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RENGIASI PRIE SMAR
KESNIO VEIKIMO. J I 

i

i

POPIEŽIUS PRITARIA 
ŽYDAMS.

PRASIDĖS REKRUTA
VIMAS.

PASITIKI RUSIJA.

Holandijoj, Amsterdame bu
vo ištikę didelės riaušės dėl 

minis buvo

i s h i n g t o n.

o antra a- 
vėliau.

jog vokiečiai

Chiniją valdo monarchas

...$1.50

...$4.00 

...$4.25 
1,.. 3c.

lems Raipaitei, Kašėtaitei, 
Kuodyčei.

Pirmą parodos vakarą buvo 
[lošiamas teatras “Genovaitė,”

.• lio-20 d.

“DARBININKO” KAINA:
tris karius savaitėje.. .$3.00 
vieną sykį saavitėje 
Bostono apielinkėje 
Užrubežyje metams, 

numeris........

242 W. BR0ADWAY, 80. BOSTON, MASS., LIEPOS (JULY) 7 d.. 1917 m.

Rusai smarkiai veikia karės lauke
RUSAI PASIVARĖ 

PIRMYN.
Rusai jau artinasi Lvovo lin

kui. Lvovas yra Galicijos sos
tinė. Dabar rusai jau už 50 my- 
ilų nuo to miesto.

Netikėtai rusai padarė smar
kius antpuolius Galicijoj ir te
utonai neatsilaikė. Pasitraukė 
atgal, palikdami keletą mies
telių ir sodžių.
Užpuolime dalyvavo keturios 

rusų armijos. Šios armijos 
susideda iš parinktų pulkų. 
Jie vadinasi “mirties pulkai.’ 
Ant rankovių kareiviai turi 
juodus ir raudonus kaspinus, o 
ant jų kardų yra kaukuolė.

Tie pulkai pasivarė pirmyn 
20 mylių fronte. Ofensyvą bu
vo pradėję daryti nuo liepos 1 
d.

Tai yra pirma® Rusijos res
publikos armijos pasirodymas.

Karės fronte buvo pats Ru
sijos karės ministeris Kerens
kį. Rusų pasisekimus matė ir 
Amerikos misijos kaikurie na
riai, būtent gen. Scott, pulk. 
Robert Michie, Įeit. Mott ir 
Įeik Judson. Jie stovėjo ant 
kalno, nuo kurio matė neiš
pasakytą ugnį Rusijos artileri
jos ir paskui didžius antpuo
lius. Jie matė, kaip šeštasis 
korpusą® 11-tos Rusijos armi
jos paėmė tris austrų linijas.

Vokiečiai skelbia, jog Rusi
jos artilerijos veikimas (buvo 
labai smarkus, jog jų pozicijų 
lauką pavertė šoviniai į duo
bių duobes.

Rusams teko daug austrų ne
laisvėn. Ligšiol teko 16.000 
su viršum. Paėmė taip-gi 21 
armotą.

Rusam® labai prigelbėjo fi
nų pulkai. Finai paėmė 1.560 
teutonų i nelaisvę. iJems teko 
dar keturios mortiros, 9 kulko
svaidžiai ir vienas bombų mė
tyt o jas.

Teutonai pranešdami apie 
tuos nuotikius, skelbia, jog jų 
armijos pasitraukė į seniau 
prirengta® pozicija®.

Rusai dabar taisosi po dide
lių nuostolių, papildinėja pul
kus, aprūpinėja sužeistuosius. 
Bet neskelbia ar jie yra pasi
ryžę vis tolyn varytis ir tęsti 
ofensyvą.

KVIEČIA VIENYBĖN.

Rusijos laikinoji valdžia iš
leido atsišaukimą, kuriame 
kviečia visus piliečius pamiršti 
visus skirtumus pažvalgose ir 
visiems išvien stoti ir remti ar
miją, kuri dabar “maršuoja 
ant mirties, idant apsaugoti 
revoliuciją ir paliuosuoti rusų 
tautą.”

Darbininkų ir Kareiviij De
legatų Kongresas pasiuntė 
brolišką pasveikinimą armijai, 
kuri dabar pradėjo ofensyvą. 
Atsišaukime sakoma:

“Sodiečiai! Duokite karei
viams duonos. Darbininkai! 
Lai netrūksta armijai amuni
cijos. Kareiviai ir oficieriai! 
Tvarkykite pirmus skyrius ka
riuomenės siuntimui Į frontą 
po pirma paliepimo. Piliečiai! 
Atsiminkite savo pareigą ir te
gu nei vienas dabar neišsisuki- 
nėja nuo išpildymo savo parei
gos linkui tėvynės.”

Matyt šiuo kartu Rusija su
judo pavaryti ofensyvą prieš 
vokiečius.

STATO NAUJĄ SUBMA- 
RINĄ.

Iš Kopenhageno atėjo žinia, 
kurioj pranešama, jog vokie
čiai stato naują didesnį subma- 
riną, negu bile kada pirmiau. 
Tas submarinas būsiąs 5.000 
tonų įtalpos, daugiau kaip 
425 pėdų ilgio. Be sustojimo 
galės plaukti iš Baltikos net į 
Japoniją. Jis bus apsiginkla
vęs beveik taip kaip skraiduo
lis.

Žydų Sionistų delegatas bu
vo ats’lankęs pas popiežių. 
Delegatu buvo Nahum Soko- 
iow. Delegatas norėjo gauti 
popiežiaus pritarimą ir rėmi
mą Įsteigimo Palestinoj žydų 
valstybės. Popiežius 
remti, tik patėmijo, jog no
ris t’kros garantijos 
<ioms vietoms ir krikščionių 
teisėms. Sokolow sakė, jog 
žydu valdžia pilniausia tą už
tikrintų, Popiežius ir žydų 
delegatas po keletą kartų išsi
tarė: “Mes būsime geri kaimy
nai.”

Amerikos miijos narys Cliar 
les Edvard Russell iš Petrog
rado praneša, jog Rusija tvar
kosi ir reikia ja pasitikėti. At
sišaukia- į laikraščius, kad ne
skelbtų ateinančių žinių iš Ru
sijos apie iškrikimą ir prašo 
skaitytojų netikėti toms ži
nioms, kurios skelbia apie Ru
sijos anarchiją. Rašo: “Čia 
nėra anarchijos. Yra tik šiek 
tiek netvarkos.”

Toliau rašo, jog rusai žino 
savo pareigas it nesišalino nuo 
jų išpildymo.

Russell yra socijalitsas .kurs, 
vienok, tapo išbrauktas iš par
tijos už tai, kad apsiėmė būti 
miijos nariu, nepasiklausęs 
partijos.
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Ant visų karės frontų apsi
reiškė kariniai veikimai. Kol 
kas smarkiausia veikia rusai 
Galicijoj, bet išrodo, jog ir 
Fra n ei jo j mūšiai prasidės la
bai dideli. Turbūt bisi vokie
čių priešai yra sutarę iš visų 
pusių užpulti vokiečius kartu. 
Francijos fronte karinis vei
kimas žymiai padidėjo. Kai- 
kur daromos ir atakos. Rumu
nijos fronte prasidėjo smarkus 
bruzdėjimas.

KIEK PAĖMĖ NELAISVĖN.

Nuo balandžio 15 d. iki bir
želio 30 d. anglai ir francūzai 
paėmė nelaisvėn 63.222 vokie
čių. Beto paimta 509 armotos, 
503 mortiros, 1318 kulkosvai
džių.

Pagal francūzų aprokavimo 
nuo. karės pradžios iki kovo m. 
š. m. .vokiečių užmušta nema
žiau, kaip pusantro milijono.

užpuolimus.
___________ /

vadui. Jis koncertą atplėšė 
tik daug mylių nuplaukęs nuo 
kranto. Ir vis-gi vokiečių sub- 
marinai sutiko juos pusiauke- 
lvje ir antru kartu arčiau Eu
ropos pakraščių.

Todėl tai turbūt Berlinan 
buvo pranešta tik dieną išplau
kimo, o po to vokiečiai viską 
išsirokavo, spėdami išplaukė 
pasitikti amerikonų ir sutiko.

Nors visas reikalngas žinias 
gavo, bet nieko nepešė susiti
kę.

sumesta upėn. Pasirodė, jog 
nei vienas lavonas nebuvo į- 
mestas.

Negrai turėjo ginklų ir jie 
gynėsi. Todėl tai nemažai 
baltųjų užpuolikų nukentėjo.

Štai kaip miesto klerką aiš
kina tas skerdynes:

“Pereitą vasarą 4.500 baltų 
darbininkų sustreikavo Armo- 
ur and Co., Morris and Co. ir 
Swift and Co. Iš pietinių val
stijų atgabenta 800 negrų ir 
jie užėmė pakaunėse baltųjų 
vietas, kaipo streiklaužiai. 
Streikui pasibaigus, negrai pa
siliko pakaunėse ir dėlto nete
ko daug baltųjų darbininkų 
vietų. Nuo to laiko vis dau
giau negrų buvo atgabenama 
ir priimama darban. Pereitais 
melais bent 2.500 negrų atvy
ko iš pietinių valstijų. Dauge
lis iš ji; negavo darbo ir dau
gelis neteko gautų darbų. Tuo
met prasidėjo vagystės, plėši

amai ir kitokios piktadarybės. 
Žmonės neteko kantrybės ir 

vo skelbta, jog daug lavonų sumanė išvyti juos iš miesto.”

>*X~t~X^w*~*~*~*~*~*~*w*~*~*~*~*w*~*~*~*~*~*~*w***^*^

Pereitos nedėlios vakare 
mieste E. St. Louis, III. prasi
dėjo baisus daiktas. Prasidėjo 
persekiojimai, žudymai negrų 
ir deginimas, plėšimas, naiki-, 
nimas jų turto. ,

Nuo seniau buvo ten užpuo
limų ant negrų, bet vis dar ne 
tokių žiaurių. Bet šiuo kartu 
tai pasiekė didelių baisenybių.

Neapykanta prieš juos rodos 
dėlto kilo, kad jie dirbtuvėse 
užiminėjo baltųjų vietas, su
tikdami dirbti už mažesnes al
gas. Todėl organizuoti darbi
ninkai, unijistai vis labiau jų 
ėmė nekęsti. Išrodo, jog uni
jistai ir surengė “ablavą” ant 
juodųjų.

Toje skerdynėje negrų už
mušta 25, baltųjų krito 4. Su
žeista apie. 75 negrų ir baltų. 
Negrų namų sudeginta i 310. 
Nuostoliu aprokuojama buvo į 
$300.000.

Buvo spėjama, jog po degė
siais namų yra daug lavonų, 
bet pasirodė, jog jų nesą. Bu-

k valdžia pa- 
iv. Valstijų ka
upt per Atlan- 

buvo uža- 
E submarinai. 

Pirma ataka Buvo padaryta 
Atlantiko 
taka keli*

Iš to 
gerai žinojo apie išplaukimą 
Amerikos kariuomenės. O A- 
merikos laikraščiuose apie tai 
nieko nerašyta. Pastaruoju 
laiku vokiečių submarinai pra
dėjo lėčiau veikti. Matyt taip 
buvo dėlto, kad jie buvo su
grįžę pasiimti torpedų. Svar
bu jiems buvo pačioj pradžioj 
užduoti Amerikonams smūgį. 
Bet nabagams nepavyko- Abie
jose atakose vokiečių submari
nai buvo atmušti. Viena® bu
vo tikrai nuskandinta®, o gal 
ir daugiau.

Užpuolima^.buvo padarytas 
naktį. Tuo

; vai švyturį i$ nušvietė jurę ir 
šaudė į subiArinus.

Tai buvo firmas amerikonų 
susikirtimas |u vokiečiais ir 
tai buvo pirnia amerikonų per
galė.

Amerikos 
sujudinta tu 
apie 
plaukimą o nebuvo št 
ta, o Berline apie tai išanks- 
to sužinota. Aišku, jog čia 
šnipų esama neišpasakytai ga
bių.

Yra įvairių būdų, kuriais 
galima perduoti Vokietijai ži
nių apie .Amerikos veikimus. 
Turbūt šiuo kartu vokiečių 
šnipai leido kablegramu žinią 
į neutralę valstybę apie paša
linius daiktus, bet užjūrio 
šnipai galėjo lengvai dasipro- 
tėti apie ką ištikro ėjo reika
las ir laiku pranešė Berlino 
valdžiai.

Valdžia įsitikinus, jog Ame
rikos laivyne yra vokiečių šni
pų.

Dabar padvigubinta sargy
ba saugojama’ intarti vokie
čiai. Slaptoji policija padvi
gubino savo veikimą. A'aidžia 
neketina siųsti daugiau ka
riuomenės pirm negu pavyks 
išnaikinti šnipus.

Kuomet .Amerikos laivai iš
plaukė, tai tą žinojo dauge
lis. Bet niekas nežinojo ko
kiais keliais jie plauks, nes a- 
pie tai žinojo tik du vyru — 
sekretorius Daniels ir admiro
las Benson. Admirolą® Benson 
savo ranka parašė nurodymus 
kokiais keliais Amerikos trans
portai turi plaukti ir užklijuo
tame konverte buvo indnoti 
gen. Sibertui visų transportų

Geriausias laikas pasivažinėjimui.
Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes 

tai puikiausias “Overland” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti. '

Į šliūbą važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.

Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi
sakykite “Darbininko” automobilių.

NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS. 
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti 

gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumų.

Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:
242 W. Broadway, So Boston, Mass

Was 
skelbdino 
riuomenę 
tiką dvieji 
takavę v

amerikonų lai-

Ateinančią savaitę prasidės 
rekrutavimas Suv. Valstijų ar
mijos. Apie tai sužinota nuo 
karės sekretoriaus Baker. VTa- 
shingtone rekrutavimas prasi
dės liepos 12 arba 14 d.

VARŠAVOJ BADAS.
Stockholman atvyko iš Var- 

šavos trys lenkai. Jie išleido 
atsišaukimą ir sako, jog Vau 
savoj badas. Išbadėję žmonės 
vaikščioja gatvėmis ir gatvėse 
miršta. Kituose Lenkijos mie
stuose siaučia toks pat badas.

UŽĖMĖ SOSTĄ.
Pereitą nedėlią jaunas Chi- 

nijos imperatorius Hsuan 
Tung užėmė sostą. Jo didžiau
siu rėmėju buvo gen- Chang 
Hsun. Buvusis prez. Lo Yuan- 
Hung parašė atsisakymą nuo 
savo vietos. •

Visoje Chinijoje dabar išsta
tyti imperatoriški ženklai. Su
mišimų jokių nebuvo.

Valdovas išleido ilgą aplin
kraštį, kuriame jis aiškina, 
kaip Yuan-Shi-Kai, buvęs Chi- 
nijos prezidentu, privertė jį at
sisakyti nuo sosto. Girdi per 
visą laiką nuo jo atsisakymo 
nuo sosto Chinijoj nebuvo ra-
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TURI BŪTI TALKININKŲ 
VIRŠUS.

Suv, Valstijų vidurinių rei
kalų sekretorius Lane pasakė, 
jog Suv. Valstijos bus apsigin
klavę iki neapriboto laiko. Pri
sirengimai daromi be paliovos 
ir rengiamasi su tokiuo pasi
ryžimu, kad būtinai išeiti per
galėtojais, nežiūrint kaip il
gai truks.

ROOSEVELTO SŪNŪS 
FRANCIJOJ.

Du pulk. Roosevelto sūnų 
atvyko Francijon ir prisidės 
prie Amerikos kariuomenės. 
Jie išplaukė iš Amerikos birže-

r 1 -s ž.Trj

Kaip buvo garsinama, įvyko 
čia L. R. K. Moterų Sąjungos

MONTELLO, MASS.

mybės, o kiviTČiai tik didino- 
[si, visa šalis skaldėsi,/ parti
jos provojosi ir gali) gale žmo
nėms atsibodo netvarka ir jie 
atsišaukė į jauną buvusį val
dovą vėl užimti sostą ir sutvar
kyti šalį.
Imperatoriaus užlaikymui bū

sią imama tiek, kiek buvę nu
statyta prezidentui.

Princai ir kunigaikščiai ne
turės teisės kištis į politiką.

Republikos teismai ir statu
tas panaikinta, o sugrąžinta 
senovės teismas ir įstatymai.

Politiški prasikaltėliai pa
liuosuoti.

Vyrams kasų nešiojimas pa
gal norą.

KAS BUS PALIUOSUOTAS 
NUO PRIVERSTINOJO KA
REIVIAVIMO.

— Vyriausybės nusprendi
mu nuo priverstinojo kareivia
vimo bus paliuosuoti sekantie
ji asmenįs:

Visi Suv. Valstijų valdinin
kai, kaip valstijų, taip teri
torijų ir Columbia distrikto.

Visi dvasiškiai.

Teologijos studentai.

Tarnaują Suv. Valstijų ka
riuomenėje ir laivyne.

Vokietijos pavaldiniai.

Visi svetimžemiai 
pirmųjų popierių.

Apskričių ir miestų 
ninkai.

Darbininkai, dirbą federa 
liškose karės įstaigose.

Muitinyčių valdininkai.
'■ Vedusieji ir turį vaikus, ar
ba vaikai, katrie turi užlaiky
ti motinas'našles arba mažus 
broliukus ir sesutes.

Visi tie, katriems religiji- 
nės sektos draudžia kareiviau
ti.

kurią pastatė artistės-mėgėjos 
15-tos Montello kuopos. Loši
mas pavyko neblogiausia, jei
gu atsiminsime, kad aktorės 
tūrėjo dirbti tokiam karšty j. ’

*• — 1—- ——’—

bos. Kalbėjo gėrb; djakonas 
Paraciškus juškaitis iš Monte
llo, apie moterų-katalikių rei
kalus.

Dar kartą dėkodamos vi- 
; soms, kurios priisdėjo prie šios 
gražiai pavykusios parodos, 
pasiliekame su tikra pagarba.

Parodos rengėjos:
__ M. Juškienė, i -** 

M. Sakalauskaite, 
M. Vaičiūnienė.

9
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Žinokite savo teises.
/ jfe

Visokiais teismižkais reikalais kreipkitės prie manęs. 
Speciališkas patarnavimas dėl lietuvių.
Visokias bylas vedu Massachusetts valstijos teismuose. 
Aš samdau perkalbėtojus dėl Rusų, Lenkų ir Lietuvių. 
Ofisas atdaras vakarais. Kreipkitės per telephon’ą arba 

rašykite:
JAME8 M. KEYE8, Advokatas,

350 Broadvay, So. Boston, Mass.
Tel. South Boston 50212 arba S. B. 600. 

Jeigu viena linija užimta šauk prie kitos.
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ža ir labai gražių. Sunku bu
vo atsigerėti Lietuvaičių gabu
mais. Nemaža buvo prisiųsta 
daiktų iš tolimų kolonijų: Chi- 
cago, Brooklyn, Necvark, Hart- 
ford, AA’orcester, AA’estfield, 
Boston ir tt. Vietinė Montello 
kuopa taip-pat parodė keletą 
gražių mezginių ir siuvinių. 
Prie daiktų buvo ir laiškų su 
gražiausiais linkėjimais. Taip 
ir matyte matėsi prakilnios Sę- 
jungiečių širdys ir karščiausi 
norai, kad tik savo jaunutę, 
brangią Sąjungą pastačius ant 
augštęsnio laipsnio ir prapla
tinus jos veikimą. Antrą va
karą buvo pakviestos teisėjos bulvių. Didžios 
— anglės, kad dovanų pripaži- užpuolę du marketu ir policija 
nimas būtų kuobešališkiausias. 
Sulig jų nusprendimo, pirmoji 
dovana buvo pripažinta p. M. 
.Jaskelevyčienei iš Montello už 
gražiai ir darbščiai numegztą 
antipendium prie altoriaus. 
Antroji dovana paskirta p. V. 
Liutkevičienei iš AA’orcester, 

! Mass. už stalo parėdymą, su
dėta iš keturiolikos daliu. Tre- 
čioji dovana teko p-lei O. Mi- 
gauskaitei, iš Bostono, už lo
vos uždangalą. Garbės dovana 
paskirta p. O. J. Daukšienei iš 
Newark, N. J., p. L. Couble iš 
Montello, Mass., p. Agotai Pra- 
nienei, iš Newark, N. J. ir p-lei 
Stefanijai Šatkauskaitei, iš 
Chicago-

Teisėjos svetimtautės labai 
gėrėjosi Lietuvaičių gabumais 
ir gyrė visus išdirbinius. Su 
paskyrimu dovanų jos turėjo 
sunkų darbą, nes visi daiktai 
išrodė lygiai gražūs i r. pagyri
mo verti. Parodai gražiai pa
vykus vietinė Montello 15 kuo
pa ištaria visoms gerbiamoms 
Sąjnngietėms širdingą ačiū už 
prisiuntimą daiktų parodon ir 
poniai L. Couble už jų priėmi
mą ir gražų sutvarkymą. Tai
pogi dėkoja pasidarbavusioms 
prie svetainės papuošimo; p-

ir kareiviai buvo pašaukti iš
vaikyti užpuolikus. Kareiviai 
ir policija užstojo gatves ve
dančia.® į marketus. Nežiūrint 
j policijos budrumą, susirin
ko didelės minios ir vakare 
liepos 2 d. ištiko susikirtimas. 
Kareiviai ir poliemonai šaudė 
į minią tuščiais šūviais. Šau
dymai tęsėsi iki vidurnakčio.

Smarkiausia.® susirėmimas 
buvo prie bulvių marketo. Bu
vo pasklidęs gandas, jog 20 va^ 
gonų bulvių esą nuskirta išga
benti Anglijon. Minios buvo 
dasigrūdę iki bulvių ir prisi
pylė krepšuis, maišus, moters 
prisipylė žiurstus. Prie gele
žinkelio stoties ir-gi ėjo susi
rėmimas. Žmonės buvo konfis
kavę bulves vagonuose. Kuo
met policija ir kareiviai žiau
riai ėmė vaikyti minią, tai mi
nia pradėjo poliemonus ir ka- - 
reivius bombarduoti bulvėmis, 
plytgaliais ir kuo papuolė. 
Riaušėse vienas žmogus buvo 
užmuštas ir daug sužeista. Du 
poliemonu buvo sužeisti.
------------------------------s-------------------- . . —

Dėl Neprigulmybės šventės - 
seredoje negalėjome spausdin
ti laikraščio, šį numerį todėl 
išledžiame dvigubą.



Gyvenino

SCENA vn.

V •

JONAS

,fc- ?

n

scena vn.' 9

.” Ak! vi-
išbė-

gaila man jūsų, o ypač 
Juk tas nelabasis alutis

■ Y- *" Z '

motin. Aš tiktai parsinešiu “bui- 
(ieško) Bet kur vedriukas, aš jo vi- 
Man, rodos, ar tik jūs su kumutė-

Dar šį rytą čia padėjau ved-

JONAS. (įėjęs numeta švarkų ir sėdasi, matomai labai nu
vargęs.) A... a... tai nusivariau it artojo jautis. 
Vos tik kojas parvilkau namon.

Žemai&ų Sūnus M. L. B.

III VEIKSMŲ SCENOS VAIZDELIS IŠ AMERIKOS 
LIETUVIŲ GYVENIMO.

AVorcester, Mass. 4 d. gegužio 1917 m.

VEIKIANČIOS YPATOS:
JONAS KALVAITIS, daktaras per girtuoklybę nupuolęs, bet 

paskui vėl sugrįžęs prie normalio gyvenimo. Augštas, padžiūvęs vy
ras — 34 metų amž.

PETRAS ZTMANTAS, namų šeimininkas — 50 m. amž. 
MAGDE, jo žmona — 40 m. amž.
KAZYS ŠALVYS, Kalvaičio jaunystės draugas pasiturintis A- 

merikos gyventojas, darbštus tėvynainis ir liuosas dailininkas, links
mo būdo ir greitas — 36 metų.

ONA, jo žmona — 27 metų.
ROŽĖ GIBAITĖ, Onos sesuo, konservatorijos mokinė, linksmi, 

iškalbi, mėgstanti muziką, gyvena pas Šalvius — 20 metų.
PETRONĖ ŠALVIENĖ, Kazio motina, senutė 65 metų. 
JUOZAS, krautuvės darbininkas — 25 metų.
I VEIKSMAS Zimantų namuose, II ir II Šalvių namuose.

VEIKSMAS PIRMAS.
Skuodžiai, kaip paprastai Amerikos lietuvių, apstatytas kamba- 

Vakarienės laikas.
SCENA I.

MAGDE (ruošdamosi). Ak! kad juos ir devyni, tuos “bučer- 
ninkus.” Jau kada užsakiau tuos pirkinius ir dar jų 
vis neatveža. Greit sugrįž vyras nuo darbo ir nebus 
dar vakarienė pagaminta. Berods, sriuba jau baigia 
virti, bet kame “balonė,” “ porčiapas.. 
sai užsimiršau gal jau net ir prisvilo. (Greitai 
Sa) ■ . ..

MAGDE. Tikiu, tikiu, Jonuti. Bet kų padarysi! Supran
tu, kad sunkiai dirbate, o dar lig tyčia save nuo
dijate tuo rudžiu. Nepasijusite, kaip atsidursite 
grabe be laiko. Neklausote mano žodžių...

JONAS. E. kų čia, gaspadinė, kasdieną vis tų pačią giesmę 
giedi. Nesupranti mūsų. Nežinai kiek daug reiškia 
.mums stiklas alaus..........

MAGDE. Ak, vyručiai, vyručiai! 
tavęs man gaila, Jonuži, 
ir suėdė tavo gyvenimą.

JONAS. Geriau nekalbėk.
X - '

SCENA II.
Scena tuščia, girdisi barškinimas į duris.

SCENA III.
Magdė įbėga ir atidaro duris. Įeina Juozas. 

JUOZAS. Gero vakaro, Zimantienė-! Ir aš čia į pat laiką. 
MAGDĖ (pamėgdžiodama). Tai-gi tai-gi! Aa, ir ko taip gaiš

tate? Kuomet reikia ant stalo valgį duoti, jie tiktai 
tuomet atveža. Atminkit, kad reikia išvirti, arba iš
kepti, žalią mėsą nevalgysi.

JUOZAS. Nepyk, gaspadinėl! Ištikrųjų btskį užgaišau, bet 
kol išvežiojau tiek daug užsakymų, baisiai nuvargau. 
Vos pakeliu kojas... (Deda pirkinius.)

MAGDĖ. Ar tik viską atvežei? Gal vėl ką pametei, kaip aną 
kartą.

JUOZAS- O ne! Viskas tvarkoje. Štai “porkčiapas,” tai 
“šolderis,” “somerbalonė,” pusė svaro sviesto, drus
ka, “binsai” ir čia likusieji niekniekiai.”

MAGDĖ. Taip, turbūt bus viskas. O kur knygutės?
JUOZAS. Štai, turiu. Jas tai aš niekuomet nepamirštu. Štai 

toji jūsų, o anoji apdriskusi Kalvaičio- Bet pasakyk 
man, Zimantiene, kas bus su Kalvaičio skola? Jau 
tiek daug išimta. Greit nebegalėsime visai duoti, kol 
neatsilygins.

MAGDE. Žinau ir aš, bet negaliu iškaulyti ir gana. Sako, 
neturiu ir viskas. Viską pralaka it nelabasis. Ir ma
no senis negeresnis, bet nuo šio parsiritusi ant grindų 
atimu.. . (įsisprindus į šonus) kitaip ir negalima.

Išvaryčiau Kalvaitį po šimtą kalakutų, bet mano 
senis užstoja už jį. Mat baisiai abu susidraugavo. 
Kartu gula, kartu kįla ir kartu laka, jeigu ne kar- 
čiamoje, tai namie, (atsidusus) vargas su tokiais vy
rais. Ak! kaip atsimeni keli metai atgal, koks iš 
Kalvaičio vyras buvo, niekas ir nemanė kad taip į 
niekus pavirs. O vis tai girtuoklystė padaro.

JUOZAS. Žinoma! Nereikia man pasakot: aš mačiau nema
žai tokių alkolio aukų. Na, bet užsiplepėjau jau per
ilgai... Sudiev! Bėgsiu! (išeina).

SCENA IV.
MAGDE. (Suimdama pirkinius) Na, tai dabar jau turėsiu šį- 

bei tą vyrams paduoti vakarienės.
SCENA V.

PETRAS (įeina apdulkėjęs ir aprūkęs) Gerą vakarą, mo
tin! Gal lauki jau mudviejų su vakariene. Bet 
kur tau, papratusi pasivėluoti... (užsidega pypkę).

MAGDĖ. Vos įėjo pro duris ir jau vakarienė... Nebijok, 
vakarienė nepražus. Tik susimildamas neišeik per- 
toli, nes tuojau gausite.

PETRAS. O nebijok, 
zos” lašiukų- 
sai nematau? 
mis ne si vaišinote?! 
driuką ir dabar jo visai čia nėra...

MAGDĖ (piktai) Taigi, taigi! Tau tik ir rodosi, kad aš 
čia namie nieko neturiu kito veikti, kaip pasikvie
tus kūmutes vedriukus tuštinti.

PETRAS. Nesikarščiuok, motin. Pati žinai, kų kūmutės 
susirinkusios daro po stubas, tai ir man kaikada min
tis užeina apie tave. Bet aš gerai žinau, kad tu 
visai kitokia. Visgi man indomu, kurgi tas ved
riukas būtų dingęs.

MAGDE. Ką daužaisi ir niekus pliauški. Geriaus manęs 
paklausk (paduoda vedriukų) štai yra. Indų mažai 
teturiu, tai kartais ir tavo vedriuką turiu pavartoti 
virtuvėje.

PETRAS. Variuok, sau sveika, tik susimildama kokių pa
plavų jame nelaikyk.

MAGDE. Eik jau, eik, niekų neplepėjęs...
PETRAS. Aš sugrįšiu už valandukės.
MAGDE. Už valandukės? Tik užsimiršęs nepražiopsok kar- 

čiamoje iki pusiaunakčiui, nes vakarienės negausi.
PETRAS. Et! su bobomis nesusikalbėsi (išeidamas patinka 

tarpduryje Kalvaitį) O! ir tu, Jonukai, jau na
mie. Na gerai aš eisiu kaip žinai.......

SCENA VI.

PETRAS (sugrįšta su alumi. Magdė deda valgį ant stalo- 
A... a... dabar tai atsigausime, Jonuti........

JONAS. Bet greitai ir apsisukai... ' . ’
PETRAS. Kur tau gaišiu! Ištroškęs esmių, kaip nežinau 

kas. Griebčiau štai vedriuką visų ir tuoj būtų tuš
čias. Na, motin, duok šen stiklus! Žinai ko 
reikia..........

JONAS. Gal ji neturi laiko, aš pats surasiu (atsineša stik
lus).

PETRAS. Na, ir kam dar tas trečias stiklas? žinai senė 
negers...

MAGDĖ. Gerkite sau patys vieni, jaigu jau taip ištroškę. 
Man tas jūsų išgarbintas alus, nei pamazgų nevertas- 

JONAS (abu juokiasi) Gaspadinė matomai šiandienų labai 
pikta ant mūsų. Nepyk, gaspadinele. Išmauk ir 
tu stiklelį, tuoj visus nesmagumus it ranka atims.

PETRAS. Nekreip į ją atidos. Būk sveikas... (nori gerti, 
bet Jonas sulaiko)

JONAS. Paluak! (išsitraukia iš kišenės dektinės bonką. Pats 
išgeria, paskui duoda Petrui) Pirmiaus tokios, o 
jau paskui varysime iš vedriuko.

PETRAS. Gerai sakai. Tu vis gi turi galvą ant pečių, ne 
puodinę.

JONAS- A... a... dabar kur kas bus geriau... Še mauk, tik 
negailėkis. Dabar ir alutis bus gardesnis ir landes- 
nis.

PETRAS. Taip, tai gal taip, bet, tiesų pasakius, jis man 
ir taip visuomet gardus ir landus, piršto visai ne
reikia

MAGDĖ. Na, vakarienė jau ant stalo, valgykite kol dar ne
prisisiurbę esate...

JONAS. Gerai, valgysime. Tik susimildama nebark mus 
taip baisiai...

PETRAS. Sakiau jau tau, kad nereikia kreipti atidos į jos 
kalbą. Prisiklauso kvailių kalbos, apie kažkokią 
blaivybę, tai dabar ant mūsų ir ūžia. Na gerkiva! 

JONAS. O gal ištikrųjų, gaspadinė jau į blaivybę prisirašei 
kad taip ant mūsų kalbi. Pirmiaus nors retkarčiais 
stiklą alaus išsimesdavai, o dabar visai nei į bumą. 

MAGDĖ. Pagaliaus jeigu ir bučiau prisirašius, tai visai ne 
naujiena. Pastaruoju laiku aš girdėjau, kad labai 
daug rašosi blaivybėm Girdi greitu laiku visi pro
tingesni žmonės prigulės į tam tikras blaivybės orga
nizacijas.

PETRAS (tyčiodamasis) Kaip aš matau, tai ta boba labai 
daug plepalų prisiklausė nuo kokių, kūmučių........
(lig užsimąstęs) Taip... Blaivybė gal ir geras daly
kas, bet sunkiai įvykdomas. Tiesa, ne vienas 
šiandieną varguose paskendęs iš priežasties girtuok
lystės. Ir aš toksai vargšas ir jūs ir kiti... Bet!.. 
sunku su gėrimu persiskirti mums, inpratusiems, 
ypač tuomet, kuomet mes nieko geresnio nematome, 
kaip sunkus, kas dieną vis tas pats vargingas gy
venimas, pilnas įvairių nemalonumų. Juk tik gė
rimas, mus ir palaiko.........

v«
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vaitį! Man sakė, kad jis šiuose namuose gyvena. 
MAGDE (nustebusi) Jonų Kalvaitį!!!!
JONAS (Taipgi nusistebėjęs į šalį) Manęs ieško... kam aš 

jam būčiau reikalingas!...
PETRAS (Jonui-. Eik, paklausk ko jisai nori.
MAGDE (žiūrėdama į Jonų) O... jis turbūt čia.

JONAS (atsikelia ir prieina) Aš esmu Jonas Kalvaitis, 
kamgi aš būčiau tamstai reikalingas!

KAZYS ( su dideliu nusistebėjimu) Kaip!! Tamsta esi Jo- 
Ne,

o

nas Kalvaitis!! (apžiūri nuo kojų iki galvos) 
tas negali būti... Aš esmu Kazys Šalvys...

JONAS (sumišęs) Kazys ...Šalvys... Tai tu... dabar 
nau.

KAZYS (sveikindamas) Kokios permainos! Sunku
pažintu Kaip gyveni drauguži?...

JONAS (ranka mostelėjęs) Bet, kokiu būdu mane tu 
jai atrasti?!

KAZYS. Tiesą pasakius, ilgai tavęs ieškojau, bet mano 
dideliam džiaugsmui, nors dar gyvą radau. (Mas- 
dė renka likusius indus. Senis išeina su vediruku). 

JONAS (paima nuo Kazio skrybėlę ir ploščių). Na, eikš ar
čiau ir sėskis... Nors labai esmu tau dėkingas už ap- 
slankymą, bet vis-gi negaliu sau įsivaizdinti, kokis 
gi reikalas tave privertė ieškoti manęs po keletos me
tų mudviejų nesimatymo?

KAZYS. Mielas Jonai, niekas manęs nevertė tavęs ieškoti, bet 
aš dar vis negalėjau tavęs užmiršti, kaipo vieną iš 
rimčiausiųjų mano mokyklos dienų draugą. Aš ne
galėjau nurimti, nes nežinojau kas su tavimi galėjo at
sitikti, kad tu taip nutilai ir dingai tarytum vande
nyje. Maniau gal aš kuomi tave supykinau, ar užga
vau. Todėl pasiryžau suieškoti ir viską ištirti.

JONAS (liūdnai). O, nekalbėk tokius daiktus. Už ką aš galė
jau supykt ant tavęs? Niekuomet!.. Čia kitas daly
kas. Kaip čia trumpai ir aiškiai pasakius. Aplinky
bės ir gyvenimo nepasisekimai išvedė mane iš vėžių, 
ir štai kodėl nutariau niekam nesisakyti, kur esmu: 
nutariau nepasakoti mano prietikių, o ypač tau. Nes 
žinojau tave gerai, todėl ir nedrįsau, bijojau tau pri
sipažinti.. . Pagaliaus tai perilga ir tau neindomi bū
tų istorija, kad viską išpasakoti.

KAZYS. Taip! Dabar jau, pradedu suprasti, kad su tavimi 
atsitiko, kas tai nepaprasto, o gal net tragediją per
gyvenai savo gyvenime? Tavo išvaizda kažkokia pa
slaptinga. .. Tas sudžiūvęs, susiraukšlėjęs be laiko 
veidas, tos indubusios akys, tiesiog sakyte sako, kad 
daug visako pergyvenai, daug kentėjai...

JONAS. Tu neapsirinki... Bet jau buvau apie viską užmir
šęs, bet tavo atsilankymas vėl mano širdies žaizdas at
naujina-.. (tyli).

paži-

Tave

gale-

<r-
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scena vm.
PETRAS (atnešęs viedriuką alaus, stato ant stalo). Na, 

nai! Vaišink svetį ir pats gerk...
KAZYS (juokiasi). Ka, ka, ka...
JONAS (sumišęs) Štai tau!. . a.. tai mano šeimininkas... 
KAZYS. A, taip! Ačiū labai už vaišes, bet aš ant laimės

j

PETRAS. Et baikos! Aš sakiau ir sakysiu, kad be gėrimo 
žmogus darbininkas, vistiek kaip ir be duonos. Per 
ilgiausias dienas kankinkis, vargk, lig nežinau kas, 
dirbtuvėse, mamose, liejyklose ir taip gerklė iš
džiūva, širdis nusilpsta, o stiklelį išsigeri, tuoj 
žmogus tarytum kitame pasaulyje!

JONAS. Taip... tiesa... norint visi...
MAGDĖ. Bet vis-gi kiti žmonės apseina ir be gėrimo, nežiū

rint ant sunkaus darbo ir išdžiūvusios gerklės.
PETRAS. Et tik tuščios kalbos. Jau tu boba verčiau tylėk. 

Na, Jonai, išhaigkime ir valgykime vakarienę.
MAGDE. Žinoma, aš judu neperkalbėsiu, bet man taip at

rodo nors ir boba, esmu.
JONAS. Bet ką tie negeriantieji žmonės? Vargsta, skurs

ta, gailisi išleisti skatiko ant stiklo alaus, neva 
taupo ir ilgainiui tik brūkšt, pasimirė ir liko visas 
gyvenimo triūsas kitiems, o patys nei valandėlės, 
žmoniškai nepagyveno.

PETRAS. Taigi, taigi! Palieka sunkiai užprakaituotus 
grašius kitiems ar vaikams o'tie tuoj viską praūžia, 
net poterių už dūšias nesukalbės.

MAGDĖ. Ar šiaip kalbėsime ar kitaip, visgi tai blogas in- 
protis. Aš turiu daug tokių pavyzdžių, kuomet 
žymūs pirkliai arba taip mokyti, turtingi vyrai, da
bar skursta kaip paskutinis tamsuolis mužikas kur 
net a. b. c. nemoka. O kieno čia kaltė jeigu ne gė
rimo. Ir tu, Jonai, nebūtumei tokiame skurde 
šiandieną, jeigu ne tas prakeiktas alkolis.

JONAS (lėtai) Tikra tiesa. Bet geriau man tai nekalbėk, 
nes man skaudu minėti mano praeitį... Tiek vargta, 
tiek dirbta, tiek nemiegotų naktų praleista, kol 
buvo pasiekta tikslas, bet viskas tartum sapne din
go ir šiandienų aš lygus, o gal dar didesnis varg
šas už tuos, kurie nuo pat jaunystės nesvajojo ir prie 
jokio aukštesnio idealo nežengė.

PETRAS (nusišypsojęs) E! tai tik juokai, daugiau nieko. 
Kiek jau kartų tau sakiau, kad nesirūpintumei a- 
pie tų savųjų praeiti. Kas praėjo, jau nebesugrįž. 
Nebuvo tau lemta ponu tapt ir nereikia. Visi po
nais negalime būt.

JONAS. Gal būti ir tu tiesų sakai...........
MAGDE, (atsidūsėjusi sunkiai, atima indus nuo stalo) Taip 

tik sakoma.... <

Jo-

e...
;, ar 

ant nelaimės svaigalų neragauju visai... atsipra
šau. ..

MAGDE (Petrui). Ko tu tenai lendi?.. Leisk judviem pasikal
bėti. .. Eikš čia...

JONAS (Petrui). Geriaus paskiaus... dabar atimk!.. 
PETRAS. Gerai, gerai. Kad judu taip sakote, tai aš pats vie

nas aprūpinsiu. (Išeina)
(Tąsa-).

(Girdisi barškinimas durysna.) ..
MAGDE (duris atidaro ir inleidžia Kazį), prašom, prašom...
KAZYS (įeina ir nedrąsiai dairosi). Labo vakaro. Labo 

____ vakaro, labo vakaro.
KAZYS. Ar Tamstos nežinote, kur aš galiu rasti Jonų Kal- 

ahažih
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“DARBININKAS.” 3

Privatinė nuosavybė
(Iš kalbos Jono J. Raman- s 

ausko sakytos Waterbury, : 
Conn. Liepos 1., 1917).

Socijalistų didžiausis argu- Į 

mentas yra tame, kad nerei- , 
kia privatinės nuosavybės, nes ' 
tai ji pagimdžiusi ir palaikan
ti visas šio surėdymo nelygy- i 
bes ir esanti darbininko išnau
dotoja. “Panaikinkite priva
tinę nuosavybę ir bus rojus Į 
ant žemės,” jie šaukia. “Vi
skas turi priklausyti "valstijai 
ir ji tiktai tegali viską kontro
liuoti.” Atimkite viską, ką 
tik pavieniai žmonės turi ir 
paveskite visiems.

Tai tada visas socijalizmas nu
eitų ant šuns uodegos. Tada 
socijalistai AVaterbury’io krei
pėsi prie Perkūno, kad tas a- 
teitų pas juos ir trenktų į jų 
priešus, išgriautų priešų tvir
toves.

Jiems nerūpi kaip tie žmo
nės tas nuosavybes ingijo, jie 
užmiršta, kad tie žmonės gal 
per metus vargo, skurdo, dir
bo ir net badų kentėjo kad 
užsidirbus sau ant senatvės ge
resni, liuosesnį gyvenimą; 
jiems nerūpi kaip tas išradė
jas arba didvyris vartojo savo 
protą, gabumus ir dėjo svei
katą kad tik suteikus žmoni
jai koki nors naudingą išradi
mą, jie to visko nežino arba 
geriau pasakius nenori žinoti. 
Jie tik šaukia šalin su priva
tine nuosavybe! Padalinkite 
viską visiems. Tų žmonių 
darbu turi naudoties visi ir 
valkatos ir girtuokliai ir tin
giniai nes visi lygūs ir priva
tinė nuosavybė yra vagystė, 
išnaudojimas visuomenės.

Supraskite, kad katalikas 
taip kaip visi nėra priešingas 
pavedimui nekuriu įstaigų ar
ba dirbtuvių į valdžios rankas 
jei tuomi galėtų atnešti dides
nę naudą valstijai. Bet yra 
rubežius, per kurį jokia vals
tija negali peržengti. Valsti
ja neturi jokios teisės inkišti 
savo ranką į tavo kešenių ir iš 
ten išimti tavo uždirbtus cen
tus. Valstija neturi teisės a- 
teiti Į tavo namus ir atimti iš 
tavęs tą valdžią, kurią tau 
suteikė Dievas ir gamta ant 
tavo šeiminos. Socijalistai 
duotų savo respublikai tokią 
valdžią, kokios jokis caras ar 
tyronas nėra dar turėjęs ant 
savo pavaldinių. Tiedu klai
dingi principai ant kurių 
miasi socijalizmas yra:

1) Privatinė nuosavybė 
vogimas nuo visuomenės.

2) Valstija o ne tėvas 
šeiminos galva.

Pažvclgkime arčiau į 
du principu.

“Kiekvienas žmogus 
teisę iš prigimimo turėti priva
tinę nuosavybę kaipo savo,” 
sako Popiežius Leonas XIU. 
ir žmogus pirmiau užgimė ne
gu valstija, ir jo pirmutine 
priederme ir teise buvo paga
minti maisto dėl savo kūno 
pirm sutvėrimo valstijos. Die
vas yra davęs žemę abelnai i- 
mant visai žmonijai, ne toje 
prasmėje, kad visi be jokio 
skirtumo gali daryti kas tik 
jiems patinka, bet jokią dali 
Jis nepaskyrė kokiai ten ypa
tai, bet rubežius Jis paliko 
žmonėms nustatyti savo dar
bu, triusu 
žmonių.”

Čia mes 
kirkščionių

I

surėdymą ir savo tvarką pir
miau dar negu buvo apie 
valstiją svajota. Gamta rei
kalavo, kad galva šeiminos— 
tėvas rūpintųsi gerove jos na
rių. Ar pirmasis žmogus lei
do savo vaikus badu išmirti 
laukdamas kol atsiras valstija, 
kuri papenėtą jo kūdikius! 
Suvisai ne! Jis nepaisė ir 
nesvajojo apie kokią ten nebū
tą valstiją, kuri aprūpintų jo 
šeiminą. Jis pats tvėrėsi už 
įrankių ir dirbo, kad išmai
tinus savo šeiminą. Jei mū
sų, pirmasis tėvas būtų pasiel
gęs taip kaip socijalistai no
rėti) tai mums šiandien čio
nai nereikėtų diskusuoti apie 
socijalizmų. Mes tuomet ne 
ekzistuotume.

V •

Pirmutinis žmogus pagami
no savo šeimynai drapanų, 
pastatė jiems namus ir rūpino
si su jų ateičia. Kada jis par
nešė iš medžioklės mėsos savų 
vaikeliams arba davė jiems pa
gaminęs aprėdalų, kam jie 
tada prigulėjo? Kieno nuo
savybe buvo? Ar jo ar vals
tijos? Negalėjo būti valsti
jos, nes jos dar nesirado. Tai
gi palei gamtos įstatų tie visi 
dalykai prigulėjo tam pirma
jam žmogui. Ar tas žmogus 
vagia arba išnaudoja kokią 
ten Respubliką, kurios dar 
nėra jei jis pasisavina tuos 
gyvulius, kurįuos jis pagavo 
medžioklėje arba jei jis laiko 
kaipo savo nuosavybę vaisius, 
kuriuos jis apturėjo iš savo už
sėti) laukų? Tuos klausimus 
socijalistai turėtų pirmiau at
sakyti negu jie gali sakyti 
kad privatinė nuosavybė tai 
yra vagystė. Teisybė, žmo
nės dauginasi, kaimai ir mie
stai ir valstijos yra uždėtos. 
Jie išleidžia įstatymus bet ar 
tie įstatymai panaikina gam
tos įstatymus kuriuos žmogu< 
pirmiaus turėjo? Jei taip, 
tai kada ir kaip tie įstatymai 
buvo panaikinti?

f

Sveikata I. IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGELE

“Apie Religijos pradžia ir jos reikalingumą”
mų tą, kuris liepia “Sekmas 
Nevogk.”

Dabar žiūrėkime kokios pa
sekmės būtų įvykdinimo tos 
supuvusios filozofijos į mūsą 
gyvenimą. Jei mes galėtume 
pažiūrėti į žmogaus širdį, mes 
atrastume, kad žmogus viską 
daro, viską veikia dėl savęs. 
Štai žmogus pašvenčia visą sa- , 
vo gyvenimą, kad atsiekus 
garbės. Keno garbės! Sa
vo. Štai kitas dienas, nak
tis nemiega alkanas, nudri
skęs, peršalęs mokinasi iš pa
skutinės. Dėl keno naudos. 
Pažvelgk į jo širdį ir atrasi, 
kad dėl savo. Štai žmogus 
pašvenčia visą savo gyvenimo 
darbą ir triūsą kad pastatyti 
namelius savo pačiai ir vai
kams. Kodėl jis taip daro! 
Todėl kad tai yra jo kraujas, 
kurie nešioja jo vardą, jie v- 
ra jo antra esybe. .Socijaliz
mas tą viską panaikina. Jis 
įsmeigia tą geležliį peilį į 
žmogaus širdį ir išrauna tą, 
kuris daugiau negu viskas ki
tas sudėtas į krūvą skatina 
žmogų prie darbo, gero gyve
nimo, tai yra jo esybė- Ar 
tas rašytojas vargs per dienas 
ir naktis kur nors po pasto
ge palindęs, ar jis bus ne
valgęs, ar jis kęs vargą, kad 
davus žmonijai vaisių savo 
proto ir gabumų jei jis žinos 
kad ta knyga, tie raštai ne
bus jo tiktai pasekmės aplin
kybių ir kad jie prigulės ne 
jam, bet valstijai? Ar tas 
pat vijotas keliaus per snieguo
tus laukus basas ir nevalgęs, 
ar jis aukos savo gyvastį ant 
Tautos aukuro jei jis žinos, 
kad ta jo tėvynė, ta valstija 
11 kurios jis vargus kenčia 
nelaukia tos valandos kada ji 
galėtų jo vardą aiškiomis auk
sinėmis raidėmis užrašyti gar
bės sąraše, bet kad ta vaisti
ni tik laukia tos valandos ka
la ji galės jam pasakyti kad 

jis tik yra mažas ratelis mil
žiniškoje mašinoje, kuri yra 
valstija ir jis kaipo maža da
lelė tos mašinos turi būti užga
nėdintas pasilikti nežinomas, 
nepagerbtas. Ar ūkininkas 
norės kęsti šaltą pavasario lie
tų ir žiemos speigus, ar jis 
norės sunkiai dirbti laukuose 
nuo saulės pakėlimo iki nusi
leidimo jei jis žinos kad vai
siai jo darbo neprigulės jam. j 
bet bus valstijos. Ar jis no
rės sėti, kad kitas galėtų 
piauti ? Ar žmonės apdova- Į 
noti nepaprastu gabumu norės 
sunaudoti savo gabumus jei 
jiems? nebus už tai atsakan
čiai atlyginta? Jei daktaras 
ir čebatų vystytojas gaus to
kį pat atlyginimą, tai kam 
daktarui reikės eiti mokslus 
ir vargti? Kada bus panai
kinta privatinė nuosavybė tuo-1 
met bus paralizuotas visas pa
saulio veikimas. Jei už triū
są — darbą nebus atsakančio 
atlyginimo tai kam triūsti ir 
dirbti? Laikas neleidžia dau
giau kaip keletą žodžių ištarti 
apie panaikinimą ypatos lais
vės po socijalizmo. Tėvas tu
ri pasilikti galva šeiminos. 
Valdžia negali kišties į nami
nius dalykus. Valstija ekzi- 
stuoja dėl žmogaus o ne žmo
gus dėl valstijos. Negalime 
daleisti, kad tarnas paliktų 
gaspadorium. Mes neturime 
užmiršti to fakto, kad valsti
ja yra žmogaus tarnas ir gy
vuoją, vien tik dėl to, kad tar
navus žmogui. “Ta nuomo
nė, kad valdžia turi palei sa
vo supratimo ir reikalo kišties 
ir diktuoti šeiminoje ir žmo
gaus naminiame gyvenime y- 
ra didelė ir blėdinga klaida,” 
sako Popiežius Leonas XII. 
Jei valstija būtų įtraukta į na
minį gyvenimą ir ten leistų į 
žmogaus visus darbus, perse
kiotų ir tvarkytų jo privatinį 
gyvenimą, tai nebegalėtų žmo
gus gyventi ant šio pasau
lio. Mums labai patinka ma
tyti poliemoną ant gatvės, 
ten jis ir priguli. Bet jei tas 
poliemonas ateitų į mūsų na
mus ir tenai lieptų mums to
kioje ir tokioje valandoje kel
ti, gulti valgyti arba jei jis 
išrinktų ir paskirtų ką mes, tu
rime valgyti, ką turime kal
bėti su kuo sueiti, tai ar ii-
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Parašė KUN. J. ŽLDANAVIČIUS.
KĄINA: 10 centų.

VISAS PELNAS SKIRIAMAS NUEZENT ĖJUSIEMS
DĖL KARES.

- Visi turėtų nusipirkti, kad geriaus apsipažinus su religi
ja ir sykiu sušelpsite nukentėjusius šuo karės. Labai tinkam na 
platinimui. Reikalaukite tuojaus.

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

LIGOS NĖRA GAMTOS 
SKIRTOS.

Gamta neskyrė ligų, todėl ji 
neparūpino nei vaistų. Gamta 
sutaisė gyvuliams ir žmonėms 
gyvenimo sąlygas ir taisyklas, 
kurių prisilaikant gyvuliai ir 
žmonės neapserga- Jei-gi žmo
gus suserga, tai aišku, jog 
jis sulaužė gamtos įstatymą ir 
todėl seka bausmė liga. Susir
gusiam nėra geresnių vaistų, 
kaip tik tie, kuriuos gamta 
skyrė sveikatingam gyveni
mui — būtent tyras oras, atsa- 
sakantis maistas, šviesa, ši
luma, švarumas ir tt. Iš to 
vienok neišeina, kad daktarų 
gyduoles jau reikia išmesti ša- 
šlavynan. Vąistai turi savo j 
vertę. Tik' reikia patėmyti, 
jog nėra gydančių vaistų. 
Gamta pati gydo, o vaistai tik - 
prigelbsti. Pavyzdžiui alkolis 
yra vaistas, jis pagreitina šir
dies plakimą. Kartais pasitai
ko žmogui, kad jo širdis nusil
psta. Taip atsitinka, jei žmo
gus intrauktų daug gazo. O 
gazas yra nuodai. Gazu pri- 
troškusį žmogų reikia tuoj iš
nešti ant tyro oro. Tyras oras 
jį atgaivįs. Bet jei jo širdis sil
pnai plaka, tai jis lėtai gau
sis, arba yra pavojus, kad ne- 
atsigaus. Čia ir gali patarnau
ti alkolis, nes jis pagreitys 
širdies plakimą- Bet toli gra
žu alkolis negaivina nei-gi gy
do. Alkoliu plauna žaizdas, nes 
jame nyksta visokie mikro
bai ir todėl žaizdoj, alkoliui iš- 
plautoj neapsireiškia puvimo. 
Anaiptol ir čia alkolis negydo 
žaizdos, o tik pastoja kelią 
puvimui. Panašiai veikia ir 
kiti vaistai.

Vaistai nėra maisto daiktai. 
Jokių vaistų kūnas negali pa
sisavinti. O visokia pašalinė 
medžiaga kenkia kūnui. To
dėl vaistai nors kartais jie 
bent kiek patarnauja mums, 
bet kartu jie ir pakenkia mū
sų kūnui, apsunkina jį.

Kadangi vaistai nėra mais
to daiktai, dėlto tai jie yra 
baisiai priklūs. Nuo jų kra
tosi visas organizmas. Iš to iš
eina, kad vaistus vartoti tik 
blogiausiame atsitikime. Ne
reikia tuoj bėgti į vaistinę prie 
pirmos negalės.

TABOKA, SVAIGALAI, 
VAISTAI.

Kenksmingoji tabokos dalis 
yra nikotinas. Nikotinas yra 
vienas didžiausių nuodų. Jei 
iš svaro išimti visą nikotiną, 
tai juo būtų galima nunuodin- 
ti 100 žmonių, įleidžiant jiems 
po biskutį kraujau to nikotino.

Suv. Valstijose tabokos per 
metus, suvartojama apie 1.100.- 
000.000 svari). Jos vartotojams 
vidutiniškai imant atsieina 
$1.00 ant svaro.

Visokios rūšies svaigalų Suv. 
Valstijose išgeriama per metus 
2.600.000.000 galionų. Jei ga
lioną rokuosime po $1.00, tai 
suprasime kokią milžinišką su
mą žmonės prageria.

Patentuotų vaistų šioje ša
lyje per metu ssuvartojama už 
$230.000.000.

Visi trys — taboka, svaiga
lai ir tie patentuotieji vaistai 
nei jokios naudos vartotojams- 
nesuteikia, o tik neša baisią 
blėdį. Milijonus žmonių api
plėšia, tūkstančius kasmet su
sargina ir be laiko nuvaro į ka
pus.

V ;

Reikia žinoti, kad
“Darbininko” knygyne galima gauti labai puikių maldų 

knygelių nuo 40c. ir augščiau.
“MALDŲ KNYGELĖ” labai paranki ir tinka jauni

mai. Su gražiais drobės viršeliais, aukso kryželiu.............40c.
Tokia pat gražios skūros paršeliais, auksiniais kraštais 75e. 
Balta skūros viršeliais, auksiniais kraštais.......................$1.00
PAMALDŲ VADOVĖLIS. Surengė A. L. R. K. Kuni-

Sąjunga. Čia tilpsta giesmės, stacijos, graudūs verks
mai, apaštalystės pamaldos, rožančius, tretininkų įstatai, 
įvairios maldos ir tt. Drūtais drobės apdarais, aukso kraš
teliais ............................................................  40e.

gli

PAMALDŲ VADOVĖLIS. Tas pats kaip viršuje mi
nėtas, skarelės apdarais..........................................................................60c.

MAŽAS AUKSO ALTORIUS. Francūziškos juodos 
slidžios skurelės minkštais apdarais, apvaliais kampeliais, 
aukso kvietka, kryžutis ir parašai, auksinti krašteliai... .$1.50

“DARBININKAS”
242 W. Broadway, South Boston, Mass.
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LIGŲ PRADŽIA.

Rašytoj žmonijos istorijoj a- 
pie ligas užsimenama pirmu 
kartu 5.000 metų prieš Kristų. 
Tuomet buvo tikima, kad 
žmogus suserga dėlto, kad jin 
velnias įsiskverbia. Todėl tuo
met gydymu užsiėmė tuolaiki
niai kunigai ir raganiai. Jie 
tai visokiais burtais, apkalbė
jimais, monais, bandydavo iš- 
vyt velnią ir taip pagydyti 
žmogų.

Vėliau apie 300 metų prieš 
Kristų prasidėjo vartojimas 
gydančių žolių. Mat pradėjo 
tikėti, kad tūlomis nuodingo
mis žolėmis galima išvyti vel
nią. Griebdavosi ne vien žo
lių, bet ir mineralų. Tokiuo 
būdu susekta daug apie veiki
mą Įvairių žolių Į organizmą. 
Atsirado tuomet tam tikrų 

; profesionalų, kurie duodavo 
Į nuodingų žolių ligoniams, kad 
i išvyti velnią. Dabartiniai ap- 
Itiekininkai yra teisėjai anų 
profesijonalų biznio-

Kad aptieki) vaistai nepagy
do žmonijos, tai aišku, kad 
jų vertė nėra tokia didelė, kaip 
daugelis mano. Tikras kelias 
pasiliuosavimui nuo ligi) yra 
gyvenimas pagal gamtą.

$1.00
Papuoškite savo knygy
ną “Darbininko” išleis

tomis knygomis.
“VAIZDELIAI” kurioje telpa šios apysakaites: 

1) Progos belaukiant, 2) įndomi vieno laikraščio pra
džia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudonas kaklaryšis, 
5) Gyvenimo pasaka, 6) Literatas. Parašė J. Kmitas. 
Pusi. 64. Knygelė dailiai išleista ant geros popieros 
ir kainuoja tik..................................................................30c.

“PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ.” Tai naujoviš- 
kiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri tinka ir 
katalikams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebuvo 
išleidęs tokios knygelės apie socijaliziną, kuri tiktų ir 
katalikams ir socijalistams. Dailiai išleista, ant bran
gios popieros ir kaštuoja tik .......................................... 10c.

KUR TEISYBĖ? SUKREKIME. Parašė kun. F. 
K. Kas nori žinoti kur yra teisybė, tai lai skaito šią 
knygelę. Kaina ..................................... ...... ..........

' “SVARBŪS KLAUSIMAI.” .Joje telpa šie klau
simai ir Į kuriuos labai aiškiai atsakoma: Ar yra Die
vas? Ar Kristus yra Dievas? Ar žmogus turi dūšią? 
Ar žmogus kilo iš beždžionės? Ar apsunkina žmogų 
Dievo Įsakymai? Tą knygelę verta perskaityti kiek
vienam. Paraš F. V. Pusi. 32. Kaina .......................... i

PATARLĖS ir Išminties Grūdeliai. Surinko P. 
Mulevičius. Tai yra vienatinė tos rūšies knygelė lie
tuvių kalboje. Joje telpa daugybė trumpių, bet la
bai svarbių minčių. Senas, jaunas, mokytas ir bemok
slis čia ras sau tinkamiausio dvasiško peno. Knyge
lė nemaža ir daili. Kainuoja tik .................................. !

KOMEDIJĖLĖS. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 
pusi. Knygelėje yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kū
mutės, Dvi Sesutės ir Girtuoklė su Blaivininku. Vi
si šie veikalėliai pilni gardaus juoko.Kiekvienas norįs 
lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi Įgyti šią kny
gelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina...............10c.

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS. 
Parašė Uosis. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mū
sų srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti. Pa
tartina visiems ją perskaityti. Pusi. 32. Kaina..........

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS 
1917 M. Išleido L. D. S. Yra vienas iš geriaushj pa
tarėjų. Jame rasite aprašymą lietuvių organizacijų, 
visokių paveikslų, informacijų, eilių, dažnų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grinčioje privalo rasties. 
128 pusi. Kaina............... 25c.

Perkant visas virš pažymėtas knygas, atiduosi
me už $1.00.

Jeigu jau turite tas knygeles, kurios čia įvardy
tos, tai nieko nelaukdami parašykite laiškelį įdėda
mi už 2c. krasos ženklelį ir po kelių dienų gausite 
iš “Darbininko” knygyno katalogą dykai.

Pinigus siųskite iš kalno krasos ženkleliais ar
ba čekiu šiuo adresu:

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

$1.00

Dabar pažvelgkime Į jų an
trąjį principą ir paklauskime 
ar valstija gali panaikinti šei- 

Įminą? Valstijos Įstatai kon
troliuoja žmogų tik tuose da
lykuose. kur paeina didesnė 
gerovė šalies. Ant tų rube- 
žių jie prasideda ir užsibaigia 
ir gamtines tiesas ir prieder
mes žmogaus pasilieka kaip ir 
pirmiau jos buvo, šeiminą pa
silieka tokia pat neišgriauna
ma tvirtovė kaip ir pirmiau, 
kada Adomas arė savo lauką 

ūra I ir kada Lotas ir Ahrahomas 
dalinosi žeme palei Jordano u-j 
peš. Tie Įstatai yra neper- 
keičiami.

Nėra tvirtesnės disciplinos 
ir didesnio paniekinimo indi- 
vidualio kaip kad randasi ka
riuomenėje, bet ir čia mes 
matome kad gamtos įstatymai 
yra paguodojami ir nėra pa
naikinti. Net ir kariškos val
džios aštrioji letena nedrįsta 
panaikinti tuos gamtos įstaty
mus. Kiekvienas kareivis y- 
ra ponas ant savo privatinio 
turto ir savo šeiminos. Val
džia nelenda į jo šeiminišką 
gyvenimą ir nekiša savo ran
ką į jo kišenę. Kokia tai 
kvailystė būtų uždėti tokį jun
gą ant laisvų žmonių, kokio 
net militarizmo disciplina ne
apkenčia? Jei privatinė nuo
savybė yra vagystė, tai ji bu
vo vagystė kada Dievas davė 
10 prisakymų. Bet tarp tų 
Dievo prisakymų mes randame 
“Negeisk artimo pačios, nei 
jo namų, nei jo lauko, nei 
jo jaučio, nei asilo arba ko 
kito, kuris yra jo” (Deut. V 
21). Čia Dievas nė vien tik 
ką pripažįsta privatinę nuosa? 
vybę, bet palaiko ją kaipo 
svetimą dalyką. Kada Kris
tus atėjo ant šio pasaulio kur 
tik Jis pažvelgė, Jis matė pri
vatinę nuosavybę. .Ar Jis pa
smerkė ją kaipo vagystę! Jis 
liepė jaunikaičiui parduoti tas 
kas yra jo. Kaip jis galėtų 
juos parduoti jei jie būtų bu
vę valstijos o ne paties priva
tinė nuosavybė! Pirmutinė 

, pi sėkmė panaikinim ; ’ -
r.uocm išbrauki-

5c.

10c.
re-

yra

tuos

turi

i

ir palei įstatymus

matome Katalikų 
principus aiškiai 

nustatytus ne vien Bažnyčios 
nustatytus, bet ir pripažintus 
žmonijos. Jei privatinė nuo
savybė gyvuoja pritariant 
gamtos Įstatymams, tie įsta
tymai negali būti perviršinti 
bent kokios Valstijos ar žmo
nių Įstatymais. Greičiau bū
tų galima valstijai perkeisti 
arba perviršinti įstatymus sau
lės tekėjimo ir leidimosi, ar 
kraujo cirkuliacijos arba alsa
vimo- negu išrauti civiliniais 
įstatymais tą, kas 
remta ant pirmojo 
gyvenimo.

Šeiminą ekzist;
■ni>‘

yra pa- 
žmogaus

a

APIE MĖSĄ.

Paprastai mėsa rokuojama 
kaipo vienas geriausių maisto 
dalykų. Taip vienok nėra. Tą 
aiškiai ’šrodė tyrinėtojai mė- 

i sos.

Geriausia mėsa maistingų 
dalelių turi tik 30 nuoš., o 70 
nuoš. yra vanduo. Mėsoj besi- 
randančios maistingos dalys 
randasi piene, kiaušiniuose, 
riešutuose ir daržovėse. Todėl 
tad mėsa baisiai brangiai atsi
eina, nes mėsą perkant tai 
tiesiog už vandenį mokama. 
Aprokuodami, mes suranda
me, jog perkant mėsą už van
dens svarą užmokame 30c. O 
geresnio vandens, negu mėsoj, 
gauname dykai iš po krano. 
Mėsos vanduo yra todėl nety
ras, kad jame yra mižalo. Juk 
be paliovos gyvulių, kaip ir 
žmonių organizme veikia inks
tai, traukia šlapumą (mižalą). 
O užmušant gyvulį, inkstai su
stoja ir mižalų lieka gyvulio 
kūne. Lieka ir kitokių nešva
rumų. Tie visi nešvarumai 
valgant mėsą, patenka mūsų 
kflnan ir jie negali nekenkti 
žmogaus kūnui. Tą kiekvienas 
gali lengvai suprasti. j

Ištyrimai parodė, jog bile 
kokio darbo žmogus gali būti 
sveikas ir drūtas maitindama
si šiais dalykais: kiaušiniais, 
pienu, riešutai^ grūdais, dar
žovėmis, vaisiais, riebalais. Y- 
ra ir daugiau gerų maisto dai
ktų, bet paminėtų pakanka. 
Riebalų yra ne vien mėsoj, to
dėl mėsos nereikia vartoti dėl 
riebalų. Riebalų pakankamai 
žmogui yra svieste,

: : . 7 jMinersville.
riebaia: rvresm. riešu besimu-: ♦

Iš KO SUSIDEDA KŪNAS.

Žmogaus kūnas susideda iš 
15 elementų- .Jei žmogus yra 
sveikas ir sveria 150 svari), tai 
jame randasi:

Ovygeno 97 sv. 12 uncijų. 
Karbono 30 sv.
Hydrogeno 11 sv. 10 unc. 
Nitrogeno 2 sv. 14 unc: 
Kalcijumo 2 sv. 
Fosforo 1 sv.
Sieros 3 unc. 270 granų 
Sodiumo 2 unc. 196 gr. 
Chlorino 2 unc. 250 gr. 
Fluorino 215 gr. 
Potassiumo 290 gr. 
Magnesiumo 
Geležies 180 
Silikono 116
Mangano 90

12 unc. 190 gr.

25c.

340 gr. 
gr.
gr-
gr.

Uždeta 1871

HENRY J. B0WEN 
Re ai Ėst a te Insurance 
469 Broadway, So Boston

Pirkdami pas mus nejudi
namą turtą turėsite prielankų 
ir teisingą patarnavimą.
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10c.

Vienatine Lietuviška

Krautuvė
Kuri užlaiko visokio ta

voro, reikalingo maine- 
nieriams.

V. LUKOSEVICIa.

v 
t 
t
YYYYi

Pa. & į.

! 
!
I
!
i
1
I

LIETUVIAI PAVESKITE DARBUS SAVIEMS.
Geriausias Lietuvis siuvėjas.

Siuvu vyriškus ir moteriškus drabužius, sulig naujausios 
mados. Taisau, prosinu, valau ir dažau senus. Taip-gi kuni
gams siuvu SIUTO NŪS ir esu gerai įsipraktikavęs tame dar
be, kaip Lietuvoje, taip ir čia Amerikoje. Darbą atlieku 
greitai ir pigiai. Jeigu kas reikalauja,- darbą pasiimu ir pri

statau tiesiog į namus.
i ū A * XAZALA3’
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DARBININKAS.

f

Ką veikia Rusijos lietuviai.
VISUR ATBUDIMAS.

Ateinantieji iš Rusijos lie
tuvių laikraščiai atneša mums 
žinių, kurios nepaprastai džiu
gina ir širdį viltimi pripildo.

Caratui griuvus, gaivinantis 
laisvės vėjelis sužadino visos 
Rusijos gyventojus, taip-pat ir 
lietuvius tremtinius. 200.000 
lietuvių tremtinių, kaip vienas 
žmogus, reikalauja laisvos, ne- 
prigulmingos Lietuvos. Tele
gramos su pasveikinimais ir 
su reikalavimais Lietuvai ne
prigulmybės eina iš vių Rusi
jos kampų, kur. tik susispie
tė nors mažas lietuvių būrelis 
— eina į Petrogradą Rusijos 
valdžiai ir... savo lietuviškai 
pirmai valdžiai — Lietuvių 
Tautos Tarybai. Petrogrado 
ir Maskvos lietuvių veikėjai 
sudarė tą Tautos Tarybą, bet 
visų kitų miestų lietuviai su
prato, kad ta inicijatyva bu
vo atsižvelgus į momentą, tei
sėta ir net būtinai reikalinga. 
Todėl tą Tauto# Tarybą lydi 
beveik visuotinas Rusijos lie
tuvių pasitikėjimas, nes visų 
matoma jos istoriška pasiunti
nystė: išgauti iš Rusų tautos 
užtikrinimą • Lietuvai laisvės. 
Po karės grįžę į Lietuvą visi 
rinksime naują Lietuvos val
džią, jau tada tikrą, nebe lai
kiną. Šiandien gi Petrograde 
lai veikia ta Tautos Taryba ir 
lai vienija pasekmingai visus 
lietuvius tremtinius.

Šiandiena Rusijoj nerasi lie
tuvio, kurs išdrįstų priešinties 
Inetuvos neprigulmybės reika
lavimui. Reikalauja jos net ir 
lietuviai socijalistai(rodos, kas 
galėtų tikėti?) nors šie, kaip 
“oBtau matysime, kuomažiau- 
sia‘ prie laisvės yra priaugę.

Ka<? š? reikalavimą prave- 
dus į gyvenimą, lietuviai po 
visą Rusiją organizuojasi. Po 
visus miestus steigiamos vieti
nės Tautos Tarybos, be to 9 
birželio (n. st.) Petrograde tu
rėjo įvykti visų Rsuijos Lietu
vių seimas, kursai turėjo nu
statyti tolimesnį veikimą tau
tos reikalais ir Tautos Tary
bos, ir visų Rusijos lietuvių. 
Su nekantrybe lauksime žinių 
apie to seimo nutarimus, nors 
jų branduolį ir galime išanks- 
to atspėti. -

NE VIEN ŽODŽIAI, BET 
.‘IR DARBAI.’ * * •• '

Bet ne tai-ypatingai džiugi
na, kad Rusijos lietuviai ais

brolių sumanumą ir darbštu
mą, kada išgirdo pačius rusus 
beginant lietuvius ir kada pa
matė, jog Lietuvai laisvės 
aušrinė ima švisti. #Tad atbu
do jų lietuviškos širdys ir jįe 
ruošiasi grįžti į Lietuvą po ka
rės. Laikraščiai renka žinias 
apie tokius žadančius grįžti ir 
su džiaugsmu skaitome vis 
naujas ir negirdėtas pavardes 
mūsų inteligentų: įvairių inži
nierių, teisininkų, mokytojų ir 
t. p. Prašome, broliai, prašo
me. Lietuva jūsų senai lau
kia.

O visus gerus sumanymus fi
nansuoti žada naujai įsteigtas 
“Lietuvių Tautos Fondas,” 
kurio pirmininku yra inž. Na- 
rnševičius iš Maskvos. Tasai 
Tautos Fondas iš pat pradžių 
jau turi nepaprastą pasiseki
mą. Iš pirmų dienų jin suplau
kė jau tūkstančiai rublių. Kai
kurie inteligentai net šimtines 
kloja. Mokama mėnesinės mo- 
kestys, duodama vienkartinės 
aukos. Žadama remti iš to fon
do ir švietimo ir materijaHai 
reikalai. Fondas turi įvairių 
skyrių, k. a. savo kariuome
nės reikalams, grįžimo į Lie
tuvą reikalams, švietimo rei
kalams, šelpimo ir t. p. Kas į 
kokį skyrių norės, į tokį ir au
kos.

kų organizacijinius biurus,” 
renka žinias apie visus lietu
vius karininkus ir eina prie 
įsteigimo “Lietuvių Karinin
kų Sąjungos.” O juk tų lietu
vių karininkų Rusijos kariuo
menėje — šimtai tūkstančių. 
Iš Rygos, Kijevo, Odesos ir 
kitų Rusijos miestų ateina ži
nios apie lietuvių karininkų 
susirinkimus. Renkasi jie vie
tomis šimtais ir visi reikalau
ja steigimo lietuviškų legijo- 
nų. Vienan balsan reikalauja
ma, kad tuo reikalu užsiimtų 
Lietuvių Tautos Taryba. Ren
kama aukos, ir gana pasek
mingai, lietuviškos kariuome
nės organizavimui.

Tautos Taryba tuo reikalu, 
kol kas nieko, rodos, nenuvei
kė, kadangi Rusijos valdžia 
pasirodė- — tam priešinga. 
Bet galima tikėties, kad val
džia bus priversta lietuvių rei
kalavimą išpildyti. Kiek se
niau rusų valdžia leido len
kams ir latviams organizuoti 
savo paikus. Į tuos latvių ir 
lenkų pulkus rašėsi ir daugelis 
lietuvių karininkų. Ypač gud
riai elgėsi lenkai, kurie į savo 
iegijonus užrašinėjo visus ka
talikus, dažnai net neklausda
mi jų tautybės. Dabar Tautos 
Taryba paleido obalsį, kad vi
si karininkai lietuviai, įstoję 
į lenkų ar latvių; pulkus, kad 
iš jų išstotų ir, koi nebus gau
tas leidimas sudaryti lietuvių 
Iegijonus, — prisidėti prie ru
sų pulkų. Tikslas, rodos, turės 
būti atsiektas, nes juk čia lie
tuviams daroma aiški neteisy
be. Kas valia vieniems, turi 
būti valia ir kitiems.

Einant prie laisvos Lietuvos, 
ieškoma savo siekiams draugų; 
Lietuviai ypač artinasi su suom
iniais ir nkrafniečiais, nes ir 
šie eina prie savo šalių nepri- 
gulmybes. Ypač simpatingai 
atrodė lietuvių studentų dele
gacijos apsilankymas Suomi- i' 
jos sostinėje Helsingforse, kur 
suomiai studentai mūsiškiams jkad jiems socijalistai buvo ar- 
kuoširdingiausias- ovacijas rš— Y 
kėlė. •.

Vienkart rimtai ruošiamasi 
i ir prie Lietuvos atstatymo. Į? 
darbą ruošiasi netik vyrai, bet 
ir moters. Šios Maskvoje įstei
gė “Moterų Laisvės Sąjungą,’’ 
norėdamos būti laisvoje Lieiti- 
voje lygiateisėmis ir pilnatei
sėmis darbininkėms ir pilietė
mis. (

Didžiulės dalies mūsų tautos

DAR DVI DŽIAUGSMO 
PRIEŽASTĮ.

Atėjusios žinios džiugina 
mus dar dvejopu žvilgsniu: 
kaipo katalikus ir kaipo darbi
ninkus. Kaip jau žinome, iš 
pradžių visi petrogradiečiai 
buvo susidėję į vieną Lietuvių 
Tautos Tarybą. Jon inėjo po 
3 atstovus nuo visų tada paaiš
kėjusių lietuviškų politiškų 
partijų. O paaiškėjo jų net še
šios: dvi socijalistų (soc. de
mokratų ir soc. liaudininkų), 
dvi krikščionių (krikščionių 
demokratų ir katalikų tautos 
Sąjunga) ir dvi nevisai aiškių 
žmonių (Tautos Pažangos ir 
Demokratinės Santaros). Tam 
tyčia išrinktoji komisija pri
pažino visas tas šešias partijas 
tikromis, turinčiomis savo su
formuluotą programą ir parti
jų narius. Tečiau socijalistai 
iš pat pradžių pasirodė nekul
tūringais ir netolerantiškais 
žmonėmis. Jie pareikalavo, 
kad Katalikų Tautos Sąjunga 
būti] išbraukta iš partijų skai
čiaus ir jos atstovai iš Tautos 
Tarybos būtų prašalinti. Visos 
kitos partijos su tuo nesutiko. 
Ginčas ėjo gana ilgai. Paga
liau.® socijalistai pagrasė, kad 
jeigu katalikų partijos žmonės 
nepasitrauks iŠ Tautos Tary
bos, tad jie socijalistai pasi
trauks ir apie savo pasitrauki
mą praneš rusų Laikinai jai vy
riausybei ir D'arbirrihkų-Karei- 
viu Tarybai. Kad gelbėti pa
dėjimą, kad nesuri&ompromi- 
tuoti prieš rusus, kad nepra- 
kišti viso-reikalo-— mūsų libe
ralai ėmė geruoju prasyti kata- 
ikų partijos atstovų; kad jie 
iatys pasitrauktų fs Tautos 

Tarybos. Mes tą liberalų žing
snį papeikiame. Jisai parode,

A
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Tik'mes sužinome kitką; bū
tent tuojau po to Petrograde 
išdygo “Liaudies Sąjunga,” 
žadanti vienyti visas geriau^ 
sias lietuvių katalikų pajėgas, 
taip-pat visoje Rusijoje atgijo 
ateitininkai (katalikai moks
leiviai), gi Charkove ir Pet
rograde įsisteigė Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga, kuri veikia 
krikščioniškais pamatais. Vie
nas iš pirmųjų Charkovo L. D. 
S. žingsnių buvo pasiuntimas 
protesto Tautos Tarybai prieš 
nedemokratišką ir netoleran
tišką pasielgimą lietuvių soci
jalistų. Minėtoji gi Liaudies 
Sąjunga jau pirmomis savo 
gyvavimo dienomis apreiškė 
nepaprastą veiklumą Ji orga
nizavo Rusijoj šv. Tėvo paskir
tą Lietuvių Dieną (7 geg. šen. 
st.), pasekmingai intraukdama 
į darbą visus tris Rusijos ka
talikus vyskupus. Be to Liau
dies Sąjunga steigia suaugu
siųjų kitrsus, p askaitas, daro 
teatrus ir tt. Po miestus jau 
steigiami Liaudies Sąjungos 
skyriai.

Matyt, katalikai apčiuopė 
tikriausį kelią Jie matė gali
mu daiktu pasišvęsti tautos la
bui, pasitraukti iš Tautos Ta
rybos ir kovą su Rusų valdžia 
palikti kitoms partijoms — by 
tik laimingai ta kova pasisek
tų; gi tuo tarpu visą savo e- 
nergiją nukreipti į susiorgani- 
zavimą, kad į laisvą Lietuvą 
sugrįžtų neiškrikę ir ne su tuš- ibininkų Sąjungą, 
čiomis rankomis. Gi ten lais-J

voje Lietuvoje, jau nebebijant 
rusų ir žydų revoliucijonierių, 
galėsime stoti į lenktynes su 
visais savo cicilikais ir libera
lais, ir jau, žinoma, tada be 
jokių nuolaidų ir atsižadėjimų 
savo teisių.

Mūsų socijalistams už anks
tyvą parodymą nagų ir libera
lams už pataikavimą jiems — 
galėtume tarti nuoširdų ačiū. 
Visas tas atsitikimas atidarė 
akis tikintiems lietuviams ir 
paskatino juos tverties rimto 
organizatyvio darbo savais pa
matais. Mes, amerikiečiai, se
nai to praregėjimo laukėme. 
Gudri p. Yčo politika, nekri
tiškai pasekta ir kai-kurių kri
kščionių demokratų, migdė są
monę tikinčių žmonių ir slap
čiomis pataikavo visiems libe
ralams, laisvamaniams, o net 
ir socijalistams. Socijalistai 
savo griežtumu bene sugadins 
visus p. Yčo pienus. Ateities 
Lietuva galės ir netekti visa su 
dūšia ir su kūnu liberalams. 
Galės ten tarti savo žodį ir 
Liaudies Sąjunga ir Lietuviai 
Krikščionys Demokratai.

Jauną, skaisčią ir galingą 
Lietuvių Liaudies Sąjungą 
mes nuoširdžiai sveikiname ir 
linkime jai surinkti po savo vė
liava visą Lietuvos sveiką, do
rą ir tikinčią liaudį. Sveikina
me taip-pat tautos viltį — atei
tininkus, ir ypač mums taip 
artimą tikslais Lietuvių Dar-

L. D. S. REIKALAI.
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Urbonas, Krist. d.<lįepos prie- Lisbon gat- 
►z. G. Bogden, S.1 vfe, ŠV. Baltramiejaus avėtai-

Kun. M. J. 
Vaisieta, Juoz. 
Ribinskas, Ant. Kardišaus
kas, Ant. Jųškelis, J. Skir- 
keviče, J. Valukonis, V. Mi- 
kelionis, J. Markelionis, J. 
Kalėda, Ign. Jeruševiče.

Į valdybą tapo šrinkta se
kantis:

Pirm.: J. G. Bogden, 
Vice-pirm. S. Ribinskas, 
.Rašt.: K. Vaisieta, 
Ižd.: A Kardišauskas.

Yra viltis, kad toji tik-ką 
užsimezgus kuopa augs ir bu- 
jus. Du Bois’o lietuviai žy
giniai kįla susipratime ir apš- 
vietoje ir žengia gerais keliais 
pirmyn.

K. Vaisieta, raštininkas.

nej. Todėl meldžiame visus 
narius ir nares atsilankyt, nes 
turėsim daug svarbių dalykų 
aptarti.

Prasidės 2 vai. po pietų. ' 
Kp. rašt. B. Jakutis.

A
X

V

A, 
O

ti mesn i, kaip katalikai. Ar=- 
ti nereikalavo teivbe, kad li
beralai be valy būtų deję visas 
pastangas, kad socijalistus iš
mokinus pakantos ir teisingu
mo, užuot, prašius katalikus 
išsižadėti savo teisių*- Teisin
gumo principas (anot petrog- 

* .radiečių
žeistas ir tas įžeidimas negalės 
praeiti už dyką tiems, kurie 
jį įžeidė. Nemezidbs (keršte- -m * v A* _ *■ ▼ • a

“pradas") buvo į-

kiai savo' reikalavimus pasta- j ištrėmimas į Rusiją buvo, tie- deivės) ranka jau pasirodė ke-
Tą juk daro ir kitos Rusi- lsa> didelė nelaimė. Bet turė- lioms dienoms praslinkus (a- 

joe tautos. Džiugina ypatin- jo ta nelaimė.ir savo geras pu- i;—
gai tai, kad jie savo reikalą- sos- Varguose ir kentėjimuo- 
vimus paremia - darbais, kad se užsigrūdi jo Lietuvos sūnūs 
rodo nepaprastą energiją, dar-1 ir dukters, išmoko kentėti, 
bštumą ir organizatyvius ga- Į dirbti, organizuoties. O štai 
bumus. Tik prisižiūrėkime dar viena nauda. Mūsų trem-

tė.
jo ta nelaimė.ir savo geras pu-

kiek arčiau, kas Rusijos lietu- tiniai atgaivino, atbūdiųo są- 
•vių veikiama. įžinę daugelio lietuvių mtonį*

Bene svarbiausiu darbu rei-|gentų, kuria nuo seno. RusijojBene svarbiausiu darbu rei- .. . . „
kia skaityti pastangos tverti Į šiltas vieteles turėjo ir 
lietuviškus Iegijonus. Beveik 
▼ienų laiku Petrograde kari- nustebo jie nemažai, _ 
ninku* studentų draugija “Fra- sų laikraščiuose pradėjo mif- 

_ — • •• • *—“—------žinių apie Lieta
us, kana pamatė 

lietuvių 
iTsavo gimti-

temitas Lituanica” ir Mas-1 guliuoti nuoj
/ ievos c: i -i i ir kareivių kuo- vą ir lietuviui, 

pn atsišaukė tuo rukai n . r>

Lietuvą jau buyą;

J

P-0 K. SČESNULEVI- 
ČIAUS PRAKALBŲ 

MARŠRUTAS.
Panedėlyj, liepos 9, Nekalto 

Prasidėjimo parap. salėje, 44- 
tos ir Fairfield Avė.

Utarninke, liepos 10-tą Au
šros Vartų parap. p. Karvovs- 
kio salėje, -22-ros ir Oakley 
Avė. - ■ «

Seredoje, liepos 11-tą, Šv. 
Mykolo parap. salėje, .1644 
IVabansia Avė.

Ketverge, liepos 12-tą Vi
sų Šventų parap. salėje, 10806 
Wabasli Avė.

HUDSON, MASS.

Susitvėrė L. D. S. kuopa.

Smagu man pranešti lietu
vių visuomenei, jog ir pas 
mus susitvėrė Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos kuopa. Reiš
kia ir pas mus nubudo lietu
viai katalikai darbininkai. 
Lietuviai katalikai čia buvo 
surengę prakalbas liepos 1 d. 
ir buvo tuomet įsteigta kuopa. 
Kalbėjo p. A. Kneižis ir p. K. 
Junevičius. Abu gerai ir aiš 
kiai apipasakojo apie darbi
ninkų reikalus ir apie darbi
ninkų organizacijas.

Katalikų sujudimas labai pa
rūpo vietos socijalistėliams. 
Jie atėję į prakalbas nerima
vo, trukdė kalbėtojams. J sve
timas prakalbas jie atėję el
giasi lygiai taip, kaip degloji 
įsibriovus į bulves. Jie buvo 
įsigėrę ir todėl nėra dyvų. kad 
pasielgė nemandagiai.

/ Pakeleivis.

I

Šiomis dienomis neužsimo
kėjusiems nariams išsiuntinė
jome paraginimus su nurody
mu kuopų raštininkų adresus.

Visų tų narių prašome nie
ko nelaukdami atsilyginti.

Atsiminkite, jog neužsimo
kėdami laiku skriaudžiate L. 
D. S. arba kitus narius, kurie 
su pasišventimu darbuojasi ir 
visuomet užsimoka laiku pri
gulinčius mokesčius.

LDS. Centro fin. rašt.

\ -------------
L. D. S. KONGRESAS.

Tvarka’ Il-am LDS. Kongresui 
liepos 16 ir 17 dd. 1917 m.

Nevark, N. J.

Liepos 16 d. 9 valandą ryte 
bus iškilmingos šv. mišios ir 
pamokslas Šv. Trejybės Lietu
vių Bažnyčioj. Po pamaldų 
eis tiesiog j šv. Jurgio dr-jos 
svetainę 180-2 New York Avė. 
kur ir prasidės pirmoji Kon
greso sesija. Gerb. delegatai 
pirmoj sesijoj nustatys kon
gresui tvarką.

Tą pačią dieną t. y. 16 lie
pos 7:30 vai. vakare bus sta
toma scenoje operetė ‘ ‘ Užbur
tas Kunigaikštis” toj pačioj 
svetainėj.

X V-
l

Nauji LDS. nariai prisi
rašiusieji Birželio mėne

syje.

kp. Philadelphią Pa.
K. Vareikis,

Jurgis Katei va. 
14 kp. Nevark, N. J.

A. Kukis, 
19 kp. Chester, Pa.

L. Mitošiunas, 
25 kp. Chicago, III.

Ant. NamojuŠka,
28 kp. Nev Haven, Conn.

P. Sadauskai ir K. Vilkaitis
30 kp. Baltimore, Md. J. 

Varnelis, A. Vaškelis, V. 
Goneevičią J. Mikšienė, B. 
Monkevičienė, O. Simanskiu- 
te, P. BuloČiutė, A. Lėkštu
tis, J. Lingis, J. Biežis, P. 
Jančis. '

31 kpv Wilkes Barre, Pa, J. 
Patackas, 
33 kp. Hyde Parkr Mass.

V. Brodauckas.
39 kp. Bridgeport, Conn. 

Maciulevičius. J. Zalubas, 
na Kaluckafte.

E. Baltušyte, S- Petrauskai
te, AL Dragūnaitė, J. Petke
vičius ir M. Dragūnaite.

Naujos L. Di S kuepos.

SL kp: Mžfleborro, Mass. 
( iš T narių) JI AL Norkūnas, A. 
Varapickfej. & Žiedeliu P. 
^leška, J. Da«gelevičiu», K. 
Drevinsky ir JL Sirbike.

53Tkp. Homarttead, Pa.
J. Grebliunasy. V. Kriaužlis, 

M. Vaikšneras, P. Adomaitis, 
Dumša, J. Uhaitis, J. Se

nulis, 5f. Bukauskas, P. Mal- 
dauskūrtė, K. Jkzdauskas. R. 
: Itažinskas, J. Jakubauskas,
J. Būfevičius, W. Dymša, Kun. 
S. J. Opanonisr A. Katilius ir 
S: Janavičius.

54 kp. So. Mancbester, Comr ' 
Z. Jakaičiutė, O- Alenskiute, 
A. Btfčiunas, P. Vasilmnas, 
ir J. ATenskas.

55 kp. Du Bois, Pa. (IŠ 12 
narių). Kun .M- J. Urbonas,
K. Vaisieta, S. Ribinskas, A. 
Kardišauskas, V. Mikefioms, 
J. Kalėda, J. Valukonis, J. 
G. Bogden, J. Skirkevičią J. 
Markelionis, A. Juskelis ir 
J. Jernsevičia

Naujiems L. D. S. nariams 
linkime kogęriausioe pasek
mės, lai Dievas jums padeda 
dirbti, organizuotų darbinin- 

i kų tarpe ir kovoti už savo tei- 
r —

'pie tai vefiau). Pagaliaus bai
mė socijaUstiškos rasų val
džios buvo, mums rodos, ne=- 
pamatuota. Mes beveik tikri 
esame, kad mūsų socijalistai 
veikė šiame atsitikime su ži
nia, gal net ,diktuojami rusų ir 
žydų sočij&Nsty. i; ,

Kaip-gi pasielgė katalikų 
partijos atstovai Jie išpradžiu 
nedavė jokio- ateakymo, nes 
nebuvo partijas tam ingaiioti. 
Atsakymą žadėjo duoti po. Į ----------------
dviejų dienų- Tečiau 41Surengtose prakalbose Lie- 
“Lietuvių Balso” numeriai poĮpos i d. susidarė nauja'L. D.

:r : i* -j.-..; -‘į--:;.-,- 
ii nepraneša nieko apie katal

S. kuopa Hndeoa, ‘ ?
narr; Karojo A. F. Kneižis

N0RW00D, MASS.

LDS. 3 kp. susirinkimas bus 
panedėlyj e 9 d. liepos-july po- 
bažnytinėje svetainėje 7:30 v. 
vakare. Nariai visi prašomi 
susirinkti, nes turime daug 
naujų ir svarbių dalykų ap
svarstymui, dėl labo mūsų pa
čių ir visos organizacijos.Taip- 
pat turime savo gerus sumany
mus inteikti savo atstovui, ku- 

! ris atstovaus mūsų kuopą.
Nariai, ateikite su gerais ir 

naudingais mūsų organizacijai 
i sumanymais ir taip-pat pasi
rūpinkite atsivesti naujų na
rių.

CLEVELAND, OHIO.

Draugiškas susiaelpunas.

Žinodamas, jog LDS. sei
mas netoli ir pats- negalėdamas 
jin nuvažiuoti, noriu čia pa
duoti vieną sumanymą. Man 
rodos, jog LDS’. nariai priva
lo priverstinai lankyti savo 
sergančius draugus ir jiems 
mirus teikti paskutinį patar
navimą. Tuomet mair rodos 
būtų išpildyta krikščioniška, 
pareiga ir plėtotus tarpe na
rių didesnis prieteliŠkumas.

Todėl, mieli borlmi darbi
ninkai fr sesės darbininkės, ar 
nevertėtų mums L. D. S-goje 
į vėtei ligonių lankymą -ir tei
kimą paskutinio patarnavimo.

. Andrius Kulbickss, 
' ’ ’ • 51 kp. rašt.

’ CLEVELAND, OHIO.

Naudingos prakalbos.

Birželio 27 d. LDS. 51 kuo
pa buvo surengus prakalbas. 
Kalbėjo garsus studentas p. K. 
Sčesnulevičius. Mes jau bu
vome daug skaitę apie tą šau
nų vyrą, bet negirdėję neką 
tegalėjome spręsti patys. Iš
tikro tai mums buvo nepapras
tas dalykas išgirsti tą kalbėto
ją. Jis moka apkalbėti svar
bius klausimus ir tą visiems 
suprantamai išdėti. Kalbėda
mas apie naudingas, geras or
ganizacijas, nepamiršta pri
minti ir apie prganizacijas, ku
rių reikia saugotis. Gerai te
ko aidoblistams ir socijalis
tams. Jiems kliuvo karčių pi
pirų.

Pertraukoje kalbėjo p. M. 
Ruseckas, LDS. kuopos pirm. 
Jis ir-gi kalbėjo apie darbinin
kų reikalus, užsimindamas, 
kaip socijalistėliai ilgą laiką 
paikino ir klaidino darbinin
kus, ir kaip dabar lietuviai 
kataHkaf darbininkai sujudo.

Visi susirinkusieji prakalbo
mis buvo labui patenkinti.

Kartus Pipiras.

Anta- 
buvo 
susi-

DU BOIS, PA.
27-tą birželio atsilankė čia 

K. Sčesnulevičius Yale Uni
versiteto studentas ir savo pra
kalbose puikiai nupiešė darbi
ninkų padėjimą ir jųjų orga
nizacijas. Kalbėjo iš dviejų 
atvėjų. Prakalbos, galima 
sakyti labai nusisekė. Patiko 
visiems susipratumems lietu
viams ypač darbininkams. Par 
-•kT.’s mkalbu maloniom. Tn-

P-

CTCEEO, ILL.
Liepos I d. š. m. Šv. 

no parapijos svetainėje 
L. D. S. CTi. Apskričio 
rinkimas, kur dalyvavo ir p.
K. Sčesnulevičius tikką atva
žiavęs į Chicagą su prakal
bomis apie darbininkų reika
lus p. Sčesnulevičius daug pa
tarimų suteikė, kurie mums 
labai tiko.

Susirinkime apkalbėta daug 
gerų dalykų dėl naudos darb. 
organizacijai gal svarbiausiu I 
bus tai apie koopęracijos įstei
gimą Chicagoje.

Taipgi kuopos savo rapor 
tuose parodė daug veiklumo 
bile kokiame klausime. Ma
tyti, kad didelis ūpas pakilęs 
tarp darbininkų ir iš to galime 
spręsti gero pasisekimo ir 
naudos. ,

Dar turiu priminti, kad 
šita apskritys ateinančioje žie
moje surengs net 3 vakarus 
su programais jau svetainės 
paimtos. Bravo.

Apsk. koresp.
.. . *8. A Daunoras.

Valdyba.

BLAIVININKŲ SEIMAS. '
Pilnųjų Blaivininkų Susivie

nijimo Katal. Amerikoje 7-tam 
seimui tvarka:

Liepos 18 ir 19 dd. 1917 m. 
Neivark, N. J. 18 d. liepos bus 
iškilmingos šv. mišios ir pa
mokslas, po pamaldų šv. Jur
gio Dr-jos svetainėje 180-2 
New York Avė., prasidės pir
ma seimo sesija.

17 d. liepos 7:30 vai. vaka
re bus surengta puiki vakarie
nė. 18 d. liepos 7:30 v. vak. 
bus perstatytas puikus veika
las “Kova su girtybe.”

Visi vakarai yra rengiami 
toj pačioj svetainėj, kur sei
mai atsibsu.

Gerb. delegatams atkeliavu- 
siem iš kitų miestų, patogiau
sia vieta apsistoti viešbučiuo
se: Rober Treat Hotel, kuris 
randasi prie Military Park. 
Rūmas nuo $1.50 ir augsčiau, 
antras Jefferson Hotel, kuris 
randasi prie pat Penn. Stoties 
Market St. ir N. J. R. S. Avė. 
Ruimas 50c., 75c. ir $1.00. 
_.Kelrodys atvažiavusiems:
Pennsvlvania gelžkeliu išsėst 

ant Market St. Stoties, paimt 
Kinny gatvekarį, davažiavus 
iki Adams St. išsėst ir vieną 
bloką paeit po tiesei iki New 
York Avė. kur tuoj matosi ir 
svetainė. Atvažiavus Centrai 
R. R. of N. J. išsėst ant Ferrv 
St. Stoties ir eiti iki Adams 
St.. pasukt po tiesei iki New 
York Avė. Atvažiavus Laka- 
vania arba D. L. and W. gelž
keliu išsėst ant Broad St. Sto
ties, paimti Broad gatvekarį 
da važiuot iki Market St., pa
imt Kinny gatvekarį, kuris da
vės iki Adams St., išsėst ir 
vienas blokas po tiesiei iki 
Nav York Avė.

Nedėlioj 15 d. liepos 7:30 v. 
vak. LDS. 14-ta kuopa rengia 
prakalbas toj pačioj svetainė
je- ' r ■ > .A d .

P. S. Abudu seimu rengia 
tas pats komitetas, viais seimų 
reikalais įnešimų iš kuopų ar 
kitais paliečiančiais seimsu, 
malonėkite uždėt sekantį ant
rašą: LDS. arba: PBSKA Sei
mui 180-2 New Yortt-An, 
Nebark, N. J. TeL Martai 1590 

Prirengimų Komisija.
r(r

i

Nusipirkite atminčiai ii 
“Darbininko” knygyno atvi
ručių su Tėvo kun. V. KULI
KAUSKO paveikslu. Labai 
gražiai atspausdintos ir parsi
duoda tik po 5 sentus.



DARBININKAS.

ne-

a-

Gut

UŽDANGA.
r

r1

S*

x

i
ie

Hi <
i

r i

<• r -*■__ _ *-*» ' ■■■

GARLIAUSKIS (linksmai),. Vieną kvailį 
H pasigavau. Gaila, kad greit per duris U- k.
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Vienybė tarp Amerikos lie
tuvių labai greitai įvyktų, jei 
liberalai būtų teisingesni, o so
cijalistai žmoniškesni.

Katalikų tikslas augštas, so
cijalistų žemas, o liberalai jo
kio neturi.

Rusijos caras pirmiaus vieš
patavo, dabar gyventi pradė
jo-

Dėl tuščios garbės ir pinigų 
krepšio ir lietuviški socijalis
tai susipešė-

.t v:

- M

Lietuviški! seimų tvarkos po 
mūsų spaudų trankos, o liet- 
varkės po svetaines baladoja
si.

■-> į.

•»T
12"*

Kritikuoti katalikus pataiko 
ir “Vienybė Lietuvninkų,” 
bet tą darbą atlieka taip gra
mozdiškai, kad net žvirbliai 
ant stogų čirškia.

O tūkstantį rublių niekam neno- 
Žydelis netokis kvailas, jis moka 

Gar-

1 •. .

“Tėvynės” Kipšas labai 
daug naudingo pas katalikus 
galėtų pastebėti, jei tokios il
gos laisvamaniškos uodegos 
neturėtų.

Labą dieną! Ką tamis-
r?

malonybės pagarsinimą

-S- L. Amerikoje atidavė 
Kipšui “Tėvynę,” atiduos ir 
visus savo narius.

švilpukas.

į šalį nekantriai). Iš.tei- 
. (I žydą.) Būtų

> įfu vėl dainuoja)

* f •

■i ~ J

Tik ką išleidome nepaprasto indomumo knygelę vardu
•t ” Y

ir vėl t
spruko, dar bri.La;; (igjįpau utreifa* (Vėl kas 
barškina į duris.). Jau ir vėl kas nors. (Eina 
«rie duru.l Eik šia. (Įeina Durovas.)

“Moterų Balsas” nuo čes
nakų, cibulių ir pipirų labai 
tuščias pasidarė.

Iš Škotijos lietuvių rezoliu
cijos “Lietuva” sufabrikavo 
revoliuciją ir naują kūdikį A- 
merikoje pakrikštino.

■ ■

Nesuprantamus dalykus 
“Tėvynė?? indijoniškai aiškin
ti pradėjo^. ;

■’Yl ' ~:------- ■
Liberališka bobelka ir be

dieviškas socijalistas pagimdė 
lietuviškus anarkistus.

“Garsas” sako, kad Katali
kų Susivienijimo seimas buvo 
labai rimtas, “Žvaigždė” rašo, 
kad labai trukšmingas, “Tėvy
nė” apie kunigus papasakoja, 
o “Lietuva” savo nuomonės 
išreikšti pabijojo! Norint ščy- 
rą teisybę surasti reikia “Gar
sui” tikėti. Jis vyras, o visos 
kitos tik lietuviškos moterė
lės.

Nuotrupos
— J - i. Y J

&i be palio- 

patys sau "kakĮas sudaužo.

“Laisvės**velnias, “Vieny
bes LietAvnitikų” velnio isto
rija ir “Tėvynės” Kipšas lie
tuvišką pragarą sudaro.

r

Jei lietuviškų socijalistų ne
būtų, kolionės visai pražūtų.

"•••■'♦■'J M

Daina be galo
A . ------- <
4^ Pavedu LIET. DABB. SĄJUNGAI.

KOMEDIJA VIENO ATIDENGIMO
Jaunųjų artstų scenos mylėtojų perstatymėlis.

P a r a š^ė J. V. KOVAS. y

VEIKIANČIOS YPATOS.

Gafbiauskis, išlepintas dvarponio sūnus.
Grybas, buvęs Marijampolės gimnazijos 

studentas, vėliaus mokslą pametęs, taikėsi 
prie lengvos duonos.

Durovas. Kauno teatro artistas.
Veronika ir Teresė Latvės merginos. Rygos 

teatro artistės
Abelis, žydas, Raudondvario vertelga.
Viskas dedasi Panemunės dvare.

I SCENA.
’ Kambarys gražiai papuoštas. Garliauskas 
stovi prie stalo.

Garliauskis. Kiekvienas apie šį mano su
manymą išgirdęs, pasakys, kad aš neturiu 
proto ir priskaitvs prie kvailių. Bet ar yra 
taip, kaip žmonės sako? Mano tėvai buvo 
kitados labai turtingi, buvo bajorais. Tu
rėjo didžius turtus; žmonės sako, kad jie su
rinko tuos turtus nuo žmonių laikuose baudžia
vos Lietuvoje.

Žinoma, aš visuomet buvau ponaitis ir 
Tnar niekas nerūpėjo. Tėvas ir motina mane 
lepino; jie nesirūpino, kad man duoti dide
snį apšvietimą, bet kad galėčiau žmones pra
stesnius išjuokti, jų neapkęsti, juos skriaus
ti ir t.t.

Alan suvyrėjus, tėvai abudu mirė ir vi
są turtą paliko man. Pasijutau taip laimin
gu. kad netrukus sumaniau apsivesti. Pra
dėjau ieškoti sau merginos. Nepasisekė. Per 
dvyliką melų merginausi, na, ir nesuradau. 
Turtingos ir gražios į mane nežiūrėjo, nes jos 
permatė, kad esu netikęs gyvenimui. O pra- 
■stesnių aš pats nenorėjau... Dabar imčiau bi
le kokią, bet ir tos neina. Ir gyvenu dabar, 
kaip girioje apipuvęs medis... nusibodo vie
nam. Taigi ir sumaniau šį nepaprastą darbą 
savo Kuraminimui, ir laiko praleidimui. Pa- 
parsinau visur plačiai, kad noriu uždėti dai- 
norių draugiją, kuri savo veikimu pagarsėtų 
viso pasaulio garsiausiuose miestuose, ir į tą 
draugiją yra priimami nariai tokie, kurie ga
li dainas be galo dainuoti. Kas padainuos 
dainą begalo, bus priimtas į draugiją ir gaus 

. tūkstantį rublių dovanų.
negali padainuoti, tam,
mo,v* .cių.

O kas tokios dainos 
anot savo pagarsini- 

kertu į pasturgalį keletą dešimčių rykš-

Dainininkų ateina kasdien po kelioliką. 
visus priimu kuogražiausia, sąžiniškai 

bet dar nei vienas negavo tūkstančioištyliu,
rublių, o rykščių, jau keliems apsčiai sukir- 
tau. Kol kas ir stumiu savo linksmas dienas. 
(Barškina kas į duris.) Jau čia turbūt vėl 
kas ateina. (Prie durių.) Įeik! (Įeina Gry
bas, eks-studentas.)

II SCENA
dieną, ponui daugaliuiGRYBAS. Labą

Garliauskui.
GARLIAUSKIS.

ta pasakvsi?
GRYBAS. Jūsų 

patėmijęs, atėjau ir aš laimės pamėginti. Gal 
tiksiu i jūsų dainininkų draugiją.

GĄRLAUSKIS. Gerai, sėskis. (Sėdasi a- 
budu.) Ar tamista esi kur dainavęs?

GRYBAS. Taip, prigulėjau prie Marijam
polės dainininkų draugijos.

GARLIAUSKIS- Ant kiek žinau, tai šauni 
yra draugija. Gal ir tamista esi gerai išsilavi
nęs.

GRYBAS. Buvau augščiausiu tenoru. 
GARLIAUSKIS. Labai gerai. Padainuok 

man tamsta, o aš paklausysiu.
GRYBAS (atsistoja). Ar jau galiu pradė

ti?
GARLIAUSKIS. Pradėk, tamsta.
GRYBAS (dainuoja). '

I — Ant marių krantelio statyčiau laivelį 
Viliočiau mergelę, trylikos metelių.

(Abi eili po 2 kartu)
II — Neviliok berneli, baltas dobilėli, 

Duok man jaunai augti pas savo močiutę.
III — Bepig tau, mergele, pas močiutę augti, 

Vargas man berneliui svetimoj šalelėj.
^Trumpa paura.)
GARLIAUSKIS. Ar jau visa?
GRYBAS. Taip, jūsų malonybė, jau visa. 
GARLIAUSKIS. Bet tamsta atmink mano 

'išlygas. Aš noriu, kad man kas padainuotų dai
ną be galo; toks tik gaus tūkstantį rublių ir 
galės įstoti į šią dainininkų draugiją.

GRYBAS. Bet kur tokią dainą rasti?
GARLIAUSKIS. Tai ne mano dalykas kur 

rasti. Aš kiekvienam atlyginu sulyg mano pa
garsinimo. Panašiai ir tamstai atlyginsiu. 
(Garliauskis paima nuo stalo rykštę ir Grybui 
per pasturgalį kelis syk sukerta, Grybas išbėga 
Jauk).-* — "-*—*-*■ ..:

Scena m.

-SCENA IV.
DUROVAS. Labą dieną Jo Malonybei p. 

Garliauskiui A . . - -
GARLIAUSKIS. Labą^ dieną. Ožką svei

kas pasakysi?
DUROVAS. Perskaitęs Jūsų Malonybės 

pagarsinmą, kad norite sutverti prakilnią dai- 
norių draugiją, noriu kad išmėgintumėte ir ma
no balsą.

GARLIAUSKIS. Ar tamsta esi kur daina
vęs?

DUROVAS. Taip, Vilniuje, Gardine, Ka- 
ralaučiuje, Petrapilyj. Šiomis dienomis duo
du dainų koncertus Kaune, didžiausiose teatrų 
salėse.

GARLLAUSKIS. Neišpasakytai myliu dai
nas. Malonėkite padainuoti. (Durovas atsis
toja.)

DUROVAS. Atleiskite pone, nors aš iš gi
mimo esu gudas, bet Lietuvoj gyvendamas dai
nuosiu lietuvišką dainą.

GARLIAUSKIS. Nors aš tos kalbos neken
čiu, bet gali dainuoti. (Durovas dainuoja.)

I — Ko vėjai pučia, ko medžiai ūžia, 
Ko skamba staklelės naujoj seklyčioj?

II — Nė vėjai pučia, nė medžiai ūžia,
Nė skamba staklelės naujoj seklyčioj.

II — Tik gailiai verkia sena močiutė 
Jauniausią dukrelę šalin leisdama.

(Trumpa pauza.)
GARLIAUSKIS. Ar jau visą padainavai? 
DUROVAS. Taip, pone, ištisai.
GARLIAUSKIS. Balsą turi gęrą, tik gai- 
kad dainą pabaigei. Tokiu būdu negaunila, kad dainą pabaigei. Tokiu būdu negauni 

tūkstančio rublių. Aš noriu, kad daina būtų 
be galo. O užmokestį duosiu sulyg savo pa
garsinimo. (Kerta ryšte Durovui per pastur
galį, tas išbėga.)

SCENA V.
GARLIAUSKIS (linksmai). Ir kitą kvailį 

pasigavau, tik gaila kad mažai tegavo. Gyrė
si, kad dainuoja dideliuose miestuose, kur tūk
stančiai žmonių susirenka, o Panemunėje nemo
ka dainos be galo padainuoti. (Barškina kas 
į duris.) Čia ir daugiau kvailių atsiranda. Eik 
šia! (Įeina dvi merginos. Garliauskis labai 
mandagiai priima, sodina.)

SCENA VI.
ABIDVI. Labą dieną Jo Malonybei, dauga

liui ponui Garliauskiui.
GARLIAUSKIS. Ačiū, ačiū! Labai malo

niai ačiū. Malonėkite sėstis.
ABIDVI. Ačiū. (Sėdasi.)
VERONIKA. Mes pas Jūsų Malonybę atė

jome su reikalu.
GARLIAUSKAS. Su reikalais? (Sumišęs) 

Maloniai patarnausiu.
TERESE. Skaitėme laikraščiuose jūsų pa

garsinimus, kad norite sutverti dainininkų 
draugiją, kuri privalo atsižymėti savo gabu
mu visame pasaulyje. Kaipo lietuvės tą suma
nymą noriai paremiame ir norime ton draugi- 
jon įstoti.

GARLIAUSKIS. Labai man malonu. Aš 
noriu tokią šaunią draugiją uždėti, tik nežinau 
ar pavyks... Buvo jau daug dainininkų atsi
lankę, bet nei vienas neišlaikė kvotimų, kad ga
lėtų atsakantis būti(Drąsiau) Ar tamstos kur 
esate dainavę?

VERONIKA. Mes prigulėjome Rygoje prie 
latvių dainininkų kliubo. Esame dainavę di
desniuose teatruose ir operų salėse Rygoje, 
Mintaujoj, Liepojuj, Vilniuje net ir Petrapily
je du kartu teko dainuoti didžiausiame teatre.

GARLIAUSKIS. Labai puikūs atsižymėji- 
mai. Padainuokit, sveikos, gausit po tūkstantį 
rublių dovanų.

TERESĖ. Gerai, jūsų malonybė, teikitės 
paklausyti. (Merginos sustoja ir dainuoja.)

I — Siuntė mane motinėlė,
Į girelę obuolėlių.

I — Į girelę obuolėlių,
Į trakelį riešutėlių.

II — Nėr girelėj obuolėlių,
‘ Nėr trakelyj riešutėlių.

IV — Neisiu viena į girelę,
Neisiu viena į trakelį.

V — Su broleliu į girelę,
Su sesele į trakelį.

(Tylėjimas.)

GARLIAUSKIS. Ar jau visa?
TERESE. Taip.
GARLIAUSKIS. AŠ pagarsinau, kad dai

na būtų be galo, ir tik tuomet duodu tūkstantį 
rublių, o kas dainą pabaigia dainuoti, tam ker
tu štai šitų (rodo) rykštę į pasturgalį.

TERESE (drąsiai). Tai ponas manai, kad 
mudvi tau dainuosiva visą amžį už tą vieną tūk
stantį dolerių?!.. ...

GARLIAUSKIS. Mano pagarsinimo nesu
pratot. ... T .

TERESE. Kaip-gi turime suprasti?
GARLIAUSKIS(lėtai prisakydamas). Dai

na turi būti begalo. —...........  '
VERONIKA. Keistas sumanymas! Ar te

ko ponui girdėti kur tokią dainą?
GARLIAUSKIS. Ne. \ \
VERONIKA. Tai kodėl rekalaujate, kas 

yra negalima ?.. Ar gal kada tokią dainą tam
sta parašėte?..____

GARLIAUSKIS. Ne. Bet aš tokios dainos 
noriu.

„ VERONIKA. Aš patarčiau pirma susiieš
koti savo kvailumo galą, tai nereikalausiu to
kios dainos. ■Lm . .. ,.. _ -

■r ARLI Al SKIS. Aš jaučiuosi Šituom už
gautas.

VERONIKA.’ Ką tai ženklina... Ar manai 
pon, kad mū3ri~nusigasiva. ’ : ----- ----- —

G A RLIAUSKIS. Aš taip manau. 
VERONIKA.' Labai klaidinga nuomonė!
GARLIAUSKIS. Mano nuomonė yra tokia, 

kad judviem reikia gerai iškaršti kailį.
TERESE (karštai). Ar jau prie šito pri

ėjome?!.. ",
VERONIKA. Jei ponas nori, gali pamė- 

ginti... ,
GARLIAUSKIS. Gerai. (Kerta Veronikai. 

Teresė griebia už sprando, parsimuša augštiel- 
ninką ant žemės. Teresė laiko, Veronika ištrau
kus iš Garliausko rykštę muša ja ponui per 
pasturgalį. Paskiaus paleidžia ir išbėga lauk.).

TERESE (tarpduryj). Dabar žinosi ponas 
kokių dainų reikalauti?..

VERONIKA (tarpduryj). Podraug mokėsi 
dainų klausyti. (Abi dingsta. Garliauskis, tru
putį pasiraižęs, apsidairo aplinkui, paskui kal
ba.)

GARLIAUSKIS. Tai tiesa, šitokios dai
nos nebuvau dar girdėjęs... Senovės patarlė 
gal teisingai sako: — Ką tėvai augindami ne- 
daplakė, tą svetimi plakti pabaigą. — Šį atsi
tikimą ilgai atminsiu, kad užaugęs gavau plak
ti, dar-gi nuo moteriškių. (Barškina vėl kas į 
duris. Garliauskas supykęs.) Eik šia. (Įeina žy
das.)

SCENA VU.
ŽYDAS. Labą dieną, ponas jagamasti. 
G ARI JAUSKIS (piktai). Ką? Sveikinai?.. 

Kam man reikia tavo dienos...
ŽYDAS.' Niu, ponuli, aš tik pasveikinau. 
GARLIAUSKIS (piktai-. Ką? Sveikinai?.. 

Ar man reikia tavo pasveikinimo. Išeik iš ma
no namų.

ŽYDAS. Niu, kodėl aš turiu išeiti?.. Ka
dangi ponas pagarsinai, tai kas nori gali atei
ti ir mėginti šitos dainos.

GARLIAUSKIS (piktai). Ko nori?
ŽYDAS. Aš, pone, taip, kaip ir kiti, aš atė

jau dainuoti.
GARLIAUSKIS (nusistebi). Dainuoti? 
ŽYDAS- Taip, ponuli, dainuoti. 
GARLIAUSKIS. Tu ir-gi moki dainuoti. 
ŽYDAS. Taip pon, moku. 
GARLIAUSKIS. Ar esi kur dainavęs? 
ŽYDAS. Berdičevu visi žmonei manęs 

klausė. Kaip aš paėmei ploniausį balsą, tai vi
si žydeliai nusigando, o žmonės laukan per du
ris išbėgo. Taip didelis buvo balsas.

GARLIAUSKIS. To dar neužtenka. Atsi
mink, kad aš noriu, kad padainuotum dainą 
be galo.

ŽYDAS. Aš padainuosiu.
GARLIAUSKIS. Bet jei nepadainuosi, 

gausi į pasturgalį šimtą rykščių.
ŽYDAS (pasipurto). Ui, ui. — chocham ba- 

lailai, — ale aš misliji, kad padainuosiu. Nu. 
o kas bus, jei aš ją padainuosiu?..

GARLIAUSKIS. Žinoma, gausi tūkstantį 
rublių.

ŽYDAS (apsidžiaugęs). Ui, fain gišeft. 
Aš misliju, kad padainuosiu.

GARLIAUSKIS. Dainuok. Sėsk čia ir dai
nuok. Ilgai laukti negaliu.

ŽYDAS (pašiepia). Ponas neturi laiko?.. 
Oi, kas bus, kaip aš pradėsiu dainuoti? Mano 
daina tokia ilga, kaip kokis šimtas mylių.

GARLIAUSKIS (piktai). Gana to ambri- 
nimo, dainuok. Nors tavo daina būtų ir ilgiau
sia, nemanau, kad man tiks, nes, suprsk, kad 
aš noriu, kad daina būtų be galo.

ŽYDAS (linksmai). Niu, kam apie tai kal
bėti; aš noriu uždirbti tūkstantį rublių ir ma
no dainai nebus galo. Aš galiu dainuoti ir dai
nuoti, iki gausiu tūkstantį rublių.

GARLIAUSKIS. Gerai, dainuok. (Žydas 
atsikosi. Garliauskis čiupinėja rykštę, pas
kiau padeda ją ant stalo. Žydas žiūri kreiva a- 
kim.).

ŽYDAS. Niu, pon. Padėjai rykštę, gerai .. 
bet padėk ir tūkstantį rublių ant stalo.

GARLIAUSKIS. O gal nepadainuosi.
ŽYDAS. Padainuosiu, pone. O man būtų 

smagiau dainuoti, kaip aš matyčiau ant stalo 
tūkstantį rublių.

GARLIAUSKIS. Sakau, dainuok. Tavo 
tūkstantis rublių nepražus, jei tai padarysi.

ŽYDAS. Ui pon, kam taip kalbėt. Aš sa
kau tikrai, kad padarysiu. Ui, kaip būtų sma
gu, kad čia tūkstantis rublių būtų nlatyti.

GARLIAUSKIS (piktai). Greičiau dai
nuok!

ŽYDAS. Nu, gerai pon, jau pradėsiu. (Žy
das sėdasi, apsitaiso, atsikosti ir pradeda dai
nuoti): v

— Žiema nueis, vasara ateis, 
__Vasara ateis, žiema nueis. 

Žiema pueis, vasara ateis, 
Vasara ateis, žiema nueis.

- . , I ...... .........................., ~------------------------
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Itališki makaronai, lietuviš
ki patrijotai ir tikrieji socija
listai labai pabrango.

t

Kai “Tėvynės” Redaktorius 
sugriešija, tai katalikai, anot 
laisvamanių logikos, turi “at- 
pakutavoti.”

(Ir taip žydas be nustojimo dainuoja. Garliaus
kis nepatenkintas., žiūri. į žydą ir pyksta.)

GARLIAU 
sybės ta daina y 
riau, kad nustotu

ŽYDAS ( . _ ____ __
Nu, jei ponas nori, kad aš nustotau dainuoti, 
tai man ponas tūkstantį jublių užmokėk.

GARLIAU®|l& Tavo .daina vis ta pati ir 
vis ta pati.

ŽYDAS. Niur.ji yra be galo; aš, galiu dai
nuoti ir dainuoti. (Dainuoja.)

GARLIAUSKIS (klauso nekantriai). Nu
stok, gana jau!..

ŽYDAS. Gerai, porų aš galiu nustoti, bet 
ponas man tūkstantį rublių duok.

GARLIAUSKIS. Už tokią dainą nieko 
gausi.

ŽYDAS. Tai aš nenustosiu dainavęs. 
GARLIAUSKIS. Aš išmesiu tave už durų, 

lauk.
ŽYDAS. Žydelis ir uždurių moka dainuoti; 

nes mano daina be galo, ir aš negaliu nustoti, 
kol tūkstantį rublių negausiu. (Garliauskis pra
deda žydą stumdyti.)

GARLIAUSKIS- Sakiau kelis-syk nustok! 
Eik sau laukan! (Išstumia per duris. Žydas 
dainuoja už durų, kraipo galvą pro duris ir jis 
dainuoja. Garliauskis širsta. Galop žydas vėl 
įeina dainuodamas per duris.).

GARLIAUSKIS (įširdęs) Saukau nustok! 
ŽYDAS (lyg atsprašydamas). Niu, ponuli, 

kaip aš galiu nustoti, kad mano daina be galo 
ir aš noriu gauti savo tūkstantį rublių.

GARLIAUSKIS. Saldau, negausi!
ŽYDAS. O aš, ponuli, misliju gauti, nes 

aš galiu dainuoti ir dainuoti, iki ponas man už
mokėsi tūkstantį rublių.

GARLIAUSKIS. (Įnirtęs į šalį.) Na, ką- 
gi daryti, dabar su šiuo skudurlum. Juokais, 
juokais, ir jau priseina užmokėti tūkstantį ru
blių. (į žydą.) Klausyk, duosiu aš tau 50 
rublių, tik susimildamas nustok dainuoti.

ŽYDAS. Ui, ponas, už penkias dešimts 
rublių tokį gišeftą aš negaliu daryti. Klau
syk, pone, norėjai dainuoti, aš ir dainuoju, 
o jeigu aš būčiau nedainavęs, tai ponas man 
būtum šituo pagaliu į pasturgalį inkrėtęs. Ma
no daina, pone, begalo .

GARLIAUSKIS. (nekantriai) Imk tave 
galas. Duosiu penkis šimtus.

ŽYDAS. Aš ir vėl dainosiu ir dainosiu, pa
kol ponas bus gyvas.

GARLIAUSKIS- Ar tu manai, kad aš 
pirma mirsiu?!...

ŽYDAS. Niu, žinoma, nes aš turėsiu dai- 
noti iki tūkstantį rublių gausiu, (žydas dai
nuoja).

GARLIAUSKIS. Sėsk. (Eina į kitą kam
barį atsinešti pinigu. Žvdas vienas).

8 SCENA
ŽYDAS. O kad jam karabinas, kaip ši

tas poniškas gojus mane nuvargino. Niu, 
le aš tūkstantį rublių padarei. Tūkstantis 
rublių vistiek geras gišeftas. Matai jis roko- 
ja, kad jis gudrus, jis mano visiems inkrėst 
į pasturgalį, 
ri duoti, 
tokius poniškus gojus apvalyti. (Įeina 
liauskis su pinigais.)

“Tėvynė” pataria skaityti 
tokias knygas, kuriose velniai 
už Dievą galingesni. Turbūt 
tas velniškas knygas “Tėvy
nės” redaktorius parašė ir S. 
L. A. padovanojo. Neveltui 
S. L. A. kipšą užlaiko.

“ Naujienos” jei sumanytų, 
“Kovą” į šipulius sudraskytų. 
Grigaitis baisiai bosauti ant 
socijalistų užsinorėjo, tik tas 
šelmis Vidikas socijal-patrijo- 
tui neleidžia vadovauti.

“Draugo” vienas moksliš
kas straipsnis “Vienybę Lie
tuvninkų” taip'inkaitina, kad 
nabagė per du mėnesiu iš li
gos “kinkytės sudrebitis” ne
gali išsigydyti.

•

Katalikai dažnai liberališką 
skabaputrą palaiko už lietu- 
viškuą^barščius ir ja apsival- 
go.

9 SCENA.
(Žydas džiaugiasi ir trina delnais.)

ŽYDAS. Ui kokių gražių popierų. 
gišeft. (dainuoja).

GARLIAUSKIS. Nustok, gana jau tų špo
sų!. ..

ŽYDAS. Niu, pon, juk aš turiu dainot. 
O šposus jug ne aš pramaniau. Ponas norė
jai dainuot, "ir ponas pinigus turi užmokėti. 
(Garliauskis skaito pinigus. Žydas džiaugia
si, trina delnais.)

GARLIAUSKIS (Piktai.) Atsimink! Pa
sikark, gavęs tiek pinigų! (Žydas ima pini
gus.)

ŽYDAS. Ui, ponas, šioje gadynėje nė
ra kvailų, kad uždirbti tiek pinigų, o paskui 
kartis. ‘

GARLIAUSKIS. (Piktai) Išeik iš mano 
namų!

ŽYDAS. Taip, pone, jau aš dabar galiu 
išeiti, ir daugiau nedainuoti, ponas dabar 
žinosi, kad ant šio pasaulio viskas yra galima, 
tik reik turėti gudrią galvą. (Rodo su pirštu 
į kaktą.) "



“Moksleivis”

Chicago, UI.

Y Lietuvos Žemės Bankas.• v

ALBANY, N. Y. LIETUVIŲ NAUJAI STATOMA BAŽNYČIA

NEWARK, N. J.

Prenumeratos Kaina:

Reikalaukite pas agentus arba

Vietine Didžiausia Lietuviška

K R A U T U VESo. Boston, Mass.242 W. Broadvvay,

Muzikališku Instrumentų

ir pigiai.
.!

var-

i.

(917 
Izid. 
(917

ren- 
su- 
ka-

Ką žmones sako E 3190. Tris berneliai.
Vakarinė daina. 

E 3191. Ant marių krantelio.
Saulutė tekėjo.

E 3192. Giedu dainelę 
Gegužinės daina.

E 3183. Linksmo kraujo. (Polka). 
E 3182. Visų apleista. (Violin solo)

Annie Laura. (Violin solo) 
E 3188. Ant kalno karklai siūbavo 

Pasisėjau žalią rūtą.
E 3189. Oi motule. (M. Pet-kas)

Motus, motus. (M. P-kas)

Reikalaudami katalogo indėkit 5c.
Adresuokite:

J. Girdės
170 Grand Street,

Kampas Bedford Avė.,

Am. Liet. Rymo-Kat. Moksleivių Susivienijimo organas. 

Metams $1.00.

“MOKSLEIVIS”
3237 Auburn Avenue,

SKAITYKITE IK PLATIHKITK

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraštį

Vienintelis lietuviškas bepartiviškas laikraštis Amerikoje, 
talpina žinias iš lietuvių gyvenimo, iš karės, iš Lietuvos. Darbinin
kų Žinios, Prakalbos po Medžių, Moterų Skyrius, Moterų Žinios ir 
Naminiai Darbai, Aprašymas Kariaujančių Šalių, Juokai ir Mar
gumynai »Jeigu vieną perskaitysi tikrai pamylėsi .
Kalu actais $1.50, Puti acte 75c.,Kaladėje ažrabežians, $2.00
Prisiųsk aiškų savo adresą, tai prisiusime vieną dėl pažiūrėjimo.

✓ 
%

WATERBURY, CONN.
' *****

Baisi nelaimė.
Čionai birželio 28 d. atsitiko

baisi nelaimė. Elena Gelgo- 
džiutė 19 m. išvažiavo pasiva
žinėti ant motorcyele------- :x*:■ . *.-K

Apie P. Mulevičiaus išleistą knygelę

PATARLĖS IR IŠMINTIES GRŪDELIAI.”

Gerai žinomas lietuvių tautos veikėjas profesijo- 
nalas sako: — . .

“Perskaitęs p. P. Mulevičiaus išleistą knygutę vardu 
“Patarlės ir Išminties grūdeliai,’’ aš galiu sakyti, kad tai 
puikus rinkinys patarlių. Lietuviai turėtų tą knygelę lai
kyti savo namuose dėl skaitymo, liuosame laike, arba dėl 
pavartojimo prie argumentų. Patarlės yra tankiai ge
riausias ginklas prie argumentų.

......... . A. A. šlakis, Advokatas.

Pirma toki knygelė lietuvių kalboje. Verta ke
liolikos dolerių, bet kainuoja tik 25c. Siųsk 25c. 
krasos ženkleliais šiandien adresuojant:

“DARBININKAS,”
. , i

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Užsakymus siunčiam 
greitai į visaĄ dalis Amerikos ir Kanados. Visi daiktai pirkti ma

no krautuvėj yra gvarantuoti. Vieną kartą pirkęs pas mus, pa

siliksi ant visados mūsų kostumeriu. Taipgi pirkdami daug tavo- 

ro ant syk gauname pigiau ir galime parduot pigiau. Parduoda

me agentams. Užlaikome įvairus tavoro “in stock.” Padarome 
visokius instrumentus ant užsakymo. % {

“DARBININKAS”

CHICAGO, ILL.,
27 birželio Šv. Jurgio para

pijos svetainėje, buvo visuoti
nas Spaudos Dr-jos suvažiavi
mas. Spaudos Dr-ja arba ki
taip teisingiau pavadinus A- 
merikos Lietuvių Rymo Kata
likų Spaudos Draugija po šv. 
Povylo globa, turėjo gražų 
susirinkimėlį. Dalyvavo jame 
net 4 kuopų delegatai ir Cen
tro Valdyba. Svečiai buvo: 
Kun. Prof. Bučvs ir kun. Dek- 
snys, kurie savo išmanymu, 
daug pasitarnavo Spaudos Dr- 
jos susirinkime. Tartasi daug, 
kalbėta ir-gi nemaža daug nau
jų naudingų dalykų sumanyta, 
kurie manoma vykinti gyveni- 
man ateinančiuose Draugijos 
metuose.

Ant galo likosi išrinkta nau
ja valdyba sekantiems 1917-18 
metams iš šių asmenų: Kun. P. 
Lapelis — pirmininku (10806 
Wabash Avė., Chicago, III.). J. 
Tumasonis raštininkas 
W. 33 St., Chicago, III.) 
Nausiedas — iždininkas 
W. 33 St. Chicago, III.).

Iš atskaitų pasirodė,Iš atskaitų pasirodė, kad 
Draugija turi suvirš 500 narių 
— turtą ssiekia apie 700 dol. 
pinigais ir 500 dol. knygomis. 
Tai-gi yra viltis kad Draugija 
galės gyvuoti ir augti katali
kų garbei .ir ant toliaus.

Reporteris.

BENTLEYVILLE, PA.

Birželio 24 d. 1917 m. S- L. 
R. K. A. 92 kuopa surengė pra
kalbas mainierių salėj. Kalbė
tojas buvo p. K. Pakštas, Tau
tos Fondo sekretorius. Kalbė
toją perstatė vietinis klebonas 
kuru J. Misius. Gerb. kalbėto
jas visųpirmiausia prakalbėjo 
kas mums yra reikalinga vie
šame gyvenime, ypač Ameri- 
ke, kad apsaugojus save ir 
savo mažus vaikelius nuo iš
tvirkimo. Skatino ir prašė, 
Jsąd. liautus skaitę bedieviškus 
laikraščius, knygas ir palautų 
jųjų spaudą ■ Skatino idant 
kiekvienas doras katalikas bei 
tautietis rašytūsi Į didžiules 
organizacijas, kaip tai: j S. L. 
R. K. A., L. Darb. Sąjungą, Į 
Tautos Fondą ir remtu tas or
ganizacijas. Išaiškino jų rei
kalingumą ir naudingumą.

Laike minėtų prakalbų S. S. 
V. Jėzaus dr-ja tų prakalbi] vi
sai neatjautė, nes per prakal
bas laikė susirinkimą. Kaiku- 
rie nariai vi-gi atėjo. Mat ne 
visi yra ir minėtoj draugystėj 
mulkiai. Būt nepakenkę kad 
susirinkimas būtų atidėtas 8 
valadnoms paskiaus. Po pra
kalbų i Tautos Fondo skyrių 
prisirašė 14 ypatų. i

Bentleyvilietis.

HARTFORD, CONN.

Tautos Fondo 33 skyrius 
rengia pikniką. Bus nedėlioję 
Liepos-July 8 d. 1917 “Light 
House G rovė” ant 24 stoties 
(Station) Glastonbury, visiem 
žinomoje vietoje. Prasidės 1- 
mą vai. po pietų.

Gerbiamieji lietuviai ir lie
tuvaitės, Hartfordo ir iš apy
linkės! Jau ne pirmas nedėl- 
dienis mums linksmintis ant 
panašių išvažiavimų, bet tuo
mi pačiu laiku turime atsimin
ti ir apie savo brolius ir sesu
tes už jūrių. Žinome gerai, 
kad jie ten jau treti metai ne
mato panašių pasilinksmini
mų, tik kenčia didžiausį 
gę-

Tai-gi šis piknikas ir 
giamas tam tikslui, kad 
šelpus nukentėjusius nuo 
rėš. Kviečiame atsilankyti ko- 
skaitlingiąusia, nes šis išva
žiavimas indomesnis už visus 
pirmiaus buvusius. Bus pra
kalbų ir taip įvairių pamargi- 
nimų.

Vistis kviečia
T. F. 33 skyr. valdyba.

Motorcyvle turėjo pritaisytą 
šoninę sėdynę, kur mergina 
sėdėjo. Staufferis važiavo gan 
greitai ir davažiavęs iki vie
tos, kur reikėjo užsisukti pri
važiavo arti vežimo, kuris bu
vo pilnas malkų. Kadangi 
buvo per arti, tai sustoti ne
buvo galima. Jis smarkiai 
sukosi nuo vežimo ir tuom tar
pu mergina iš sėdynės tiesiog 
puolė į vežimą'. Dešinę ausį 
visai nuplėšė ir galvą giliai į 
kelias vietas perskėlė.

Tuojau buvo nugabenta į li- 
gonbutį be žado, tenai išbuvu
si iki rytojaus atsiskyrė su 
šiuo pasauliu 1-mą vai. po pie
tų.

Vaikinas išgirdęs apie jos 
mirtį pats pasidavė policijai 
ir dabar randasi kalėjime, nie
kas nežino kas jo lankia.

Iš to atsitikimo aš manau, 
kad turėtų būti pamokinimas 
jaunuomenei, nes kiek mūsų 
jaunų mergaičių ir vaikinų y- 
ra, kurie nepamąsto apie pa
vojų, bi tik turėti “good 
time.” Nelaimingoji paliko 
didžiausiame nuliūdime moti
ną, brolius ir sesutes ir daug 
draugių ir draugų, nes ji bu
vo visų mylima ir gero apsiėji
mo mergina. Tai buvo ištikro 
baisus atsitikimus, kurį pami
nės AVaterburiečiai gan ilgai.

Buvus Draugė.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

Rymo Katalikų Spaudos Dr-jos 
Centro Valdybos antrašai:

Pirm.: Kun. P. Lapelis, 
10806 Wabansia Avė.,

Chicago, Dl.

Raštininkas J. Tumasonis,
917 W. 33 St., Chicago, Dl.

Iždininkas — Iz. Nausiedas,

917 XV. 33 St., Chicago, Dl.

Y f
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Tautos Fondo 1 skyriaus lai
kytame susirinkime birželio 19 
d. tarp kitko svarstė apie p. St. 
Šimkaus užsipuldinėjimus ant 
Dr. J. Bielskio, kaip pažymėta 
“Darbininko” 17 num. Pa
aiškėjo, kad p. Stasys Šimkus 
neužsiganėdina vien pirmes- 
niais katalikė] veikėjų šmeiži
mais (kaip tai kunigų: Kemė
šio, Bartuškos ir Augustaičio), 
bet pastaruoju laiku savo kerš
tingą dvasią atkreipė ir prieš 
Dr. J. Bielskį. P-nas Šimkus 
pasiėmė rolę tojo negarbingo 
ant’visuomenės kelio akmens, 
kuris kenkia mūsų tėvynės 
Lietuvos gerovei. Todėl susi
rinkimas išreiškė Dr. J. Biels
kiui pagarbą dėl jo nenuilstan
čio veikimo Lietuvos labui ir 
užuojautą dėl nelemtų p. St. 
Šimkaus ir kompanijos inžei- 
dimų. Tuo pačiu išreiškėme 
Dr. J. Bielskiui ir kitais mūsų 
veikėjais pasitikėjimą, kad ne
žiūrint daromi] kliūčių ir ne
smagumų, jie ir toliau nenuil
stančiai darbuotųsi Tėvynės 
Lietuvos gerovei.

T. F. 1 sk. rašt.

“DARBININKĄ”
S

EINA UTARNINKAIS KETVERGAIS IR SUBATOMIS

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Tris Kartus savaitėje metams $3 00
Vieną kartą savaitėje 99 $1.50
Bostono apielinkėje 99 $4 00
Užrubežyje 99 $4.25
Vienas numeris 3c.

_ALBANY, N. Y. 

Statosi bažnyčią.
Šio miesto lietuviai, vedami 

kun. Šatkaus, sumanė statyti 
bažnyčią. Gegužio 2 d. jau bu
vo padarytas naujos bažnyčios 
pienas. Statys architektas 
MacPherson. Bus pastatyta 
prie Livingston ir Thorton gt. 
Dabar bus statoma skiepas ir 
klebonija. Atsieis $35.000. Dar
bas pradėtas gegužio 20 d. o 
bus pabaigtas spalių 10 d. š. 
m.

Šiuo laiku kun. Šatkus orga
nizuoja lietuvius tverdamas 
naudingi] organizacijų kuopas. 
Svarbiausias daiktas tai suor
ganizavimas L. R. K. S. A. 
kuopos.

Darbai čia eina gerai. Vyrai 
uždarbiauja geležies dirbtuvė
se, o merginos audeklinėse.

Bet merginų labiausia čfe 
reikalauja turtingieji už tar
naites. Joms moka neblogas 
algas. Moka nuo $25 iki $30 
mėnesyje, o valgis ir kamba
rys dykai. Taip dirbančių lie
tuvaičių yra nemažai. 

Albanietis.
- 1a/t*’V*‘ **,*z f- 4-— ..., t

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kuopos susirinki

mas bus panedėlį, liepos 9 d. 
7:30 vai. vakare., Kar. Aniolų 
par. svetainėj. Visi nariai ma 
lonėkite pribūti, nes yra svar
bių reikalų, be to artinasi I>. 
D. S. Seimas, reikės išrinkti 

lėti ant motorcyele su vaiki- atstovus. f
■ in vardas yra Stauffer. 12

Lietuviai neįstengs greit 
atsistatydinti, jei negaus kur- 
nors paskolos. Dieve gelbėk 
lietuvius ateityj nuo skolų žy
dams ir kitiems svetimtau
čiams!

Kad duoti Lietuvos ūkinin 
kams žmonišką paskolą, mes, 
lietuviai, tveriame Lietuvos 
Žemės Banką .

Amerikos lietuviai už 100.- 
000 dolerių Šerų jau paėmė; 
reikia, kad paimti] da už 900.- 
000. Reikia, kad Amerikoj 
mes sudėtume banko pradžiai 
nors 1.000.000 dolerių.

Amerikos lietuviai: kurie 
norite atnešti tėvynei naudą, o 
sau turėti gerą pelną, rašykitės 
Į Lietuvos žemės Banką! Nėr 
pasaulyje pelningesnių ir sau 
gesnių įvestinimų, kaip įves- 
tinimai žemės bankų Šeruose: 
apart to, ką bankas už Šerus 
moka dividendus arba procen
tus, da, paprastai, šėrai mets 
į metą kįla.

Amerikos lietuviams juo pa
togiau yra rašytis prie minėto
jo banko, nes Europos pinigai 
yra pigūs. Vienas 50 dolerių

Rev.J. Žilinskas 
c|o Rev Thomas Žilinskas.

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

LIETUVIŠKI REKORDAI.

vertės šėras, sulvg dabartinio 
kurso, daro apie 172 rubliu 50 
kap. Po tiek moka Europos 
lietuviai už vieną Šerą. Pui
kiausia proga. Kurie norite 
pelningai išmainyti dolerius į 
rublius, rašykitės prie mūsų 
banko.

Vienas šėras kaštuoja 50 dol. 
(apie 172 rub. 50 kap.), du Še
rai 100 dol. (apie 345 rub.), ir 
tt. Pinigus galite išmokėti Į 
šešis mėnesius. Kas nori gali 
greičiau Įmokėti. Gavę pini
gus, tuoj mainysime į rublius 
ir kiekvienam skaitysime sulvg 
kurso. Kas pavėluos, o rub
lis bus pakilęs, tas turės pri
mokėti. kad padaryti nominale 
šėro vertę 172 rub. 50 kap. (150 
r. — pamatinė šėro kaina ir 15 
nuoš., t. y. 22 r. 50 k. — Į per
virši — surplus’ą; tai-gi išvi
so 172 r. 50 kap.)

Iki bankas nepradės veikti, 
pinigai bus sudėti Guaranty 
Trust Co. New York City tri
jų vardais: kun. J. Žilinskis, 
kun. T. Žilinskis ir M- W. Bush.

Laiškus, čekius arba money 
orderius siųskite adresu:

Visokio skyriaus
Pranešu visiems, jog aš užlai

kau lietuvišką krautuvę, kurioj 
galite gauti Laikrodžiu, laikro
dėlių, Žiedų, Špilkų, Kompasų, 
Kryžių, Bronzalietų ir įvairių ki
tokių daiktų. Taipgi rekordų vi
sokiose kalbose su puikiausiomis 
dainomis ir šokiais. Įvairiausio 
išdarbio Armonikų, Smuikų, 
(skripkų), Klarnetų, Triubų ir 
daugybę visokių muzikališku ins
trumentų.

Taipgi taisome visokius auksi
nius daiktus: laikrodėlius, žie
dus, branzalietus ir muzikališkus 
instrumentus; armonikas, smui
kus, klarnetus, triubas, pianus, 
vargonus. Darbą atliekam gerai

15 Millbury Street

Vienintelis Bepartyviškas Laikraštis

Į inurtteiTivu |

Rąžyk Adresą tokį

“AMERIKOS LIETUVIS”
a orcester, Mass

Brooklyn, N. Y
Tel. 4659 Greenpoint.
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Jonas Keras.

SV. ELZBIETOS DRAUGIJOS

VALDYBA HARTFORD,
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■■■tad ir iMHtnia- 
ka ncaMti? IM- 
“DRArGĄ”, o « 
pamėgsi skaityti, 

cad Ms ryraa. Dien- 
“DBAUGA8” me- 
adnuoj* S4AO. Chi- 

MAO.
Adrasaoklte:

lVGAS PUB. <Kb 
ir. Mth Strese, 
CBICAGO, ITAi.

JEI TROKŠTI APŠVTETOS

ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvisavaitinį 
iliustruotą jaunimo laikraštį

Edward L. Hopkins
362 Broadway So. Boston, Mass

Namai parsiduoda, kambariai parendavojamL
* GAISRI,
> SVEIKATOS,

, SUŽEIDIMO,
APVILKTUS 
bi’lALUS, 
(Plato glass)

CONN.

Pirm. — Paulina Geležiutė, 
41 Capitol Avė.

Prot. Rašt. — Mare. PateckaitS, 
234 Park St

Fin. Rašt. Veronika ŠmitkiutS, 
' 4| Hungerford St.

Kas. — Felicija Plikūnienė, 
103 Bond Str.

“Vytis
“Vytis” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laik

raštis Amerikoje.
“Vytyje” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų, 

literatų ir studentų.
“Vytyje” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jau

nuomenės gyvenimo.
“Vytis” leidžiamas tautiškai-katalikiškoje dvasioje. 
“Vytį” leidžia Lietuvos Vyčių jaunimo organizacija. 
Metams “Vytis” kainuoja $1.50, pusmečiui 75c.
L. Vyčių organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas 

už mėnesines mokestis.

Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. ženklelį, o vieną nu
merį pažiūrėjimui prisiusime veltui.

Visais reikalais kreipkitės:

“Vytis”

LABAI NAUDIN
GOS KNYGOS.

“APMĄSTYMAI VISIEMS ME
TAMS IR KVEETEMS.”

Dvi stambios knygos, po 600 pusi. 
Drūtai audeklu apdarytos $3.00 
Popieros viršeliai :.................$2.50

“DVASIŠKOJO GYVENIMO
VAD0VHJ8.”

Audeklu apdarytos..............$1.00
Popieros viršeliais...............$0.75

Galima jas gauti:
“DARBININKO” KNYGYNE

242 Broadvay, So. Boston, Mass. 
Ir pas:

KUN. A STANIUKYN4, 
2634 W. 67th St., Chicago, UI.

Klausimai — 1) Kiek metų 
jau praėjo nuo pasaulio įkūri
mo? 2) Kiek tūkstančių metų 
jau praėjo nuo Kristaus gimi
mo, tai yra kuriais metais gi
mė Kristus? 3) Kiek metų 
jau praėjo, kaip atsirado so- 
cijalizmas, Markso teorija. Kas 
tai vra Bebelio karvės biblija.

P. B.

Paaiškinimai — 1) Kada bu
vo pasaulis įkurtas, kiek metų 
nuo to laiko praėjo, niekas 
nežino ir niekuomet turbūt ne
bus žinoma Bet mokslas ge
rokai jau sužinojo apie žemės 
ir kitų dangiški} kūnų 
ir atrado labai daug 
dalykų. Susekta, jog 
amžių reikia rokuoti milijonų 
milijonais metų. Atrasta, jog 
kur dabar jūrės liūliuoja, tai 
ten buvo kitąsyk sausžemis, 
kur dabar laukai, miškai, mie
stai. tai kituomet ten buvo 
jūrės dugnas. Atlantika buvus 
seniau sausžemis, Amerikos 
kontinentas buvo jūrės dugnu. 
Akmeninės anglys — tai nu
grimzdę suakmenėję miškai. 
Kad tokios neišpasakytos per
mainos būt galėję įvykti, tai 
be abejonės reikėjo daug mili
jonu metų. 2) Dabar eina tūk
stantis devyni šimtai septynio
likti (1917) metai nuo f” 

taus gimimo. Ar-gi li-gšiol 
Tamsta nežinojei, jog metai 
rokuojami nuo Kristaus gimi
mo. 3) Socijalizmo įsteigėjų 
buvo nemažai ir tas mokslas 
neiškarto atsirado. Todėl ne
galima pasakyti kokiais me
tais jis atsirado. Tarpe socija
lizmo teorijos plėtotoji} buvo 
francūzas Fourier, gyveno 
nuo 1772 m. iki 1837 m., anglas 
Owen gyv. nuo 1771 m. iki 
1858. žydas Marksas gyv. nuo 
1818 iki 1883 m. Bebelio kar
vės biblija pajuokiančiai vadi
nama socijalisto Bebelio kny
ga vardu “Moteris ir Socija- 
lizjnas. ’ ’

Klausimas — Kas tai yra 
fanatizmas ir ar katalikai yra 
fanatikai, kaip laisvamaniai 
ir socijalistai sako?

Skaitytojas.
Paaiškinimas — Žodis fana

tikas yra lotiniškos kilmės. 
Lotinų kalboj yra žodis fanum 
ir buvo tai žinyčia, kur oraku- 
liai (žyniai) rinkdavosi. Nuo 
fanum kilo žodis fanaticus, 
mūsų žodis fanatikas. Dabar 
fanatikais vadinama tuos žmo
nes, kurie yra be mieros uolūs 
pasekėjai savo išpažinimo, ku
rie tik savo išpažinimą giria, 
kitus tik rHekina, kitų neken
čia. Žinant to žodžio prasmę, 
aiškiai pamatome, kurie yra 
fanatikai. Didesnių už socija- 
listus fanatikų tarp lietuvių 
nerasime. Kas girdėjo, kad lie
tuviai katalikai, nuėję į kitos 
srovės prakalbas būtų kėlę ko
kį trukšmą ar šiaip darę ko
kį nesmagumą. Gi kokių tik 
bjaurumų dasileidžia socijalis
tai. Juk jie net bažnyčiose el
giasi biauriau, negu girtuok
liai karčiam oje. Ar senai bu
vo rašyta “Darbininke” apie 
Akron, Ohio socijalistų pasiel
gimą laiku kun. Maliausko 
konferencijų. Tarp lietuviij ir 
tarpe kiti} tautų socijalistai y- 
ra fanatiškiausias gaivalas. 
Lietuvių laisvamanių tėtušis 
Dr. Šliupas ir-gi yra fanatikas 
be mieros. Jo raštai, jo pra
kalbos, asmeniški paiskalbė- 
jimai visuomet pasmardinami 
fanatizmu. Šliupas rašo ir kal-

mielių. Bet socijalistų patn- 
jarkai, išgirdę, kad čia Perkū
nas padarė tokią didelę kvai
lybę, pasižadėjo stoti į atvirą 
kovą, kuogreičiausiai jie pyš
kino jam telegramus duodami 
pamokinimus kad nestok drąu- 
guti nes mumis pražudysi. Bet 
Perkūnas didvyris, nors ir 
pradėjo abejoti bet vis nuo de
batų neatsisako. Bet štai jam 
jo draugai iš Waterburio pra
neša, kad jie turėję susirinki
mą su katalikais ir tarp viso 
ko kito jie nutarė kad debato- 
riai negalės vartoti nešvarių 
žodžių ir abudu turės manda
giai prisilaikyti kalboje ir ap
siėjime. Tas pranešimas taip 
Perkūną mušte užmušė. Pa
sidarė jam šilta po kalnieriaus, 
ir jis matė žemę slystančią iš 
po savo kojų. Ką dabar da
ryti? Juk be nešvarios kal
bos socijalistų kalbėtojas nega
li apseiti, bet štai jo draugai 
kaip asilai užmiršdami padarė 
tokią sutartį. Ką daryti? 
Nėr jokio kito išėjimo kaip 
tik atsisakyti nuo debatų. Bet 
kokia priežastis galima duoti 
dėl atsisakymo. Štai staiga 
atėjo jam į galvą mintis, kad 
tema negera ir jis atsisako sto
ti į debatus.

nybę nieko nebūki teisingesnio 
ir lyg kad už laisvamanius ne
gali būti geresnių žmonių. Ma
tome, todėl, jog katalikams 
fanatizmas prikišamas be rei
kalo ir neteisingai.

Tokią liūdną žinią gavę, AA’a- 
terburio socijalistai nežino nei 
ką bedaryti. Vėl muša tele
gramas visiems savo dievai
čiams kad ateitų jiems į pagel- 
bą. Bet tie tik parodė jiems 
socijalistišką špygą, atsako: 

i“Žinokities sau.”

Klausimas — Meldžiu paaiš
kinti kas tai yra gamtos įsta
tymas? F. J.

Paaiškinimas — Gamtos įsta
tymai galima sakyti yra gam
tos neatmainomi papročiai. 
Gamta taip sakant ingijo pa
pročius ir 1 
neatmainomai ir tie papročiai 
moksle pavadinta įstatymais.

Klausimas — Man teko gir- I 
dėti kalbėtoją, kurs karštai 
nurodinėjo reikalingumą sutei
kti moterims balsavimo teisę. 
Jis tvirtino, jog moterys-mo- 
tinos. dalyvaudamos politikoj, 
prašalintų kares ir daug kitų 
baisenybių. Ar galima to ti
kėtis iš moterų, inėjusių poli- 
tikon ?

Nemėgstąs sufragiečių.

Paaiškinimas — Moterys, da
lyvaudamos lygiai su vyrais 
politikoj, gal ir prisidėtų prie 
panaikinimo karių, nes jos 
yra gailingesnės, jautresnės ir 
dėl daugelio kitų priežasčių jos 
labiau stotų prieš karę, negu 
vyrai. Bet didelė būtų klaida 
tiesiog sakyti, kad moterys 
inėję politikon, tuoj ir pada
rytų perversmes tarptautiniuo
se santikiuose. Juk panašiai, 
kaip sufragistai bei sufragis- 
tės, sako ir kiti, kurie ant 
vieno arkliuko joja. Juk ve- 
getarijonai ir-gi sako, kad ka
rės tuomet išnyks, kuomet 
žmonės nustos mėsą valgę. Ir 
jie turi už tai argumentų. Ar
gi nežvėrėja žmogus skersda- 
mas gyvulius? Ar-gi negrubė- 
ja žmogus valgydamas nukan
kinto gyvulio mėsą? Jei pa
žvelgsime į gyvulius ir miško 
žvėris, tai aiškiai pamatysi
me, jog mėsa mintantieji žvė
rys yra kur kas žiauresni, bai
sesni, negu žole bei vaisiais 
mintantieji. Blaivininkai sa
ko ne be pamato, jog blaivy
bė prašalintų kares. Argi ne- 
grubėja, ar-gi nežiaurėja žmo
nės, girtuokliaudami. Juk tik 
sužvėrėję, sugrubėję, godišiai, 
kerštingi tautų vadai veda sa
vo žmones skerdynėm Galų 
gale todėl matome, jog sufra- 
gamo, vegetarianizmo, prohi- 
bicijonizmo pasekėjai turi pa
matą savo tvirtinimams, bet 
pilnos tiesos jie neturi. Mok
sliškai tariant žmones dažnai 
daro logišką klaidą — paima 
dalį tiesos ir tvirtina, jog tu
ri pilną tiesą.

SOCIJALISTO DEBATAI SU 
KATALIKU NEĮVYKO.

AVaterburio socijalistai pra
dėjo abejoti. Dabar jie nerims
ta ir galų gale gal susipras. Sa
vo vadų apleisti žmoneliai ne
žino kur sukties nei ką dary
ti. Patys socijalizmo negali 
apginti, nes apie jį visai ma
žai težino. Čia kartą atvažia
vo koks ten katalikų kalbėto
jas, studentas ir jis norėda
mas s'ocijalistams gerą padary
ti nurodė, kur jie klysta ir kad 
jų mokslas yra neteisinga?, su
puvęs ir visų protaujančių 
žmonių atmestas. Jie už tai 
turėjo p. Ramanauskui būti dė
kingi, bet kaip iš savo papra
timo jie viskam ir visiems 
priešinasi ir eina atbulai tai ir 
studento nurodymai jiems bai
siai nepatiko. Jie pajuto, kad 
jų garbė įžeista. Tas jiems ne
davė ramybės ir jie norėjo kal
bėtojui atkeršyti, užvesti nau
ją ataką ir atimti netektas sa
vo pozicijas. Jie rengė deba
tus, kad tam studentui kalį iš
pėrus ir jį be druskos suval
gius.

Kaip sumanyta taip ir pada
ryta Jie tikėjosi gauti socija
listų vadą kaip tai Michelsoną 
arba kitą socijalizmo stulpą 
Bagočių ar net Pruseiką. Ra
šė jiems prašydami jų sau į pa- 
gelbą. Tie apsiėmė prakalbas 
sakyti, bet su studentu stoti į 
atvirą kovą atsisakė. Mat iš 
patamsių jie pamėgintų už
duoti studentėliui su savo ar
gumentais, bet atviroje kovo
je, apsaugok Viešpatie! Gali 
kitas socijalistų ponas įduoti 
kailį, kaip įdavė Michelsonas.

Perkurtas pasižadėjo atva
žiuoti. O kaip tie Waterburio 
socijalistai buvo linksmus, 
kaip jie džiaugėsi ir kiek jie 
bonkučių ištuštino ant Perkū
no sveikatos. Suėjo visi į krū
vą susitarė su L. D. S. kuopa 
ir bendrai surengė debatus. 
Tema paskirta, tvarka suda
ryta, viskas eina kaip ant

Debatai neįvyko, bet p. J. 
Ramanauskas atvažiavęs laikė 
prakalbą. Jis nežinojęs kad 
debatų nebus nenorėjo iš pra
džios kalbėti, bet pagaliaus 
prisižadėjo. Pradėjęs savo 
kalbą jis kvietė kad nors iš 
vietinių stotų su juomi į dis
kusijas ir apgintų savo pozici
jas. Davė jiems progą nus
tatyti savo temą ir tvarką, bet 
socijalistai nors ir daug jų bu
vo prisirinkę, nei vienas ne
sijudino ir nedrįso stoti į at- 

Tada sekė kalba 
p. Ramanausko, kurioje nu
rodinėjo nekurias socijalistų 
netikusias teorijas ir blėdin- 
gus principus. Po prakalbos 
socijalistai puolėsi su klausi
mais. Bet iš visų klausimų 
pasirodė nei vienas kuris pak
laustų ką nors apie socijalizmą 
arba nurodytų, kad kalbėto
jas neteisingai ką nors pasa
kęs apie socijalizmą, bet ra
šė tik tokius klausimus, kurie 
jau “Keleivio” yra senai nu
valkioti ir nešvarius užmeti
mus ant katalikų. Iš to vis
ko visiems buvo aišku matyti, 
kad socijalistai apie viską ki
tą nori kalbėti, bet apie soci
jalizmą nenori prisiminti dėl 
to, kad arba jie tiek teturi 
supratimo apie socijalizmą ar
ba jie bijosi žmonėms parody
ti socijalizmą tikroje šviesoje.

DARBININKAS.
r

“Tikyba ir Dora
(Mėnraštis)

laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagoje 
eina du kartu į mėnesį-

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš kata
likų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymų į visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.

Kaina metams: $1.00, vieno numerio 
tams už metinę prenumeratą duodame 30c., už pavienius 
numerius po 2c.

Adresas

1631 W. North Avenue, Chicago, UI.
Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasos 

ženklelį

Moterų Dirva

5c. Agen-

PAVYZDINGAS BLAIVININKŲ 
LAIKRAŠTIS

“Tautos Rytas”
“TAUTOS RYTUI” sandarbininkauja mū

sų gabiausieji rašytojai ir mokslavyriai.
“TAUTOS RYTA” skaito visi prakilnesnių 

minčių žmonės.
“TAUTOS RYTĄ” remia risi kurie lietuvių 

tautą gerbia ir jos pakėlimu rūpinasi.
“TAUTOS RYTĄ” visi myli, kurie Lietuvą 

myli.
“TAUTOS RYTO” baidosi svaigalų priete- 

liai.
“TAUTOS RYTAS” visus myli ir nuo svai

galų dar neatsikračiusiems išrodinėja 
jų nelaimingą padėjimą ir apšvietimu 
jų proto ir sustiprinimu jų valios su
grąžina juos į eiles ištikimų žmonių 
Dievui ir Tėvvnei.

SKAITYK, TAT IR PLATINK
“TAFTOS RYTĄ.” 

Metams 75c., paskyras numeris 7c., 
užrubežyje metams $1.00.

“TAUTOS RYTAS”
120 Bowen Str., So. Boston, Mass.

“Žvirblis
Juokų, satyros, pašaipos, mokslo, dailės ir 

literatūros mėnesinis laikraštis.
“Žvirblis” yra geriausias ir linksmiausias laikraštis 

visame pasaulyje. “Žvirblio” žinios taip yra indomios ir 
teisingos, kad net visų kariaujančių viešpatijų karaliai 
prieš valgį, po valgio, rytą ir vakarą skaito “Žvirblį” 
ir juo negali atsigerėti.

“Žvirblio” juokai ir devyniomis pėtnyčiomis surū
gusius žmones pralinksmina; vyrai, moterys, vaikai, mer
ginos ir vaikinai “Žvirblio” pasiskaitę jaučiasi laimingi 
ir visuomet sako, kad už “Žvirblį” nieko pasaulyj nėra 
geresnio.

“Žvirblio” moksliškumui niekas negali prilygti, 
“Žvirblio” išradimais pasinaudoja net šio pasaulio moks- 
lavyriai. Todėl jei norit būti civilizuoto pasaulio civili
zuotais žmonėmis — skaitykit visi “Žvirblį.” 

Kaina metams $1.00. Askiri numeriai po 10 centų.
“Žvirblio” sostąpilio antrašas toks:

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

“Žvirbliui” tuojaus reikalingi agentai.

VienintSlis lietuvių katalikių moterų mėnesinis žur
nalas Amerikoje “Moterų Dirva,” tai veidrodis mūsų 
moterų judėjimo. Joje ras sau indomaus pasiskaitymo 
ir nevien moterys, bet ir vyrai.

“Motorų Dirvai” bendradarbiauja geriausios pajė
gos mūsų katalikių moterų rašėjų, ir todėl kiekvienas ras 
“Moterų Dirvoje” rimtaus apibudinimo bėgančių mūsų 
gyvenimo reikalų, taip-pat ir linksmaus turinio raštelių.

Kas tik nori susipažinti su mūsų moterų veikimu, lai 
skaito “Moterų Dirvą.”

Kaina: Metams $1.00, pusmečiui 65c., vienas egz. 10c. 
Užrubežyje metams $1.25, pusmečiui 75c.

Visais reikalais kreipkitės:

“MOTERŲ DIRVA
242 W. Broadway, South Boston, Mass.
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Farmos! Fanuos!
Lietuviai, norėdami pirkti farmas, privalote ge

rai apsižiūrėti kur ir kokią žemę perkate, nes kitaip 
galite baisiai apsigauti ir prarasti visus savo sun
kiai uždirbtus centus.

Mes stengiamės kiekvieno lietuvio atkreipti aty- 
dą ir patariam visiems pirkti farmas AVisconsino 
valstijoj, Clark paviete, nes čia yra viena iš geriau- 
siij ir puikiausių apielinkių dėl apsigyvenimo mū
sų lietuviams. Čia žemė yra puiki ir derlinga, juod
žemis, apačioje su moliu; visokie javai puikiai dera.

Šios farmos randasi pačiame viduryje AViscon- 
sino valstijos, arti miestų, geležinkelių, mokslainių 
ir visų parankumų, kas tik žmogui reikalinga 
dabartiniame gyvenime. Čia farmas galima pirkti 
ant labai lengvų išmokesčių, nors ir biedniausias 
žmogelis gali įsigyti sklypą puikios žemės ir gyven
ti sau ramiai, nebijodamas bedarbės ir blogų lai
kų.

Atvažiuokite, 
negalite nuspręsti šių farmų gerumo ir žemės 
lingumo. Dėl platesnių žinių rašykite laišką, 
suteiksime sąžinišką patarimą.

LITHUANIAN COLONIZAUON CO. 
0 W E N, W I S.

Reikalaujame agentų kiekviename mieste, 
mokestį agentams duodame gerą.

o persitikrinsite patįs, nes kitaip 
der
mes

Už-

Skaityk Čia
Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik

tų, malevos Jpaint) ir piaujamų įrankių. įrankiai 
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers), 
stogų dengė jų, gas’o pritaisyto jų, mūrininkų, 
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių.

Spinininkai, piuklų aštrintojai ir raktų pri
rinkę jai. Sienoms popierų, langams uždangalai.

Mūsų sankrovos randasi šiose vietose:

J.J. McGowan Co.
265 Broadway, -:- -:- So. Boston, Mass.

Sankrovos:
471 E. Fourth St., -:- -:- So. Boston, Mass. 
941—943 Washington, St., -:- Boston, Mass. 
Pearl St., -:- -:- -:- -:- Boston, Mass.
366 Washington St., -:- Dorchester, Mass.

686
Telephone: 350 So. Boston.

975-W

1800 W. 46-th St.,

GERIAUSIAS KRIAUČIUS 
BOSTON’E.

Siuvu visokius drabužius pa
gal naujausios mados arba pa
gal kiekvieno noro.

KAINA LABAI 
PRIEINAMA. ► 

Darbą gvarantuoju.
Meldžiu atsilankyti ir persi

tikrinti ■ ’
JONAS BERZEZELIONIS A CO.,

4 Haymarket Są.,— 28 Chandler Str., Boston, Mass.
Tek Richmond 1753, or Bech 6184 - R. '•
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Vietinės žinios

Žodis
Į VISUOMENĘ P. ŠERNO 

REIKALU.

v

PO RIAUŠIŲ.
Po pereitos nedėlios riau

šių Bostone, kur socijalistų 
prieškarinė demonstracija ta
po iškrikdyta, demonstrantų 
raudonos vėliavos sudrasky
tos, socijalistų literatūrų su
deginta, vietos spaudoje iškė
lė daug svarstymų, pasmerki-, 
mų ir t.t.

Žinoma, nei vieno laikraš
čio neatsirado tokio,- kurs bū
tų pritaręs, užgvręs užpuoli
kus ant demonstrantų. Vieni 
aiškino, jog tai buvo natura- 
liška pasekmė tokios netiku
sios ir nelaiku rengiamos de
monstracijos, kiti, pripažin
dami socijalistų aklumą, sma
rkiai reikalauja užpuolikų nu
baudimo, prašalinimo juri
ninkų ir kareivių, riaušėse da
lyvavusių, iš tarnystes.

“Boston Globė” rašė: 
“Reikia pilnai apgailestau

ti vakarykštį atsitikimą Bos
tono gatvėse ir ant Common. 
Socijalisti) ir kiti) prieškarinė 
demonstracija ir kontr-demon- 
stracija vyrų Suv. Valstijų u- 
niformose ir civilių pritarėjų 
buvo lygiai kvailystės demon
stracija.”

Tas laikraštis sako, jog 
socijalistai savo demonstricija 
kaizerio, rolę lošė.

“Boston Evening Transc- 
ript” pasakė, jog užpuolimą 
ant socijalistų demonstrantų 
“klaidinga būtų užgirti, bet 
nei-gi galima pasmerkti.”

“Boston Journal” smarkiai 
reikalauja, kad demonstraci
jos krikdytojai turi būti nu
bausti, nes demonstracia buvo 
vis-gi legališka. Bet ir tas 
laikraštis pripažįsta, jog “jie 
(socijalistai) turėjo turėti dau
giau senso, negu rengti tokią 
demontraciją tokiuo laiku” ir 
kad “jų užsispyrimas ir aklu
mas dažnai erzina. Jų siauros 
pažvalgos į svarbius klausi
mus ir ypač pažvalgos radika- 
liškųjų socijalistų į šią karę už 
laisvę, tiesiog kartais sargina.’

Tai-gi vienų pasielgimas bu
vo kvailas, o antri) žiaurus.

Atitaisymas. “Darbininke” 
No. 77 Ūkėsas rašydamas apie 
L. U. Dr-ją padarė vieną klai
dą. Pasakė, jog prie L. U. Dr- 
jos priguli daugiausia laisva
manių ir socijalistų, o tik kele
tas katalikų. Ištikro toj dr-joj 
laisvamanių yra nedaug, o so
cijalistų dar mažiau. Daugiau
sia joj yra katalikų. Dr-jos 
valdybos apie trečdalis priguli 
ir prie L. D. S.

S. Norkūnas,
Liet. Ukėsų Dr-jos pirm.

nių mokesties sąlygų toliau. 
Jis mokėjo jam 10 dolerių sa
vaitei ir sulygo mokėti po vie
ną dolerį viršaus savaitėje nuo 
kiekvieno priaugančio* šimto 
naujų skaitytojų. Tiek p. 01- 
šzewskis tiek p. Šernas manė, 
kad tokia sąlyga abiem pusėm 
patenkinama, ir p. Šernas pa
ėmė “Lietuvos” redakciją į 
savo rankas.

Bet p. Olszewskiui netu
rint laiko per trejus metus su- 
skaityt ir patirt, kiek skaity
tojų priaugo, p. Šernui reikė
jo tenkinties tąja pačia alga — 
$10. savaitėje. Kad pagalios 
p. Šernas užsiminė apie tai p. 
Olszewskiui, kad biitų galų 
gale, padarytas laikraščio ė- 
mėjų suskaitymas, ir p.- 01- 
szewskis juos suskaitė, tai pa
sirodė, kad “Lietuvos” ėmė
jų skaičius užaugęs jau toks, 
kad, sulig padarytąja sutar
tim, p. Šernas turėtų gauti 17 
dolerių savaitėje. Tiek jam 
ir pradėta mokėti, betg pra
eito laiko antviršį p. 01szews- 
kis atsisakė mokėti, sakyda
mas: “Ką čia, dėde, mokė
si; tegul tai taip pasilieka, ir 
gana.” P-as Šernas sutiko ir 
su tuo.

Nuo to laiko p. Šerno alga 
kilo augštyn ligi pasiekė 22 do
lerių savaitėje. Šitąją alga 
jis tenkinos dagi tašyk, kuo
met “Lietuvos” ėmėjų skai
čius siekė 6000 ir daugiau. To
kiu būdu, sulig p. Olszewskio 
paties padarytąja sutartim, 
nuo p. Šerno algos kas savaitė 
likdavo p. Olszewskio kišeniu- 
je apie 30 dolerių, arba apie 
1560 dolerių metais.

Suprantama todėl, kam p. 
Olszeivskis sakė p. Šernui, kad 
jis. p. bernas, jam gana daug 
padaręs. Juk per keliobką 
metų iš neišmokėtos, sulig 
sutarčia, ir p. Olszewskio ki
šenių je pasilikusios p. šerno 
algos dalies susidėjo tokia su
ma, nuo kurios beveik vien 
nuošimčių pakaktų p. Šerno 
pensijai. Tat p. šernas turė
jo pamato pilnai tikėti, kad 
p. Olszewskis savo žodžio lai
kysis.

Dalykai virto betgi kitaip. 
Ir p. Šernas, be abejo, turėjo 
labai nustebti, kad jis gavo 
iš p. Olszeivskio augščiau mi
nėtą laiškelį. Bet jis vis dar 
tikėjos, kad p. Olszeivskis bus 
bent tiek teisingas, kad, iš
mesdamas jį gatvėn, neatsisa
kys duoti jam tam tikrą dalį 
jo parašytų knygų, kurių p. 
Olszeivskis atsispauzdino tūks
tančiais egzempliorių, bet iki 
šiol jokio jam, rašytojui, ne
davė atlyginimo iš savo pelnų.

Tuo reikalu p. Šerno vardu 
kreipėsi į p. Olszeivskį vienas 
paskui kitą du žmonės: p. K. 
Gugis ir p. .T. Laukis. Bet p. 
Olszewskis abiem jiem atsakė 
vienaip: “Kad Šernas pas ma
ne dirbo, aš jam už jo darbą 
ir užmokėjau kiek reikia. Aš 
nieko daugiau jam nebekaltas. 
Šelpti jį, kaipo pavargusį žmo
gų, nematau reikalo. Jis, nors 
mano apmokamas, dirbo ne 
man, bet visuomenei. Visą jo 
redagavimo laiką mano laikrą- 
štis buvo priešingas mano rei
kalams, — kam aš dabar turė
čiau juo rūpinties? Tegul 
juo rūpinas, visuomenė, kuriai 
jis dirbo.”

Kada šitie tarpininkai pą- 
sakė p. Olszewskiui, kad nei p. 
Šernas nei jie jokios iš jo lab
darybės nereikalauja; kad tai, 
ko iš jo norima, pilnai ir tei
singai p. Šernui priklauso, tai 
p. OIszewskis atšovė:

— Knygos, kurių iš manęs 
reikalaujate, yra išleistos žmo
nių pinigais. Jei aš pats ati
duosiu jam, tai bus nuskriau
sti žmonės. Bet jeigu aš ir 
sutikčiau duoti jam knygų, aš 
negaliu: Visi mano turtai,
tarp jų ir knygos, yra surašy
ta ir pevesta į mano banko 
trustisų rankas mano skoloms 
atmokėti. Jei Šernas mano, 
kad jis yra vienas manę kredi
torių, tegul kreipiasi teisman. 
Jei teismas pripažins, kad jis 
yra mano kreditorius, tai jis 
savo dalį gaus taip kaip ir vi
si kiti. — ‘ ,

Ir ištiesų, teismo akimis 
žiūrint, p. Olszewskio rankoj

turėjo mados savo sutarčių da
ryti raštu. Jis visados tenki
nos garbės žodžiu. Ir dabar, 
kad tos sutartįs sulaužyta, jis 
neturi kuo jų prirodyti.

P. Olszewskis sako, kad p. 
Šernas, be algos, ėmęs dar 
šiaip kiek pinigų. Kiek pa
tyrėme, dalykas toks: p. Šer
nas yra paėmęs iš p. Olszews- 
kio 35 dol. ir iš dro Kulio, p. 
Olszewskio bendrininko, ' 10 
dolerių, viso 45 dol. Bet p. 
Šernas yra davęs p. Olszews- 
kiui 150 dolerių advokatui El- 
liotui apmokėti, kada p. 01- 
szewskis vedė savo bylą su 
kun. Kriaučiunu. Vadinas, p. 
Olszeivskis p. Šerno skolą at
mena, bet savo skolos p. Šer
nui neatsimena.

Ar gal p. Olszewskis nega
li teisingų- p. Šerno reikalavi
mų išpildyti? 
nieko nebeturi, 
nį banką uždaręs? 
atrodo, 
nesiūlo 
grynais 
mainą.

Žinoma, p. Šerno reikalas 
su p. Olszewskiu yra neva jų 
asmeninis dalykas, ir mes ki
tu atsitikimu neturime teisės 
kišties į jį. Bet šitas atsitiki
mas yra išimtinas. P. Šer
nas yra visuomenės žmogus. 
Jis yra vienas seniausių ir 
naudingiausių visuomenės dar
bininkų. Jis dirbo visuome
nės darbą daugiau kaip per 
trisdešimts metų, ir jo darbas 
buvo vaisingas. Jis buvo vie
nas tų, kurie sužadino lietu
vių sąmonę; jis yra patiekęs 
visą eilę knygų, iš kurių ir 
šiandie mūsų broliai sau ap
švietimo semiasi gausia sauja. 
Taigi apleisti tokį žmogų, ma
tant, kaip jam didelė nuos
kauda daroma, ypatingai, ka
da dabar jis jau jėgų nebete
kęs, būtų nusidėjimas visuo
menei. Ji turi jį užtarti. 
Tik užstodama savo darbinin
kus visuomenė gali tikėti es 
sau geni darbininkų turėti. 
Supažindinimui visuomenės su 

' tikru jos darbininko dalykų 
padėjimu ir paskatinimui jos 
užtarti jį, mes šitą atsiliepi
mo žodį ir leidžiame. Tiki
mės, kad jis nebus praleistas 
pro ausis.

ŠERNO DRAUGŲ KUOPE
LĖ:

M. J. Damijonaitis, Dr. A. 
L. Graičiunas, K. Gugis, Dr. 
J. Jonikaitis, 
nė, A. Lalis,
Mišeika, K. Norkus, A. Vizba
ras.

Gal jis ištikro 
savo priyati- 

Taip ne- 
Kas nieko neturi, 

12 tūkstančių dolerių 
priedo, darydamas

i

Į
i

Birželio 1 d. š. m. laikraštis 
“Lietuva” perėjo į kitų leidė- 
jų rankas. Senasis jo leidė
jas, p. A. Olszewskis, apie ši
tą svarbų jam ir jo laikraščio 
redaktoriams atsitikimą pra
nešė pastariemsiems laiške
liais tik laikraščio perėjimo į 
kitas rankas dienoje, birželio 
1, patardamas jiems dėl savo 
vietų tarties dabar su naujais 
leidėjais.

P-s Šernas šito turinio laiš
kelį gavo taip-pat tą pačią die
ną.

Keli metai atgal p. Olszews- 
kis pačiam p. Šernui, ir ki
tiems, sakė: “Nesirūpink, 
dėde Šerne, būsi pas mane vi
sados. Tu man daug pada
rei; aš duosiu tau užlaikymą, 
dagi jei man ir jokio darbo 
daugiau nepadarytum.”

P as Šernas tikėjo tais p. 
Olszewskio žodžiais, ir jis tu
rėjo pamato tikėti. Apie dvi
dešimts penki metai atgal, 
kuomet p. Olszewskis atsikvie
tė p. Šerną iš Europos, laik
raštis “Lietuva” — turiniu 
tuomet “taradaikinis” —'te
turėjo vos 700 skaitytojų. Ži- 
jioma, p. Olszevskis savo re
daktoriui mokėti daug negalė- 

bet jis jam žadėjo gėrės- visi triupai. P-as Šernas ne-

=
veteranas. Jisai taip-gi yra 
didelio teisingumo žmogus. 
Tai šiame “Šerno Draugi) 
Kuopelės Žodyje” išdėtieji 
reikalai leidžiami visuomenėn 
turbūt ne be gerb. veikėjo san
kcijos. Todėl nelieka abejo
nės apie jų teisingumų. Be 
to šių žodžių rašytojui pats 
“dėdė” Šernas yra pasakęs, 
jog p. Olszewskis yra neteisin
gai su juo pasielgęs. Lietu
vių visuomenė tikėjosi, jog p. 
Olszewskis gerb. veikėją, ap- 
rūpvs senatvėje ir už tai ban
kininkas būtų užsipelnęs pa
garbos. Kadangi virto ki
taip, tai mes, tardami užuo
jautos žodį gerb. veikėjui, pri
pažįstame, kad p. Olszewskis 
būtinai išpildytų bent tą, ką 
garbės žodžiu “dėdei” Šernui 
pažadėjo.

"------ 1 L f *

Paieškojimai
Jeigu nori surasti savų gi

mines ar pažįstamus prisiųsk 
paieškojimų į “Darbininkų.” 

So. Boston, Mass. 
Už vienų sykį 50c.
• 8
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Už paieškojimus pinigus 
siųskite iš kalno. 

“DARBININKAS,” 
242 W. Broadway,

du ” 75c.
tris ” $1.00

)

M. Jurgelionie- 
J. Laukis, V.

P. S. — Užjaučiamųjų p. 
šerno reikalui prašome kreip
ties Šerno Draugi) Kuopelės 
sekretorės adresu: Mrs. M.
Jurgelionienė, 3133 S. Eme- 
rald avė., Chicago, III.

Red. prierašas. P as Šer
nas yra žinomas lietuvių visuo
menei, kaipo lietuvių veikėjų

< t

REIKALINGAS tuojau tik
rai gerai mokąs vesti didelį 
bažnytinį chorą į šv. Juozapo 
lietuvių parapiją Mahanoy Ci
ty, Pa. Algos 60 dol. ir įeigos. 
Zakristijonauti nereikia. Krei
pties:

Kun. Pr. Augustaitis,
614 W. Mahanoy Avė.,

Mahanoy City, Pa.
TAUTOS FONDO REIKA

LAI.
Šiomis dienomis Tautos 

Fondas pasiuntė per Pildo
mąjį Lietuvių Komitetą Švei
caruose $10.000.00 nukentėju
siems dėl karės šelpti. Tam 
pačiam tikslui Tautos Fondas 
pasiuntė per Apaštališkąjį De
legatą AVashingtone - $5.400.00 
vyskupui Karevičiui.

Tautos Fondo siunčiamus 
pinigus vokiečių užimtoje Lie
tuvoje gauna. Tai patvirtina 
Tautos Fondo gautas iš Vil
niaus raštas, kuriuo p. A. Sme
tona liudija, kad tie $10.000.- 
00, kuriuos Tautos Fondas pa
siuntė prieš Naujus Metus, jau 
priimti.

Nauji Tautos Fondo skyriai.

Tautos Fondo sekretorius 
sakė prakalbas ir sutvėrė Pit- 
tsburgh ’o apielinkėse 
naujus skyrius:

Bentleyville, Pa., — No. 88 
Braddock, Pa. — No. 89. 
Pittsburgh (North Side), Pa. 

—No. 90.

šiuos

Vargonininkas atsakantis 
turintis gerą balsą paieš- 

vietos. Meldžiu
ir
kau tuojaus 
atsišaukti:

Organist of Marys Anna 
Church,

Box 292
Marianna, Pa.

PARSIDUODA GROSERNĖ

IR BUČERNĖ. Priežastis par
davimo, savininkas turi eiti į 
kariuomenę. Geroje vietoje, 
tarpe lietuvių ir tik viena lie
tuviška grosernė. Norintieji 
pirkti kreipkitės šiuo adresu: 
236 Pearl St., Malden, Mass.

LIETUVIŲ PILIEeiŲ DR- 
JA VAKAR. PENNSYL- 

VANIJOJ.
Pres. — J. Petraitis, 

1505 Carson St., 
S. S. Pittsburgh, Pa, 

Vice-pres.: — K. Smigelskis,
1 EllenJSt,

- Carrick Pa., 
Mt. Oliver St.

Prot Sekr.: — J. Packevich, 
2107 Wharton St., 

S. S. Pittsburgh, Pa.
Fin. Sekr. — Jos. Danksys, 

138 So. 20 St.
Iždininkas: — B. W. Woshner, 

1514 Carson St.
Direktoriai:

J. Marcinkevicz, 
2106 Carson St.,

J. Janauskas, 
75 So. 19-th St.,

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St.,

J. Kybartas,
2115 Wrights St.,

P. Kildušis, 
1811 Wharton St., 

Pittsburgh, Pa.
K. Vieraitis, 

1717 Arcena St.,
N. S. Pittsburgh, Pa. 

Janitor: — J. Tamkevičia, 
2025 Jane St.,

Marshal: —
C. Patckevich, 

1908 Merriman St.,
M. Bražinskas, 

1110 Freyburg St., 
Pittsburgh, Pa.
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Didžiausia Rakandų 
Vertė!

Niekur kainos negali būti 
sulygintos Bostone su 

mūsų kainomis. /.
75c. Lindėja (linoleum) q

35c. mastas. * <
$24.00 Geriausi vaikų veži

mėliai (Oarriages)
$ 6.50 Geležinės lovos.......... 4.75

20.00 Bresinėa lovos .. .. .18J5 
15.00 Šaldytuvai (Refriger- 

ators) .................... ,...1(150
5.00 Minkštais viriais ir a-

* pačia šieniniai (mat- 
resses)....................... .... £75 •

13.00 Ąžuolinės komodos..,. 8A5 
24.00 Aks. karpetos 9X12..J.7.5O 
14.00 Vilnonės ar valalnri-

nės............ ................. 1U9G
7.50 Sulenkiami vežimėliai 

vaikams .......................5J5
35.00 Ketvirtainės- ažocĖDėe 

šėpos..............................35.75
Mes parodysime daugiaūsi* ir 

pilnai pripildytus namus įvairia®, 
rūšies rakandais So. Bostone.

Turime šimtais visokių ralančfij 
nupiginta kaina, kuriuos- me® 
kiekvienam išrodysime ir taip-gi 
jų kainas.

MES GVARANTUOJAME U£ 
KIEKVIENĄ PARDUOTĄ RA
KANDĄ.

SUŽEISTAS KAREIVIS An- 
tanas Sielius ieškau giminių, 
brolių ir pažįstamų. Kauno 
gub., Šiaulių pav., Lūkės vai., 
Usmelgės kaimo. Prašau atsi
šaukti šiuo adresu: Russia, 
Gor. Moskva, Selo Sesveckoe, 
Aleksandrovskoe ubežišče, D 
No. 5, Antanas Sielius.

Viso labo per birželį, 1917.
Tautos F. įplaukė... $9.041.42

Labu iki liepos 1, 1917 
Tautos F. jjplaukė $87.288.98.

Kaip su Raulu atsitiko!
Ei Raulai, palauk aš tau pa

sakysiu apie savo nelaimes! Ką 
kokio? O gi išvažiavau su Ona 
grybaut ir nespėjau nei vienos 

į lepšės surast, kaip užeis lietus, 
kad net vises siūles išsileido.

Tai Mikai apsisaugok ir va
žiuodamas į laukus pasiimk rein- 
kotą. Jeigu neturi, tai nieko 
nelaukdamas nusipirk arba užsi
sakyk, tada drąsiai galėsi va
žiuoti gribauti.

Geriausius ir puikiausius rein- 
kotus vyrams ir moterims daro 
STASYS PUTA

So. Boston Raincoat Co. 
344-278 Broadway,

Tel. S. B. 1165-m. So. Boston.

Labai naudingos knygos
APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS.

Dvi stambios knygos, po 500 pusi.
Drūtai audeklu apdarytos ................. $3.00.
Popieros viršeliais........................................ $2.50
“DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.”

Audeklu apdarytos...................,...................$1.00
Popieros viršeliais......................................... $0.75

Galima jas gauti:
“DARBININKO” KNYGYNE

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Tr pas:
KUN. A. STANIUKYNĄ,

2634 W. 67-th Street, Chicago, UI.
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Vincentas Petrikas Kauno 
gub., Ukmergės pav., Kovars- 
ko valsčiaus, Piktagoli gatvės 
ieškau brolio Konstantino Pet
riko. Mano adresas: Ekateri- 
noslavskoi gub. Poč. Sta. Ju- 
zovka-Rudnik, Aleksandrovs- 
kaja gora V. Petrikas, Russia.

JIEŠKAU VIETOS PRIE BA- 
ŽNYČI0S UŽ ZAKRISTIJONĄ 

Turiu paliudijimus nuo klebonų, 
jeigu būtų reikalas. Esu gerai pri
tyręs prie tokio darbo. Jeigu ku
riam iš gerb. klebonų būtų reika
linga praneškitų šiuo adresu:

J. Š.,
242 Broadway, So. Boston, Mass.

(S. 238-277)

Mokinys Vladas Kateiva, 
Kauno gub., Šiaulių apskr., 
Viekšnių par. Ieškau giminių 
ir pažįstami) gyvenančių Ame
rikoj ’. Adrsesas:

Russia, g. Ekaterinoslav, 
Puškinski pros. 30 k. 3.

Meldžiu atsiliepti.

' Paieškau savo broliu
ir Juozapo Rūką, Kauno gub., 
Raseinių pav., Skaud. valsša, 
Libiškių kaimo.

Gor. Voronež, Natikonovs- 
kaja ui., D. No. 56. N. E. Lit- 
vinovų, Peredat Vikentisu An. 
Rukasų.

Jono
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ANTANASOSREŠKA
Vienatinis lietuvis išdirbėjas akmeninių 

x paminklų dėl visų kapinių.
Šiuomi t uriu už garbę pranešti ger

biamiems “Darbininko” skaitytojams, kad aš 
padirbu puikiausius akmeninius paminklus ant 
kapinių ir pristatau juos į bile miestelį Suv. 
Valstijose be jokių extra primokėjimų. Kreip
kitės ypatiškai arba rašykite, o aš suteiksiu at
sakymų ' i

A 0ER RAKA,
SO. BOSTON, MASS.

\' 5” J- ‘ >

Sustok! Skaityk! 
Galvok!

Užlaikau visokios rūšies 
maldaknygių ir įvairių svieti
škų knygų.

Parduodu už pigią kainą.
Užrašinėju laikraščius: 

“Darbininką,” “Draugą, 
“Žvaigždę,” “Vyti,” 
blį,” “Tautos Rytą,” 
žangą,” “Moksleivį,” 
terų Dirvą” ir “Garsą.

Galite gauti ir pavieniai 
egzemplioriais.

Kreipkitės pas:

Andriejų Kulbicką, 
7602 Aberdeen Avė., N. E. 

Cleveland, Ohio.

James Ellis Ca
Kampas B ir B’way,

SOUTH BOSTON.
PINIGAIS ARBA ANT 

IŠMOKĖJIMO.
i 

f 

ATDARA: Panedėlio ir Su
batos vakarais.

p

“Žvir- 
“Pa- 
“Mo-
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Pasipirkite pavieniais nume
riais “Darbininką,” “Drau
gą” ir kitus katalikiškus laik
raščius pas:

K. V. PETR0NĮ,

11 Congress Avė., 
Waterbury, Conn. 

Prie lietuvių bažnyčios.

AR NORI GAUTI GERĄ 
DARBĄ.

Mokykis amato
The Benu Pitman School of 

Shorthand.
Katherine Evans Wal3h valdytoja

Duoda dienines ir vakarines 
lekcijas Shorthand, Typewriting 
ir Stenotypy. Mokina po vieną. 
Darbas užtikrintas.

Telephone connection.
51 M. St., SO. BOSTON, MASS.

Centrai Spa.
Broadway, So. Boston, Mass. 
Kampas Dorchester Street.

Geriausia vieta, kur gali
ma gauti įvairių rūšių SAL
DAINIŲ, ŠALTAKOŠŽS (ice 
-cream), SODA ir CIGARŲ.

Taipgi įvairių 
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimas. 
Tel. So. Boston 21032

NUO ADMINISTRACIJOS.
Šiuomi pranešame visiems 

savo skaitytojams, kurių pre
numerata pasibaigė arba jau 
baigiasi, kad pasiskubintumė
te atnaujinti, nes mes kaip tik 
išsiuntinėjame pranešimus ir 
negavę jokio atsakymo, turė
sime sustabdyti siuntinėjimą 
“Darbininko.”

Taip reikalauja pačtas, o an
tra pabrangus popierai negali
me siuntinėti ant abejo. '

Kaip gaunate žinių tuojaus 
pasirūpinkite prisiųsti money 
ęrder arba čekį.

Jeigu to negalite padaryti 
parašykite nors kada prisiusi
te pinigus. : gus nuo veido. Kaina dėžutės

Pasitikimo, kad mūsų skaity- 50c. ir $1. Pinigus gaKt riųat ir 
tojai ir rėmėjai paklausys ir stampoms. ______
nevilkins prisiuntimą. | J. RIMKUS

^‘Darb.” Administracija. i f. O. Bos 88, Holbrook, Hmm

- ■

PIRMOS KLESOS

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

naują išra iirą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. RE1LLY
469 Broadvvay.So. Bostea.Mas*.

PRIE DORCHESTER ST.

nuo 10 ryte*
kr 4v»>. vakare.

V alando#
' tu-M vai. ryta 
' ik) ? vai. vakare.
(

.---------

Tel So. Boeton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susiialiiti ir Uttuvirtkui.

Ofiso valandos:
Ryt lis iki 9 va).

Po piety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno* 'i do visokio Kgsi
1-3 P M 7-9 P.M Prakirte Akinio.

419 Boylston St, Boston, Mass.

IELLIS McCLEARY CO i
Prirengiam pilnai $150.00 J £ 

laidotuves už | £

Užtikrinan- n n 50 JoknJ 
ti gvaranti-ūvi UūS mokės- 
a arba vi- ** | >

sai nemokėkite. ;
Tel. Back Bay 6722 / ; f

1666 Washington St Borto®. ; ►
INMMMMMMMeMMNM
j-- — - --- ■ ■ ■ ■ - ■ . — . .

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

I Priėmimo veieadoe: ■
Nuo2 iki! popiet. Nuo7 iki 8 nkn» g 

SSO» BROADWAT Cor. G 8T. 80. BOSTON. g 
Tol 602 S. B, ___________ ■Nusipirk mosties.

Tai BUSI GRASUS I J* išdir
ba Mentholatam Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per kelis 
vakarus, o padarys veidą tyru ir 
skaisčiu baltu. Toji nfoetis išima 
plčmus raudonus, juodus arba 
šlakus ir prašalina visokius spuo-

Boll PIkm, Dickinoon M88 M.

Dr. Ignotai Slankas 
1210 S.BraaJSt, PW*4eipkia,?a. 
Physician *nd Surgeon (lietuvis <y«ty-į 
tojas ir chirurgas pabaigęs Išdūmosi 
Universitetą) Gydo vi»oki4« li pray
ru, moterių ir vaiku. Daro operacijas. 
Oftao valandos: 9-11 rito. 1-4 po ptev 7-®j 
vakaro, nedalioms: >11 ritol-dpepieaJ

i


