykdamas,
je šalyje laisvės, susipažinau su mergele gra kad taip smarkiai, taip pašėlusiai be mažiau
žia mokyta, viešįyba, dora ir tyra, kaip tas sio pasigailėjimo bombarduoja alkolį, kurio aš
Sakau, bu
lašelis rasos rytmetyje ant lelijos. Neilgai tru kuodidžiausiu buvau garbintoju.
vau,
mat,
spindulis
šviesos
pasiekė
mano širdį
kus apsivedėme.
Aš-gi prieš einant į bažny
protą.
Vos jamtpakalbėjus
dešimtį,
čią, kad su ja susivienyti ligi grabo lentos ir __
j--.ii n -kokią
...
atsiklaupiau prieš ją, it prieš deivę visų do-' penkioliką minučių, pradėjau suprasti, kad jis
rybių ir grožės ir prisiekiau, kad mesiu visus sako kuotikriausią bei kuotyriausią tiesą. Prasvaiginančius gėrimus. Bet ar dalaikiau pri- dėjau verkti,- bet tuoj ligi kraujo užkandęs
sieką? Kur tau! — draugai pradėjo šiepti — lūpą, susiturėjau nuo verksmo, mat, vyrui
*
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362 Broadway So. Boston, Mass

----------------------- ■--------------------------------------------------------------------------------

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

Namai parsiduoda,

GAISRI,
SVEIKATOS,
SUŽEIDIMO,
APVILKTUS
STIKLUS,
(Plato glasa)

Bilietus galima gauti “Darbininke” ir pas Vyčių kuopų
narius.

1. Tautiški žaislai
2. Šokiai
3. Dainos (chorai, solo,
duetai)
4. Lenktynės
a)
b)
e)
d)
e)

vaiką
merginą
didelių vyrą
mažiukių moterą
vaiką.
*

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Basket-Ball
Drūtuolių imtynės
Base-ball
Virvės traukimas
c
Įvairūs monai
Prakalbos
Dribai
Monologai, dijalogai ir t p.
Svečią sumanymai.

UŽKANDŽIAI SKANŪS — UŽ PINIGUS.
BIL.1ETA.: i ^rai (merginai su vaikinu) 50c., vyrams 35c.,
moterims 25c'., vaikams 10c.,
\

•
.*

kambariai parendavojami.

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.

!

ii
i!

11
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Geriausias Lietuvis siuvėjas.
Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTONUS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia AmerikojeDarbą atlieku
< greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja, darbą pasiimu
ir pri
statau tiesiog į barnus.
’*■
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A K. MAZALAS,
94 JEFFERSON STR.'
HARTFORD, CONN.

Tel. Charter 4235-4.

z
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Eina iš So. Boston’o utarninknfa, kete
raidžia Am. Lietuvių Rymo Katalikų šv. Juozapo
Darbininkų Sąjunga.
'Prenumeratos kaina:
Metams tris kartus savaitėje... .................. ...$3.0Ų;
Užrubežyje metams........... ..... .. . į................. -

■ i

■

Kadkhgi apie, viską kalbama, irų viską aU
i .:t
------• tą
kreipiama
ątytia, į
pamiršti ir
apie
dafcfe?“kįte i
____
-Trai-j-T
en bene didžiausią turi interaaą cįv'"
yje ir "kurio vardas
garsiai ir plačiai skamba, tai spauda! Spau
dą šiandien valdo pasaulį ir be jos sunkus bu
rtų gyvenimas. Užtai veria apie aną nors trum
pai pasikalbėti, pasiteirauti.

i ■

—

'/laikomos gerų žmonių, kuriems tuose šlamšspaudoje garsina, ’ yįiką
per spaudą! r
apreiškia.
O kadangi jtagęįįHųM mūsų lai<
- tuose rengiamos yra pinklės. ’ Nevienas paė
męs kartais į rankas kokį tai popiergalį skaito
kuose skaito ar tai laikrašąįuą ar knygas, tai h
r:
ir. gardžiai juokiasi, nesuprasdamas to, kad
beveik visi mažiau* ar daugiau pasiduodą jpainjame
pats skaitytojas yra išjuokiamas irpanietekmei.
Mintis, garsinąs^ spaudoje prisik kinamas.
O to dar neganą kad jis įkaito to
savom ne vienas; o kuiii fąyu mintis garsina,
ingauna sau šalininkų. ■- Tolriū-teibūdu spaukį neva laikraštį, bėt už aną moka ir tuomi re
mia tą, kuris iš jo juokus daro.
Tai-gi aš
da turi suėmus-Tisui žmones po gayagląba. i.
manau, kad jau laikas mums visiems susipras
Klausimas dabar, kokiu ji yra mąsų glo
ti ir neduoti savęs apgauti kiekvienam, kas tik
bėju, ar ji yra. mums naudinga ar hlėdinga,
nori. Kam mums skaityti blogus laikraščius
ar gera ar bloga?
Ką mums spauda duoda?
bei blogas knygas, kad mes turime jau užtek
Ant šio klausimo dvejopai galima atsakyti.
tinai ir gerą raštų, kurie mums yra naudingi,
Viena spauda yra mums naudinga, gera, pa
mokinanti, pastiprinanti mūsų dvasią, suža
kuriuos mums skaityti neatbūtinai reikia. Te
dinanti mumyse stiprybę, pasišventimą labui
gul nei vienas nesiteisina tuomi, kad mūsų
spauda, kurią vadiname gera, arba geriau sa
tėvynės, labui* žmonijos, labui mūsų pačių.
kant katalikiška, yra sausa yra vien apie tą
Toki spauda vadinasi gera spauda, teisinga.
patį dalyką svarstanti, nes tas nėra tiesa.
Yra spauda mums ir blėdinga, aptemdinanti
Mūsą lietuviška, katalikiška spauda yra uži
mūsų protą, slopinanti mūsą dvasią, suke

. '‘ Nežinau, ar visiems yra suprantamas žo
dis
spauda ir užtai tuojaus nors trumpai paaiš
»■
“DARBININKAS”'
kinu, neatsižvelgiant į tai, kad tąsoje šio pa
(The Worker) ~
sikalbėjimo ir be paaiškinimo galima bus su
The Lithuanian tri-weekly paper. | '
prasti
apie ką kalbama. Žodis spauda reiškia
Published evftry Tuesday, Thursday, and Saturday by St.
knygas
ir laikraščius abu į daiktą suimtus.
Joseph’s Lithuanian R.-C. Association of Labor.
manti, įvairi ir kiekvieno reikalus svarstanti,
Spauda juos vadiname dėlto, kad jie yra spaus lianti mumyse gyvuliškumą, platinanti tarp
Subscription Ratesik
.
kiekvienam naudą atnešanti.
Už tai kas ne
dinami tam tikslui padarytomis mašinomis. To mūsą neapykantą ir ant galo pasmerkianti
Yearly• ti /O....ii.................................. • • .$3.0G
skaito geros lietuviškos spaudos, būdamas
trumpo paaiškinimo, • mano nuomone, užteks, i- mus pražuvimui be vilties išsigelbėjimo.. To
.lietuviu kataliku, yra kaltas ir pokiu būdu
6 months........................................................ $1.50
dant galėtumėm toliaus mūsų pasišnekučiavimą kia spauda vadinasi bloga, spauda nenaudin
pasiteisinti negali. Toks laikraštis kaip “Dar
ga, spauda melaginga, apvilinga. Iš to ma
Foreign countries yearly...................... .
.$4.25
sekti.
bininkas,” “Draugas,” “Žvaigždė,” “Pažan
tome, kad spauda, šiandien* taip garsi, yra
“DARBININKAS”
Pasiryžus kalbėti apie spaudą, žmogus ne dvejopa: gera ir bloga. Tai-gi kas nori būt
ga” pas kiekvieną lietuvį turi ateiti ir jojo na
242 W. Broadway,
South Boston, Mass.
žinai nei iš kurio šono, pradėti. Dalykas yra geru, tas turi skaityti geras knygas ir gerus
mus papuošti.
Ypatingai patartina skaityti
taip platus ir taip didelis, kad aną visą ap laikraščius; kas nori būt blogu, nenaudingu
“Darbininką,” nes tai yra geriausis mūsų
LIETUVIŲ DIENOS CENT- tent: “Lituanijai” $25.000; kalbėti reiktu keletą didelių tomą knygą pa nei sau nei kitam, tegul skaito blogas knygas,
draugas, kaip ir vardas jojo parodo.
Mote
“Globai” $5.000; visos gi liku rašyti. Nežiūrint vienog į taip milžinišką to blogus laikraščius.
RALIO KOMITETO NA
rims patartina užsirašyti dar nesenai išėjusi ir
dalyko, t. y. spaudos plotį ir didumą, aš trum
sios Lietuvon.
RIŲ PROTESTAS.
jųjų reikalus svarstantį laikraštuką po vardu:
Bet kas nori būt blogu? Kiekvienas be
pai žadu aną perbėgti gals nuo galo.
“Moterų Dirva.”
Kurie gi mėgsta juokus,
■ abejonės trokšta būt geru ir nors galvatrūkčiais
Iš pirmiau paaiškinto žodžio spauda kiek prie blogo bėgtų, tai ir tai nesakys, kad prie
Kun. Pr. Augustaitis,
tegul skaito “Žvirblį.”
Žodžiu, kiekvienas
Liet. Dienos C. K-to raštinė
vieno mintyje nenoroms veržiasi klausimas: i blogo slenka, bet visados tvirtins, jog prie
C. K sekr.
gal pasirinkti geroje spaudoje, ką tik jis nori
pirmininko p. J. S. Lopatto į“Kada ir kur spauda prasidėjo?” Nes mes gero laikosi. Paklausk kokio vieno: “Kodėl
ir kas jam patinka ir skaityti su nauda ir užgaliota šaukė C. K. _ posėdį į j
visi žinom, kad kiekvienas daiktas turi pra Tamsta skaitai šitą knygą bei laikraštį? Anas
J. Miliauskas,
siganėdinimu, tik šalin mesti tokius raštus,
Wilkes-Barre, Pa. kovo 11 d. 21
džią ir visados trokštam žinoti, kada tas bei nėra geras, anas Tamstos pražūties trokšta,
C. K. narys.
kurie yra prieš mūsų principus ir prieš mus pa
vai. po piet. C. K. kai kurie
kitas daiktas prasidėjo. Pav. jei pamatom mesk Tamsta aną!” Nekartą tokį gauni atsa
čius.
nariai atsisakė dalyvauti susi
žmogų, kuris mūsii atidą į savę atkreipia, tai kymą: “Visi raštai yra geri, taip ir šis laik
K. Krušinskas,
rinkime ir pareikalavo, kad po
Jei kiekvienas iš mūs stengsis platinti ir
C. K. narys. pirmiausia norime žinoti, kaip tas žmogus va raštis, bei šita knyga yra taipos-gi gera. Tamsėdis būtą atidėtas, nes skiria
skaityti
vien tik gerą spaudą, tai bloga turės
dinas, iš kur jis yra ir kokio amžiaus. Tas | sta man pavydi, kad aš daugiau nežinočiau už
moji susirinkimui diena kaipo
išnykti iš geros tarpo.
O juk kiekvieno prie
P. S. P-as V. Lukaševičius. pats apsireiškimas žingeidumo žmogaus ir čia
sekmadienis, labai neparanki C. K. iždininkas iš C. K. jau iš pasirodo. Žinome jau kas tai yra spauda, bet . Tamstą. Aš joje arba jame jokio blogumo ne-1
dermė yra blogą prašalinti, o gerą praplatinti.
kiekvienam katalikui C. K. na stojo Kun. d-ras V. Bartuška norėtumėm taipos-gi sužinoti, kada ir kur ji matau. ’ ’
Jei kas to nedaro, elgiasi ne sulig savo proto,
riui, juo labiau ji neparanki yra Europoje.
prieš savo sąžinę.
Toks atsakymas yra žinoma klaidingas,
prasidėjo ?
nariams kunigams. Be to, ne
Spauda ištikrųjų nėra dar sena ir jos gimi nes visi raštai t. y. visos knygos ir visi laikraš
Užtai pasakykim sau kartą, kas link spau
buvo visai pranešta, kokiu tik
čiai
nėra
anaiptol geri. Delko anie nevisi yra
mo
diena
pasirodo
vos
penkioliktame
šimtme

dos, kad vien tik gerus laikraščius ir geras
slu minėtasai susirinkimas šau MOTERIS DUODA GYVENI tyje. Tuomet t', y. 1450 metais vienas vokie geri, tuojaus pamatysim.
knygas
skaitysim, o blogų nei į rankas neimMĄ
VYRUI,
O
VYRAS
kiamas. Vienok,, kaip C. rašti
Kiekvienas
iš
mūs
sutinka
ir
pripažįsta,
tis
išrado
mašiną
spausdinimui,
ir
nuo
to
ži

MOTEREI.
sim.
nė kovo 14 d. praneša, susirin
nomo laiko spauda pradėjo augti.
Tas atsi kad nevisi žmonės yra geri; kad tarpe gerų yra
kimas įvyko iriame net daly
LONGINUS.
Moterystė — gyvenimas vy tiko Europoje, Vokietijoj; randasi tečiaus ir blogų, kurie blogai mąsto, blogai daro, blo
vavo pašaliniai asmenį s.
Į laikraščius arba knygas rašo
ro ir moteries — yra nepada nekurie istorikai, kurie spaudos pradžią atran gai elgiasi.
kas
nori.
Žmogus-gi
blogai visame elgdama
Todėl, mes, C. K. nariai, linamas atskirai. Juodvieją da Azijoj pas Chinus jau 12-me amžiūje. Ir
protestuojame prieš C. K. pir gyvenimas yra susijungęs lyg tas gali būt tiesa, nes kaip chiną visa civili sis, arba blogai mastydamas nieko gero para
mininko tokį pasielgimą ir su mašina, kuriai ratas ratą su zacija daug senesnė už Europiečių, tai ir spau šyti negali, nes tai būtą raštas priešingas pa
čiam rašytojui. Daleiskim kad girtuoklis rašo
sirinkimo kovo 11d. nutarimus ka. Vienas antram patarnau dai reikėjo anksčiau pas juos pasirodyti.
Žmonės, kurie gyveno pirm atsiradimo knygą arba straipsnį į laikraštį. Juk nei vie ATSIŠAUKIMAS Į DARBI ties. L. D. S. Chicagos Aps
laikome nelegališkais. Tai- dami veja gyvenimo siūlą.
Vyras
dirba
dirbtuvėse,
spaudos,
visame vartojo raštą. Knygos tuo nas iš mūs nepasakys, kad toks girtuoklis ra NINKUS IR Į DARBININ- . kričio susivažiavmas suprato
po gi išlaidą susirinkimo įvykbankuose,
ant
ūkio
ar
kur
met buvo rašomos plunksna ir tai paprasta žą šo knygą apie blaivybę. — Ir ištikrąją pats
dinimui, jeigu jo$ buvo pada
svarbumą šio reikalo ir nutarė
KŲ PRIETELIUS.
rytos, neužgiriame ir griežtai kitur. Moteris prižūri ūkį, sine, nes plieno plunksnos tuo laiku nębnvo rašėjas patvirtins, kad jis stengiasi parodyti
dėti visas pastangas, idant
Nors Amerika vadinama,' kuolabiausiai praplatintą vei
tvarko, vaikus daboja, valgį žinomos. Tokios rašytos knygos buvo bega pasauliui iš prityrimo, kad alkolis nėra nuo
reikalaujame, kad:
■
gamina, apskalbia, drabužius lo brangios ir tik turtingi žmonės galėjo turė dai bet vaistai. Rašyti vienog ir spausdinti “aukso šalimi,” bet darbnin-1 kimą L. D. S., idant kuodau1) C. K. pirmininkas šauk pataiso ir taip toliau. Taip ti laimę nusipirkti knygą. Apie laikraščius knygas bei laikraščius visiems galima kaip ge cą būvis čia yra labai sunkus į giausiai pritrauktą į ją lietudamas komiteto posėdį patsai kad retai tiksis, kad samdyta tuomet kalbos nebuvo, nes beveik negalima bu riems taip ir blogiems, ir ištikrąją visi kas tik ir nuolat blogėja. Priežasčių vią darbininką. Šiam dalykui
arba per raštinę praneštą vi jos vietoj tarnaitė galėtu jos vo tiek jąją prirašyti, idant kiekviena^ galė nori ir gali rašo ir tarp žmonių platina savo šio liūdno apsireiškimo yra pasekmingiau atlikti tapo iš
siems nariams susirinkimo tik darbą padaryti.
Iš to aiškiai matoma, kad tarpe daug. Svarbiausios bene bus rinkti tam tikri organizato
tą aną nusipirkti. Svarbesnius atsitikimus nuomones.
slą, »ir tiktai gavęs narią di
Tiesa, vyras tarp paprastą tais laikais žmonės žodžiu vienas kitam apsa gerų raštą yra ir blogu. Taipo-gi viršui mi šitos: menkas užmokesnis, sto riai. Tai-gi šiuomi mes krei
džiumos pritarimą paskirtą darbininką šeimynos Amerike kydavo; miestuose garsindavo anas, t. y. svar nėjau, jei nenorint palikti blogais, blogus raš ka apsišvietimo ir neganėtinas piamės į lietuvią išeivijos vi
jam laiką, bet jokiu būdu ne dirba tankiau sunkesnius dar bias žinias susirinkimuose bei ant lentą paskir tus padėkim šalin ir skaitykim gerus, kurią darbininką susiorganizavimas. suomenę prašydami labai rei
šventadienyj.
Delei negirdėtos maisto ir ki kalingos pagelbos lietuvią ka
bus, bet jis turi ir didesnes tose vietose, panašiai kaip šiandien daroma su turime begalinę daugybę.
Nekurie sako, kad blogi raštai negali jąją tą reikalingianusią žmogaus taliką darbininką organizavi
pajėgas. Sulyginus moteries telegramais.
"2) -'Susirinkime neprivalo būt ir vyro pajėgas pasirodo, kad
į
blogus
paversti, nes jie ką skaito netiki tam. gyvenimui dalyką vargų našta
Išradus mašiną spausdinimui veikiai vis
^keliami klausimai nieko bendro vyras lengviau dirba. Nes kas persikeitė. Iš pradžios knygos it grybai Bet tokie stambiai apsirinka, tvirtindami kad pastaraisiais laikais dar labiau me. Pirmiausiai prašome į■ neturimieji su “Liet. Dienos” moteris nors dirba lengves iš po lietaus pasipylė po visą Europą, ir vietoj blogi raštai neturį intekmės ant jąją. Raštas padidėjo, dar skaudžiau kan vairią koloniją veikėjus-kalbė^Tkalais ir Wilkes-Barre, Pa. nius darbus, bet kadangi ji tu pas vienus turtuolius, pradėjo jos lankytis taip- ant žmogaus turi tokią (jei nedidesnę), intekmę kina nuvargusius - sąnarius. tojus sakyti prakalbas apie L.
visuotinojo susivažiavimo nu ri ne tik dirbti, bet ir turi sa pat ir pas beturčius. Laikui bėgant pasirodė ant žmogaus, kaip turi artimas draugas. O Vargsta, aimanuoja visą tau I). S. naudingumą ir paskatin
statyta C. K. veikimo progra vo kraujo naujai gyvybei teik ir laikraščiai. Išpradžios žinoma jie buvo lei kokią intekmę turi draugas ant draugo, tai tą darbininkai, bet lietuviams ti žmones tverti kuopas tosios
ma, nes to ikišiol nebuvo lai ti, kas atima jėgą, tai ir tie džiami tik vieną kartą savaitėj ir paduodavo mes žinom iš lietuviško priežodžio: “Prie ko darbininkams dar blogiau pri darbininką Sąjungos ir kuoskaitlingiausiai rašyties į ją.
kytasi.
" ’ ■ ‘-;'1
lengvi darbai todėl moterei y- paprastai tiktai žinutes. Neilgai vienog tru- pritapsi, tokiu ir pats patapsi.” Ir ištikrų- sieina, nes mums reikia rū- Antra, gerb. klebonus ir kitus
3) “Liet Dienos” aukomis’ ra sunkiau pakeliami, negu <us visokie vertelgos, pirkliai ir jiems panašūs ją taip yra. Nevienam iš mūs pačią teko gir pinties ne tik apie save, bet ir svetainią savininkus bei globo
jradėjo po laikraščius garsintis su savo Viso dėti sekančius, bei panašius žodžius: “Tai bu apie savo brolius pasilikusius tojus nuoširdžai prašome dovanebūtą padengiamos lėšos nie sveikam vyrui sunkesni.
Tokiu būdu moteris neša riais užsiėmimais; laikraščiai greitu laiku su vo labai puikus žmogus, bet susidėjo su tuo Europoje, kuriuos spaudžia nai suteikti vietą agitatyviško bendro neturinčios su“ Liet.
Tai-gi1 koms prakalboms su tikslu pasunkesnę gyvenimo naštą, ne rado daug savo šalininką ir, vietoj kas savaitė, valkata, girtuokliu ir ištvirko,” arba “jis bu dar didesnis vargas.
Dienos” reikalais.
gu vyras. Vyras moterį mai pradėjo eiti tankiaus ir net kaip kurie iš jų vo labai geras, bet pradėjo skaityti visokius meš privalome kuogreičiausiai
4- “Liet. DiedoS” auką ir iš tina tik duona, o moteris vyrą kasdieną. Šiandien turime tokių laikraščių, raštus ir išėjo iš kelio.” Iš tą poros pavyz subrusti ieškoti priemonių pa' didinti L. D. S. Trečia, drį
laidą būtą parengta smulkme maitina ne tik duona, bet ir kurie išeina net tris kartus į dieną ir kiekvie džių aiškiai matomos pasekmės iš blogą raštą gerinti savo būvį, privalome stame prašyti visuomenės ir
pinigiškos paramos, kadangi
niška atskaita ir.visiems C. K. savo kraujo jam yra suteikus. nas toks leidinys turi savyje 16 puslapių arba skaitymo.
pradėti smarkesnę kovą už
išlaidos nemažos (kelionės iš
nariams jąją cjižgyrus, būtą
Kartais atsitinka, kad geras raštas gali žmoniškesnes gyvenimo sąly laidos kalbėtojams ir tt.). Čekį
Milžiniški žinoma tokie laikraš
Todėl sakymas,, būk vyras ir daugiau.
paskelbta spaudoje.
Kadangi susispietus į
moterei gyvenimą tik duoda ir čiai turi begalo didelį skaitlių skaitytojų ir už žmogui neišeiti ant gero, jei anas nebus pri gas.
malonėkite išpirkti vardu L. D.
krūvą
darbas
kur kas pasek5) “Liet Dienos” surinktos ją maitina, o moteris tik val laiko po keletą tūkstančių darbininkų.
Nors taikintas prie skaitytojo proto gabumo, prie
S. Chicagos apskričio kasinin
Tai-gi skaitant reikia išsi mingesnis, negu veikiant ats ko M. Mažeikos ir nusiųskite
aukos privalo būt kuogreičiau- ganti, yra tik sena tuščia pa visur šiandien spauda civilizuotame pasaulyj jojo apsišvietimo.
siai išsiąstos sulyg C. K. nuta saka daugiau niekas.
labai prasiplatinus, tai vienog niekur ji taip rinkti tokius raštus, kurie mums yra supran kirai, tai norint pakelti savo jį raštininkei M. L. Gurinskairimo saąąio 16 d. 1917 m., būplačiai ir tokiame įvairume nėra pasiskleidus, tami, iŠ kurių-mums įgali būt nauda. Žodžiu gerbūvį, mes primu-pirmiau- tei (3347 Auburn avė., Chiea
Birutė.
kaip Suv. Valst. šiaur. Amerikos. Jau 1902 sakant reikia sutikti sū mums gerai žinomu lie siai privalome susiorganizuoti, go, UI.).
s
priežodžiu: “Sulig nosies turi būt ir ta- sutverti vieną galingą kūną.
metais Suv. Valstijose buvo 22.312 įvairių lai- tuvišku
------ sulig
-* mūs supratimo tjJ^ Vrsi
HeeMMNMNMMMNIMMMMMMMMMMMNMMee kraščių įstaigų su $292.517.072.00 indėtų pini-’—
Mes tvirtai tikime, kad šis
boka,” reiškia
būt Prigulėdami visi į savo orga
pritaikytas
ir
skaitymai.
I
Iš
tok:
Kas nori vie gų. Spausdinimai tų visų įstaigų tais mėtau;
skaitymas, JJš tekio skaitymo nizaciją mes greičiau apsišvie- atsišaukimas nepasiliks be vai
L ąut-TSUStą griūva doną žvirblių.
sime, didesnė bus vienybė tarp sią ir geros valios žmonės pa
internacionalas'smunka, o Dė toj margučią rahdoną “Žvirb 1902, buvo apkainuoti $347.055.050.00 veftės, mums nauda bus milžiniška.' "'ū.
«
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Bet
dabar
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iš
dė Jackus vis eina stipryn. Jo
medegos spausdinimui išvartota už $86.856.^feužmįrš- 290.00; darbininkams išmokėta buvo $119.340.- tokios daugybės knygų, laikraščių ir visokių apsvarstyti visus būdus page vius darbininkus
respublihtojl
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Darbininkų reikalai

linksmiau Či
Dėdienė J

“ŽVIRBLIO”
velykinis nume
ris jau išėjo iš
spaudos. Reika
laukite tuoj&tts.
Yra begalo gra
fus ir
mus
staukite šiuo

SoBosUa,
“Žvirblio

a
ir 608‘.00 ir visokiems kitiems reikalams išleista raštų galima išsirinkti, kurie yra geri ir nau
Lengvas da
$55.897.529.00.
Tai matot, koks tuomet jau dingi mums ir kurie gi blogi?
Nori išsirašyti laikraštį, pirkti knygą
buvo milžiniškas prasiplatinimas spaudos. Bet lykas.
nuo tų laiko iki šiai dienai jis dar labiau išsi arba skaityti ir nežinai kokios ana yra pakrai
pos, kokios dvasios, paklausk patyrusio žmo
kerojo.
&
Priežastis tokio nepaprasto išsivystymo gaus apie aną, o jis Tamstai suteiks reikalin
Tokiu bhdu Tamsta išvengsi
spaudos guli įvairiuose
vairiuose Šaltiniuose, kaip tai ga informąciją.
klaidos/
Arba
vėl
jei kalbama apie knygą, rei
apšvietoje, prekyboje, įvairiausiame išdirbikia žinoti, kas aną
me įr nepaprastoje daugybėje įvairiausių i$ra- —
Tarp mūsą’tiettrčią sį da nors nėra dar
dimų. Ta pati mašina spausdinimui išrasta 15
labai
prasiplatinui, tefianš^u'yris pusėtinas
amžiūje taip mūsų laikuose yra persikeifusi,
kad
i beveik nepanaši į pirmutinę.
Šian būrelis ir mūsų tautiečių, kurie supranta svar
Tai-gi stengiasi kiek
dien
matyti net tokių mašinų, kurios į bą ir naudą spaudos.
galėdami
mūsų
broliai
lietuviai
nepasilikti už
v
idą laiko gali atspausdinti, sulankstyti ir
pril
egzempliorių į pundelius sudėti 96.000 pakalyj kitų tautų, stengiasi juos, pavyti, su
Bet ant
egzempliorių, 16 puslapių didumo laikraštį! jomis susilyginti.
spaudoje
atsirado
šiūkšlių,
N<lestebėtina užtai, kad nekurie laikraščiai net
Ant >risų metų
3J&K
ū8 (ir daugiau) į dieną išleidžiamu
išleidžiami.
kartūs
, kurie neužsitarnauja vardo’.
$1.00.
Spaudos jntekmė šiandien yra nepaprasta.
BOOOMINMOOOMOOOOMOMOMMMmAmIv Kas ką mąsto, kas ką žino, ką supranta, ką
turi, ko trokšta, ko--ieško, ką atrandi tij

Velykoms kitę sykiu
rau- skambučių prisi

ymu

ž&'si®

SS

rinti savo būvį. Amerikos
lietuviai katalikai darbininkai
jau turi savo organizaciją, ku
rios tkslas yra sumažinti var
gą darbo klasės žmonių ir su
teikti jiems kuodaugiausiai ti
krosios apšvietos. Toji orga
nizacija tai Lietuvių Darbinin
kų Sąjunga po globa šv. Juo
zapo.
Nors jaunutė L. D. S.,
bet plačia vaga varo išganin
gą darbą ir jau didelį kaičių
darbininkų suorganizavo po
savo vėliava.
Bet daugelis
lietuvių katalikų darbininkų į
ją nepriklauso, nežino bei ne
supranta jos naudoek
Juo
daugiau L. Dk/S. tarės narių,
[»
__
juo ji bus nai ”
<•

«>

I

Te nebūna nei vienos lietu
vių kolonijos Amerikoje, ku
rioje nebūtų L. D. S. kuopos.
Visiems lietuviams darbi
ninkams katalikams priedermė
yra prigulėti prie šios sąjun
gos, labiausiai rūpinančiosios
pagerinti mūsų būvį.

L D. S. kuopą gah sutverti
penki žmonės užsimokėję po
vieną dolerį. Čarteris gauna
mas nuo L. D. S. rašt. J. E.
Karoso (242 W. Broadway, So.
Boston, Mass.). .
Reikalaujantieji pagelbos su
organizuoti naują kuopą, gau
ti kalbėtoją ir kitokiais reika
lais kas bnk L. D. & galite

J-J.

v

£

5
resu prie L.JLB.
skričiir organizatorių
Chicagos -Apskričio
zatorius
-M. Mažeika,
f
1658 Wabansia Avė.,

: X

Chicago, /
' C. BROOKLYN, N. Y.
Suklaidino ir nuskriaudė
darbininkus. <
Jau antru sykiu Arbucklio
cukernės darbininkai streiką
parlaimėjo. Porą metų atgal
šios pačios dirbtuvės darbinin
kai buvo sustreikavę. Tuomet
išvedė ant streiko anarchistas
•Grikštas.
Streikas buvo be
tvarkos, be jokios organizaci
jos ir žinoma kaipo toks turėužsibaigti su pralaimėjimu.
Vėlesniai dirbtuvė pagerino
darbininkų padėjimą be strei
ko.

W. STOUGHTON, MASS.

Streikas.

Naujos kuopos valdyba:
Dvasiškas'vad. kun. Pakalnis,
4557 So.-,Wood Str., pirm. — J.
Purtoka 4555 So. Paulina str.,
prot. rašt. — Zofija Martinkaitė, 4430 Hermitage avė., finan
sų rašt. — J. Klimas, 1542 W.
47 str., ižd. — M. Mikšaitė,
4513 So. Wood str.
Pirmas susirinkimas buvo
šv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje ant Town of Lake, Chica
go, m. '
Naujai kuopai geros kloties.

Stoughton Mills dirbtuvės
darbininkai kovo 26 d. š. m.
išėjo į streiką.
Todėl kol kas pjašome kad
kiti darbininkai neitų dirbti ir
padėtų išlaikyti streiką.
Vėliaus parašysime apie pa
Šįmet dirbo gerai ir darbi
ninkai nesiskundė, taip kaip sekmes plačiaus.

kitų cukemių.
Vienok kilus
streikui kitose cukemėse, atsi
mušė tas garsas ant darbinin
kų ir šios dirbtuvės.
Arbucklio dirbtuvėje gal ir
nebūtų buvę streiko, jeigu neprisidėjimas vieno socialisto
prie to su tikslu pasinaudoti iš
streiko.
Tas mūsų cicilikas niekados
nedirba, o girtuokliauja po
karčiamas ir tankiai su apdau
žytais antakiais vaikščioja po
Hudson avė. keikdamas vyčius
ir kunigą, o platindamas so
cializmą tarpe girtuoklių. Ki
lus kur nors streikui, siūlosi į
vadovus.
Mūsų šis cicilikas
užgirdęs, kad IVilliamsburge
cukernės darbininkai sustrei
kavo, o jo kešenius džiova ser
ga ir pati namuose neduoda ra
mumo, sugalvojo planą kaip
uždirbti lengvai pinigų ant išsigėrimo.
Perstatė savo pla
ną karčiamninkui, kuris “užfundino” gerą “skūnerį” ru
džio.

Planas buvo toks:
Eiti į
Arbucklio cukernę dirbti ant
poros dienų ir išvesti darbi
ninkus ant streiko.
Streikuo
jančius atvesti karčiamon ir
pasisiūlyti į vadovus.
Sugalvojo ir padarfc
....
Nuėjo ir pradėjo dirbti. Pa
dirbęs porą dienų, išvedė lie
tuvius į streiką. Sustreikavo
apie 400 darbininkų.
Atvedė
visus į karčiamą ir nutarė jo
kio organizatoriaus iš pašalies neįsileisti. Į vądovus persistato patsai savę, už užmo
kestį po 25c. nuo streikuojan
čio.
Sumokėjo visi po 25c.
Vėlesniai pareikalavo dar po
50c. prirašymui į uniją, bet į
kokią nepasakė.
Streikas tęsėsi. Reikalavi
mų nestato.
Karčiamininkui
biznis eina, nes visi geria, o
vadovui pinigų yra, o prie to
ir išsigerti gauna.
Gerai,
planas nusidavė. Cukernė ir
gi dirbo, nes didesnė dalis dar
bininkų, to piemenio nepa
klausė. Vadovas už nepaklus
numą nutarė “streiklaužius”
mušti.
Eina visi girti mušti.
Muša lietuvius, nes svetimtau
čių bijosi.
Pastreikavę porą savaičių
ir pragėrę visus pinigus, grį
žo atgal, bet nelaimė, nevisus
priima.
Daugelis nieko'iš to
nedarė, nes ir taip jie nevisada dirbdavo, bet yra tokių,
kurie ilgus metus dirbę ir pa
senę, kitur ir-gi jau darbo ne
gauna.
Vadovui cicilikui tas
neapeina, nes jojo profesija iš
vesti ant streiko ir gauti pini
gų.
Jisai savo atsiekė, o jūs
žinokitės.
Jisai surinko apie
$300, karčiamninkaa ir-gi pa
darė keletą šimtą, o darbinin
kų dalis likosi be darbo ir dalis
'lovoje guli nuo sumušimo. Ir
kokių tai niekšų yra, kurie
-naudojosi iš tamsumo darbinin
kų!..

Kodėl kiekvienas
skaityti ir pla- Į
tinti “Darbininką” H

CHICAGO, ILL.

Susirinkimas atidėtas.

Kuop. rašt.

Nuskandino Amerikos

/ laivą.
Francijos pakrantėje vokie
čių submarinas sutorpėdavo Amerikos ginkluotą prekinį lai
vą Aztec.
Tas laivas buvo nuskandintas naktį.
19 jurininkų išgel
bėjo francūzai, 28 prigėrė.
S. A. D. Vytis-darb.
Gabeno valgomųjų daiktu
už $500.000.

Streikuojanti.

L. D. S. 20 kuopos susirin<imas pripuolė bai. 8 d.
Ka
dangi tų dienų pripuola bran
gi Velykų šventė, tai susirin
kimas atidėtas ant bai. 9 d.
7:30 vai. vakare.
Tame susirinkime bus duo
damos nariams dykai knygu
tės, kurių atėjo iš centro.
Ir
nauji nariai gaus po Kalendo
rių ir po keletu kitokių knyge
lių.

datų į prezidentus, ir-gi va
žiuos į suvažiavimą.
Jis sa
ko, jog socijalistai nutarsią
valdžią remti, bet agituosią už
greitą taiką.

CHICAGO, ILL.

Prašome L. D. S. kuopų ki
tų dr-jų ir kuopti Chicagoje ne
rengti vakaro 6 d. gegužio 1917
š. m., nes L. D. S. 25 ir 38 kp.
rengia labai puikų vakarėlį,
kurs įvyks bažnytinėje svetai
nėje 18 St. ir Union Avė. Bus
puikus teatras ir balius. Kvie
čiame visus lankytis, nes bus
labai dailus vakarėlis.

P. Va-lis.

Amerika tikrai kariaus
SVARBESNIEJI PUNKTAI kariuomenėn ir paskui imti
daugiau, kada tik bus galima
PREZIDENTO KALBOJ.
Prašo paskelbti karės stovį
prieš Vokietijų.
Šaukia armijon 500.000 vy
rų.
Nurodė reikalų pilnai su
tvarkyti laivynų.
Pasakė, kad reikia panau
doti visas išgales, kad privers
ti Vokietijų prie derybų ir bai
gimo kares ir kad reikia veik
ti išvien su talkininkais ir juos
remti.
Sakė, jog tai bus karė už
demokratijų, už pasaulinę tai
kų, už tautų paliuosavimų ir
pačių vokiečių išliuosavimų.
Suv. Valstijos nenori užka
riavimo, viešpatavimo, nei at
lyginimo už nuostolius, o ka
riaus tik už teisių lygybę ir
žmoniškumų.

Prez. Wilson kongrese.
Pereitų panedėlį, balandžio
2. d. susirinko Suv. Valstijų
kongresas ir prez. Wilson kon
gresui išdėjo-santikius tarp Amerikos ir Vokietijos. . Prez.
Wilson nurodė į vokiečių submarinų veikimų ir kaip tas vei
kimas siaurina Amerikos teises
ir abelnai laužo tarptautines ir
žmoniškumo teises ir kaip Amerikos garlaiviai su žmonė
mis buvo skandinami.
Todėl
prez. nurodė reikalų ginti sa
vo teises ir kad faktiškai Vo
kietija jau veda karę prieš
Suv. Valstijas.
Prez. Wilson sakė:
“Aš patariu kongresui ap
reikšti, kad pastarųjų dienų
vokiečių valdžios veikimas yra
ne kas kita, kaip kariavimas
prieš Suv. ' Valstijų
žmones;
pažinti, jog ši
vimo stovyje,'

ir turtus,
kiečių

muštruoti.
Dabar tuos dalykus paėmė
svarstymui kongresas.

Gatavas paskelbti karę.
Po išklausymo prez. Wilsono prakalbos Suv. Valstijų
kongresas jau buvo gatavas pa
skelbti Vokietijai karę. . Bet
senatorius La Follette tam pa
sipriešino. Jis pareikalavo lai
ko galvojimui.
Tai karės pa
skelbimas ir turėjo būt atidė
tas. Tas pat senatorius anuokart buvo labai priešingas gin
klavimui Amerikos prekinių
laivų.
Dabar jis labai stoja
prieš paskelbimą karės.
Vieną, kitą dieną tas se
natorius gal vilkinti, ' jis tuo
mi gadina įspūdį ir duoda pro
gą
vokiečių
valdininkams
džiaugtis, jog čia Amerike nėra-sutarimo.
Bet ilgai vilkinti to dalyko
negalės. w Tai už dienos kitos
Vokietijai karė bus paskelbta.

Ką mano vokiečių valdžia.

n

STATEMENT OF THE 0WNERSHIP, MANAGEMENT, CIRCULATION, ETC., REQUIRED BY THE ACT OF
CONGRESS OF AUGUST 24 1912.
of “Darbininkas” published tri-weekly at Boston, Mass for April
1, 1917. Statė of Massachusettes,
County of Suffolk.
Before me, a Notary public in
and for the Statė and county aforesaid, personally appeared A. F.
Kneižis, who having been dūly
sworn according to law, deposes
and says that he is the business
manager of the Darbininkas.
1. That the namas and addresses
of the publisher, editor, managing
editor, ant business managers are :
Publisher St. Joseph’s R. C.
Ass’n of Labor 242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Editor Pr. Gudas, 242 w.
-Broadway, So. Boston, Mass.
Managing Editor- Jonas E. Karo
sas, 242 W. Brosdvav, So. Boston,

Mass.
Business Managers A. F. Knei
žis, 242 W. Broadway, So. Boston,
Mass.
2. That the owners are:
St. Joseph’s Lith. R. C. Ass’n
of Labor, 242 W. Broadway, So.
Boston, Mass.
Matthew Zoba Pres., 29 Webster St., Molden, Mass.
Jonas E. Karosas Sec. 242 W.
Broadway, So. Boston, Mass.
Michael Venys Treas. 28A Story

Todėl, kad “Darbininkas” leidžiamas pačių darbininkų
katalikiškoje dvasioje ir visados paduoda naujausias žinias iš
viso pasaulio.
“Darbininke’ rasite daugiausia žinių iš Lietuvos, Rusi
jos
ir
šios šalies darbininkų gyvenimo.
DYKAI.
“Darbininkas” plačiai aprašo lietuvių amerikiečių gyve
Mes pasiunčiam kiekvienam
labai naudingą ir puikią dova nimą, jųjų santikius.
Užsirašyk šiandieną, nes dabartiniu laiku rasi daugiau
ną.
Rašykit tuojaus.
sia žinių, kurias kiekvienas turėtij žinoti, nes yra labai svar
A K. C. MAIGIS CO.,
bios.
Amsterdam, N. Y.
Norėdamas užsirašyti išpildyk šitą blanką ir tuojaus siųsk
(218-223 S.)
žemiaus paduotu adresu ir po 2-3 dienų Tamstos stuboje ra
sis laikraštis “Darbininkas.”

Farmos! Farmos!

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

Pirk farmą didžiausioje Ame
Gerbiamieji:
rikos lietuvių farmerių kolonijo
Siunčiu $........................... , malonėkite man siuntinėti “Dar
je, kurioje apsigyveno jau 380
bininką
” tris sykius į savaitę per...............................šiuo antrašu:
lietuvių farmerių. Turi ūkiškas
Vardas Pavardė ir adresas....................................................................
draugijas,
parapijas ir lietuvį

kunigą.
Taipgi dovanų prisųskite “Lietuvių Darbininkų Kalen
Kolonija randasi gražiausioje
dorių.”
vietoje dėl lietuvių apsigyveni
Su pagarba
mo ant farmų. Aplinkui turga
vietės miesto Scottville, Michigan.
Laukai gražūs lygūs, daug upe
lių, ežerų, gelžkelių,
vaikams ii
mokyklų.

Draugo” Knygyne Gaunamos Maldaknygės.

Keliai žviriavoti, švarus van
duo, oras sveikas.
Žemė: mo
lis su juodžemiu ir molis su smil
timi.
Tinka visokiems javams,
daržovėms, pievoms ir ganykloms.
Anglai matydami, kad lietuviai
vis skaitlingiaus pradeda apsi

gyventi ėmė kraustyties iš mūsų
kolonijos, o mes tik ir laukiame,
nes iš jų paėmėme kelius šimtus
gerų farmn: mažų ir didelių su
visais budinkais, sodais, dirbamu
lauku ir nedirbamu ir ant kurių
norime apgyvendinti lietuvius.
Parduodame farmas, gyvulius
ir ūkių mašinas labai lengvomis
išlygomis ant išmokėjimo. Nelai
kyk bankoj pinigų, nepirk mies
te namų, nes gali užeiti bedar
bė,

sumišimai ir badas.

Miestuose bankos subankrutija.
namai lieka be vertės; milijoną:
žmonių iš miestų bėgs farmi;
pirkti, bet jos tuomet bus šimtf
kartų brangesnės.
Šį pavasarį

St., So. Boston, Mass.
3. That the known bonholders,

nusipirk farmą mūsų kolonijoj,
kol dar darbai eina ir farmos pi

mortgagees, and, other security
holders owning or holding 1 per
cent or more of totai amount of
bonds, mortgages, or other securities are:

gios.

Vokietijos valdžia jau gavo None.
žinią, ką prez. Wilson kalbė
A F. Knsižis.
jo kongrese. Tai kaizerio val
Sworn to and subseribed before
dininkai pasakė, jog jie nieko me this 19-th day of March 1917.
nemainys savo veikime. Ka
[SEAL]
John J. Roman
rės Suv. Valstijoms nepaskelbs, . (My eomaission eipires Feb.
su amerikonais Vokietijoj kol 16, 1923)

PUIKIAUSIAS

Turėti farmą, yra geriaus ne
gu biznį; juo pragyvenimas*bran 
gesnis, tuo farmeris turtingesnis.
Mesk miesto gyvenimą ir eik
ant farmos, — liksi laimingu. Ra
šyk tuoj indėdamas~už 4c. krasos
ženklelių (stamps) gausi farmų
kataliogą ir kolonijos mapą.
Adresuok:

Anton Kiedis & Co.
Peoples Statė Bank Building,
SCOTTVILLE, MICHIGAN.

No. 1. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K.
Kunigų Sąjunga.
Čia tilpsta giesmės, stacijos,
graudūs verksmai, apaštalystės pamaldos, rožan
čius,tretininkų įstatai, įvairios maldos ir tt. Drū
tais drobės apdarais, aukso krašteliais.............................40
No.2. PAMALDŲ VADOVĖLIS. Ta pati kaip No. 1, ska
relės apdarais...................................... ,,........................................... 60
MAŽAS AUKSO ALTORIUS.
No. L. 02. Paprastais, drūtais apdarais, auksiniais kraš
tais, briaunelės apkaustytos pasidabruotomis blekelėmis, su kabute.................................... ... .v....................... 60
No. L. 03. Moroko tamsiai rausvos skuros minkštais ap
darais, apvaliais kampais, auksinti kraštai, parašai
ir auksinta kvietka.................... i. r............. ........ .$1.00
No. L. 04. Francūziškos juodos slidžios skurelės minkštais
apdarais, apvaliais kampeliais, aukso kvietka, kryžutis ir parašai, auksinti krašteliai................................$1.25
No. L. 05. Balta, ornamentai sloniaus kaulo ir celuloidos,
3 sidabriniai medalikėliai prie šono, metalinės
briaunelės, auksinti kraštai................................................... $1.00
No. L. 06. Baltos celuloidos apdarai, ornamentai kaip ant
šio paveikslėlio ir kitoki, aukso parašai ir lapų kra
štai su kabute..................................
$1.50
No. L. 07. Baltos celuloidos apdarai, ant vieno šono kvietkuotas kielikas su kauline kabute, auksinti lapų
kraštai. Yra tai viena išgražiąusių knygelių.... $1.75
No. 292. Francūziškos juodos skuros apdarais, auksiniais
kraštais, su kabute......................
$1.00
BREVIORĖLIAI.
No. L. 12. Juodi audimo apdarai išrodo kaip siauriniai,
grąžus išspausti išmarginimai, lapų kraštai raudoni .35
No. L. 14. Juodos francūziškos skurelės apdarai, auksi
niai parašai ant šono ir nugaros, lapų kraštai rau
donai auksuoti, apvalūs kampai.......... .............................75
No. L. 15. Juodos francūziškos skarelės minkšti apdarai,
auksiniai parašai, raudoni auksinti kraštai, apva
> .1
lūs kampai..................................................................
$1.00
No. L. 16. Baltos skurelės kieti drūti apdarai, gražūs iš
spausti išmarginimai, lapų kramtai auksuoti................... 50
No. L. 17. Baltos skūrelės minkšti apdarai, aukso kryžutis ir parašas, auksuoti kraštai, apvalūs kampai .60
ANIOLAS SARGAS. «./ j
No. 408. Juodi skurelės minkšti apdarai, aukfinti apva
li kraštai. 448 pusi................. ,............................................... $1.25
Mažiaus dolerio pinigus galima siųsti krasos ženkleliais.
Užsakymai veikiai išpildomi.
Adresuokite:
•
. h
DRAUGAS FUB. CO,
1800 Wert 46-th Street,
CHICAGO, ILL
...

! ir

PLATINKITE BLAIVYBES LAIKRAŠTI
IŠEINA KAS MENUO

Šv. Petro parapijos
Choras

Velykų
Balandžio-April 8 d., 1917
Bažnytinėje

Valstijose
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So. Boston, Mass.

eeeMeMMMNMtMMNNNieaM
r

’

X.

Ab

».’•

J-

r ■

’

■ i.

y

<

Z

•‘X

9?

*

♦ Naujai suorganizuota Republic Land Korporaci
ja yra laimės žvaigždė tiems lietuviams, kurie turi
keletą atliekamą skatiką ir nori, suvartotu juos taip,
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kad iš tą pinigą jiems būtą didžiausia nauda. Kitos
tokios progas, kaip kad suteikia dabar The Rępublie Land Korporacija, negalima bus tikėtis greitu
laiku turėti. Ir todėl perskaitykite šį pranešifną su
didžiausia atyda ir giliai apgalvokite, tai ką čia ran
date.
'

c
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The Republic Land Korporacija yra lietuvią su
■■
tverta tam, kad kolonizavus lietuvius, parduodant
jiems ūkės vienoje gražiausiąją ir patogiausiąją paKIAULIŲ AUGINIMAS LOUISIANOJE.
šaulyje vietą — Louisiana Valstijoje, apie miestą
Klimatas, nuolatinės ganyklos ir pašaro pigumas leidžia auginti Louisianoje daug kiaulių ir
Boaglusa. Korporacija yra kapitalizuojama ant $1.daryti daug pelno iš jųjų. Duroc-Hampshire ir Poland-China kiaulių veislės yra daugiausiai augi
narnos.
.
000.000. Šerą par value kaina yra $1.00 už Šerą" Bet
. _ dabar šėrai parduodami tiktai po 40c. už Šerą. Vienai ypatai
IŠ LOUISIANOS.
parduodama nemažiaus kaip 100 Šerų. Šeras galima pirkti ant
išmokėjimo. įmokant $10 už kiekvieną šimtą užsisakomų Šerų
Paveikslo priešakyje matyt avižų laukas. Užpakalyje matosi miškas.
ir likusią sumą išmokėti į tris mėnesius.
Korporacijos valdvba susideda sekančiai: Prezidentas — A.
M. MATTIIEWS, Viče-Prezidentas — A. J. SUTKUS, Sekreto
rius — P. MULEVIČIUS, Ižd. — A. M. GRIBNIS. Korporacija
yra jau įgijusi apie 10.000 akerių žemės, kuri ūkių pavidale bus išparduodama.
Galinia lengvai permatyti, kad šioji korporacija turės nepaprastą pasisekimą. Jau da
bar daugelis žmonių pradėjo teirautis apie gyvenimo aplinkybes minėtoje vietoje Louisia
na Valstijoje ir nori pirktis ūkės iš korporacijos. Louisiana Valstija yra viena geriausių
vietų ūkininkavimui. Kadangi tenai nėra žiemos, tai javus galima auginti per ištisus me- IŠ LOUISIANOS.
tus. Oras yra minkštas ir labai sveikas.
Steigiamoji kolonija yra netoli didelių centrų ir susinėsimai yra lengvi, taip kad ūBūrys galvijų. Galvijų auginimas yra labai
kininkai
gali lengvai už brangias kainas parduoti savo produktus. Taip-pat yra ir dar
lengvas ir patogus, kadangi gyvuliai ganosi per
bo,
kame
ūkininkas atliekamuoju nuo ūkininkystės laiku gali uždarbiauti. Žemės kaina
ištisus metus.
Bogalusos apielinkėje laabi greitai kįla. To*kiu būdu žmonės, kurie nusipirks tenais ūkius,
CUKRAUS LAUKAS.
gali būti tikri, kad užmokėtieji jųjų pinigai netiktai nepražus, bet, atpenč, žymiai už
Paveikslas parodo suaugusio cukraus lauką Louisianoje. Padarytas iš
augs trumpu laiku. Žemė yra labai derlinga ir daug kuom primena gyvenimą Lietuvos.
cukraus
svrupas atneša kasmet dideli pelną.
Ačiū pasekmingam pirkimui. The'Republic Land Korporacija galės pigiai pardavi
i
i------------------- -- —------------------------- --------------------------------- -------------- ——.
nėti žemę būsiantiems ūkininkams ir, nežiūrint to, gerai pelnyti. Žmonės matomai labai
♦
i
gerai teiravosi apie korporaciją ir Šerų pirkimą, nors apie seni pirkimą iki šiolei mažai
t
kam buvo pranešta. Vien tiktai paskutinių dviejų savaičių bėgyje liko išpirkta suvirs 17.000
i
♦
Šerų. Ir nėra abejonės, kad žmonės šios korporacijos Šerus išnešios tartum upė šapus.
♦
;
THE
REPUBLIC
LAND
COEPORATION,
♦
Šiuomi mes pasiūliname gerbiamai Lietuvių Visuomene šiuos Šerus ant pardavimo.
i
♦
šThe Republic Land Korporacijos Šerų pirkimas yra investmentu, iš kurio galima tikėtis
♦ A. M. Matthevvs and Co.
t
♦
greitu laiku daugiau pelno negu iš bile kokio kitoniško pinigų suvartojimo. Mes ypatingai
|
3329 So. Halsted Str.,
t
♦
patariame Jums Šerus pirkti DABAR, nieko nelaukiant, nes neužilgo jųjų kaina pakils,
♦
Chicago, III.
♦
t
ir jeigu Jūs lauksite, tai neužilgo reikės mokėti po 50c ir daugiaus už šiuos Šerus. Pirk
| Gerbiamieji: —
♦
LOUISIANOS ŪKŽS.
dami dabar, Jūs sutaupinsite pinigij ir taipogi galite turėti pilną įsitikėjimą, kad korpo
Šiuomi užsisakau.................................... serų The REPUBLIC |
♦
i
racijos Šerai netiktai greitu laiku pakils kainoje, susidubeltavos, bet ir gert] dividendų ga
♦ LAND KORPORACIJOS už kuriuos sutinku mokėti po 40c. už še- ♦
Pigus ir patogus ūkininko namas su ūke. C♦
lite laukti.
i
kininkai Louisianoje daug vartoja tokius namus.
.
J
♦ rą •
Paleiskite
savo
pinigus
darban.
Tegu],
jie
atneš
Jums
didžiausią
pelną
vieton
rūdijus
♦
Medis yra tenais pigus, ir todėl namo pastaty
Čia
jdedu
..........................
dolerių
...........................
centų
ir
•
♦
be naudos arba ant mažo nuošimčio kur nors. Įdėkite savo pinigus į The Ęepublic Land
♦ prašau prisiųsti tuojaus resytę ir Šerų certifikatą (kuomet certifi- |
mas nedaug lėšuoja. Iš netoli esančios pjovvki_
_
.
Korporacijos Šerus. Jums čia kuopuikiausia proga Nelaukite nieko ir tuojaus rašykite
los galima medį pirkti po $12 iki $13 už tūks
~ {katai bus gatavi) išrašyti sekanč iu adresu:
mums. Išpildykite žemiaus paduotą aplikaciją ir prisiųskite žemiaus paduotu antrašu.
tantį,
♦ Vardas ir Pavardė.
Laiškus, užklausimus, orderius ir pinigus siųskite sekančiu adresu:
♦

Aplikacija

:

v

i Adresas ...................
♦

A. M. MATTHEWS&CO. 3329 S. HalstedSt, Chicago, III.

♦ Miestas ir Valstija
♦

♦
Čekius ir Monev Orderius reik ia išrašyti vardu A. M. Matthevs {
♦ and Co.

Chicagos ir apielinkės lietuviu žiniai pranešame kad mūsą ofisas atdaras vakarais iki9 valandai seredomis ir subatomis; kitomis
dienomis iki 5 valandai vakaro; nedėldiemais uždarytas visai ir ofise pasimatyti nedėldienyje galima tiktai susitarus.
*
r.

Gi prieš socijalizmą, tai eina gėjai ir vadai šneka apie lais- Nebent socijalizmas išmestų iš j ropinė karė/taip pakrikde so, - kas
.
ciįalistus,
kad jų intekmė
išpažintojai visokių tikybų. vę. Niekas negalėsiąs žmogui savo programo visą tai,
, ' _
.
kia padėka ranki) plojimu.
; Socijalistų partijoj nėra vietos užginti tikėti ir mąstyti, kaip priešinasi° tikybai ir liautus ko- žmonose mažės ir mažės iki zero.
Nutarta rengti vasarinį iš
į nei katalikui, nei kalvinui, nei jis nori, Bet juk ir po caru voję prieš tikybą. “
PA. LIET. VYČIŲ APSKRI
Bet ši eu-!
Klausimas.
Kodėl
Bažny

Žemaitis.
važiavimą vien tik Vyčiams ir
liuteronui, nei mahometonui, mes turėjome teisę tikėti ir
ČIO 2-tras SUSIVAŽIA
čia
priešinga
socijalizmui.
išrinkta tam tikras komitetas:
nei budistui. Socijalizmą pri- mąstyti, kaip norim, O su
VIMAS.
Atsakymas. Jei socijaliz
B. Mališauskaitė, F. A. Cher- I
, pažinti gali vien tik bedieviai. gerais prieteliais, tai ir šne
L- Vyčįij Apskričio susiva niauskas, A. Bijūniutė, J. Ra- mas apsirubežiuotų tik medžią-' K. Ar socijalistai prisided kėjome, kaip norėjome, Darginiais reikalais, jei užtikrin-' nors kiek prie darbininkų -bū
žiavimas įvyko kovo (Mareli) mosaitis ir O. Slaužiutė.
gi kišeniuje špygą carui galė
11 d. 1917 m. Kingston, Pa.
Paskirstymas Apskričio Vy tų, kad jis nelies tikybos, leis vio pagerinimo?
jome rodyti. Kas gąli žmo
Susirinkimą atidarė pirm. p. čių vakarėlių laiko. Kun. Mi tikėt ir garbinti Dievą taip,
gui uždrausti tikėti ir mąstyti,
A. Socijalistai darbinin
T. Šeimis. Pirm, paskyrė pp. liauskas kalba apie svarbą kaip kurio sąžinė liepia, leis
1. “Imk ir skaityk,” parašė F. V., P. G. ir
kaip jis nori, nes juk tai pro
Baltušką ir Mališauską surink skirstymo vakarėliams laiką, tėvams auklėti savo vaikus; kams' tiek patarnauja, kiek tiškas
veikimas. Bet kas to
< F. K. (Tšparduota)...................................... 5c.
ti mandatus. Pridavė man primena apie dramą ir muzi jei nėsikištų į moterystės klau džingojistai valstybei. Džin- kia laisve pasitenkina? O ar
J 2. “ Darbininko dvoanėlė Darbininkams.” Pasimą, jei užtikrintų laisvę ti gojistai tai tokie žmonės, kurie
datus ir raportąką.
rašė F. V............................................................. 5c.
tikyba tik paprastu tikėjimu į
15 kp. UVįlkes-Barre, Pa.: Po pertraukai delegatai vien kybinėms draugovėms, tai tuo šūkauja apie valstybės galybę, Dievą teapsireiškia ? Tikintie
: 3. “Iš po darbininko plunksnos,” parašė
J. Stulgaitienė, P. Baltuška, J. balsiai išrinko kun. Miliauską met Bažnyčia Dievo mokslo apie jos praplatinimą ribų. ir ji steigia bažnyčias, mokyklas,
F. V.............................................................................. 5c. x
R. Mačiulionis, O. Vaskeliutėį Apskričio režisierium, su teise žvilgsniu nieko prieš socijaliz visuomet stumia valstybę ka ligonines, prieglaudas, auklė
4. “Teisybės vardan,” parašė Uosis, įžangą
O. Buragiutė, A. Androkaitis, išsirnkti sau pagelbininką.
mą negalėtų pasakyti; tuomet rėn de! užkariavimo naujų že ja jaunuomenę, globoja naš
parašė F. V. (Išparduota).......................... 5c. A
Tai ir socijalistai šū
kun. J. šupšinskas ir P. B.
Pelnas vakarėlių po paden kunigai iš sakyklų neturėtų mių.
5. “Darbininkai vienykimės ir kas tai yra so
laičius,
paliegėlius.
Paukštis.
gimo Išlaidų eitų Apskričio ka tęįses kelti- balso^rieš soęija- kauja apie darĮnninkų reik» » K. Bet kadangi "dvasiškija
cijalizmas,” (išparduota).............................. DC.
32 kp. Kingston. Pa.: B. som
lizmą/' nieko negalėtų sakf£i lūs, jų teises i\ stumia juos į
6. “Komedijėlės,” parašė Uršulė GurkŲutė.. 10c.
užpuola socijalizmą, tai jo pastreikus
ir
revoliucijas.
Pro-,
Mališauskiutė, A. Paukščiutė,
prieš
prisidėjimą
prie
socijaKun. Paukštys vienbalsiai
7. “Gurkliutės eilės,”............................................... 10c.
sekėj^i-Įūrfr ginti.
_
l
A. Mališauskiutė, P. Brusakas
išrinktas dėl surengimo pra lisfų. Bet tokių Užtikrinimų tingi piliečiai nekenčia džingo8. “Liudvikas Windthorst’as,” parašė J. E. K. 5c.
A. Kas tik prieš Dievo ir
jistų; taip ir tikri darbininkų
ir M. Abraičiutė.
9. “Visi geri,” 3 aktų sceniškas vaizdelis, pa
kalbų mąršyuto^
~ socijalizmas neduoda.
57 kp. Plyiūouth," Pa.T J.
- * K. Na, o juk socijalistai prieteliai nekenčia,, soęijalistų, doros įstatymus susidaro prog
rašė F. V....................................................................... 10c.
Pilipavičius, O Šlaužiutė, J. ~Nutarta, kad kuopos pri sako, jog jie tikybos nekliudo, nes ji© nejiėša tikro gero darbi-- ramą ir vęikia visuomenėje, tąį,
“Kataliką Spaudos Savaitė,” parašė J. E.
10.
♦ klausančios prie Apskričio pa

68 kp. paaukavo $5.00 sav.
L
Vyčiui.
” Delegatai išreiš
t

Protokolas.

Pasikalbėjimas

i „Darbininko” Išleistos
knygos

1

Kiablikas, A. Liegiutė.
o jiems rūpi -tik medžiaginis
68 kp. Wanamie, Pa.: J. siųstų 3 atstovus: 2 vyrus ir 1 ■žmonių stovis.
. <■
merginą
į
L.
V.
Penpa.
Ap^kv
Venslovas, B- Burinskas ir kūn. 'Baseballininkų susivažiayinųą,
,A- (Taip. jie' tik sako. Iš
J. Miliauskas
tiko
,yra kitaip, negu sako.
kuris bus 25 d. kvoL.^V.(kam
74 kp. Scranton, Pa.: J. RaIr ne visuomet vienaip sako.
mosaitis, J. Stravinskas, F. bariuose, Kingston, Pa. ’ant 2
O socijalizmo įsteigėjai aiškiai
vai.
po
pietų.
Stankevičius ir S. Burniskas.
Nnutarta kitą susirinkimą pasisako, jog jie bedeviai ir
Laiškas skaitomas nuo 86
laikyti
Wilkes-Barte, Pa. baž jog tikybą reikią žmonėse pa
kp. Forest City, Pa. Išreiškia
nytinėje svetainėje, 10 d. bir naikinti. ,Z’.
ma, kad nespėjo pribūti, bet
Palygink socijalistų partiją
meldžiama priskaityti prie ap želio (June> 1917 m. ant 2:30
po pietų.
sū kitokiomis partijomis arba
skričio.
Tuomi pasibaigė svarstymai, organizacijomis, kurios ištikro
Rašt. skaito protokolą 1-mo
T. šeimis, pirm.: neliečia tikybos ir Bažnyčios.
susirinkimo, kuris tapo vien
J. Dumčius, rhšt. Imkime Amerikos republikomft
balsiai priimtas.
demokratą, partijas ir Ameri
Raportas nuo organizavimo
DTDŽAUSLAS KNYGNAS kos Darbo Federaciją. Tose
komiteto taip-gi buvo priimtas
NAUJOJE ANGLIJOJE.
organizacijose ištikro neliečia
ir prie progos kun. Miliauskas
Reikalauk katalogo įdėda ma tikyba, , bažnytiniai reika
paminėjo, kad komitetas dar
mas už 2c. krasos ženklelį.
lai, ir kokios ten tikybos žmor
sparčiau veiktą.
“DARBININKAS" ’ '
Vienbalsiai dųtarta remti
ęcs nebū^j' Ps ** jo i^pažina- akytas
dvasiškija nieko
242 W. Broadwav,
sav, “Vytį” su paskolomis ir
U; So. Boston, Mass.
neturės priėš tas organizacijas.
aukomis.
'
-f” \
r t. ' r /

iuo

*"*

*A

ninkanrs, ■ .lygiai kaip džingt dvasiškijos yra pareiga nuro
jistąi,. netikri patrijeiai, ne dyti pavojų* perserginėtF-žm'oneša tautai arba valstybei ge- nes, vesti kovą su tokio programo išpažintojais. Socijalizmo įr. 4/ * ,* * <*
^
• »***
K. Na, o vis-gi socijaliz- steigėjai, dabartiniai socijalismas veda prie rųedžiaginio pa ,tų vadai ir socijalizmo pasekė
gerinimo.
jai .yra atkaklūs bedieviai, lais
A. Jie tiek neša gero, .kiek vos meilės išpažintojai, reika
džingojistai, kūpi} išmintingi lauja turtų konfiskavimo. Vie
piliečiai nemėgia. Bet svar nu, žodžiu socijalizmo prograbiausia, 'tai kad socijalizmas inas ir mokšlas yya priešingas
nepasikalpna
medžiaginiais krikščionybei ir visokiai ti
klausimais, r: Socijalistas Tho- kybai.
Tai socijalizmas pa
mas Kirkup sako, kad socija skelbė karę krikščionybei. Ir
lizmo pamatas esąs ekonomiš krikščionybė turi gintis,
Gikas, bet tikslas esąs daug pla naši ji ir ginsis.
Tai jei val
tesnis. Jis apimąs dorišką, stybėse ir pradėtų imti viršų
socijalį. ir-politišką dabartinių socijalistai; jei jie ir pradėtą
laikų vystymosi.
vykinti savo programą, tai jų
K. Bet socijalizmas ,žada pirmas dfdykas būtų visai pa
laisvę, ^tai tikėjimui jis duotų naikinti visokią religiją.
laisvę.
x •
Tokie laikai žinoma neateis,
A. Taip, socijalizmo įstej- kad socijalistai viršų imtų.
4?

X

J.

\

... •/

♦ I

Z.

Kj ir U. (Išparduota).......................................... 5c.
11. “Žydą karalius,” 4 aktų drama, vertė J.
M. Širvintas. ........................................................ 30c.
12. “Svarbūs klausimai,” parašė F. V.................. 10c.
13. Lietuviai katalikai ir kitos srovės. Parašė Uo
sis. Kaina............................................................................. 10c
14. Kur teisybė? Sukruskim©. Parašė kun. F. K. 5c.
Imant po dang ant sykio nuleidžiame didelius
nuošimčius.

Geriausis Darbininkų Laikraštis yra

“Darbininkas”
x Leidžia Lietuvią Darbininką Sąjunga.
Eina
3 kart savaitėje: utaminkais, ketvergais ir snba. tomis.
Kaštuoja: metams $3.00, pusmečiui $150.
Į užsienį: metams $4.25; pusei metą $2.25.
Adresas:

242 W. Broadway,
NNMNNMMM

So. Boston,

'-a

Šventas miestas
Jau Velykos ir jos primena
mums Kristų — Kristų nukryžiavotų, paskui trečioje dieno
je kėlusį iš numirusių ir atne
šusį krikščioniškam pasauliui
išganymų bei laimę.

iii
. .-.-.I
* .<-.1

Verbų nedėlioję, (vos sep
tynios dienos tepraslinko po
jos metinio mūsų paminėjimo,)
— toje dienoje Kristus injojo
ant asilaitės į Jeruzalę, o žmo
nės, klodami ant kelio savo rū
bus ir paimu šakas, giedojo':
“Hosana, Sūnui Dovydo, ho
sana! Pagirtas būk ateinąs
vardan Viešpaties! Hosana ant
augštybių!” (Mat. 21.9).

Kristui injojant į Jeruzalę,
sujudo visas miestas, žmonės
klausinėjo, kas tai būtų, o tuo
tarpu, kurie žinojo apie Jį,
sakė nežinantiems, jog tai yra
ansai Jėzus, pranašas iš Na
zareto ir iš Galilėjos, kurs čio
A. D.) miestų užėmė Persai,
kaltame grabe. Dabar eisime j ‘ ‘ Įdėk čia savo pirštų, ir ma- su jais draugiškai kalbėtis. menkoj. Tokių asmenų skai
nai injoja.
sunaikino didžiumų bažnyčių.
prie prisikėlimo.
tvk mano rankas, ir ištiesk Todėl Kristus turėjo prisikelti čius vis didėja. Jie reikalinHeraklius,
627
m.,
jį'vėl
atėmė
■ gi visose kolonijose.
Kas ligJogei
Jėzus
Kristus
tikrai
savo rankų ir įdėk į mano šo iš numirusių.
Jisai inėjo į tų šventųmies| šiol abejojo, jog savo Kolegi
kėlėsi iš numirusių turime dau nų; ir nebūk netikinčiu, bet
kurs nuo amžiij jau ir iš Persų, tik jam prisiėjo už
Tiesa,* mes katalikai tvirtai
AR KRISTUS TIKRAI
leisti
Jeruzalį
turkams,
o
tur

ja mums būtinai reikalinga ir
gelį
liudytojų.
Visųpįrma
atikinčiu.
Tarnas
atsakė
ir
ta

prieš tai- buvo garsus, kur bu
tikime į Kristaus prisikėlimą.
KĖLĖSI IŠ NUMI
kų
rankose
Jeruzalis
buvo
iki
kad jos įvyknimas nėra tuščia
niolas
praneša
Kristaus
prisi

rė
jam:
“
Mano
Viešpats
ir
vo karės ir mūšiai — kur jau
Mes nereikalaujame argumen
RUSIŲ?
1099
m.
Tais
metais
miestas
j svajonė, tas perkeis savo nuokėlimų trims moterims, kurios mano Dievas.” Tarė jam
Dovydas kariavo ir užėmė,
tų.
Mums Bažnyčia yra di
Imonę išvydęs neturtingi] šv.
tapo
užimtas
per
krikščionis,
buvo
atėjusios
grabo
pamaty

Jėzus:
Jog
manę
pamatei,
Ta

Pastaraisiais
laikais
pradė

kur po jo vėl buvo kraujo
džiausiu argumentu.
Vienok
taip
vėl
liko
krikščionių
ran

Bedo mokyklos auklėtinių auti.
Aniolas
tarė:
“
Nėra
Jo
rnai
intikėjai:
palaiminti
kurie
jo
rastis
taip
vadinamų
“
Racipraliejimų.
kose. 1244 m. Lotyniškoji Je jonalistų,” kurie pradėjo dve čia, nes prisikėlė, kaip sakė: nematė ir intikėjo.” (Jon.. neprošalį yra žinoti bent kelis jką savo augštesnei mokyklai.
Jeruzalis tai buvo žydų ruzalio karalystė tapo sunai joti arba suvis užginčyti, jog ateikite ir pamatykite vietą, XX-27-29-. Tų patį tvirtina ir darodvmus, kuriais savo prie Ar niekas nebus užgėdintas ne
miestas Palestinoje; netoli mie kinta vėl per muzulmanus; per Kristus prisikėlę iš numiru kur buvo padėtas Viešpats.” Morkus, ir Lukas Evangelistai šams galėtume parodyti tvir turtingų moksleivių pavyz
tumą mūši] tikėjimo. ' Iš aug
sto yra Cedrono (Kedro) u- ilgų laikų po to buvo ramu.
sių. Tuos racijonalistus sek Ąfat. XXIII-6. Apaštalai atė ir šv. Povilas apaštalas. Tai ščiau išdėstytų darodymų aiš džiu? Ar nei vieno delmonas
pelis, kurį visi žinome iš se
dami ir mūsų taip vadinami ję prie grabo ir-gi tą patį pa- gi pats Viešpats savo prisikė ku kiekvienam, jog Kristus neatsiriš Kolegijos naudai.
nojo testamento ir paskui mi
Visi supranta, kokius var pirmeivėliai drįsta pasityčioti' stebėjo — nerado Viešpaties limų savo apsireiškimais aiš
Kolegijos pinigai yra sudė
tikrai kėlėsi iš numirusių.
nimas naujame, kuomet žydai gus ir negerumus gyventojai iš katalikų, kurie tvirtai tiki kūno.
kiausiai priparodė bei paliudi Nieks negal abejoti apie tai. ti Politliania Statė Bankoj,
Kristų vedė prie sūdžių ir į jį turi pernešti, kuomet užeina į Kristaus prisikėlimų. Norė
Pittsburgh, Pa. p. B. Vaišnoro
jo. Neprisikėlęs negalėjo pa
Toliaus
Kristaus
prisikėli

buvo įstūmę.
karė: Jeruzalio užėmimai per damas bent trumpai priparodvFAS. JUS. ir žemiau pasirašiusio vardu.
sirodyti savo mokintiniams ir
Neša ketvirtų nuošimtį. Aukas
daugelį sykių nebuvo taip pa ti, jog - katalikų pusėje yra mų liudija Jo-priešai žydai.
Istorija Jeruzalės miesto y- prasti, bet reikėjo daug per-' teisybė,- čia pasistengsiu pa Žydų vyresnieji, nekartų gir
Kolegijai priima:
dėję Jėzų pranašaujantį apie
ra ilga ir labai tolima. Apie, kęst vargo ir kovos.
Kun. J. Misius,
duoti kelis aiškius darodymus, savo trečioje dienoje prisikėli
500 metų pirm Dovydo kara
ELLSWORTH, PA.
jog Kristus tikrai kėlėsi iš nu mų, labai bijojo, kad Jėzus
liavimo toje vietoje buvo mies
Ir šiandien tas pats su Je- mirusių.
prisikels ir kad visas pasaulis
tas Uruzalim, o/jo reikšmę žy ruzaliu. Prasidėjus didžiai
Pirmiaus neg pradėsime įtikės į Jį. Jie manė — galė NAUJŲ SKYRIŲ REIKALE. gulės ir aukų rinkimo pasek- IŠ LIETUVOS ATSTATYMO
diškai kaikurie išaiškina, jog pasaulinei karei Europoje,
BENDROVĖS DARBO.
tai buvęs miestas dievo Šalim kuomet anglai nusiuntė savo kalbėti apie prisikėlimų, turi siu Apaštalai pavogti Jo kūnų
mingumas. Bet negana skyrių
Lietuvos
Atstatymo Bendro
(Žalimo), kiti — taikos mies kariuomenę prieš turkus į Mų- me gerai įsitėmyti ar Kristus ir paskui skelbti, jog prisikė Nežiūrint agitacijos spaudo sutverti, jį reikia dar įregistas, taikos ir ramybės pama žajų Aziją, per keletu sykių tikrai buvo numiręs. Kaiku lė. Todėl, idant tam užbė je, Tautos Fondo skyrių skai ■truoti. Kol skyrius neturi par vė šiomis dienomis išsiuntė 100
tai ir tt. Jozue, didelėje sa buvo bandyta užimti aplinki rie bando tvirtinti, kad, esą, gus už akių, jie grabo duris čius nelabai tepasidaugino. Da terio, jis neturi teisės vadin- paieškojimų Europoje. Bendro- ■\—vo karėje ir pergalėjimuose, nius miestus, paskui Jeruzalę. Kristus nenumirė ant kryžiaus, labai dideliu akmeniu užvertė. bartiniam Tautos Fondo sekre ties Tautos Fondo skyriumi. O vė kreipiasi tiesiog į Lietuvių
ale tik taip apalpo, jog suvis Bet nebuvo gana dar to, jie toriui užėmus vietų liepos pa kad gauti ’čarterį, tai reikia Komitetus Šveicarijoje ir Šve
kur kariavo su Jebusitais, mi Tuo tarpu nepasisekė.
atrodė numirusiu. Šis many grabų vieša pečėtimi užpečėti- baigoje 1916 m. T. F. turėjo skyriaus valdybos visų narių dijoje. Prie to laukiama iš
ni tų miestų (Jebus) paėmęs
nuo jų, bet pažymi, kad tai
Šiose dienose naujai pradė mas nūnai yra laikomas, kiek jo ir pastatė sargus — Rymo 42 skyrių, kurių tarpe nema pilnus adresus atsiųsti centra- Šveicarijos surašo lietuvių ka
Jeruzalis. Po to miestas pe ta kariškas veikimas ir Pales- vieno teisybės mylėtojo, už su kareivius, kurie uoliai sergė- žai buvo ir apmirusių (tokių liam sekretoriui K. Pakštui, reivių, patekusių Vokietijos
rėjęs buvo vėl priešams, o Do tinoje'užimta miestelių bei kai-, vis paiką ir be vertės esantį. jo Viešpaties grabų, Viską ir dabar keletas yra). Iki 1917 917 W. 33-rd St., Chicago, HL nelaisvėn; gi iš Centralio Ko
miteto Petrograde laukiama
vydo laikais, jam tapus kara mų; turkai su pagelba austrų Kad Kristus tikrai numirė ant padarė taip gerai, kad neko m., t. y. per 5 mėnesius, įsire
surašo lietuvių pabėgėlių, išliumi, Jeruzalin pernešta jojo ir vokiečių oficierių ginasi, bet kryžiaus yra tai storijos fak kio apgavimo nesirastų. štai gistravo vos tik 5 nauji skyriai.
T. FONDO SKYRIAMS
siskleidžiusių po Rusiją. Gi
sostainė. Jisai tųjų vietų su anglų armijos jau apie 50 my tas. Kristaus numirimą liu atėjus trečiai dienai Kristus, Tokio lėto augimo priežasti
ŽINOTINA.
minių paieškojimų darbas yra
stiprino ir valdė; po jo, val lių nuo miesto Jeruzalio, ir ga dija daugelis asmenų: Visu- kaip buvo pats apreiškęs, pri mi, žinoma, buvo Lietuvių
Daugelis
skyrių
dar
neat

vedamas sistematingai, gera
džia perėjo garsiam ir protin lima tikėti, kad turkai iš Šven pirma šv. Jonas savo akimis sikėlė. Žemė sudrebėjo, ak Diena ir viltis susivienyti su
siuntė
naujų
savo
valdybų
ir
tvarka, kad būtų lengva pil
gam karaliui Salemonui.
tosios Žemės galės būti Vėl iš tikrai matė, jog Jėzus numirė. muo nusirito, kareiviai persi kitomis srovėmis. Katalikai Tautos Fondo Komisijos narių nas informacijas suteikti.
Jis tų faktų liudija, užrašyda gandę išvirto. Vėliaus karei visa energija rengėsi prie mi adresų. O centro sekretoriui
stumti.
Daugelis klausinėja, ar
Joakvmui valdant Izraelitus,
mas Evangehjon, perskyrime viai atsikėlę ir sugrįžę Jeruzo- nėtos dienos, o kiek vėliau vi tie adresai labai yra reikalin Bendrovė
persiunčia Europon
užpuolė Jeruzalę Babelio kara
Dabar ant tų takų, kur XIX-B0. “Paragavęs Jėzus uk- limon, viską apsakė. Išgir sas pastangas dėjo srovių vie
gi,
todėl
ir
prašome
juos
at

laiškus
giminėms.
Šiuo pra
lius ir visą kas mieste buvo, Kristus su mokiniais vaikščio suso, tarė: “Išsipildė.” Ir dę apie tai žydų vyresnieji su nybės reikalan. Todėl ir Tau
nešame, kad laiškai mūsų yra
pernešė į savo žemę. Zydeki- jo, ir kelyje, kuriuomi ant palenkęs galvų atidavė dva šaukė rodų. Sumanė papirk tos Fondas pajuto nemaža nuo siųsti centro sekretoriui.
persiunčiami,
tik, prisiunčiant
jus vienok perveikė ir atsimu asilyčios injojo į Jeruzalį — te sią.” Tų patį patvirtina ir ki ti sargus, ir įmokino juos me skaudų. Galop, palaidojus vie
AUKOS.
tokius
laiškus
reikia prisilai
šė nuo Babilionijos; bet į Jeru nai pilna kareivių: miestas gu ti Evangelistai. ‘ Šv. Matas luoti, — būtent sakyti, kad nybės viltį; katalikų visuome
Beloit,
Wis.
Čia
veikia
T.
zalę babiloniečiai vėl atėjo ir li ant tvirto naturališkai subu- pers. XXVII-50 sako: “Jėzus jiems bemiegant Apaštalai atė nė vėl pradėjo spiesties aplink F. 62 skyrius. Kaip praneša kyti šitokių taisyklių:
1. — Laiškas turi būti ra
apgulė, uždarė visus kelius; davoto forto — laukia mūšių. šaukdamas didžiu balsu išlai ję, pavogė savo Mokytojaus Tautos Fondų. Ir taip sausyje to skyriaus rašt. J. Sagaitis,
šytas
trumpai ir aiškiai;
mieste užstojo badas, žmonės Tenai dabar kariškas stovis. dė dvasią.” šv. Morkus per kūnų. Ale kam nėr aišku šio įsiregistravo 12 naujų skyrių, tai prie mėnesinių duoklių mo
mirė neturėdami kų valgyt. Bet negiedos žmonės “hosa skyrime XV-37 sako: “Jezus- ji žydų kvailystė? Kareiviams vasaryje — ir-gi 12, o kovo mė kėjimo prisirašė 21 asmuo. Bet 2. — Persiuntimo lėšoms rei
Po to babilonai išvertė drūtu na!” ir neklausinės, kas čia gi sušukęs didžiu balsu, numi apginkluotiems pastatytiems nesyje (iki 24 d.) 9 skyriai. dar daugelis esu girtuoklių, kia pridėti (krasos ženkleliais)
<
mas ir Zydekijų apkalę išsive ateina į jų miestų ir kas jie to rė.”. Šv. Lukas pefsk. XXIH- ant sargybos nevalia miegoti. Tai-gi dabar Tautos Fondas kurie laikų praleidžia smuklė 20c.
3. — Adresas turi būti užra
dė į savo žemę, o miesto namus kie būtų, nes už daugelio my 46 sako: “Jėzus šaukdamas di Už miegojimų būdavo mirtis. turi 80 skyrių.
se ir ginčuose. Mėnesines duok šytas labai aiškiai; jei kas ne
ir visus didžius butus sudegi- lių išgirs šūvius kanuolių, ku džiu balsu, tarė: “Tėve, į ta Tai negirdėtas atsitikimas, kad
Daugiausia skyrių yra Uli- les pasižadėjo mokėti šie: $1.00 žino, kaip reikia užadresuoti,
rios ims griauti miesto sienas, vo rankas paduodu mano dva visi sargybos kareiviai būt su nois valstijoje — 21 ir Pensyl- P. Jušius.
lai prideda adresų ant atskiro
kada parvirs dievnamių mūrai, sią. Ir tai ištaręs numirė.” migę. Ir taip įmigę, kad nei vanijoje — 17.
Sulyg lietu
Po 50c.: A. Ratauckis, J. sklypelio popieriaus, mes užTaip, matoma, Jeruzalė kada užeis ant jų badas ir ma Visi aplinkui stovintieji matė verčiant tokį didelį akmenį ne vių skaičiaus pirmų vietą tu
Šauklis,
A. Vitkus, L. Banio adresuosime.
buvo vienas iš miestų, apie ku ras: ir supras, kad ateina juos Jėzų mirštantį, ir visi kartu būtų pabudę. O antra, jei ka rėtų užimti Pennsylvanija. Ynis,
Al.
Izdanavičius,
M. Širį daugiausia kariauta ir kur užimti vienas iš tų, kurie pra su šimtininku liudijo, jog Kris reiviai miegojo, tai negalėjo pač reiktų naujų skyrių Pittslinskis,
J.
Sagaitis,
J.
PadviPastaruoju laiku prie Lie
daugiausia žmonių žuvo.
matyti kas Kristaus kūną pa burgo apielinkčse.
našaujami buvo, jog “sukils tus tikrai numirė.
Pačiame likis, V. Stankevičius.
tuvos
Atstatymo Bendrovės
- ’ .
'
/ '
M
v.’
vogė.
Melagystė pati savimi Pittsburge yra tik vienas sky
Kristus, kada inėjo į mies karalystės prieš karalystes” ir
Po
25c.:
E.
Mockevičius,
J.
prisirašė
sekanti nauji nariai, .
Jei Kristus nebūt numiręs,
tą ir, su mokytiniais kalbėjo varžysis už žemę, ir sutrupins Pilotas nebūtų leidęs gyvą lai aiški. Pagaliaus-gi, už mie rius, o galėtų būti dar du nau Steponavičius, J. šeštokas, J. paėmę po 10 ir po daugiau ak
si, Jisai pasakė mokytiniams: jų į daleles.” (Dan. 7. 23-24). doti. Arba žydų didis užsi gojimą Rymo kareivius būtų ju. Reikia juk turėti omeny Markelis, Juos. Gerlikas, M. cijų:
sunkiai nubaudę; o tuom tarpu je, kad šiais metais ir Tautos
Sionistai šiandien, tėmyda“Ar regite visa tai? ištiesų sa
Steponavičius, Pr. Žemaitis, Motiejus Dabrikas iš Wordegimas
Jėzų
nužudyti
nebūtų
kau jums: neliks čia nei akmuo mi į tokį anglų artinimųsi prie buvęs užganėdintas. Visi žy dar jiems dovanas davė. Apaš Fondo seimas bus Pittsburge. Jieva Kapucinskienė, J. Sčiu- cester, Mass.
Rytinėje Pennsylvanijos da ra ir F. Traškelis.
ant akmens nesugriautas.” Jeruzalės, prie Šventosios Že dai pamatę Jėzų mirusį labai talus už vagystę būtų šaltojtfn
A Trečiokas iš Worcester,
(
patubdę;
o
vienok
jiems
nie

mės,
kuri
būtų
jų
vėl
buveinė,
lyje
dar lengvai galėtų veikti
(Mat. 24. 2). “Irišgirsite kaK
Pakštas, T. F. Sekr. Mass.
buvo
patenkinti
ir
džiaugėsi,
ko nedarė.
Tai-gi, Kristaus keli nauji skyriai.
O jų nėra
, res ir šauksmus apie kares. kaip senuose laikuose, skaito jog nužudė maištininką.
Dr. E. G. Klimas iš Philadelneprieteliai
norėdami
užslopin net tokiose kolonijose, kaip Mt.
su
atyda
žodžius
Jeremijaus
Dabokitės ir nenusigąskite. Tai
phia, Pa.
Pagalinus Rymo kareiviai ti paskalų aęie Jo prisikėlimų,
KOLEGIJOS FONDAS
Carmel, Plymouth ir kitose, nevislab turi pirma nusiduoti, (1.14 ir 15):
Ant. Dzendzoleta iš Sparatėję persitikrinti apie numiri
bet dar nėra galas.. Nesą su
Kun. J. J. Valantiejus iš rows Point, Md.
“..... iš šiaurės bėda rasis mą latrų ir Kristaus, latrus at savo pasielgimu da labiau pa kąlbant apie daugelį mažesnių
kils žmonės prieš žmones ir ka ant visų toj žemėj gyvenan radę dar kiek gyvus, tuojau tvirtino, ir tikriau paliūdijo kolonijų.
Waterbury, Conn. prisiuntė
Silv. Navikas iš New Haven,
Jo
prisikėlimų.
Todėl
šian

Brooklyn
’
e
yra
2
skyrių,
o
ralystės prieš karalystes, ir bus čių,. . nes štai aš vadinsit vi jų kaulus sulaužė; Kristui-gi
Kolegijos Fondan, surinkęs Conn.
maras ir badas, ir drebėjimas sus kunigaikščius per karalys to nedarė, nes Jame gyvybės dien jokis abejojimas negal galėtų būti dar trečias, nes ten savo mieste $36.00
K. S. Karpavičius iš New
žemės šen ir ten” (Mat. 24. 6 tes iš šiaurės, kad jie atėję sa jau nebuvo. Vienok idant dar rastis apie Kristaus kėlimąsi iš yra R, parapijos.
A. L. R. K. Moksleivių m York, N. Y.
New York’e
ir 7).
kuopa iš Peru, III paaukavo
vo krislus pastatytų ties var geriau persitikrinti, vienas numirusių.
Advok. J. S. Lopatto iš Wil$16.00.
Pirmiau Kolegijos Fon kes Barre, Pa.
Ant galo, iš istoriškų do o ten jis labai reikalingas.
*
tais Jeruzalės ir aplink mūrus kareivis ištraukęs vilyčių .per
New Jersey valstijoje ir-gi de buvo $869.00. Dabar viso
Ir ištiesų, išsipildė visa tai, bei ties visais miestais Indi
kumentų žinome, jog Jėzus
T. Paukštis iš Pittston, Pa.
vėrė Jėzaus šonų-širdį.
Iš at
kų pranašai yra pasakę: jie iš jos.”
Kristus, nuo Velykų iki į Dan reikalinga kelių naujų skyrių, labo yra: $915.05.
•
—
P. Maslauskas iš Philadelverto šono tuojau ištekėjo

Prisikėlimas.

---- >

•v

•v

Tautos Fondo reikalai

I

pranašavo paėmimų žydų Ba
bilonijos, sugrįžimų iš nelais
vės, atstatymų Bažnyčios, pa
skui išgriovimų Jeruzalio per
Romos karvedį Titų bei išsklai
dymų žydų į visas svieto dalis.
Daug karių pernešė šis mies
tas ir po to, kaip jam Kristus
išpranašavo.
Iš didžiųjų ka
rių viena buvo tada, kaip (614
<

Taip-gi daug surandama
pranašavimų apie atstatymą
Karalystės Dievo Jeruzalyje,
“ir jisai teis tautas ir baus
daugybę žmonių, jie sukals sa
vo kardus į arklus; joki tauta
nepakels, kardo preš kitų, nei
gi jos mokinsis daugiaus ka
riautu” (Mac. 4. L)

kraujas su vandeniu.
Iš gy
vo žmogaus vanduo niekuomet
nebėga, bet tik iš negyvo. Tas
faktas nūnai yra žinomas ne
tik gydytojams, bet ir graboriams. Todėl kiekvienam aiš
ku, jog Jėzus tikrai mirė ant
kryžiaus. Po tam, Juozapo iŠ
ir Nikodemo, buvo
palaidotas naujai iš-

gų inžengimo, daugelį kartų
pasirodė savo apaštalams ir
kaikurioms moterims.
Neno
rinčio tikėti be pamatymo Ta
rno pasielgimas turėtų pertikrint kiekvieną. Tarnas sakė
tol netikėsiąs į|pl P*1*® nedasikūno. Talytėsiąs V
mui esant
su kitais Apaštalais Viešpats per uždary-

Paterson’e, Harrison’e,
Nors visų mūsų doma ne phia, Pa.
Bayoone ir kaip kur-kitur.
kreipta badaujančios Lietuvos
A. Jalinskas iš Ratine, Wis.

ypač

Žinoma, čia neišvardinsį
vienu sykiu visų vietų, kur
dar nėra naudingiausios orga
nizacijos skyrių.

Tai šiuom kartu dar sykį
—
“
___

prašome susipratusios

visuo-

menės dalies atkreipti atydą į
naujų skyrių organizavimą,
ir tart
Tarnui:Nuo skyrių skaitlingumo pri
tas duris įėjMr
t

link, nors šiandieną labai yra sunku kų-nors užinteresuoti
savąja Kolegija, tečiau atsi
randa asmenų, kurie net ir akyveizdoje tų kvapą užimančių
perversmių, kokias šioji karė
pagamino, nepamiršta vieno
svarbiausiųjų mūsų išeivijos
reikalų — savos Kolegijos A-

Visokiomis informacijomis,
kaip tai paieškojimų giminių
klausime, ar informacijų kaslink įstojimo į Bendrovę ir t p.
reikia kreipties šituo adresą:

Lithuanian Deveiopment
Corporation
200 Fifth Av«l, Room 1125-A,

■
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DARBININKAS

Baisiausias ermyderis
neapsieis.
Taip ir jų kanki
namas Bulota prakalbas užbai svetainėje pasidarė. Per 5 migė Rusijos revoliucijos pasvei nutas negalima buvo nieko su
prasti,, ūžė kaip bičių avilyj.
. .
Kalbėjo apie Lietuvą ir Ru kinimais.
sijos revoliuciją Balandžio 2
’ — KiaulėĮ Judošius! Bepro
■
d. 20-th Century Clnb Bostone
tis ! — rėkė socijalistai, o kar
Anarchistų esama Bostone
buvo surengęs pietus, kur da
štesnieji tai net: — Užmušt jį!
lyvavo apie 50 ypatų, tarpe daug. Adv. PelletiefJ kalbėda — sušuko.
Klykdami, it lau
kurių buvo apie 15 lietuvių ir mas Miesto Salėje (City. Hali), kiniai Žvėrys, demonstratvviškalbėjo apie Lietuvą jos atei persergėjo bostoniečius nuo a- kai apleido svetainę. Suirutei
tį ir Rusijos revoliueiją Dr. narchistų, kurių Bostone esą kilus daugelis ir rimtesnių
Anarchistai da
Šliupas.
Savo kalbą Dr. Šliu labai daug.
žmonių apleido prakalbas. Sve
pas pradėjo, užreikšdamas, jog bar naktimis darą susirinki tainėje pasiliko tik mažas žmo
lietuvių tautos esama pasitar mus, kurie sulig p. Pelletier nių būrelis, kuriam Šliupas
Todėl p.
nauta abelnoje Europos kultū nieko gero nelėmia.
papasakojo apie Rusijos perroje. Pasak Šliupo lietuviai Pelletier patarė visiems būti yersmes ir tt.
pirmi įvedę Europoje arklių ant sargybos ir kiekvieną inta- ♦
•7 .
vartojimą ir auginimą rugių, riamą ypatą atidžiai daboti.
Be to buvo išreikštas pageida
kanapių ir miežių.
Kas norėtų gražiai savo
Toliau nurodė, kaip lietuviai vimas, kad visų ne piliečių
nubloškė totorių gaujas nuo vardai būtų į tam tikras kny stubą papuošti ir ingyti puikių
vakari] Europos ir kaip vėliau gas intraukti ir sužinoti jų gy rakandų, lai apsilanko tuo
jaus į Lithuanian Furniture
sumušė kryžiokus 1410 m. venimo čia priežastis.
Co., 268 W. Broadway, kur
Kryžiokų sumušimo svarba,
už labai prieinamas kainas ga
pasak Šliupo, buvo ir tame,
Milžiniška
demonstracija.
lės
įvairių dalykėlių pasipirkti.
jog tuomi buvęs sugriautas po

Vietines žinios.

piežiaus ramstis ir tokiu būdu Balandžio 2 dieną. Bostonas
tapęs kelias atdarytas reforma nuo vėliavų, vėliavėlių ir vetoriams — Kalvinui. Liuteriui, liavukų mirgėti mirgėjo. Kiek
Zvingliui ir tt. ir tuomi galėjęs vienas praeivis mažu veliavupradėti žydėti mokslas ir dailė. ku buvo pasipuošęs, o nuo na
Krikščionybės įvedimas pa mų stogų plevesavo didžiulės
sak Šliupo, atnešė Lietuvai vėliavos. Gatvėse pilna žmo
pragaištį ir apsivylimą nes nių, visur apie karę šnektos,
krikščionybę sekė Lietuvos bet didžiausios žmonių minios
lenkinimas ir paskui katalikiš susirinko ant Bostono Common
koji dvasiškija nesidarbavus daržo. Suvirs 150.000 Bosto
žmonių apšvietai, nestatė mo no gyventojų suėjo pažiūrėti,
kyklų, neleido knygų, vieš kaip bus ant daržo iškeliama
patavus tamsa Lietuvoje. Tik! Amerikos vėliava... Ūpas vi-.
vėliau pasidarbavęs vyskupas
Pa vl ^S!’ pntuzijazmo kupiValančius.
įnai.

Centralės Europos valsty
bės sutarė kviesti talkininkus į
konferenciją, užvesti derybas.
Jeigu nori surasti savo gi
Tuo tarpų karė eitų, tik kon
mine*
ar pažįstamu* pnsiųsk
ferencijoj būtų pradėta išdirbti
paieškojimą
į * 'Darbininką. ”
taikos pamatas.
Už vieną sykį 50c.
Tą konferenciją, sumanė Au
ĮMį
—
du
*’ 75c.
strijos užsienio reikalų minis*»
tris
” $1.00 ,
teris Czemin. Sumanymui pri
Už paieškojimus pinigus
tarė Vokietija, Bulgarija ir
Turkija.
Tik kasžin ar klau siųskriė iš kalno.
sys to pakvietimo talkininkai.
<«
DARBININKAS.”

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosčia per kelis
vakarus, o padarys veidą tyru ir
skaisčiu baltu. Toji mostis išima
plčmus raudonus, juodus arba
šlakus ir prašalina visokius spuo
gus nuo veido. Kaina dėžutės
50c. ir $1. Pinigus galit kiųst ir
stampoms.
J. RIMKUS
Cambridžio nezaležnas SraP.
O.
Bos
36,
Holbrook, Mass
zdelis nežinia kur išsidangino.

Nezaležninkų parapijonys la
PASINAUDOK!!!
bai nuliūdo ir nežino ko tverLaike dviejų savaičių turi
ties. Kaikurie buvo mėginę
savo paaukotus pinigus atsi būti parduotas gerai išdiri tas
griebti, bet vienam vadui iške ir plačiai tarp vietos lietuvių
liavus į platųjį svietą, kitam, išgarsintas biznis.
p'. G-kui, atsisakius nuo para Geras pelnas yra užtikrintas.
pijos, viskas baigia pakrikti. Dėl platesnių žinių kreipkitės
Gal visiems strazdiniams rei pus:
A. BLAŽYS,
kės atižegnoti nuo nezaležnų !
13
Millbury
Street,
pasaulio ir sugrįžti prie savo
Worcester, Mass.
tikro, katalikiško tikėjimo.

Galop kalbėdamas apie Ru-!
Vėliavos iškėlimo ceremonisijos revoliuc’ją pasakė«j.)g tos* ios atlikta su didele iškilme,

f

revoliuci jos bangos sutriušky- Į-prie Bostono miesto valdžios
siančios popiežiaus galybę ir atstovų prakalbų ir giedant.
Amerikos industrialę autokra-1 Anier kos Hvmną “Star Spantiją; gled Banner. ” kuris net kelis

Iškilmėje da
lyvavo
visi
luomai.
Tokio
Jakimavičius. Jisai užsiminęs
milžiniško
susirinkimo
Bosto

truputį apie savo patyrimus
tarpe lietuvių, pasakojo, jog nas nebuvo senai matęs.
nemanąs, kad daug lietuvių
grįž po karės Lietuvon ir su
“žydų Karaliaus” reikale.
tūlais Dr. Šliupo išvedžioji
mais nesutinkąs. Dr. Jakima Balandžio 10 d., utarninke, šv.
vičius pasakė, jog Šliupo iš Petro parapijos salėje 7:30 vai.
vedžiojimai apie dvasiškijos vakare, bus generalis “Žydų
nesidarbavimą yra tai Šliupo Karaliaus” artistų pasitari
mas.
individualė pažvalga.
Būtinai visi artistai turi at
Dr, Jakimavičius privedė
pavyzdį savo tėtuką, kurs mo silankyti.
kėjęs tik skaityti ir skaitymo
taip išmokęs: laike, kuomet
Įsteigė vakarinius kursus.
spauda Lietuvoj buvo uždraus Bostono Mokykit] Taryba įstei »
tą tai kunigas rinkdavęs a- gė Centralinę elementarę vaka
pielinkės jaunimą ir mokinęs rinę mokyklų, kurioje bus mo
skaityti; tarpe to jaunimo au kinama angliškai skaityti ir
gęs ir jo tėtukas. Tatai, sakė rašyti, taip-pat bus išguldoma,
Dr. Jakimavičius, neminint jau kaip galima pastoti Suv. Valsapie jėzuitų ir kitų zokoninkų tijų piliečiu. Mokykla atida
mokyklas, iš ano pavyzdžio ryta High School Building’e
matosi, jog dvasiškija su pa prie Montgomery gatvės netoli
voju sau, skleidė apšvietą. ' nuo Dartmouth gatvės. Lekci
Tuomet Šliupas atsistojo ir
teisinosi, girdi jis pripažįstąs, jos yra Panedėlių, Utaminkų
jog naujosios gadynės;kunigai ir Seredų vakarais nuo 7:30 iki
labai veikia ir pavyzdžiui dva 9:30.
siškijos vedamoji “ Saulės”
Mokykla atsidarė nuo ba
dr-ja buvo įsteigus net 250 mo landžio 2 d. ir išguldymai trau
kyklų ir girdi jis džiaugtųsi, ksis iki gegužio 30 d. Lietu
jei jie ir daugiau tokių mokyk viams, kurie norėtų angliškos
kalbos pramokti, patartina pa
lų pristeigtų.
Trečiu lietuvių kalbėtoju sinaudoti gera proga ir lankyti
buvo advokatas Kavaliauskas, šiuos vakarinius kursus.
kurs išreiškė nuomonę, jog po
karės nedaug lietuvių tegrįž
Triukšmas šliupo prakalbo
Lietuvon.
• ’
. -ii
Po Dr. Šliupo kalbėjo

Bulotos prakalbos. Lietuvių
Svetainėje, balandžio 1-mą die
ną, kalbėjo socijalistų fondo
atstovas A. Bulota.
Pagarsi
nimuose buvo žadėta prakalbų
apie Rusijos permainas, bet ne
ištesėta.
Socijalistų advoka
tas skaitė Tautos Fondb ir Gel
bėjimo Fondo atskaitas, mela
vo susiriesdamas apie katalikų
veikėjus ir taip toli savo nepraustburnystėje nuėjo, kad
net padoresni socijalistai rau
kėsi, o dauguma katalikų ir
' liberalų apleido svetainę. Tarp
ko kito pasakė, kad ir Bosto
no “klerikalai” Lietuvių Die*
noje socijalistus nukankinę.
Turbūt apie tuos “klerikalus”
informacijas sėmė iš socijalis
tų melų fondo viršininkų.
Ir
maži vaikai žino, kad So. Bos
tone lietuviai katalikai dau
giausia pasidarbavd Dietuvių
Dienoje ir tik jų taktas palai
kė karštuosius socijalistus prie
bendro darbo.
Bet draugai
būtinai nori kentė-

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.
IŠ KINUOS PAIEŠKO
GIMINIŲ.
Povilas Sliekas, paeinąs iš Kauno rėd.. Panevėžio pav., Daukniunų kaimo nori susirašyti su
savo giminėmis, draugais ir pažįstamais.
Adresas:
CHINA
Chinese Charbin
Porst Rest&nte
POVILAS SLIEKAS.

Kareivis Juozas Antano sū
nus Znaidukas ieško Petro An
tano sūnaus Znaiduko, kuris
paeina iš Kauno red., Zarasų
pavieto, Pandėlio valsčiaus,
Mičiūnų sodžiaus ir Uršulės
Juozapo dukters Šapranauckiutės, paeinančios iš Kauno
red., Zarasų pavieto, Čedasų
vai., Naujoki]. sodžiaus. Atsišaukit šiuo antrašu: Russia

REIKALINGAS lietuvis tar
pe 18 ir 20 metų amžiaus, my
lintis tapti mašinistu. Turi su
kalbėti pusėtinai angliškai, apart A. M. Ci. Delei platesnių
žinių meldžiu kreipties pas:
J. B. OCHIKAS,

ŠIUOMI NUOŠIRDŽIAI UŽKVIEČIU SAVO TAUTIEČIUS
IR PRIETELIUS ATSILANKYTI PAS MANE

S. H. HARRISON CO. KRATUVEN,

125 South St.,

■ Atrol, Mass.

662-672 WASHINGTON ST.

Kareivis Augutis ieškau gi
minių ir pažįstamų Kauno
gub., Ukmergės apskr., Vyžuonių par., Šiaudinių so
džiaus. Mano antrašas: Russia

su kuria esmi surištas bendrais ryšiais nuo devynių metų.
Esmi pilnai užtikrintas, kad galiu sučėdyt jums pinigų, kada
pirksite SIŪTA, APSIAUTALĄ, DRABUŽIUS AR PASIPUO
ŠIMO DAIKTUS BEI SKRYBĖLĘ AR ČEVERYKUS.
Pas
mus yra didžiausias pasirinkimas, ko tik reikia. Mūsų pava
sariniai siūtai ir apsiautalai vyrams ir jaunikaičiams jau gata
vi ir padirbti pagal naujausią madą ir stilių. Mes galime pri
taikyt drapanas kiekvienam, nežiūrint kaip tas būtų sunku,
nes mūši] noru yra užganėdint mūsų rėmėjus, kad juos visuo
met palaikyti. Ateikite ir leiskite mumis jus pertikrint, kaip
daugelis kitų mūsų tautiečių ir prietelių kad persitikrino apie
mūsų sąžiningą patarnavimą. Jeigu katras būna neužganėdin
tas, tam su noru grąžiname pinigus be jokio klausimo.
MŪSŲ KAINOS VYRIŠKŲ IR VAIKINAMS SIŪTŲ NUO
$12.50 IKI $30.00. ČEVERYKAI NUO $3.50 IKI $8.00.

Rengia Lietuvių Jaunu Vyrų
Kliubas. Bus po Velykų Panedėlyj, Balandžio (April) 9. d.,
1917 Bethesda Svetainėje
(Hall)
.
409 Broadway, ’
SO. BOSTON, MASS.
Šokiai prasidės 8 vai. vaka
re ir tęsis iki 1 vai. nakties. Or
kestrą bus McGrath’s.
ĮŽANGA: Vyrams 35c., Mo
terims 25c.

TEL.

BOSTON, MASS'

DR. F. MATULAITIS
Ofbo^am
\ 1-3 P M. 7-9 P.M.

z•-£

Naudokitės Proga! .
IS PINIGŲ DIRBKITE PINIGUS!
Dabar Rusijos pinigų kursas nupuolęs. Siųsdami pi
nigus į Rusijos Valstybines Apsaugos Bankas arba mai
nydami pas mus, be jokio triūso, ant kiekvieno $1.000,
uždirbsite 400 rublių. ♦

MŪSŲ BANKAS — LIETUVIŲ BANKAS. —
Savame neme, po bankiniu kontrolių ir užstatu $50000.00

KREIPKITĖS TIKTAI PAS MUS: —

Bankieriai: GUBITOSIĘ IR KOWALIAŲCKAS
Tel. Richmond 843.
Adresas:

k

™ \

GUBITOSI KOWAL Oo. Bankers. V
SALĖM S77
BOSTON/MASS.

'v do /tookiao Utrsa
Prakirta Akin’ua.

419 Boylston St . Brtan, Mass.

ATSIŠAUKITE.
Tklbrmomk So. Boston

605

Lietuviškas

ADVOKATAS
Miliam F. J. Houuard
Lietuviška pavardė buvo
Kiacm F. J. tavaliatuhaz

Šokių mokykla.

315 Broadway, So. Boston.

Jau 36 metai, kaip gyvuoja
Prof. Štern Šokių Mokykla, 952
Broadvray, kamp. Mvrtle avė.,
Broooklyn, N. Y.
Waltz, Tvro Step, Foztrot,
One Step ir įvairūs naujausios
mados šokiai mokinami, privatiškai ir kliasoje. Mokestis nuo $5.00 iki $10.00 pagal šokių. Mokyk
la atdara nuo 9 ryto iki 11 vai.
vakaro, taip-gi ir nedėliomis.
Mokiname balių šokius ir stage’aus. Klausk atsilankydamas in
formacijų.
THE STERN SCHOOL
of DANCING,

Specijališkas
pranešimas

STEVEN RAINARD SU
JAMES ELLIS CO.
I

Mes užlaikome tris dideles
krautuves-namus, užpildytus
Užtikrinan
geriausiais rakandais naujau
ti gvarantisios mados. Kas perka ra
a arba vi
Ar
šlapiuoja
tavo
sai nemokėkite.
? J kandus prieš jų pakilimą kai
noje — tas išmintingai daro ir
Tel.kojas.
Back Bay 6722
1666
Washington
St. Boston.Ge pinigų daug sučėdina.
Ar nori
greit išsigydyti?
Apsidairvkit aplink ir pa
riausiai padarysi jei vasaros laiku matysit, kad mes geriausia ir
turėsi sausas ir švarias kojas, kas pigiausia galime jums rakantau daugiausia priduos smagumo i dus parduoti ir jūsų stubas
ir nedvoks tavo kambarys. Jei no gražiausia jais apstatyti. Mes
ri greit sustabdyti, tai vartok tą galime todėl padaryti, kad
Leonarda, geriausias kojų gyduo mūsų rakandų krautuvės pa
les ir proškus, kurie yra užtikrin didėjo ir sustiprėjo.
ti kaipo vienintelis kojų gyduolės.
Vesk reikalus su mumis ir
Patarimai ir gyduolės prekiuoja susiartink su mūsų biznio vedi
$1.00.
mo būdais, o tikrai būsi pa
LEONARDS CO.
tenkintas.

Paieškau Zigmąnto Jesonio, jis
gyvena Braddoek, Pa., stubos numerio ir gatvės nežinau. Kas iš
lietuvių jį pamatysite meldžiu su
areštuoti ir pristatyti j. Etomestead/ Pa. Jam vatentas jau išpirk
tas buvo sausio 28 d. Kuomet jį
suareštavo, užsimokėjo $18.00 ir
pabėgo. Jis suardė vienos Šeimy
nos gyvenimą. Dabar sti juo gy
vena M. Gedvilienė. Atsiliepkit
šiuo antrašu:
O. Sk.,
145 — 4-th Avė., Homestead. Pa.
(222-225)
'

«

v

4200,
f

* Kas norite sužinoti apie Praną
Lukoševičių, atsišaukite šiuo ad
resu :
'
Pranas Lukoševičius,
236 Bolton St., So. Boston, Mass.
(222)
—
*-

Paieškau savo dviejų brolių
Juozo ir Jurgio ir sesers Marijo
nos Levanavieių. Aš paeinu iš Su
valkų gub., Senapilės pavieto,
Balbieriškio gminos, Gudelių kai
mo ir parapijos. Jie patys arba
kas apie juos žino meldžiu atsi
šaukti šiuo antrašu:
Mr. Ant. Levanavičius,
75 New Orbiston Rows
Belshill, Scotland.
‘ Z
(220-224)

662-672 Washington St.,

Jūsų gimines bei pažįstamus, gyvenančius Vokietijoje
arba Rusijoję, už dyką suiežkome ir pristatome į Ameri
ką PM jus.

EACK'SaY

I

Petrograd. Za Nevskoj Zastovoj Petrowskaja ulica. d. No. 21 Barcley St., Worcester, Mass.
21 kv. 8 Alfonsu Augutisu.

S. H. HARRISON CO.
*•

tostą

Kanceliarija Lagemavo Ko
mendantą Chodinka, Moskva
Josifu Antonowiczu Znaidukasu.
(220-223)
950-52 Broadway, Brooklyn, N. Y.

Čiornyj Jar
Astrachanskoi gub.
Biežencu Ucziteliu
Josifu Dlugauskas.
JUOZAPAS ZUPKAUSKAS

*■ w

metinis

Mokytojas Juozas Dlugauskas iš Suvalkų gub. ieško sa I ELLIS McCLEARY C0|
vo gimimų: 1) kunigo Vincen
Prirengiam pilnai $150.00 K
to Slavyno 2) Antano ir Vac- laidotuves už
$
lavo Niečiurskų 3- Vincento ir
CO SO. Joki’
Zofijos Skurinskų ir kitų gimi- j
saus mokes
nių ir pažįstamų. Meldžiu at- j
čių nėra.
sliepti šiuo antrašu:
RUSSIA.

Dr. 1 s-atkartota.

se. Balandžio 3 d., Lietuvių
Svetainėje kalbėjo liberalų va
das, Dr. J. Šliupas. - Aiškino f
srovių santikius ir, kaip pa
prastai p. Šliupas daro, iškone
veikė katalikus, visokių nebūtniekių jiems primesdamas
ir labai neteisingai nušviesda
mas jų veikimą
Toliaus kal
bėjo apie fondus, Lietuvių Die
ną nurodinėjo, kad! socijalis
tų vadai Gugis ir Šidlauskas esą daug įvairių laiškų prirašę
Raudonajam Kryžiui, kuriuo
se net labai nekultūriškoje for
moje kitų srovių įstaigas išnie
kinę, o savo fondą iki padebe
sių iškėlę.
Tuos laiškus Dr.
Šliupas savo akimis matęs ir
juos skaitęs. Socijalistams pra
dėjo daryties karšta, bet dar
vis kentė, nors jau svetainėje
jautėsi audra.
Lietuviai ka-"
talikai, nors jiems buvo daug
nebūtų niekniekių prinešta, tik
šypsojosi iš šliupo pasaką bet
socijalistai tai tiesiog nerimau
ti pradėjo. Ir kuomet Šliupas
priėjo prie pastarųjų nuotikių
įfnr. Valstijose ir patarė lietu-1

——

jknferencijų.

Nusipirfcmosties

f;’

>

Paieškau dviejų seserėčių Vi^tčs Dragūnaitei- Elžbietos Janu
šauskaitės. Elžbieta gyveno PhlIadelphiK, Pa.- AbUiš Kfftfno rub.,
Panevėžio pav., Vabalninku par..
Salamiesčio miesto, žilių kaimo.
Taip-gi Petro Dragūno. Meldžiu
tuojaus atsiliepti, kas praneš bū
siu labai dėkingas. Mano antra-j
šas:
,
|
P. Dragūnas,
Homestead, Pa . /
P. O. Box 129,

James Ellis Co
Lietuviška-Polska
LIGONINĖ.

Kampas B ir B’way,

J

South Boston, Mass.

197 Broadwav, S. Boston, Mass.

Pinigais arba ant išmokėji

Telefonas^S. Boston 1194-ui

mo.
Mūsų biznis sučėdina jūsų pi
nigus.

Daktarai dieną ir naktį.

Uždėta 1878 m. Pristatoma au
tomobiliais.

Akių Specijalistas.

Prirenka akinius

GERA PROGAI
Gramatika angližkoe
kalbos mokytis be mo
$1.00
kytojo (apdaryta)
Vaikų
ragu arba
skaityti ir '
kaip mo’ _
rašyti be mokytojo------ 15e
Naujas Būdas mokyta
rašyti be mokytojo_<~40»
Aritmetika mokinimu*si rokundą su pave xslais (apdaryta) — — 35e.

H. S. Stone, Oph. D.

399

a

Broadway, So. Boston.
/

PIRMO- KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su
geriausiais prietaisais, su
•t •> naujų išra inų. r
Visa darbą gvsranluojame,

Kas atsiųs iškirpta Aitą ap
garsinimą iŠ “Darbininko"
ir $1.00 per mone: orderį,
tai gaus visas 4 knyg— 60e.
pigiau.
p. mKOLAom,

DR. W. T. REILLY

R. F. D. — Route 2,
A Hudeon, N. Y.
1 1 w 11 *****
BcIlPkoM.

Dr. Ignotas Stankus
THE MAGIC SHOP
Pirmas Amerikoj tiatmrys aidėjo mafijos
dirbtuvę. Dirbę neote) štaka daiktus. Jei
•ori gaaM itnk^ kat tą. prisėsk štampu
irfaojfatMi. A d rrx>okte t stot
TMl MAGIC »HOP,

■
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’hjnici
Ojas ir
Un;vermet»> Gydo vitoki
pteriu ir ik* Dmo operacija*.
.ataodoe: *11 rito. » ■» po
rakaro. Medellom*: 9*ii

1
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