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Vy- 
spa-

PRANEŠIMAS LIETUVOS 
MISIJOS DELEI LIETU
VIŲ PREKYBOS B-VĖS 
SUTARTIES SU LIE

TUVOS VYRIAU
SYBE.

Remdamiesi Lietuvos 
riausybės įgaliojimu nuo
lią 31 dienos 1919 N 1691 pun
ktas 7, Lietuvos Misija ir Lie
tuvos Prekybos Bendrovė ypa- 
toje savo vedėją ir direktorią, 
2 d. Vasario 1920 yra nutarę:!

1. Lietuvos Prekybos Bend
rovė, tikdama, kad nuo A- 
merikos lietuvią būtą užtrau
kiama vienos rūšies Lietuvos 
laisvės paskola ant 5 milijoną 
dolerią iš penkią nuošimčią 
penkiolikai metą, šiuomi tin
ka sudarytąją rugpiūčio 20 d. 
1919 m. N 5836 tarp Lietuvos 
Vyriausybės ir Bendrovės su
tartį dejei išleidimo ir parda
vinėjimo ant vieno milijono 
dolerią Lietuvos Boną iš 5į 
nuošimčią dviem metam skai
tyti sunaikinta.

2. Lietuvos Prekybos Ben
drovė pasiūlo ir Lietuvos Misi
ja pilnai sutinka, idant vi
siems, kurie yra išpirkę arba 
dalinai užsisakę nuo Bendro
vės minėtosios rūšies bonus, 
būtą duodami Laisvės pasko
los bonai o tiems, kurie netik
tą ir kurią pinigai per Bendro
vę jau būtą Lietuvos Misijai 
pasiąsti, Lietuvos Misija su
tinka grąžinti į mėnesį laiko 
nuo šio paskelbimo.

3. Lietuvos Misija šiuomi 
paliudija, jog Lietuvos Preky
bos Bendrovė, turėdama ome
nyje, didį svarbumą veikiau 
ateiti Lietuvos Vyriausybei 
pagelbon, ir norėdama dėtis 
prie vienos bendros Lietuvos 
laisvės paskolos, pirmoji yra 
Misiai įmokėjus: 15 tūkstančią 
dolerią surinktą jos nuo boną 
pirkėją ir pasitiki, jog visi 
pirkusieji, pas ją bonus sutiks 
pamainyti juos Lietuvos Lais
vės bonais.

Pasirašo, Jonas Vileišis,
Lietuvos Misijos Pirmininkas.
Lietuvią Prekybos Bendrovė

* Pasirašo, John J. Roman.
Prezidentas.

(Pasirašo, F. J. Kalinauskas,
Sekretorius.

Tel. So. Boston 620. '

KAINA 5 CENTAI.

LIETUVOS ATSTOVY
BĖS AMERIKOJE 

PRANEŠIMAS.
Šiomis dienomis gauta 

sekanti privati kablegrama 
iš Kauno per Berliną nuo 
Kap. Bielskio:

“Lenkai pasitraukė iš A- 
luntos ir Malėtų į Širvintus, 
sunaikindami viską ir tero
rizuodami gyventojus. Nak
tyje prieš pasitraukimą len
kai atidarė karštą šaudymą 
išilgai visą frontą.”

Iš neoficialių šaltinių pra
nešama kad kap. Lazdynas 
išvažiuos iš Kauno Ameri
kon už kelių dienų, po sau
sio 20, 1920, o kap. Biels
kis už poros savaičių.

Valstijos Departamentas, 
(Statė Department), ofici- 
j aliai pranešė Atstovybei, 
vasario 16, 1920, kad jie 
kablegramu įsakė Amerikos 
Generaliam Konsuliui Lon
done užvizuoti p. M. Nar- 
jausko pasportą ir pagelbėti 
jam įvažiuoti į Suvienytas 
Valstijas.

Lietuvos
Atstovybe 

Amerikoje.

švęsime.
Ateinantį panedėlį vas. 23 

d. pripuola Washingtono, 
šios šalies tėvo, diena. Yra 
tai legal holyday, — švenčia
ma visose valstijose. Švęsi
me ir mes. Todėl utaminko 
numerio negalėsime išleisti. 
Sekantis “Darb.” numeris 
išeis seredoj, vas. 25 d.

GAISRAS.
Providence, R. I. 

ras buvo ištikęs Lorraine 
hotelyje. Sudegė 3 žmones, 
o 29 dar tebėra pavojuje.

Gais-

TREČDALIS JAU YRA.
L. D. S. namo bonų jau 

riams ir kuomet bent pusė parduota už apie $7.000. To- 
Tarybos narių esti. Proto- ^el be trupučio trečdalis jau 
kolai visų susirinkimų turi parduota. Didžiuma užsira- 
būti vedami, o kuomet susi-; šiušių So. Bostoniečiai ir 
rinkime dalyvauja ir darb-į Cambridge’iečiai. Todėl vie- 
davis, tai to susirinkimo 
protokolas turi ir jam būt 
pasiųstas.

Tarybų įstatymas be kito 
ko skelbia:

“Tarybos yra tam, kad'aišku, kad čia jokios rizikos 
prigelbėti darbdaviams savo į nėra, dietiniai mato savo 
patarimais taip kad darbas į akimis namus, žino, kad jie 
eiti} ramiai ir ekonominis' geri ir drąsiai dedasi. Tepa- 
pagerinimas to būtų vaisius.! drąsina tas kitų kolonijų • • • 
Tarnaus Tarvbos tam kad

J . 1
dirbtuvėse ar biznio įstaigo
se nebūtų generalių arba da
linių streikų ir kad geruoju 
išrišti nesusipratimus tarp 
darbdavių ir darbininkų. 
Prigelbėti įkūnyti naujus 
būdus, padidinti tuomi pro
dukciją, pagerinti ir pana
šinti darbą.

Kraštutiniai socijalistai 
šaukė, kad šitasai įstatymas! 
yra didesniam darbininkų 
išnaudojimui. Gi iš kitos 
pusės darbdaviai priešinosi, 
kad Tarybos kenks biznio 
pasisekimui. Nes įstatymas 
reikalauja, kad darbdavis 
taip sakant atidarytų savo 
kortas. Todėl biznio paslap
tis sužinos darbininkų Tary
bos. Įstatymu leidžiama Ta
ryboms reikalauti apie darb
davio kontraktus, kokį tu- 
rėj pelną ir tt. Turi būti 
atdaros knygos apie darbi
ninkų algas. Kas pusmetį 
darbdavis turi išduoti ra
portą apie savo biznį. Bet 
viską, ką Tarybos nariai 
sužino, privalo laikyti slap
tybėje. Tas, kurs kam nors 

Kuomet yra dau- į išduotų slaptybę, tai būtų 
baustas nuo 1.500 markių iki 
3.000.

dinti tąja atskaita, kuri tilpo 
laikraščiuose ir todelei manąs, 
kad nesą reikalo kitą detališ- 
kesnę gaminti ir ant to eikvo
ti Tautos Fondo pinigus. O 
žinoma, kad atskaitą be pinigą 
nepagaminsi.

5., Steigimą savo laikraščio 
žurnalo nutarta atidėti iki sei
mo.

KATALIKŲ FEDERACIJOS 
SUVAŽIAVIMAS PITTS- 

BURGE.

Antroje dienoje suvažiavi
mas daug rimčiau ir nuosek-. 
liau griebėsi už tveriamojo 
darbo. Čia paminėsiu bent ke- 
letos rezoliuciją turinį, bent 
sutraukoje.

1., Tautos diena arba tautiš
koji šventė. Nutarta, kad 
Lietuvnj tautos diena bus ir to- 
liaus laikoma diena šv. Kazi
miero 4 d. kovo. Toje dienoje 
daryti didžiausias iškilmes, 
prakalbas, pramogas, pamal
das ir rinkliavas tautiškiems 
lietuvią reikalams.

2. Kaip švęsti Tautos dieną 
16 vasario. Nutarta toje die
noje taip-pat kelti lietuvią pa- 
trijotišką ūpą ir stengtis ko- 
daugiausia išparduoti Lietu
vos boną. Ir jeigu Lietuvos 
valdžia ir daugiau paskelbtą 
paminėjimo vertą dieną kaipo 
tai dieną paliuosavimo Lietu
vos nuo visą jos neprietelią ar 
tam panašiai, tai tokias die
nas stengtis palei išgales ir 
palei susidėjusias vietoje ap
linkybes apvaikščioti iškilmin
gai kaipo mūsą tautos paminė
tinas dienas.

3., AVashingtono reikalai.
Nutarta, kad AVashingtono 

raštinę perleisti Lietuvos val
džios atstovybei — ai yra Mi
sijai. Tik atimti iš tenai vi
sas kataliku tarybą popieras, 
dokumentus ir kaip kuriuos 
baldus, kurie Misijai nėra bū
tinai reikalingi. Tuos atimtus 
dokumentus ir baldus pervežti 
į Federacijos raštinę į New 
Yorko apylinkę — kur ta rašti
nė bus įrengta.

Su užėmimu Misijos mūsą 
Tarybos raštinės skaityti mū
są senosios tarybos darbą už
baigtu. Likvidavimo dalyko 
prižiūrėtojais palikta pp. Mas
tauskas ir Česnulis.

4., Tautos Fondą nutarta 
remti kiek tik išgalint taip-pat 
remti Raudonojo Kryžiaus 
reikalus kaipo šaką Tautos 
Fondo veikimo.

Kilus klausimui, kodėl Tau
tos Fondo raštinė neišdavė to
kios atskaitos Tautos Fondo 
skyriams kaip, kad buvo pra
eitame seime nutarta. Rašti
ninkas p. Krušinskas aiškinosi 
tuomi, būk kiek jam tekę pa
tirti visi skyriai esą užganė-
•MMMMMMMMMMMMMMMMMMMeMMeeMMMĮ

DARBININKŲ TARY
BOS VOKIETIJOJ.

Visoje Vokietijoje bus į- 
steigtos Darbininkų Tary
bos. Tarybas tvers darbinin
kai dirbtuvių, bankų, hote- 
lių, kasyklų ir tt. Tame 
reikale įstatymas jau pa
skelbtas. Tam įstatymui 
be galo priešinosi bolševi- 
kuojantieji socijalistai. Bu
vo surengę prie Reichstago 
rūmų demonstraciją, kur 
buvė kraujo praliejimo. Da
bar kuomet tas sumanymas 
stojo įstatymu, tai komunis
tai ir neprigulmingieji soci
jalistai varo agitaciją, kad 

J Tarybas paimti į savo ran
kas.

Kadangi Tarybų įsteigi
mas stoja įstatymu, tai dar
bininkai ir darbdaviai ren
giasi pildyti įstatymą.

Tstatvmas turi šitokia i- C i c z
žangą:

“Idant apginti samdinin
kų, darbininkų ir ofisų 
klerkų reikalus nuo darbda
vių ir idant prigelbėti darb
daviui išvesti savo biznio 
reikalus, tai Vedimo Tarv- 
bos turi būt įsteigtos visose 
darbavietėse, kur dirba bent 
20 darbininkų. Kuomet sam
doma darbininkų mažiau, 
kaip 50, tai darbininkų ve
dimo Taryba arba komitetas 
susidės iš trijų: kuomet dar
bininkų yra tarp 50 ir 100, 
tai 5; kuomet darbininkų y- 
ra 100 ir 200, tai 6; po to 
nuo kiekvienų 200 darbinin
kų po vieną iki 1.000. Dirb
tuvėse kur samdoma dau
giau, kaip 1.000, tai Tary- 
bon renkama po 1 nuo kiek
vieno 500 darbininkų iki 
6.000. :
giau, kaip 6.000, tai 1 nuo 
kiekvieno 1.000. Jokia Ta
ryba negali turėti daugiau, 
kaip 30 narių.”

Rinkimai į Tarybą priva
lo būti slapti.

Įstaigose, kur dirba ran
kų ir proto darbo darbinin
kai, tai abeji renka Tary
bas skyrium.

Taryba išrenkama vie
niems metams.

Ką Tarybos veiks? Jos 
dalyvaus darbdavių posė
džiuose. Turės balsą vedi
me ir tvarkyme biznio ar 
pramonės įstaigos. Už sa
vaitės po išrinkimo darbda
viai privalo sušaukti Tary
bą. Išrenkama pirmsėdis ir 
jisai po to sušaukinėja ki
tus susirinkimus. Pareika
lavus vienai ketvirtadalei 
Tarybos narių, pirmsėdis 
turi šaukti susirinkimą. Su
sirinkimai neturi būt darbo 
valandose. Neturi būti vie
ši. Jei ketinama laikyti su
sirinkimas darbo valandose, 
tai darbdaviui išanksto rei
kia apie tai pranešti. Nuta
rimai susirinkimų tuomet 
bus legalūs, kuomet apie jį

Į

ATĖJO ATSAKYMAS.
Alijantų atsakymas į prez. 

Wilsono notą atėjo. Bet ji 
neskelbiama, nes paprastai 
oficialės notos be žinios 
siuntėjų negarsinamos. Da
bar prez. Wilson rengia at
sakymą į atsakymą. Notų 
rašinėjimas prasidėjo dėl 
Fiumes-miesto. To pajūri
nio miesto nori Italija ir Ju- 
go-Slavija. Gyventojai yra 
slavai ir italai. Geografinių 
žvilgsniu jis turi tekti Jugo
slavijai. Amerika ir stovi 
už jo pavedimą Italijai. Dėl 
tokio prez. Wilsono staty- 
mosi be galo širsta italai ir 
iš dalies francūzai.

NEREZIGNUOS.
Karės sekretorius Baker 

užginčijo gandą, būk jis ke
tinęs rezignouti.

KERENSKĮ ANGLI
JOJ.

Buvusis Rusijos premie- 
ras Kerenskį dabar Angli
joj-

PATVIRTINO TAIKĄ.
Estonijos seimas patvirti

no taikos sutartį padarytą 
su Rusija.

LAIKRAŠČIAI Iš LIE
TUVOS.

Vis daugiau gauname laik
raščių iš Lietuvos. Netrukus 
vilimės ją ateidinės po dau
giau. Kas tą laikraščių iš Lie
tuvos nori, tai lai atsiunčia 
$1.00, o gaus 12 ar daugiau 
eks. įvairią laikraščių.

bus pranešta visiems na-

tiniai daugiau, kaip trečda
lį bonų išpirks. Jei vieti
niai taip uoliai sumanymą 
remia, tai kitų kolonijų 

į mūsų prieteliams turi būti

NEVALIA KURSTYTI 
PRIE STREIKO.

Vokietijos apsaugos mi- 
nisteris Noske išleido įsaky
mą bausti agitatorius, kurie 
kurstys darbininkus prie 
streiko. Baus net iki 50.000 
markių. Nevalia kurstyti tų 
darbininkų, kurie dirba prie 
valgomųjų daiktų.

’ lietuvius.
Keli šimtai lietuvių šei

mynų pastatydina bažnyčią, 
kleboniją, užlaiko dvasios 
vadovą, bažnyčios tarnus. 
Tą padaro aukomis. Gi da
bar nereikia tiek, kiek rei
kia parapijos įsteigimui ir 
tai ne aukomis, o paskola 
su geru nuošimčiu. Ar-gi 
dabar tūkstančiai mūsų 
skaitytojų per tą mėnesį ne- 
išpirks namo bonų už $25.- 
000. Prie šito primename 
jums popiežiaus perspėji
mą, kad veltui steigsite baž
nyčias, mokyklas, viskas tas 
bus sunaikinta, jei nesirū
pinsite gera katalikiška 
spauda.

P( ler.ų dienoje So. Bosto
no mažam? susirinkime na
mo reikale grynais sudėta 
arti $400, o su pasižadėji
mais arti $1.000.

Pinigai bus reikalingi 
prieš kovo 25 d. Sujuski- 
te.

Pinigai siųsti M. Žiobos 
vardu, namo pinigų iždinin
ko, “Darbininko” adresu 
arba “Darbininko” vardu 
paženklinant, jog tai namo 
pinigai.

Atsiminkite, jog pinigus, 
reikalui spiriant, gausite at
gal greit.

“Lietuvos
“Lietuvos
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VISTŲ LENKTYNĖS.
Airijoj pereitais metais 

buvo surengtos dedeklių viš
tų lenktynės. Lenktynėse 
dalyvavo 306 dedeklės. Iš
viso jos padėjo 55.124 kiau
šinių. Vidutiniai imant 
sėjo po 180 kiaušinių.

at-

SUSIVAŽIAVIMAS.!
L. D. S. NAUJOSIOS AN- Į

GLIJOS APSKRIČIO !žuvių tyrinėtojas pagavo 

suvvahavima s lnaują žuvi apie Verdes salas
SUSIVAŽIAVIMAS lgilumoje 20.000 pėdų, po 

įvyks vasario 22 d. 1920 l|600 atmosferų spaudimu. 
'Ten didžiausia tamsa, bet 
i žuvis turi šiokias tokias 
akis. Naujoji žuvis pava
dinta grimaldichtys profun- 
dissimus.

vai. po pietų, Bažnytinėje 

Salėje, 432 Windsor St., 
Cambridge, Mass.

Visų kuopų atstovų šir

dingai prašome pribūti į lai
ką ir koskaitlingiausia.

L. D. S. N. A.

PAGAVO NAUJĄ 
ŽUVĮ.

Monakos princas, garsus

6., Daugel ginčytasi “Lietu
vos Sargi} ’ ’ reikalais. Labiau
sia iš to, kad buvo delegatą 
veliama į vieną kupetą “Lietu
vos Sargai,” “Lietuvos Šau
liai” ir “Lietuvos Vyčiai.”

Buvo girdėtis tokią išsireiš
kimą, būk “Lietuvos Sauliai” 
tyčia organizuojami, kad pa
kenkti katalikiškiems vyčiams 
ir “Lietuvos Sargams” ir ar
gumentuota gana rimtai, bet i- 
mant domėn svarbą šio mo
mento būtiną ir greitą reika
lingumą Lietuvai visokeriopos 
pagelbos nutarta 
Šaulius” remti.
Sargus” taip-pat remti ir 
“Lietuvos Vyčiams” patarta 
lavintis taip kaip ją konstitu
cija rodo.

7., Daugiausia ginčytasi Lie
tuvei

V|si norėjo, kad ją kodau- 
giausia išparduoti, ^et vieni 
išrodinėjo dabar varomo darbo 
klaidas, kiti nurodinėjo kode! 
Amerikos bankierią susivieni
jimas Lietuvos boną nenori 
pripažinti pinigais, bet tik lab
darybės certifikatais, kiti dar 
įvairią atkasdavo rimtesnių ir 
nelabai rimtą užmėtinėjimams 
kabliuką. Bet galą gale nu
tarta visomis išgalėmis pasko
lą remti ir už ją agituoti ne
atsižvelgiant į visus jos trūku
mus. O kas turi kokias apie 
paskolos patobulinimą žinias 
ar informacijas, tai privalo *- 
pie tai pranešti Lietuvos Misi 
jai, kad paskola genaus pa
vykti galėtą.

8., Nutarta Federacijos sky
rius steigti visose kolonijose. 
Kataliką vienybes pavadinti 
Federacijos skyriais o jie turi 
tvarkytis palei Kataliką Vie
nybės konstituciją.

Dar ir daugiau buvo nutari
mą, bet aš nežinau ar apsimo
ka juos visus skelbti, nes tai 
yra dalykas Federacijos sekre- 
torijato o aš šiuos paminėjau 
tik dėl to, kad daugelis to tei
raujasi.

bomj reikale.

James M. Keyes
Advokatas

PIRKLYBA DIDINASI.
Suv. Valstijų pirklvba su 

Vokietija auga. New York- 
-Hamburgo linija dabar pir
ko 12 laivų padidinti pirkly- 
bai.

350 Broadway, So. Boston,Mass.
TEL. SO. B08TON 212 OR 80. BOSTON 600.

JKGU VIENAS UŽIMTAS ŠAUK KITA.

Valdyba.

A.



DARBININKAS

ANT TIBRO KRANTŲ.
(Vaizdelis iš artimos praeities)

Juodi debesys slinko Lietuvos padangėje, kuomet 
mes buvome našlaičiais nuo katalikiškojo pasaulio centro 
atskirti; kišojo tik rankų žymė erdvėje, nors nieko ap- 
rėbiamo jos negalėjo įsitverti: buvo tai gyvas Čiurlionies 
paveikslas... Visas malones-mylistas mums reikia elge
ta* būdu rinkti, anot garbaus senelio-istoriko žodžių. — 
Momne bonum per polonos”.., bet jau galime šiandie pa
sidžiaugti visi lietuviai, kad ta, nelemtoji “kaukuolė-tie- 
sa” nebepasikartos.

Prisimena man čia žodžiai Žemaičių Vyskupo Kare
vičiaus, kuriuos jis pasakė per Prezidento priesaikų Lie
tuvos konstitucijai: “Palaiminta tauta, kurios vadu y- 
ra Dievas”... tie žodžiai buvo ir antru atveju pakartoti 
ties Kauno rotuše, kada mūsų jaunieji karžygiai darė 
iškilmingą priesaiką—mirti už laisvę tėvynės, ginantis 
nuo priešų jungo-barbarizmo. Kiek ten nebūtų pas mus 
ir Amerikoje tarp lietuvių ginčų-partijų, vistik aišku vi
siems ir kiekvienam, kad mūsų tauta, mūsų žmonės, mū
sų šalis yra katalikų šalių vainikėlis.

Kad nepasakyta čia perdaug, paduosiu tik savo į- 
spūdžius, kurių daugybes užsirašiau atmintyje, kad nei 
Vokietijoje, nei Belgijoje, nei Francijoje, nei Italijoj 
taip gražiai, taip nuoširdžiai, taip gyvai, taip artima
me ryšyje su artimais ir Dievo pagarba nesimeldžia žmo
nės. kaip pas mus. Lietuvoje... Aš tikiu skaisčiajai 
žvaigždutei Kristaus mokslo, kurs ilgai-ilgai, kur amži
nai papuoš žmonijos kartoms savo vardą... Ir mažutė 
skeveldrytė brilianto žiba-mirga maloniau už didelius auk
so gabalus... Mūsų, lietuvių, kilni dvasia Gyvenimo 
Šaltiniui, kadi r maldos išreiškime, ir yra tuo mirgan
čiu, mažyčiu briliantu katalikiškųjų tautų šeimynoje. Ne
noriu čia kitų tautų įžeisti, nes jos šiandie jau taip, sa
kysime, įprato į viską žiūrėti be vidujinės meilės-šilumos; 
pabriežiu ir tai, kad lietuviai katalikai nei kiek neįklim- 
pę į fanatizmą religijinį,—priešingai, daugiau yra pas ka
talikus ne lietuvius, nors mūsų tautiečiai besikarščiuoda
mi politiškais klausimais prikiša tikinčiajai visuomenės 
daliai, būk tai “sufanatizuotas (?!) galįs, kunigo pasa
kų” klausyti, bet ir aštriausis bedievis turės pripažinti, 
kad vis-gi mūsų tauta daug gražiau meldžiasi. To mums 
šiandie jau gana: tai vienas geriausių išrodymų, kad mi
nėtoje maldos grožėje glūdi lietuvio sielos spindulys, kurs 
ir mirkčioja tuoju briliantu prieš tautas.

Teisingai todėl buvo keliamas balsas, kad būtų ger
biamos ir lietuvio kataliko teisės, bet jų mažai tepraeida
vo į pradą, ir tos pačios jau sunarpliotos bei subjaurin
tos rusiškai-lenkiško autokratizmo... Tik štai prašvinta 
mums naujo, savo, laisvo, kraujo aukomis išpirkto, gy
venimo viltis.

Suprato kilnesnieji tautos vairininkai, kad reikia ir 
mums savo, jau tiesioginiai balsą kelti prieš skriaudas, 
melą, barbariškumą engėjų.

Idėjos vardu, ilgam atsižadėjęs tėviškės dangaus mė
lynės, nepakenčiamose veik sąlygose, šmeižiamas ir per
sekiojamas lenkų ir net, deja, savųjų, jau su šešetą kry- 
želiii už pečių, verkiąs it vaikas, kuomet primeni dabar
tinį mūsų tėvynės stovį, vargo šešerius metus, kūrenda
mas šventą Ramuvos ugnį vaidyla—Prapolanis...

Oi neužmirš neikuomet—neužmirš jo Lietuvos istori
jos lapelis, papuoštas auksine dėkingumo aureole!..

Jam patariant gal ir buvo skirta užimti Romoje Lie
tuvos atstovo vietą naujam asmeniui, kuriam ir Vatika
nas nieko negalėtų užmesti, nes Propolenis buvo perdaug 
jau iškoneveiktas.

Jau daug moliuoto vandens Tiberis perkošė, daug 
naujų atsitikimų, tai liūdnai-skaudžių, tai vėl—džiugi- 
nančių-skaisčių pergyveno Lietuva laikų 1919 metais.

Neužmirš jų tėvynės sūnai, neužmirš ir auganti kar
ta., lankydama kovos laukus, kur didvyriai padėjo gal
vas. nors Dievas jiems gyvenant dar neparodė, kaip skai
sti jų atmintis Lietuvos istorijoje, bet turime ir tai pa
sakyti, kad dauguma ir kitokį skurdą-skausmą pernešė, 
kai-kur net plaukai šiaušiasi prisiminus, kad ir Tibero 
krantai matė riedant ašaras iš lietuvio akių...

Šiandie todėl, išgirdus linksmutę žinelę, kad suprato 
mūsų reikalų svarbą ir užjuryj esantįs broliai-lietuviai, 
kad ir jų kilni dvasia tebedega, Amžina Idealo princi
pams gaivinti tėviškėje meilė, kad nugirdo, o gal ir matė 
tas akis..., kad niek nelaukia, bet spiečiasi artyn prie 
Konstantino Didžiojo simbolo, kuriame ir kuriuo mes ra
sime tik gerovę tautos briliantams,—šiandie, sakau, jau 
šypsosi dangus ir ant Tibero krantų, nors jame dar tebė
ra moliuota vandens srovė, nors tie patįs čia medžiai, nors 
tie patįs ir akyplėsos-barbarai aplink, bet niek’s neužbėgs 
už akių, yra kas moka puikiai įpinti lietuvio grinos sie
los briliantinę tiesą... Skamba varpų balsai erdvėse liū
liuodami, jas lydi mintis jūrių bangomis, malonūs, idealai 
Šventi, garsai atsiliepia užjuryj...

O, kaip-gi graži sutartinės lietuvio vilties armoni
ka !.. Ji prikels iš “grabo indiferentizmo” visus, kurie 
Lietuvos padangę myli...

Akordas.
12-1-1920 m.

Musų spauda ir jos 
platinimas.

Retas tironas pasitraukia 
S Šio svieto natūralia mirti
mi.

• • •

Juokavimas turi būti pri 
deramose ribose.

• • •

Kol yra gyvybės, tol yra 
vilties.

• • •

Juo gabesnis niekadėjas, 
juo jis blogesnis žmogus.

• • •
• • •

t ai i kišk.] spaudą pilnai išpla
tinta. Ale ne visi tie žmonės 
aktyviai gali prie to darbo dėl 
kokių nors priežasčių prisidė
ti. Sutverus katalikiškos spau
dus platinimo fondą, jie ir ki
ti, pilnai galėtų prisidėti prie 
to darbo savo pinigais. Spau
dos platinimo ar spaudos rėmi
mo fondo mums reikia. Ne
vienas gal bus tokios minties, 
kad reikia katalikiškos spau
dos rėmimo fondo. Aš nesu 
priešingas katalikiškos spau
dos rėmimo fondui, bet matau, 
kad katalikiškos spaudos pil
nas išplatinimas yra lygiai ir 
rėmimas. Suraskime mes kiek
vienam katalikiškam laikra
ščiui nors po antra tiek skai
tytojų, kiek jie šiandie turi, 
o parama jiems bus didelė. 
Sutverus katalikiškos spaudos 
platinimo fondą prie jo susida
ryti] ir katalikiškos spaudos 
platinimo centras. Katalikiš
kos spaudos platinimo centro 
mums taip-pat reikia kaip 
spaudai platinti fondą.

Katalikiškos spaudos plati
nimo centro be kitokių spau
dos platinimo užduočių turėtų 
būti užduotis, surinkti ir turė
ti pilniausias teisingiausias ži
nias apie katalikiškos spaudos 
išsiplatinimą ir kur didesnis 
reikalas yra pirmiausiai kreip
ti platinimo darbas. Centrui 
turėtų būti žinomos visos lie
tuviais apgyventos kolonijos 
kaip kokioje kolonijoje ir ko
kia spauda išsiplatinus la- 
biaus. Centras turėtų turėti 
statistiką kur kiek ir kokie 
laikraščiai toje kolonijoje pa
reina.

Mes abelnai šiandie aiškiai 
žinome ir matome, kad koloni
jose kur katalikiška spauda 
silpnai išplatinta, o bedieviš
koji kadir žydėti žydi, bet nė
ra lietuvių gyvumo, nuo vi
suomenės darbų kur kas la
biau atsilikus užpakalyje kitų 
kolonijų. Nors mes tą aiškiai 
žinome ir suprantame, bet ne
turėdami tikri] skaitlinių da- 
rodančių kokia spauda ten 
šviečia, negalime visuomenę 
pertikrinančiai išparodyti tos 
kolonijos apmirimo ar neatjau- 
timo visuomenės naudingų 
darbų priežasties. Turint po 
rankai tas visas žinias, daug 
pasekmingiaus būtų galima 
kovoti su tuom visu, kuris pa
eina nuo laisvosios spaudos iš- 
siplatinimo ir dora katalikiška 
spauda daug lengviau? būtų 
galima platinti, nes visuome
nė pati daeitų greičiaus prie 
tikrojo persitikrinimo. Fon
das katalikiškos spaudos pla
tinimui turėtų pirmiausia su
sitverti po kolonijas. Koloni
jų spaudos platinimo fondai 
dalį surinktų pinigų galėtų 
pašvęsti savo kolonijoj ir apie- 
linkėse katalikiškos spaudos 
platinimui. Kitą dalį surinktų 
pinigų turėtų pasiųsti centran 
iš kurio būtų teikiama pagel
ba spaudai platinti tokiose ko- 
lionijose kur spaudos platini
mo komitetų nei fondo nėra.

Nenoriu čia šiame rašinėlyj 
vienur ir kitur pasekminges- pergiliai įsileisti į fondų pilną 
niam mūsų liaudies prirengi - 
mui prie stropesnio katalikiš
kos spaudos rėmimo gyvo žo
džio neužtenka. Reikia paga
minti tam tikrų brošiūrėlių, at
sišaukimų, paraginimų ir tt. 
Pagamintojų atsirastų, bet 
reikia lėšų jų atspauzdinimui.

Kur imti lėšas? Kad pilnai 
užkinkyti jėgas spaudos plati
nimui, reikia būtinai sutverti 
spaudos platinimo fondas. Lig- 
šiol vienas kitas katalikiškos 
spaudos platinimui aukavo. 
Aukojo darbą, aukojo pinigus, 
bet negi vienas ar keli žmonės paramą ir gerai darome ne del- 
gali sudėti tiek pinigų, kiek iš- to, kad juos mylime, bet dėl 
tikrųjų reikėtų nors pradžiai, to, kad trokštame matyti lie- 
Pilnai įsiūbuoti katalikiškos tuvių tarpe daugiaus inteligen- 
spaudos platinimo darbą. An- tų, daugiaus apšviestų žmonių 
tra, juk tai ne atskirų žmonių norime savo tarpe turėti, 
reikalas platinti katalikišką 
spaudą, bet reikalas mūs visos 
lietuvių katalikų visuomenės. 
Atskiri žmonės lai tik pašven
čia savo la;ka ir darbą, o lė- 
šn«» turi nadengti visuomenė.

f-nrime žmonių
• *• -- * —

Liaudies 
negalime, 
stotų ko- I

Katalikiškos spaudos plati
nimo klausimas Amerikos lie
tuvių tarpe jau nebenaujas. 
Nevienas jau bandė tą klausi
mą visaip svarstyti ir net 
praktikoj savo būdus taikinti 
Tie visi apkalbėjimai, paragi
nimai, praktikavimai gal ir 
nepasiliko visai tuščiais. Tie 
nenuilstantys raginimai, prak
tikavimai vis-gi šiek-tiek prisi
dėjo prie pastūmėjimo katali
kiškos spaudos platinimo. Tų 
visų paraginimų dėka, tai vie
nur tai kitur, surengta net po 
keletą spaudos platinimui sa
vaičių, kuriose paskleista, iš
platinta po keletą šimtų nau
dingų mūsų liaudžiai knygučių 
ir laikraščių. Per spaudos sa
vaites supažindinta daugiaus 
mūsų liaudis su katalikiška 
spauda, išaiškinta naudingu
mas katalikiškos spaudos skai
tymo, rėmimo ir tt. Dirbta, 
prakaituota vienur ir kitur ne
mažai, bet pilnai pageidauja
mų vaisių, kokių trokšta, ko
kių norėta atsiekti nepasiekta. 
Kolionijose kur ir po kelis kar
tus surengta spaudos savaitės, 
spauda dažniausia išplatinta 
ar praplatinta tik tarfk ap- 
šviesesniųjų, bet neprieita 
prie liaudies. Neturėta tiek 
gabumų, jėgų, kad įkvėpti 
katalikų liaudžiai, kad ji vi
sa kaip vienas stotų katalikiš
kos spaudos remti.

Kas tame kalta ? 
mes už? tai kaltinti 
Mūsų/liaudis pilnai
smarkiausia katalikiškos spau
dos platinime ir remti, jei ta 
liaudis pilnai suprastų kokią 
naudą ji atneš per tai pasau
liui ir pati sau. Žmonių su ge
rais norais ir pasišventimu 
spaudos platinimo darbui ir 
vienur ir kitur taip-gi randa
si. Deja tie žmonės nors ir tu
rėdami geriausius norus, nors 
aukaudami, pašvęsdami nema
žai laiko spaudos platinimo 
darbui, neturi viršgamtiškų 
jėgų. kad galėtų savo troški
mus Įkvėpti liaudžiai, kad ga
lėtų išaiškinti, davesti liaudį 
prie to supratimo, kad katali
kiškos spaudos platinimas ir 
rėmimas yra ne pavienių žmo
nių reikalas, bet visos liaudies. 
Lietuvių liaudis yra katalikiš
ka už tai jos ir priedermė rem
ti katalikišką spaudą, o ne li
berališką, socialistišką ar bol
ševikišką ar dar kitokią. Kad 
davesti liaudį prie to suprati
mo, reikia jai pilnai išaiškinti. 
Išaiškinti, privesti liaudį prie 
teisingo supratimo apie katali
kų spaudą, jos reikalingumą 
ir naudą, gyvu žodžiu nevisa- 
da yra galima tai padaryti. 
Gyvu žodžiu atlikti reikėtų net 
kelis kartus daugiau pasišven
tusių spaudos platinimo apaš
talų kiekvienoje kolonijoje. 
Tų pasišventuisų spaudos dar
bui apaštalų vis-gi neperdau- 
giausia turime. Apšviestesnė- 
se kolonijose dar šiaip taip bū
tų galima darbas varyti, bet 
bet ką-gi daryti su daugeliu 
mūsų kolonijų kuriose spaudos 
apaštalų beveik nesiranda. Ir j

• v»

v •

sutvarkymą. Gal kitą kartą a- 
pie tai reikės pakalbėti. Tu
riu pastebėti tik tiek, kad ne- 
kuriose kolonijose jau yra ban
doma katalikiškos spaudos 
platinimo fondai organizuoti. 
Nors mes dar negalime pasi
girti savo duosnumu ar para
ma teikiama moksleiviams ei
nantiems augštesnius mokslus, 
bet turime džiaugtis, kad tas 
supratimas apie moksleiviams 
teikiamą paramą vis daugiaus 
ir daugiaus pas mus įsigyvena. 
Moksleiviams mes teikiame

skaityti nemokąs ir tt. Dabar 
žmogui turi būti didžiausia gė
da prisipažinti nemokančiu 
skaityti. Ir nemokantieji turi 
užsisakyti, nes privalo išmok
ti.

Mes turime nemažai skaity
tojų, kurie norėtų mūsų laik
raščiuose surasti vis daugiau 
ir daugiau moksliškų ir kito
kio turinio straipsnių. Jie 
norėtų matyti ir skaityti kata
likiškus laikraščius daug turi- 
ningesniais. • Katalikiškų lai
kraščių leidėjai bei jų organi
zacijos norėtų savo laikraščius 
vis tobulinti ir didinti, bet ne
gali to padaryti dėl stokos 
skaitytojų. Mūsų liaudis iš
troškusi gerų knygų. Katali
kų Spaudos Draugija galėtų 
išleisti, pagamintojų susirastų, 
bet Spaudos dr-ja neturi na
rių pirkėjų-skaitytojų. Tai-gi 
niekas negali atsisakyti nuo 
užsiprenumeravimo katalikiš
ko laikraščio ar prigulėjimo 
prie Katalikų Spaudos Dr-jos. 

Volungis.

• Kas kartą yra apgavęs, 
apgaus ir kitu.

Netobulumas auga sle
piant jį.

• • •
Girtis yra vienas daiktas, 

dirbti* kitas.

TAUTOS FONDO VALDYBOS
ANTRAŠAI.

LUTUVIB
Dabinto Jas-Piešėjai

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgų metų praktikų Eu
ropoje ir Amerikoje, fikeeus 
ir ap8kaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiurėjus ant vietos.

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

PAGERINIMAS.
Mes nuolatai rūpinamės 

gerinti “Darbininko” turi
nį. Dėlto stengiamės rasti- 
ir palaikyti gabių sandarbi- 
ninkų.

“Darbininkas” visuomet 
buvo pirmutinis pranešime 
svarbiausiųjų žinių Lietu
vos reikaluose. Ir dabar 
“Darbininkui” rašinėja iš 
įvairių Europos centrų Lie
tuvos veikėjai daugiau, ne
gu bile kokiam kitam laik
raščiui.

Dabar susilaukėme iš Eu
ropos ir šiaip visokių raštų. 
Veik kas numeryje esti ži
nių, tiesiog iš Europos 
“Darbininkui” atsiųstų. Y- 
pač subatinius numerius tu
rime kuo papuošti.

Bet Europos veikėjai nė
ra kokie turtininkai ir ne be 
savi] darbų. Todėl jiems rei
kia atlyginti už jų darbą- 
raštus. Dauguma mūsų ben
dradarbių yra Europos aug- 
štųjų universitetų studentai. 
Kaikurie jų yra pergyvenę, 
pamatę, patyrę ir perkentė- 
ję per tuos penkis karės ir 
Lietuvos valstybės kūrimo 
metus daugiau, negu šiaip 
jau žmogus per visą savo 
gyvenimą. Pradėjusieji 
“Darbininkui” sandarbi- 
ninkauti yra augštų mokslų 
studentai ir studentės, buvu
sieji pačiame verpete aud
ringi] perversmių Rusijoj, 
Lietuvos Valstybės kūrimo 
darbe ir tt.

Kaip žinote “Darbinin
kas” įsteigtas skolintais pi
nigais. Skola turi ir yra su- 
Ivg išgalių atmokama. Aiš
ku, kad taip dalykams e- 
sant bendradarbiams ne
lengva atlyginti. Todėl prie 
to kviečiame prisidėti L. D. 
S. kuopas, mūsų skaityto
jus ir prietelius. Sulvg sa
vo išmanymo ir išgalių pri- 
gelbėkite “Darbininkui” at
lyginti bendradarbiams. Jūs 
norite, kad “Darbininko” 
turinys gerėtų. Juo dau
giau turėsime kuo bendra
darbiams atlyginti, juo la
biau gerės “Darbininko” 
turinys. Be to tuomi pagel- 
bėsite gabiems, prakilniems 
tautiečiams baigti augštus 
mokslus.

Į “Darbininko” bendra
darbiams atlyginti fondą 
jau dėjo: 
J. J. Romanas 
A. F. Kneižis .
D. Antanavičius 
Pranas Gudas . 
Ant Navikas .. 
Kazys Jonaitis . 
Zosia Gurkliutė

His Eminence
James Cardinal Gibbons,

Honorary President, 
Baltimore, Md.

Kun. K. Urbanavičius, prez.
50 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass.
B. Vaškevičiutė, Vice prez.,

71 Warwick St., 
Newark, N. J.

Kun. A. Petraitis, Vice-prez.,
105 Main St., 

Athol, Mass.

B. V. Vaišnoras, kasierius, 
1514 Carson St.

Pittsburgh, Pa.
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

Kun. F. Kemėšis, kasos globėjas,
381 IVestminster Avė., 

Detroit, Mich.

J. Grajauskas, kasos globėjas, 
2016 Sarah St.,

Pittsburgh, Pa.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENC 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. AšmenskienS,
21 Story St.,

VICE-PIRM. — A. Čyžiuvienfi, 
377A Broadway,

FIN. RAST. — O. KašėčintS, 
259 Athens Street.

PROT. RAŠT. — M. MarkuniuU 
12 Lark Str.

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St.,

KASOS GLOBĖJOS —

M. ElmoniutS, 249 River Str., 
Mattapan, Mass.

Pečiukoniutė, 190 Kneeland 
Str., Boston, Mass.

MARŠALKA — Ona Mizgir+ienė 
135 C Str.

Vvv

A
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$5.00
.3.00
.3.00
.2.00
.2.00
.2.00
.1.00

Šį palyginimą privedžiau 
dėlto, kad daugelis randasi to
kių, kurie nors patys būdami 
dorais katalikais nenori prisi
dėti prie katalikiškos spaudos 
parėmimo, nenori užsiprenu
meruoti nei vieno katalikiško 

b ' norėtų matyti ka- teisindamies, kad jis PIRK BONUS—BUS NAMAS.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

lii!s8Sa

B
V Brh

AL. POŽELLO GO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, šarpas, ženkle
lius, ir tt.

1908 W. Division Str., 
Chicago, IR

PIRK

PIRK

PIRK

BONUS—BUS
BONUS—BUS
BONUS—BUS

NAMAS.
NAMAS.
NAMAS.

Lietuvoje skurdas netik medžiaginis, bet ir dvasinis. 
Ten žmonėms stoka netik maisto drabužių, avalų ir kitokių 
reikmenų, bet taip-gi stoka laikraščių ir knygų. Apie tai žino
te iš laiškų, gaunamų iš Lietuvos.

Amerikos lietuvių pareiga yra aprūpinti saviškius Lietu
voje laikraščiais ir knygomis. Tenekenčia dvasinio bado jūsiš
kiai Lietuvoje.

Dvasinį skurdą Lietuvoje daug lengviau ir pigiau praša
linti, negu medžiaginį.

Dvasinį badą Lietuvoje galima prašalinti užprenumeruo
jant jiems Amerikos katalikiškus laikraščius arba užsakant 
Lietuvoj einančius laikraščius.

Lietuvoje geriausi laikraščiai yra:

“DARBININKAS,” Kaunas, Ožeškienės gt 3. > 

“VIENYBĖ,” Kaunas, D. Vilniaus gt. 34.

“LAISVĖ,” Kaunas, Ožeškienės gt. 3.

Pasiųskite geriausiu jums žinomu būdu $2 bile kuriam iš 
tų laikraščių ir laiške paprašykite siųsti laikraštį tam ir tam 
(paduodant jo adresą) čielus metus, o už likusius pinigus pa
siųsti knygelių.

Minėtus laikraščius kartu užsirašykite sau, pasiunčiant 
daugėliau pinigų. Dabar Lietuvos laikraščiai vis reguleriškiau 
ateina.

“Darbininkas” į Lietuvą siunčiamas per metus už $6. 
Eis visi trys savaitės numeriai. Laiškuose, ateinančiuose iš 
Lietuvos rašoma, jog Amerikos lietuvių laikraščiais gautais 
Lietuvoje labai džiaugiasi, nešiojasi iš kaimo į kaimą ir skai
to su didžiu godumu apie Amerikos lietuvių veikimus dėl Lie
tuvos. Tai siųskite į Lietuvą kuodaugiausia Amerikos lietu
vių katalikiškų laikraščių. Perskaitytus “Darbininko” nu
merius, jei ndrraujate į kompletą būtinai siųskite į Lietuvą sa
viškiams.
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Ed. Turausko.

Lietuvoje 1918 m
k

or-

(Iš mano atsiminimų)
I.

Metams sukakus Lietuvos kariuomenės 
ganizavimo, metams sukakus savystovios Lietu
vos valdžios darbuotės ir Lietuvos nepriklauso
mybės kūrimo, manau bus pravartu ir įdomu to
limojo užjūrio lietuviams papasakoti šį tą iš gy
vojo gyvenimo, iš to kūrybos verpeto, tuo la
biau, kad rašančiam pačiam teko daug pergy
venti, būti rašomųjų dalykų Rūdninkų, suktis ir 
degti tame verpete, dalyvauti kuriamajame dar
be.

Pradėsiu nuo paskutiniųjų žiauriausios vo
kiečių okupacijos dienų, nuo to laiko, kada jau 
buvo pribrendusi revoliucija Vokietijoj ir visa 
Vokietija atrodė sėdinti ant vulkano, sąjungi
ninkams sulaužius frontą ir be pasigailėjimo ve
jant vokiečius. Dar tik pradėjus eiti smarkyn 
sąjungininkų ofensvvai, kada dar nebuvo aišku 
kurion pusėn pasvirs laimužė-pergalė, dar vo
kiečiams tebesiaučiant Tėvynėje visu žiaurumu, 
dar tebelaikant apglėbus kruvina kumštimi visą 
Baltgudiją ligi pat Pskovo, pasijudinau grįžti 
namon, nes dirbant iki tam laikui Petrapilyj 
“Liaudies Sąjungos” Centro Komitete, “Va
do” redakcijoj, paskiau Tarošine su kun. M. K., 
kuris dabar Ryme mokinasi tremtinių grąžini
me, tiek įvairiais būdais įkyrėjau bolševikams, 
kad nekartą vis graibė mane sučiupti, bet Gera
sis Dievas saugojo.

Kadangi turiu įpratimą rašyti dieninį, tad 
manau skaitytojams būsiant dar įdomiau jei be
rašydamas žodis žodin įdėsiu nekurias labiau 
karakteringas ištraukas, kurios paliudys mano 
to laiko ūpą, įspūdžius ir nemano vieno, manau, 
bet daugelio tremtinių lietuvių.

“Ilgu Torošine kaip grabe. Ne — jau išsi
ilgau Tėvynės, savųjų... Laikas grįžti” — 
tais žodžiais užbaigęs paskutinį dieninio puslapį 
Torošine, rugsėjo 12 d. rytą 1918 perėjau va
dinamąją demarkacinę liniją ir už pusvalandžio 
atsidūriau Pskove. Keista, nors taip buvau jau 
iškankintas ir persekiojamas bolševikų, nors 
pats oras ten jautėsi krauju kvepiąs, krauju pa
tvinęs, vis-gi tik atvažiavęs į Pskovą ir iški
šęs galvą iš gyvulių vagono, kuriuose veždavo 
tremtinius pajutau tiesa, kitokią, bet vis-gi ne
pakeliamai sunkią, neapsakomai slopinančią ir 
žiauriai svetimą atmosferą. Sunku būtų trum
pai aprašyti visą procedūrą, visą “čyščių,” ku
rį turėdavo atlikti tremtiniai, bet vis-gi trumpai 
atpasakosiu. Pirmiausia iš vagonų visus nuva
rė į tam tikrą baraką, kur reikėjo atlikti pirtį, 
iškaitinti garuose rūbus ir daiktus ir be viso dar 
užsiregistruoti. Čia laikydavo dieną, daugiau
sia dvi. Toliau varė į centralį baraką, kame lai
kydavo dvi, tris ir keturias savaites, žiūrint 
kiek kas gudrus, apsukrus, mokėdavo kur rei
kia prilysti, kam reikia “patepti.” Vokiečiai 
visi ten buvo paperkami, tad tik nemokantiems 
ar neturintiems kuomi papirkti (o tokių buvo 
daug) buvo sunku ir tekdavo utėlių pašerti. Iš 
to barako varydavo jau į paskutinį ir ten ne
vienodą laiką tekdavo išbūti, žiūrint kaip kas 
“mokėjo” suktis. Iš čia jau veždavo transpor
tais Lietuvon ir ten vėl kišdavo į “kvaranta- 
nas,” kame kankindavo dar po tris ir daugiau 
savaičių. Visuose barakuose baisiausia neįsivaiz 
dinama nešvara. Patys barakai pastatyti ant 
balos ir užlaikomi be mažiausios dezinfekcijos, 
neplaujami, nešluojami net tremtiniams mai
nantis, smarvė slopinanti; įvairių gyvūnų pil
na—apie miegą nė nesvajok, tik saugokis, kad 
naktį vabalai akių neišėstų ir burna neprilystų. 
O utes, tai šėrėme, tai šėrėme, su jomis niekas 
nei nekovojo. Išties jei amerikietis būtų iš
vydęs — būt iš galvos išėjęs. Jau kaip nešva
riai mūsų žmonės gyvena, vienok galėtum eiti 
kiaurai Lietuvą ir nerastum bjauresnės arklydės 
ar kiaulydės pas nešvariausi ūkininką. Nevel
tui mūsų tremtiniai sakydavo
sveikas gyvas išeis, nesugriebęs kokios ligos tas 
ir visą amžį ligos nepažins.” Taip ir buvo ir 
krito žmonės kaip musės. O kas išliko—tą var
gu kokia liga beįveiks. Tai buvo ne kvaranta- 
na, bet tai buvo pasityčiojimas iš žmonių ir viso 
kas žmoniška.

Bet štai ir mano dienino puslapis: “12-IX- 
1918—Pskovas—barakai. “Keista—kur atsi
dūriau, už vielų tvoros, už vokiečių sienos ir 
sargybos, lyg koks nusikaltėlis. Kada gi galas. 
Sėdėdamas Petrapilyje nusimaniau, vaizdenau- 
si kiek žmoniškesnę kelionę—maniau greičiau ir 
panašiau į žmonišką grįžimą namon važiuoti— 
deja, svajonės mano, klajūnės mano, jos mane 
apgavo, apvylė. Vieno nesuprantu kurio kara
liaus naudai tai daroma. Galėtų sudėti visus į 
vieną baraką—į vieną vietą—ten padarytų ir 
pirtį ir ski -

“Kas jau iš čia

• • •

DARBININKAS S
bar-gi tampyti žmones iš barako į baraką—juo- posėdžiai įvairių srovių, partijų davė ūpo. žo- 
sius kankinti, tyčiotis iš jų, pastačius lyg asi
lus kareivius, nemokančius nė vienas tų kalbų, 
kuriomis galėtų susikalbėti mūsų žmonės, aptvė
rus dygliomis tvoromis ir sukišus į smirdinčias, 
užkrėstas lindynes. Ar-gi taip turėtų grįžti lais
vos šalies laisvi piliečiai,—jei ir ne laisvos, tai 
bent savos šalies. Skaudu—nesmagu.”

Čia turiu pridėti, kad tas tampymas iš ba
rako į baraką buvo tremtiniams tikra katarga. 
Laimingi, kurie turėjo daiktų panešamai, bet 
daugelis važiavo su visa manta, su didžiausiais 
kuparais, sunkenybėmis ir dabar taupyti mo
terims su vaikais mažučiais be vyrų daiktus—ne, 
be ašarų negalėdavai žiūrėti į biaurias scenas, 
o čia “bošai” vis skubina, stumdo, tyčiojasi. 
Už kiekvieną pagelbėjimą mokėk šimtus mar
kių.

Toliau dieninis taip sako: “Atvažiavęs ap
sižiūrėjau, apsidairiau: lietuviams neduodama 
jokios iniciatyvos, jokio savystovio sumanymo 
tremtinių grąžinime savarankiai vykdinti. Kas 
dirba—dirba grynai vokiečių darbą. Vis tas 
pat. Tiek Rusijoj eina dabar kruvinos orgijos, 
raudonas teroras, tiek čia kybo kuproto voro 
limpūs nagai. Kada išvysiu savo tėviškę? Jau 
pirmi įspūdžiai baisūs, slopinantis, lyg kalėji
mas”.. .

Štai jau toliau pasiirus sunkioje kelionėje: 
“16-IX-1918 6 vai. vak. Dvinske—vagone. Var
ginga kelionė. Viešpatie mano. Jau arti gim
toji šalis, o stovime visą 12 valandų. Galva iš- 
ūžus, išvargus. Mintis nepalanki. Kokią tai 
blogą naujieną jaučiu-jaučiu, kaip šlykštu, kaip 
trošku Lietuvoj e. ’ ’

“17-IN-18, rytas. Švenčionys. Jau Tėvy
nėje, gimtoje šalyje Lietuvoje. Kokie liūdni 
pirmieji įspūdžiai. Širdis krauju plukdosi. At
sibudome rytą Ignoline. Visur tuščia, išmirę— 
lyg mirusiųjų šalyj. Pakeliui stovi tuščios bū
dos, Uratais išpintomis durimis ir langais; kai 
kada tik pamatai šešėlius pažįstamos jau kariš
kos formos ir vėl jauti pinkles kuproto—pikto 
voro.”

Tokių minčių lydimas pasiekiau Uteną, ka
me gyveno mano dėdė, dabar jau a. a. kun. Pr. 
T., kuris ir išvadavo jau čia nuo kvarantanos 
ir čia pirmą kart po ilgų metų gavau ramiau at
sikvėpti pas artimą, ir mylimą žmogų.

“18-IN-18 Utena. Jau aš ir Utenoje—be 
pagavimo, be įspūdžio, taip sau, rodos, parvar- 
gau. parkeliavau ir galas. Maniau, kad širdis 
plaks, galva svaigs nuo gimtinės kvapo, kaip 
svaigo kadaisia vos vieną kitą savaitę užsienyj 
pabuvus... Kumštis ir kuproto voro nagai jau
čiasi visur, net parašai ir tie liudija nepapras
tą godumą, užkariautojų. Net paralelių parašų 
lietuvių kalba nėra. “Tavo pilys išverstos, sie
nos jų nugriuvusios, žalios girios iškirstos ar
ba priešui kliuvusios”—tiek beišsiveržia širdies 
skundo.”

Pabuvęs, ir kelias dienas atsidusęs Uteno
je, bėgau pamatyti brangiosios žilosios sostinės 
Vilniaus.
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II. VILNIUJE.

Štai ką įrašiau jau Vilniuje būdamas: “26- 
IN-18. Jau aš trečia diena Vilniuje. Prieš iš
važiuodamas tik pamačiau iš vagono lango tuos 
mylimuosius panerio kalnus, tą senuolį miestą, 
tą išdidžią sostinę ir pirmą kartą trūktelėjo šir
dis, pirmą kartą, grįžęs, pajaučiau šilumą krū
tinėj—pasidarė liūdna, graudu, nors dar skau
džiau pajaučiau šlykščiąją kumštį bet ir dar gi
liau pamylėjau senuolį miestą. Gedimino kal
nas.. .—visos atmintinos, mylimos vietos, o su
terštas tasai kalnas pavergėjų vėliava.

Kruvinoji kumštis, engėjų padas—baisu...
Juodi debesys vėl pasviro ant Močiutės Tė

vynės. Jau cenzūros braukiama net “Vilnius-so- 
stine” ir “nepriklausoma Lietuva”—jau cyniš- 
kai tyčiojamasi iš žmonių—spjaujama lietuvio 
sielon.

Ko norite, piktadariai? gal kraujo jums 
reikia? gerkite! Lietuvos motynos atsiųs savo 
nekaltų aukų, savo sūnų ir dukterų, prisigerkit 
jų kraujo—pasisotinkite... šiltu krauju atpirks 
Lietuvos vaikai savo sostinę—sakykite kiek rei
kia aukų, kiek kraujo—eisime... visi... Tik ne
lieskite, palikite Vilnių... žmogžudžiai!.. ”

Turiu pažymėti, kad šitas dieninio lapas į- 
rašytas kaip tik tuo metu, kada Valstybės Ta
ryba slaptu keliu gavo žinią, perėmė slaptą te
legramą apie vieno vokiečių generlo derybas 
(Hindenburgo ar Liudendorfo—nemenu)su len
kais, kokiomis sąlygomis vokiečiai atiduotų len
kams Vilnių. Tai buvo, kaip tik tas laikas, ka
da Vilniuje buvo pilna grįžusios lietuviu inteli
gentijos, studentijos ir šiaip moksleivijos. Tr 
vis dar grįždavo nauji didoki būriai. Vilnius 
buvo bepradedąs žymiai lietuvėti. Jau nesiste
bėjai žmogus dažnai gatvėje sutikdamas lietu
viškai kalbančių inteligentų būrius. Valgyklo
se, kavinėse visur sutikdavai pažįstamų. Jau 
net žydeliai buvo bepradedą krautuvėse lietu- 
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džiu gyvenimas buvo bepradedąs plakti gyves
niu pulsu, apreikšdamas daug gyvybės, daug 
vilčių. Menu keletą lietuvių studentų susirin
kimų, kuriuose buvo tartasi Universito reikalu. 
Sus-ai buvo begalo gyvi, sukėlę daug kalbų ir 
ginčų, tuo labiau, kad jau ir Valstybės Taryba 
buvo susirūpinusi šiuo klausimu ir vokiečiai ža
dėjo įsteigti savo vokišką universitą su lietuvių 
kalbos katedra. Nors nekurie studentų “inter
nacionalistų” cicilikų ir spyrėsi, kad vis viena 
esą kieno būsiąs universitas ir kuria kalba ei
siančios lekcijos, bet didžiausia dauguma lietu
vių studentų išnešė griežtą nutarimą boikotuoti 
vokiečių žadamąjį universitą ir reikalauti savo
jo. Tuo tikslu buvo išrinkta studentų pildomo
ji komisija, kuriai pavesta įteikti prašymas V. 
Tarybai ir pradėti studentų registraciją, pasi
skelbus laikraščiuose.

Studentai ateitininkai savo keliu darė nuo
latinius posėdžius, rengdamies į darbą, tarda
mies susiburti į vieną, didelę Ateitininkų Kor
poraciją. Jau buvo nužiūrėtas namas Ateiti
ninkų bendrabučiui, kad tuo būdu palengvinus 
saviems draugams pragyvenimą sostinėje.

Sakau, visa atmosfera buvo šviesaus lūkes
čio pilna, visi drąsiai, pasitikėdami žiūrėjo į 
ateitį. Ir štai, kaip tik tuo metu, lyg griaus
mas saulėtą dieną, pasklydo gandas apie Vil
niaus pardavimą lenkams. Visų rankos nusvi
ro. kaktos apsiniaukė, visiems iš krūtinės ver
žėsi ir gilus nuliūdimas ir kerštas smaugėjams 
lygiai lenkams, lygiai vokiečiams. Bendras 
skaudus smūgis dar pasididino ir pasigilino tuo
mi, kad atėjęs vienas iš “Lietuvos Aido” re
dakcijos pranešė mums būk cenzūra išbraukusi 
žodžius “Vilnius—sostinė” ir “Nepriklausoma 
Lietuva.” Reikėjo būti Vilniuje tu metu, rei
kėjo jausti tenykštį ūpą, reikėjo girdėti kokiu 
širdį veriančiu pasipiktinimu sutiko visi tą ži
nią, kaip skurdžiai nusiskambėjo po visą lie
tuviškąjį Vilniij toji žinia, kaip šlykščiai spjo
vė jau ne pirmą ir dar, deja, nepaskutinį sykį 
lietuvio sielon, jo šventyklon, ilgųjų meūj oku
pantai ir “broliai.”

Tuo metu man ir išsiveržė augščiau įrašy
tasis šauksmas—“žmogžudžiai—ko norite dar ?” 
Visi buvome pasiryžę krauju atpirkti žiląją so
stinę, ne kovos krauju, nes kova mums tada bu
vo neįmanoma, bet aukų krauju buvome pasi
ryžę pasotinti niekšus. Nežiūrint, vienok, i 
kritusį smūgį, nežiūrint į didį skausmą tada iš
kentėtą, nieks nenuleido rankų, nieks nemetė 
darbo, nors išniekinti, apspjaudyti vis vien vil
ties nemetėme. Susikaupę, dar labiau susime
tę ankšton krūvon, mes tada begalėjome tikėti 
vien Augščiausio Teisėjo Valia ir Jo bausme 
niekšams, piktadariams. Ir čia pat pridėsiu, 
kad išties toji bausmė šventa ir teisinga, neil
gai laukus ištiko vokiečius. Neaplenks ji ir mū
sų “brolių” lenkų. Juk vos už mėnesio po tų 
šventvaginių derybų apie mūsų sostinę, suliep
snojo visa Vokietija revoliucijos gaisru ir smir
dintis slibinas, išverstom akim, kruvinai pu
totais nasrais, išsitiesė pailsęs, nestengdamas 
besmaugti kitų, besityčioti iš švenčiausių žmo
gaus jausmų, išsitiesė kitos galybės paminklas, 
nugalėtos, kuri, nors būdama netobula, nors pa
ti daugeliu atvejų einanti tuo pat kumšties ir 
žiaurios prievartos keliu, vis-gi šį kart atliko 
kilnią rolę, pikto slibino nugalėtojas, 
Apveizdos skirtąją užduotį.

(Toliaus bus)

išpildė
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KAIP IŠLIKTI JAUNU PER VISĄ AMŽIŲ.

Po Margą Boną.

— Lietuva brangi, 
Tėvyne mano, 
Kada išplauksi 
Iš vargo tvano.

Kada ant kranto 
Ramiai stovėsi 
Pilnoj liuosybėj 
Save regėsi.

— Tik tuomet baigsis 
Verguvė mūsų 
Kuomet sulauksiu 
Pagelbos jūsų.

Meldžiu, Elzbietos, 
Petro ir Jono — 
Visi jūs pirkit 
Po margą boną.

Remkim Lietuvą,
Pirkim •2

Kas nenori būti sveiku ir budriu iki pat žilos senatvės! 
O yra nemažai žmonių, kurie iki pat savo paskutinės valandos 
išlaiko aiškų, budrų protą ir per visą, ilgą amžių džiaugias 
gera sveikata. Paklausykite, ką pasakė Amerikos darbinin
kų vadas Samuel Gompers, kuriam sausio 27 d. sukako 70 me
tų amžiaus. Jis sakė:

“Jūs klausiate, kaip aš jaučiuosi sulaukęs 70 metų am
žiaus? Teisybę pasakius mano pergyventi metai, kaip man 
išrodo, nepalietė mano jausmų. Aš dirbau iki po 1 vai. iš ry
to, išrišinėdamas uždavinį. Šį rytą aš atsilankiau pas pre
zidento pramoninę komisiją ir ten veikiau dvi valandi. Šiuos 
žodžius rašau pusantros valandos pertraukoje ir vėl bū
siu pas komisiją 2:30 vai. po pietų, žinoma su ja veiksią 
visą popietį. Mano protas išrodo taip budriu, kaipir kada 
nors pirma ir be paliovos veikiu dėl darbininkų turėdamas 70 
metų patyrimą ir kai dėl vilčių ir aspiracijų, kurios mane ak
stino jaunystėje, tai aš nei vienos jų nepraradau.

“Mes senstame tik ant tiek, ant kiek mes leidžiamės mus 
rūpinti besikraunantiems ant mūs pečių metams. Aš priimu 
prisidedančius prie mano amžiaus metus, kaipo natūralų ap
sireiškimą ir daugiau negalvoju apie tai.

“Mano gyvenimas yra be jokio reguleriškumo. Aš neat
simenu laiko, kuomet mano valgis arba miegas buvo nuskir
ta valanda. Vienintelis dalykas, kurs reguliavo mano valgį 
ir miegą buvo tai mano darbas.

“Prie progos priminsiu, jog darbas atima man visą lai
ką, kuomet aš nemiegu. Aš tikiu, jog darbas yra geriausiu 
žinomu vaistu žmogui. Jei mes galvojame daugiau apie ki
tų labą, negu apie savo, tai tas mus pajaunina. Tas paaksti- 
na ir uždega entuziazmą prie didesnių darbų...

“Jei žmogų rokuoti senu sulyg to, kaip jis jaučias, tai 
aš nesu daugiau kaip 40 metą amžiaus. Ir noras būti nau
dingu kitiems, ką gero padaryti savo žmonėms ir savo tautai 
yra įkvėpimas, kurs laiko mane jaunu protu ir kūnu.”

Ir jūs broliai darbininkai ir sesers darbininkės niekuomet 
nebūkite be užsiėmimo. Nedykaukite, neleiskite laisvų va
landų niekais. Griebkitės mokslo, švieskitės. Rūpinkitės sa
vo darbininkiško luomo ir savo tautos reikalais ir klausimais.

Geriausias apšvietos šaltinis yra geros knygos. Žemiau 
paduodame knygas, kurias patariame įsigyti.

Naujos Gadynės Prieaušryje. Parašė Uosis. Geriau
sias, rimčiausias ir naujausias darbininkų ir politikos klausi
mais veikalas. Kaina ......................................................... 15c.

Sveikata. Su daugybe paveikslų, drūtuose apdaruose, 339 
pusi. Bepigu duoti rodą, kuomet viskas gerai. Bepigu išsi
gydyti iš mažos negalės. Bepigu išsisaugoti ligų, kuomet ži
nai, kaip užsilaikyti ir žinai sveikatos taisykles. Ingyk šią kny
gą kol sveikas, o nereikės lankytis pas daktarus, landyti po 
aptiekas ir gaišti darbo dienose, nes iš tos knygos išmoksi, 
kaip sveikatą užlaikyti. Kaina .......................................$2.50

Tabakas—Nuodai. Ar rūkai ar ne, ingyk tą knygą. Jei 
nerūkai, tai ją perskaitęs, pažinsi rūkymo žalą ir mesi blogą 
paprotį. Jei nerūkai, tai perskaitęs tą knygelę, patapsi ko
votoju prieš piktžolę, atkalbinsi nuo rūkymo savo draugus, 
kurie paskui tau bus dėkingi. 35 pusi. Kaina................. 10c.

Bažnyčia ir Mokslas. Ar tikyba ir gamtos mokslai prie
šingi vienas antram? Ar Katalikų Bažnyčia priešinga apšvie- 
tai ir mokslui ? Ar ji persekiojo mokslo vyrus? Šie ir daug ki
tų indomių klausimų šioje knygelėje atsakyti ir faktais parem
ti. Pusi. 28, kaina................................................................ 10c.

Eilės — Pr. Vaičaičio. Vaičaitis yra vienas žy- 
miausiij lietuvių poetas. Jo eilirj knyga privalo būt kiekvieno 
lietuvio stuboje. Pusi. 157, kaina.......................................75c.

Žydas Lietuvoje. Žydai yra didžiausias svetimas gaivalas 
Lietuvoje. Žydų klausimas Lietuvoje yra svarbus. Kiekvie
nas lietuvis turi su tuo klausimu susipažinti. O tą galima pa
daryti iš minėtos knygelės. Kaina.................................. ; 10c.

Visas Svietas. Smulkios, suprantamos žinios iš gamtos 
mokslų. Iš jos geriausia susipažinti su gamtos mokslo pagrin
dais. Pusi. 155, kaina.........................................................25c.

Trys Keleiviai: krikščionis, žydas ir turkas. Smagi, len
gva, pamokinanti apysaka. Kaina................................... 45c.

Sodžionų Teologija. Parašė J. Gerutis. Gražiausia
išdėtas Rymo Katalikų Bažnvčios mokslas. Pusi. 285. Kaina
tik................................................  $1.00

Plėšikų Lindynė, arba nunešta duktė. Graži, smagi apy
saka iš Lietuvos žmonių gyvenimo. Pusi. 38, kaina......... 15c.

Moterystė ir šeimyna. Iš vokiško vertė J. Gerutis. 
Kiekvienam žmogui naudnga ir smagiai parašyta knyga. Pus
lapių 41. Kaina....................................................................50c.

Materijos Keitimosi Organizmuose. Labai rimtas moks
liškas veikalas. Su pasigerėjimu skaitys ją kiekvienas mokslo 
mylėtojas. Pusi. 56, kaina.................................... 30c.

Gyvenimo Gabalėliai. Talpina 13 gražių, trumpų, indo
mių apysakėlių. Pusi. 50. Kaina..............................................15c.

Geras ir Blogas Auklėjimas pavyzdžiuose. Vaikelius au
ginti ir auklėti neužtenka juos kaip gyvuliukus ganyti ir val
gydinti. Juos reikia auklėti. Kad nebūtų tavo vaikeliai, kaip 
žvėriukai ingyk šią knygą ir išmok vaikelius auklėti. 
Tos naudingos visiems tėvams knygos kaina.........................25c.

Geležinkelio Sargas. Graži, smagi apysakėlė. Kaina 15c. 
Geležinkelis. Visiems suprantamai aprašyta, kas ir kaip 

išrado geležinkelius. Kaina.........................................................10c.
Ben Hur. Tai vienas svarbiausių veikalų žmonijos istori

joj. Išversta į visokias kalbas ir į japonų kalbą. Apysaka iš 
Išganytojaus gyvenimo. Kaina apdaruose............................. 1.50

Auksinio Obuolio Istorija. Su daug paveikslų. Iš seno
vės graikų mitologijos. Tinka mažiems ir dideliems. Kaina 50c.

Pažinkime Socijalizmą. Iš visokių atžvilgių išnagmėtas 
sočijalizmas. Kaina ....................................................................... 10c.

Biurokratai. Indomi apysaka iš karės laiko Rusijos su 
Japonija. Kaina......... .....................................................................25c.-

Čia yra paminėtos knygos iš įvairių sričių—iš mokslo, ti
kybos, dailiosios literatūros ir socialių klausimų srities. Iš 
jų darbininkas gali visapusiškai apsišviesti. Jos visos gauna
mos “Darbininko” knygyne.

“DARBININKAS,”
SO. BOSTON MASS
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“Entered as second-class mater Sept 
22. 1915 at the post office at Boston, 
Mas&, under the Act of March 3,1879.”
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Elizabeth, N. J. L.D.S. 16 kp. 
laikys mėnesinį susirinkimą 22 d. 
vasario (Feb.) nedalioj bažnytinė 
salė 4 vai. po pietų. Kviečianti 
visi nariai pribut ir najų atsivesti 
prisirašit, taipgi bus renkama nau
ja valdyba.

Sekr. Ig. Balčiūnas, žius, J. Jurgelevičius, A. Am-

iŠ So. Boston’o utarninkals, ket- 
varsais ir subatomls. Leidžia Am. Lie- 

Kymo-Katalilcų Av. Juozapo Dar- 
Sąjunga.

DARBININKAS”
(The Worker}

The Lithuanian trl-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

■nd Saturday by St. Joseph’s Lithuan- 
tan ft.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION KATES: 
learly....................................................$4.00
Boston and suburbs.......................... .$5.00
Vonign countries yearly................ $5.00

PRAMONINĖ DEMO
KRATIJA.

Kuomet valstybes pilie
čiai turi teisę rinkti prezi
dentą, gubernatorius, ats
tovus, kurie išleidinėja įsta
tymus, tai toę šalies žmonės 
turi politinę demokratiją. 
Dabar visose apšviestesnėse 
valstybėse darbininkai rūpi
nasi padaryti naują žingsnį. 
Žengia prie pramoninės de
mokratijos. Pramoninė de
mokratija yra tai darbinin
ku teisė turėti balsą nustaty
me algų, darbo sąlygų ir ve
dime to biznio ar pramonės, 
kur jie dirba. Šiame nume- 
cyįe ant pirmo puslapio 
skaitytojai ras žinią apie 
Vokietijos darbininkų Ta
rybų įstatymą. Išrodo, jog 
tos Tarybos yra žingsnis 
prie pramoninės demokrati
jos.

KĄ KALTINA.
Tėvynė” kaltina Ameri

kos Raudonąjį Kryžių, kad 
Lietuvių Dienos pinigais su
šelpta žydai ir kiti svetim
taučiai. Bet nepasako, kas 
pavedė tuos pinigus A. Rau
donajam Kryžiui.

Am. Raudonasis Kryžius 
su Lietuvių Dienos pinigais 
pasielgė veik taip kaip tos 
pasakos tarpininkas. Ėjo 
keliu du žmogų. Rado rie
šutą. Ėmė ginčytis apie tai, 
kuriam riešutas turi kliūti. 
Vienas sakė: aš paėmiau, 
tai man turi tekti. ” Antra
sis atkerta: “Aš pirmas pa
mačiau, todėl man turi tek
ti.” Sutikę trečią žmogų 
pavedė ginčą išrišti. Tasai 
paėmė riešutą, perkando, 
vienam davė vieną pusę luk
što, kitam kitą pusę. O sau 
pasiliko branduolį sakyda
mas, jog tai už teisybės pa
darymą.

Skirtumas čia tik tame, 
kad pasakoje abu draugu 
pavedė trečiam ginčą išrišti, 
e su Lietuvių Dienos pini
gais buvo kitaip — liberalai 
vieni be katalikų žinios pa
vedė Am. R. Kryžiui minė
tus pinigus.

Dabar ginčijamės dėl bo- 
nų, jų platinimas sutrukdy
tas, tai ar vėl iš to trečiasis 
pasinaudos.

NEPAPRASTA KLAI
DA.

Lietuvių laikraščiuose 
klaidų pasitaiko labai daug. 
Paprastai sakoma, jog tai 
■eeeriskos klaidos. Bet nepa
prasčiausia zeceriška klaida 
jribriovė “Sandaros” num. 
8. Aimanavimuose apie 
“Sandaros” redaktoriaus 
K. Norkaus patraukimą kri- 
minalin teisman sakoma, jog 
jis traukiamas teisman “už 
tiesos skelbimą, už žmoniš
kumą.” Rodos, jog jokioje 
valstybėje įstatymo, bau
džiančio už tiesos ir žmoniš
kumo skelbimą, nėra. Todėl 
aišku, kad čia turėtų bū
ti “už netiesos skelbimą, 
už nežmoniškumą.”

Oi, tie zeceriai!

Baigdamas daktarystės mok
slus Kievo universite, aš nuo
lat galvojau, kaip reiks man 
sugrįžti namo, mylimon mano 
tėvynėn Lietuvon.

Kieve jau buvo bolševikai ir 
visa tvarka buvo jau jų ranko
se. Tai jie mirtimi pabaidė vi
sus baigiančius mokslą studen
tus, kad niekur neišvažiuotų 
iš Klevo. Bet aš visdelto rug
pjūčio mėn. 15 d., pasiėmęs 
seserį, išplaukiau garlaiviu 
Dnepro upe į Mozirio miestą 
Minsko gub., kurs stovi Pri- 
piečio paupyje. Bolševikų gi 
Įsakymas tebuvo raštu pa
skelbtas rugp. 18 d.

Tuo laiku geležinkeliai nie
ko nevežiojo; tai maniau van
deniu išplauksiąs. Tik Mozi- 
ryje tuojau mus nutvėrė “črez- 
vičaika”; taip vadinasi bolše
vikų sudarytoji nepaprastoji 
slaptoji (Crezvičainaja) komi
sija — baisiausia, kokią yra 
pasaulis matęs, savo šiurkštu
mu. Ji atėmė visus mūsų po- 
perius ir Įsakė niekur nebeiš
eiti iš to miesto; ne tik per 
frontą namo, bet nė gilyn Ru
sijon. Dukart per savaitę tu
rėjome rodytis policijai. Taip 
mus čia be darbo ir uždarbio 
pralaikė pustrečio mėnesio.

Moziris tėra už dviejų sto- 
čių nuo Gomelio miesto, iš kur 
jau nebetoli ir lenkų kariuo
menės frontas. Į kitą pusę te
buvo 50 varstų lig fronto.

Mane ėmė versti, kad sto
čiau į bolševikų kariuomenę. 
Tai mes sumanėme išeiti- pėsti. 
Šimtą varstų perėjome, be
klaidžiodami miškais, kol pe
rėjome bolševikų ir lenkų fron
tus. Lenkai mus sutiko gerai 
ir jau gelžkeliu, nors ir prekių 
vagone, leido pabaigti kelionę 
į Vilnių.

Kieve aš mokiaus nuo pat 
pradžios karo, nuo 1914 metų, 
taigi visus penkerius metus. 
Kievas tada buvo laimingas, 
kai kiti miestai kentė nuo ka
ro. Tik paskui, revoliucijai 
kilus, retam kuriam miestui te
ko tokios sunkios dienos, kaip 
Kievui. Čia veikė net penkios 
valdžios, viena kitą išstumda- 
mos.

Iš pradžių per septynis mė
nesius veikė Kerenskio val
džia. Tai buvo nieko. JĮ iš
stūmė ukrainiečiai, tos vietos 
žmonės; ukrainiečius — bol
ševikai: paskui užėjo vokie
čiai, po vokiečių buvo vaiva
da, etmonu vadinamas; jį iš
metė vėl ukrainiečiai, Petliū- 
ros vedami; Petliūrą nugalė
jo vėl bolševikai pradžioje šių 
metų. Vasarą gi bolševikus 
išmetė rusų generolas Deniki- 
nas ir taip jis su bolševikais 
tebesivaržo dėlto nelaimingo 
miesto ir visos turtingos 
rainos.

Kas metai, kas nauja, 
su viena valdžia nebuvo
mu. Daug kraujo pralieta, bol
ševikų ir ukrainiečių, kurie 
veržėsi Į laisvę, į nebepriklau- 
symą Rusijai.

Ukrainiečiai susišaukė savo 
kariuomenę, savo tėvynę pa
skelbė laisva, jų kalboje: “vil
na Ukraina.” Tik jų nelai
mė, kad tuojau jie suskilo į 
daugelį partijų. Vieni vadino
si tautinftikais demokratais; 
jų buvo daugiausia; su jais ė- 
jo ir pats Petliūrą. Kiti sakės 
nepriklausomai s 
tų maža tebuvo, 
bolševikų.

Ukrainiečiai, 
kaip ir Vilniaus 
viai, dar nestipriai nusimano, 
kad jie ne rusai, ne lenkai, 
tik sau-žmonės. Daug jų ne
norėjo nė savo vaikų mokyti 
savo kalba, tik griebės rusų 
kalbos; nenorėjo nė pamokslų 
cerkvėse savo kalba klausyti, 
nes popai jiems sakė rusiškai, 
c katalikų kunigai lenkiškai.

Apsišvietusieji žmonės visa 
širdimi stojo už Ukrainą, uk- 
rainietiškąją arba mažųjų rusų 
kalbą,’ už jos nepriklausomy
bę nė nuo ko. Visdelto tie 
šviesuoliai netesėjo sulaikyti 
kaimo žmonių, liaudies, ir 
drauge atsiginti bolševikų.

Ukrainiečių kariuomenės bu
vo nedaug ir ta buvo silpnai 
apginkluota; bolševikų buvo

daugiau ir šaunamųjų dalykų 
turėjo daugiau.

Tamsūs ulyčių (kaimų, so
džių) žmonelės per karą tapo 
dar tamsesni ir visai nebema
tė skirtumo tarp savęs ir rusų, 
nes visi buvo to pat pravosla- 
vų tikėjimo, o ir jų kalbos ne- 
taip labai skiriasi, taip kad 
susikalba. Tai ir nėra stipro 
pamato ukrainiečiams atsi
skirti nuo rusų.

Palaimintoje juodžemio, bal
tos duonos ir kitokių turtų 
Ukrainoje rusų yra labai daug, 
•ištisi sodžiai; daugiau, kaip 
tarp lietuvių lenkiškai kalban
čių. Rusai, žinoma, nenori, 
kad Ukraina būtų laisva, sky
rium nuo Rusijos gyventų; 
jie tenori senosios “vienos, ne- 
išskaldvtos Rusijos.” Tai vie
ni rusai padeda bolševikams, 
kiti Denikinui.

Yra ir žydų labai daug. Žy
dai taip pat nepripažįsta lais
vos Ukrainos. Ir jiems geriau 
viena bekraštė, besienė vals
tybė, kur lengviau yra šian- 
ten sukiotis ir visokius gešef- 
tus daryti. Tai ir žydai laiko
si rusų, rusiškai tekalba, uk- 
rainietiškai nesimoko ir dabar 
jie — dešinė bolševikų ranka. 
Žydai dabar valdo visą Ukrai
ną, kaip ir visą Rusiją. Ru
sai tai tik firma. (?Red.). Nuo 
žydų dabar pridera turtai ir 
gyvybė pačių rusų, lenkų ir 
lietuvių, kurie yra ten likę. 
Rusijos valdžios turtai dabar 
gangreit žydi) rankose; ir vi
sas auksas, visos brangenybės, 
kurios buvo kitų turtingųjų 
rankose, nes visus turtinguo
sius bolševikai baigia išmušti, 
kaip kokius laukinius žvėris, 
ir jų turtą baigia atimti. Da
bar turtingu būti bolševikų 
valdomuose kraštuose begali, 
beturi teisės vieni žydai. Tai 
sunku ir besumesti,kokios krū
vos pinigų besuplaukė į žydų 
pirklių ir kariuomenės aprū
pintojų rankas. Trys ketvir
tos dalys valdininkų žydai, vy
resnieji — visi žydai.

Žydų politikos partija, va
dinamoji “Bund” — Sąjunga 
pabaigė susidėti su komunis
tais ir užėmė komunose (ben
drovėse) pirmas vietas. Taip 
kad per bolševizmą žydai pa
sidarė sau Rusijoje hegemoni
ją — ėmė viršų valdyme.

Dėlto, ne dėl ko kita, kyla 
didžiausia žydų neapykanta. 
Juos labai mušė tuose kraštuo
se, kur buvo Denikinas užėjęs. 
Tik tai ne atsigynimas. Taip 
daryti negalima. Reikia ki
taip varžytis.

Visų daiktų kainos dėlto, 
kad jų maža, ir tuos pa
čius sudorojo į savo rankas 
žydai, pakilo taip, kaip jūs 
čia Vilniuje negalite nė įsivaiz
duoti. Svarui duonos Maskvo
je 400 rub., net čia pat Gome
lyje 150 rb. Svarui lašinių 800 
r., svarui sviesto 1.200 rb. Ei
lei drabužių (žiponėliui su ke
linėmis be kamzelkos) 10.000 
r. Kamašams 6.000 r. Pūdui 
druskos 16.000 r., o vienam 
svarui 400 r.

Druskos Rusijoje dar esą mi- 
lionas- pūdų. Tik nėra kas at
veža. Ir kai atveža bent kiek, 
tai padalija žydams vieniems 
“za viernost komunie,” už 
tad, kad yra atsidėję bolševi
kų taisomoms bendrovėms 
mieste ir sodžiuje.

Kas dabar Rusijoje neturi 
bent kiek žemės, tas turi mir
ti arba eiti bolševikams tar
nauti, nes ir už pinigus, kad 
ir tokius didelius, nieko nebe- 
gauni; bemainoma daiktas ant 
daikto.

Visus vyrus uo 17-45 metų 
mobilizavo į raudonąją armiją. 
Kas nenori eiti, tuos gaudo ir 
čia pat sušaudo, gi tuos na
mus, iš kur pabėgę, sudegina. 
Aplink Kievą dėl to nudegino 
ištisus 50 kaimų, nes ukrai
niečiai statesni žmonės, daž
niau pasišiaušia ir bolševikams 
pasipriešina.

Ir iš pačios armijos varu pa
imtieji kareiviai išbėgioja at
gal namo. Tai paskui eina 
baudžiamieji būriai (karatel- 
nije otriadi), kurie šaudo, de
gina, turtus atima. _ .. kitais.
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Kaip gi ir nebėgs? Raudo

nosios armijos kareiviai netu
ri dangos, vaikščioja ryzoti, 
basu Duonos begauna po ket
virtį svaro, mėsos po pusę 
svaro dukart per savaitę ir 
bulbių po 2 svaru dienai. Gin
klų bolševikai taip pat stin
ga, nes jų dirbtuvės silpnai 
dirba, gi iš svetur niekas neat
veža.

Kitų tautų tremtiniams, pa- 
iikusiems Rusijoje, tai tikras 
pragaras. Jų nepaleidžia na
mo, savo tėvynėn, ir jie žūva 
iš bado ir ligų. Taigi retas ku
ris besugrįš gyvas, kas dar ne
suskubo išbėgti per frontą.

Bolševizmas Rusijoje kol 
kas, sakau, vienų žydų laimė
jimas. Jie, skelbdami inter
nacionalą, savo tautos skirtu
mų naikinimą, patys tuo lai
ku žymiai sustiprėjo ir susijun
gė net tautiškai: jie tapo dar 
labiau susipratusiais žydais, 
ne internacionalais, ne betau- 
čiais. Taip pat ir su tikyba. 
Bolševikai panaikino visus ti
kėjimus, išžudė daugybę dva
siškių, popų ir kunigų. Pali
ko nepaliestas ir nepaliečiamas 
tik žydų tikėjimas.

Aš tai rašau ne dėl kokios 
neapykantos platinimo. Sau
gok Dieve visus nuo neapykan
tą! Aš rašau gryną teisybę; 
tai, ką esu savo akimis matęs, 
ko esu pats prityręs. Ir išpa
sakoti tegaliu vos tūkstantinę 
dalį.

Paskutiniais laikais vėl daug 
kunigų išžudė: Kievo klebo
ną Skalski, Oršos, Gomelio; 
iš Mozirio išbėgo nuo sušaudy
mo. O tos nelaimingosios in
teligentijos tai beveik visai ne
beliko. Juos bolševikai šaudo 
tūkstančiais. Sunku širdžiai 
bepasakoti, ką bolševikai da
rė visiems lenkams, kai jie 
pradėjo karą su bolševikais. 
Sutinka gatvėje, klausia, kas 
esi? Jei atsako: lenkas, čia 
pat pila vietoje, publikai ma
tant. Dabar, lietuviams pra
dėjus karą su bolševikais, nė 
lietuvių nebeskiria. Iš Kievo 
vienu žygiu Į Smolenską išga
beno 20.000 “katalikų”, tai ir 
lietuvių, kur, žinoma, juos 
numarins badu ir ligomis, jei 
neiššaudys.

Protas tiesiog mįšta, visa 
tai matant, ką bolševikai Uk
rainoje ir kitur daro. Nepa
kils Ukraina, taip išteriota; 
per daug priešingų jėgų vei
kia prieš ją, o iš savęs vis nau
jų imti negalima, liaudžiai e- 
sant tamsiai. Kas buvo ukrai
niečių kultūrai padaryta, vis
kas žlugo bolševikų rankose ir 
darbas reiks pradėti iš pat 
pradžios.

Ne kitoks likimas laukia 
Lenkiją ir Lietuvą, jei bolše
vikai vėl čia atplūstų, duonos, 
turtų, valdžios ir savavaliavi
mo ieškodami. Kaip tvanas, 
nuplaus jie ir mūsų kultūrą bei 
valstybės darbą.

Leidimas plėšti, žmones žu
dyti, kaip zuikius, sudemora- 
lizavo darbininkus, matrosus 
ir kitus, kūrins į tą budelių 
darbą bolševikai paleido ir į- 
masino.

Vėl kas nežino, kaip bolše
vikai nesigaili savo miliardų, 
kurių piga juk prisispausdinti 
iš poperėlių, visoms karalys
tėms perpirkti ir pykčiui bei 
neapykantai vienų prieš kitus 
sukelti, agentų sau rasi, maiš
tams kelti.

Ir kame tik atsiranda bolše
vikų, ten tuoj esti bet kokia 
mintis nuslopinama; visos tei
sės atimamos. Belieka darbi
ninkų komunos, iš kurių nei 
tie neišbrenda sotūs ir aprū
pinti.

Bolševizmas — rykštė vi
soms valstybėms, visoms re
ligijoms, turtininkams, kuni
gams (ir visiems doriems žmo
nėms. “Darb.”). Tai-gi apsi
dairykite, kol laikas, pataisy
ti tai, iš ko gali kilti — bol
ševizmas. Persergėju.

Dr. Stanislovas Kairys. 
(“Nepriklausomoji Lietuva”)

AUKOS LIETUVOS KRIK
ŠČIONIMS DARBININ

KAMS PER LIETU
VIŲ DARBININKŲ 

SĄJUNGĄ AME
RIKOJE.

Tilpus atsišaukimui iš Lie
tuvos L. D. S. kuopos atjaus- 
damos sunkų padėjimą stojo į 
pagelbą.

Iki šiol gavome nuo šių L. 
D. S. kuopų:
LDS. 8 kp., Cambridge, Mass. 

per A. Vaisiauską... .$31.00
LDS. 7 kp., Worcester, Mass. 

per J. Vaitkų ................ 40.00
LDS. 10 kp., Brooklyn, N. Y., 

laike prakalbų A. F. Knei
žio .......................................17.00

L. D. S. 82 kp., Trenton N. J. 
laike prakalbų A. F. Knei
žio .......................................10.85

LDS. 67 kp., Albanv, N. Y., 
laike prakalbų A. F. Knei
žio .... ’...........................26.75

L. D. S. 16 kp., Elizabeth, N. 
J., laike N. Y. ir. N. J. L. D. 
S. Apskričio vakarienės, per 
J. Balčiūną .....................14.40

LDS. 14 kp., Newark, N. J., 
laike A. F. Kneižio prakal
bų ........................................10.75

VISŲ AMERIKOS LIETU
VIU klebonų domal 
Artinantis Gavėnios laikui 

negaliu daryti jokio maršruto 
iki negausiu žinios nuo klebo
no vieno kito su pažymėjimu 
katrais Gavėnios vakarais kam 
tiktą turėti prakalbą. Po Ve
lykų bus vėl padarytas naujas 
maršrutas iš kalno, jei kam ne
tiks diena, galės duoti žinią ir 
bus pakeista. .

Kun. P. Saurusaitis.

brozas, J. Juškaitis, A. Kava
liauskas, M. Volskienė, O. Ma- 
saitienė, L Gegužis.

Vasario 7 dieną atsibuvo p. 
Račiūno krutamieji paveikslai. 
Žmonių prisirinko daugybė. 
Salė buvo kaip prikimšta. Pa
veikslai išėjo gerai, tik žmo
nes tikėjosi matyti krutamą 
paveikslą iš Lietuvos, o nema
tė. P. Račiūnas žadėjo antrą 
kartą tą spragą užpildyti. 
Lauksime pasitaisymo.

- Ten buvęs.

Išviso suaukota $150.75
Tie pinigai pasiųsti Tautos 

Fondui su išlyga, kad tuojaus 
pasiųstų į Lietuvą.

Iš tų pinigų negali skirti iš
laidoms nė L. D. S. nė Tautos 
Fondas, bet visus turi pasiųs
ti Į Lietuvą.

Toks nutarimas buvo pada- 
rytas L. D. S. Centro valdy
bos sausio 10, 1920.

Todėl visos L. D. S. kuopos 
turėti) pasirūpinti, kad nors 
kiek pagelbėjus dabartiniame 
sunkiame padėjime Lietuvos 
krikščionims darbininkams.

Aukos turėtų būti renkamos 
susirinkimuose, prakalbose, 
žodžiu sakant prie kiekvienos 
progos.

Surinktus pinigus siųskite 
į L. D. S. centrą pažymėdami 
kam pinigai skiriami.

A. F. Kneižis,
L. D. S. Centro Sekr.

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S. 13 kp. turėjo susirinki

mą vasario 10 d. 8 vai. vakare. 
Daug buvo svarstyta ir buvo skai
tyta du laišku nuo L.D.S. Centro 
rašt. A. Kneižio, kuris prisiuntė 
pasiaiškinimą iš kokios priežasties 
negalėjo pribūti su prakalbom ant 
paskirto laiko 18 d. sausio.

Išrinkta nauja valdyba: Pirm. 
J. Kilkevičius, prot. rašt. D. Bau- 
blaitė, fin. rašt. O. Gaukiutė, ka
sierius A. Katiliūtė, maršalka K. 
Driža. Senąjai valdybai pasi
traukiant išreikšta padėka už ge
rą darbavimasi delnų plojimu.

Naujoji valdyba užimdama vie
tą pasižadėjo darbuotis ir dėt vi
sas pastangas, kad išauginti L. 
D. S. 13 kp. Išreikšta padėka 
tiems nariam, kurie daug darbuo
jasi dėl pakėlimo kuopos taipgi ir 
dvasiškijai atsistojimu ir gausiu 
delnų plojimu.

L.D.S.' 13 kp. netik aukauja už
dirbtus pinigus šelpdama našlai
čius, bet ir tėvynės reikalus ne
užmiršta, iš kasos paskyrė $10.00 
į T. F. Svarstyta apie pakėlimą 
mėnesinių, nutarta pakelti 5c. 
viršaus ir visi pinigai kad butų 
siunčiami Centrui už organą. Tai 
dabar visi nariai turės mokėti po 
30e. į mėnesį vieton 25c. ir į 
streikierių fondą 25 c. ant metų. 
Už tai gaus laikraštį “Darbinin
ką” tris kartus į savaitę ir puikų 
L.D.S. Kalendorių. L.D.S. 13 kp. 
kviečia visus jaunikaičius ir mer
gaites rašytis prie 13 kp.

K. Driža.

MONTELLO, MASS, 
Pramoga.

14 d. vasario šv. Roko salė
je buvo linksmas vakarėlis ir 
šokiai. Publikos atsilankė la
bai daug, ypač jaunuomenės.

15 d. vasario buvo surengtas 
labai įspūdingas vakaras, kur 
publikos buvo atsilankę apie 
5C<0 ir visi buvo užganėdinti. 
Sulošta “Piktoji Gudrybė.” 
Aktoriai buvo: Teofilė Aksci- 
nienė, A. Visciniutė, Rozalija 
Svietkuitė, Juzė Kraulalienė. 
Savo užduotis atliko kogeriau- 
sia. Antras veikaliukas buvo 
sulošta šių ypatų: J. Cesnulevi- 
čia, V. Kodyčia, A. Jermala- 
vičia, J. Kasieciukė, A. Kašė- 
tukė, S. Jermalavičiukė, Nelė 
Jarmalavičiukė, M. Sinkevi- 
čiukė, Nors čia buvo ir jaunos 
aktorkos, bet pasirodė tikros 
lietuvaitės vytės. Bet kas 
mums montelliečiams yra link
smiausia, tai kad mūsų jauni
mas pradėjo veikti ir spiestis į 
krūvą prie Vyčių pirmos kuo
pos. Žadam ir tikim, kad iki 
gegužio mėnesio užaugsim iki 
300 narių. Turim gerų veikė
jų ir įsteigę knygyną. Randa
si šv. Roko svetainėje visokių 
lietuviškų katalikiškų laikraš
čių.

Tai-gi brangus mūsų Mon- 
tello jaunime, kurie dar ne- 
prigulit prie Vyčių pirmos 
kuopos, tai spieskitės prie ši
tos brangios organizacijos. Tik 
vieni vyčiai gali publiką užga
nėdinti ir palinksmint su savo 
gražiais vakarais.

17 d. vasario Užgavėnių va
karą surengė vyčiai. Buvo 
gražu ir linksma. Tarpe vy- 
čių daug čia gimusio jaunimo 
ir visi uoliai darbuojasi. Tik 
reikia, kad dar neprigulintie- 
ji prisidėtų. Didelė mums pa- 
gelba yra mūsų mylimas kle
bonas, kurs taip prielankus 
jaunimui ir visam lietuvių ge
ram veikimui.

Montello visuomenė laikė 
mitingą apie mažų vaikelių 
vasarinę mokyklą . Nubalsuo
ta tas pats mokytojas Juozas 
Kazlauskas. Tai-gi gerbiamie
ji kurių vaikelių turite galėsi
te pasinaudoti juos pralavinti, 
kaip pereitais metais. Draugi
jos nubalsavo prisidėt, kaipo 
šv. Kazimiero draugija, N. P. 
P. Švč. Moterų Dr-ja visos na
rės ir nariai po 25c.
•

NE W ARK, N. J.
Tautos Fondo 1-mo skyriaus 

ant praeito metinio susirinki
mo, tapo išrinkta nauja valdy
ba: pirm. A. Masandukas, vi
ce-pirm. K. Krūmėnas, prot. 
rašt. V. Boreika, finansų rašt. 
J. Kuisis, ižd. B. Vaškevičiu- 
tė.

Susirinkimai atbūna kas tre
čią pėtnyčią kiekvieno mėne
sio. Sekantis susirinkimas at
sibus vasario 20 d. Tai-gi 
gerbiamieji T. Fondo nariai 
(ypač tie, kurie atsilikę), mel
džiam ateiti ir užsimokėti sa
vo mėnesinę duoklę. Ir tie, 
kurie dar neprigulit prie Tau
tos Fondo, meldžiam ateiti ir 
prisirašyti. Atsiminkime kad 
dar Tėvynei laisvė neiškovota, 
dar daug darbo ir pinigų tei
kia. Ir atsiminkim tą, kad ku
rie niekuom nebus prisidėję 
prie Lietuvai laisvės išgavimo, 
tie negaus pasporto į Lietuvą 
važiuot.

V. Boreika, Prot. Rašt. 
Persergėjimas.

Čia pas tūlą moterį, dienos 
laike, kada vyrai buvo išėję į 
darbą, atėjo koks tai sportelis. 
Pasisakė jog esąs Fire Insu- 
rance inspektorius ir kad jam 
reikią apžiūrėt rakandus ir 
drapanas. Moteris nieko blo
go nemanydama, leido viską 
viską apžiūrėt. Dar liepė pa- 
lasus suieškot ir rendos mokė
jimo korčiukę, nes jis turįs 
viską surašyt. Kada “inspek
torius” išėjo, už tūlo laiko 
mteris pasigedo, kad pinigų 

| nebėra. Laimė kad nedaug te- 
, buvo. Tai pamokinimas ki
toms, kad nuo panašių pauk
ščių apsisaugotų.

V. Boreika.

Giliausios upės tykiausia 
tekal

Vieni nuodai - pagydomi

WESTFIELD, MASS.
Vasario 3 dieną buvo prakal

bos kun. P. Saurusaičio tik ką 
sugrįžusio iš Lietuvos. Kalbė
jo dviem atvejais suviršum dvi 
valandi. Prakalbos tarpe bu
vo renkamos aukos, išviso su
rinkta $22.65. Sulig atsilan
kiusią žmonių skaičiaus tai vi
sai nedaug auką. Bet jeigu 
kalbėtojas būtą daugiau kal
bėjęs apie Lietuvą ir geriau 
nušvietęs jos reikalus, o ne a- 
pie savo kelionę ir savo priva
tinius reikalus, auką būtą bu
vę daug daugiau. Stambesniae 
aukas šie sudėjo: V. M. Mas- 
lauskas $2.00; po $1.00: A. 
Dvareckas, J. Bartkus, M. Oi-

BRIGEPORT, CONN.
Lietuvią veikimas paskolos 

boną reikale.
Šią savaitę beskaitydamas 

lietuvių laikraščius, patėmijau 
stambią klaidą padarytą kas- 
link stoties valdybos. Jau bu
vau rašęs apie tą dalyką net 
keliuose laikraščiuose, bet ma
tyti, kad tas dalykas negana 
aiškus. Kad nepakenkus pa
skolos darbui ir nesukėlus tar
pe žmonių abejonės, privers
tas esu dar pakartotf apie sto
ties valdybąį

19 d. sausio įvyko Bridge- 
porto lietuvią visuomeniškas 
susirinkimas, kurį sušaukė 
Tautos ir Neprigulmybės Fon
dą skyriai Parapijos svetainė
je Park Avė. Dalyvaujant di
deliam skaičiui atstovą nuo dr- 
ją bei kuopą, o taip-gi ir pa
vienių prisidėjusią tame va
kare, likosi išrinkta per slap
tą nubalsavimą stoties valdyba 
į kurią pateko sekanti asme
nys: pirm. P. Milerius, I vice- 
pirm. A. Velečkis, H vice-pirm. 
M. Kavaliauskas, rašt. Juozas 
Ragickas, pavaduotojas Aug. 
Sapiega, kas. J. L. Dūlbis, 
kasos globėjai gerb. kun. M. 
Pankus ir R. Tamulevičia. ši 
komisija yra pas mus vienintė- 
lė, kuri veikia Lietuvos pasko
los boną pardavinėjimo reika
luose. Ši komisija susideda iš



<Lr- jq bei kuopi) atstovą sekan
čią draugiją: Šv. Jurgio K. 
dr-jos, šv. Kazimiero dr-jos, 
Lietuvos Jaunuomenės dr-jos, 
D. L. K Vytauto dr-jos, T. 
Fondo skyriaus ir daug kitą. 
Tad rodosi, kad visiems turė
tą būt aišku komiteto tikru
mas, nes jis turi užtikrinimą 
iš Lietuvos Misijos Centro raš
tinės veikti po Brodgeporto 
koloniją pardavinėjime Doną.

Komisijos veikimas sekan
tis: 28 d. sausio turėjo antrą 
susirinkimą, kuriame nutarė 
tarp kitą nutarimą sekančius. 
Kad stoties valdyba areikalau- 
tą iš centro subskripciją kny- 
gučią ir kitą reikalingą dalyką 
prie pardavinėjimo Lietuvos 
paskolos boną. Nutarė kad 
kreiptis pas žydą žymesnias y- 
patas, kad tie paagituotu sa
vuosius prie pirkimo boną. 
Nutarė priimti Lietuvos Misi
ją iškilmingai. Abiems dar
bams išrinkta komisijos. Nu
tarė kad kasininkas Juozas L. 
Dulbis- pasistatytą privatišką 
kauciją $10.000.00. Paskirta 
C entrale stotis pas kasininką 
J. L. Dulbį ofise 11 Waller PI., 
Bridgeport. Vasario 5 d. laikė 
susirinkimą, kuriame pranešė 
raštininkas, kad reikalauti 
dalykai jau yra gauti. Komi
siją raportai Užgiri j. Presos 
komisijos raportas užgirius, y- 
pač p-lią M. Valečkiutė ir J. 
Plokščiutės, kurios parašė į 
anglu laikraščius žinutę apie 
komisijos veikimą ir apie pa
čią misiją. Būtu labai geisti
na, kad ir daugiaus lietuvai
čiu prisidėtą prie tautos dar
bą. Dar kartą kviečiame kaip 
moteris taip ir merginas imti 
dalyvumą tame darbe, nes pas
kui bus sarmata.

Daugumas žmonią nori žino
ti Stoties Valdybos antrašu, 
tad čia pdauodu: Pirm. P. Mi
lerius, 587 Broad St., Rašt. J. 
Ragickas, 36 Summer St., Kas. 
J. L. Dulbis, 11 Waller PI. 
Paskolos Boną stotis 11 AValler 
PI. Kasos Globėjas kun. M. A. 
Pankus, 443 Park Avė. Pas jį 
galima užsirašyti Lietuvos pa
skolos boną. Kitą valdybos 
narni dėti antrašus nematau 
reikalo. Pas šią komisiją gau
site visokias informacijas ir 
patarimus. Lai nesiranda nei 
vieno lietuvio, kuris nebūtą 
pirkęs Lietuvos paskolos bo
ną.

Presos Komiisjos narys
j. ,J. Š.

C. BROOKLYN, N. Y.

Vasario 15 d. sekmadienyj 8 
vai. vakare, šv. Jurgio parap. sa
lėj buvo prakalbos. Kalbėjo gerb. 
kun. P. Saurusaitis, nesenai su
grįžęs iš Lietuvos. Daug papasa
kojo apie nesYnagumus ir vargą 
kelionėje, tai pamokinimas grįž
tantiems Lietuvon. Daug papa
sakojo apie mus brangią tėvynę 
Lietuvą ir vargus musą brolių ir 
sesučių, apie Lietuvos karžygius, 
ju drąsą. Vėliau pasakė kokiu 
tikslu grįžo taip greit į Ameriką, 
kad Lietuvos našlaičių sušelpimui 
tikslu. Parodė atvežtus paveiks
lus iš Lietuvos, Kauno našlaičių 
prieglaudos namus, dabartinius 
Lietuvos pinigus ir paskolos Bo
nus. Vėliaus atsiliepė vardu Lie
tuvos našlaičių, kurie meldžia iš 
amerikiečių pagelbos.

Nors neskaitlingai buvo susi
rinkę ant prakalbų, bet visi at
jautė Lietuvos našlaičiams ir su- 
aukavo $50.80.

Ant rytojaus pirmadienio va
kare kalbėjo K. Krušinskas, šios 
prakalbos buvo surengtos paminė
jimo dviejų metų sukaktuvių tė
vynės Lietuvos pasiskelbimo lais
va ir Neprigulminga.

Kalbėtoja^ aiškiai nurodė tos 
dienos svarbą ir musų brolių pa
sišventimą kovoje už tautą ir Tė
vynę. Baigiant prakalbą kalbėto
jas ragino užsirašyti Lietuvos Pa
skolos Bonus. Bonų išparduota 
už $450.00.

Vienas nemalonus dalykas, tai 

du vaikezai tyčiomis sumušė kokią 
ten bonkutę ir paleido nemalonų 
kvapą visoj salėj, toki vaikezai 
kitą kartą bus areštuojami.

Kareivis.

LEWIST0N, ME. 
Linksmas vakaras.

Vasario 14 d. A.L.R.K. Mote
rą Są-gos 6 kuopa buvo surengus 
paskutinį balių prieš užgavėnes. 
Baliaus programas buvo gana pui
kus nes susidėjo daugiausia iš 
dainų, kurias lewistonieeiai užvis 
labiausia mėgsta.

Kp. pirm, p-lė B. Mitkaitė ati
darydama programą paaiškino jo 
turinį. Padainavo duetą “Tėvy
nė dainoss” p-lės Z. Rimaitė ir 
A. Petrošaitė pianu akomponuų,- 
jant S. Bugnavičiui, jų dainavi
mas publikai labai patiko ir buvo 
atšauktos atkartoti. Eiles “Naš
laitės skundos” puikiai pasakė p- 
lė E. Sinkaitė, dainavo solo S. Būg
ną vičius “Sunku gyventi.” Jis 
gabus dainininkas, buvo atšauk
tas atkartoti. Dialogą “Susipra
to” pasakė poni Z. Norbutienė ir 
p-lė B. Ivaškiutė, čia tai turiu 
pastebėti, kad p-ni Z. Norbutienė 
pirmą kartą dalyvavo, bet savo 
užduotį atliko pagirtinai.

Duetą “Kur gimęs, augęs, ar 
ne Lietuvoj” puikiai padainavo 
p-ni M. Lukoševičienė ir p-lė E. 
Sinkaitė, taipgi buvo atšauktos. 
Eiles “Paliaukim broliai vaitoti 
šiandieną” pasakė Br. Ivaškiutė. 
Dainavo p-lė E. Sinkaitė “Šėriau 
žirgelį” buvo atšaukta antru kar
tu, duetą padainavo p-lės Z. Ri
maitė ir M. Barnotaitė “Močiute 
mano” pianu pritariant p. S. Bu
gnavičiui, atšauktos antru kartu.

Programas nusisekė puikiai.
Turiu ištarti ačiū p. S. Bugna

vičiui už mokinimą dainuoti ir 
taipgi visiems dainininkams už 
prisidėjimą prie programo.

Atsilankiusieji visi buvo užga
nėdinti. Po Velykų rengiama iš
tisa eilė panašių pasilinksminimų.

* Bronė I-tė.

PHILADELPHIA, PA.
Atsišaukimas į Phila. Lietuvius.

Broliai ir sesutės, jau artinasi 
diena priėmimo Lietuvos finansi
nės Misijos. Taigi mes lietuviai 
ir lietuvaitės bukim prisirengę,kad 
galėtumėm pasirodyti Lietuvos 
Misijai, jog mes jos laukėm ir 
norim priimti kaipo Lietuvos ats
tovus. Misija mus atlankys 22 
ir 23 d.d. Atminkim, jog Lie
tuva musų visų tėvynė, tad ir 
stokim visi ją gelbėti. Brolau ir 
sesute, jau švinta saulutė tėvynės 
padangėj, jau slenka tiršti debe
siai, kurie per taip ilgą laiką niau
kė Lietuvos padangę.

Kviečiu visus, kaip atsilankys 
Lietuvos Misija, nesigailėkit, sko- 
linkit šimtines, atminkit, jog 
musų karžygiai savo gyvybę au
koja už tėvynės laisvę. Lai ne
siranda tarpe musų nei vieno, ku
ris neprisidėtij prie to darbo.

K. Driža.

CICERO, ILL.
Paliokai durnavoja.

Westem Electrie dirbtuvėj vie
na palioke pribėgus prie lietuvai
tės ir sako: tu negerai dirbi, ir 
nubėgus prie užveizdos apskundė. 
Užveizda atėjęs rado viską gerai, 
nuėjo. Kiek palaukus palioke 
vėl pribėgo prie lietuvaitės'ir pra
dėjo mušti, pamačius perdėtinė 
perskyrė.

To neužteko. Per naktį pa
lioke taip inkaito, kad vos tik su
laukus ryto ir atėjus į dirbtuvę 
puolėsi prie tos pačios lietuvaitės 
mušti, bet lietuvaitė paliokę taip 
puikiai pasveikino uždedama to
kią didelę nosį, kuri atrodė kaip 
agurkas už trečioką. Paliokė nei 
nepasijuto kaip nubėgo prie už
veizdos, kuris pasišaukęs lietu
vaitę paklausė kame dalykas? Šį 
atsakė: Jį mane vakar mušė, šį 
rytą aš atsilyginau, tai dabar e- 
sam lygios. Dar pridūrė: man 
gėda, kad tas atsitiko, bet kad 
jį to norėjo tai ir gavo. Užveiz
da nusijuokė ir liepė eit dirbt, o 
paliokė turėjo nešioti nosį, bet 
daugiau nedrįso kabintis.

Až parašiau.

WATERBURY, CONN.

Vas. 8, 1920, šv. Juozapo pa
rapijos choras turėjo koncertą Po
lis teatre. Dar pirmą kartą Wa- 
terburio lietuviai išgirdo tokį kon
certą po vadovyste musų naujo 
vargonininko J. Siaurio, kuris ne

senai čia atvyko, bet žmonės pa
matė didelę permainą.

Lygiai buvo 2:20 uždanga pa
sikėlė ir visi choristai pasirodė 
ant estrados, visos merginos bal
tai pasipuošusios priešais sėdėjo, o 
užpakalyj vyrai, sėdynės buvo 
apdengtos žaliai, tas viskas darė 
malonų įspūdį.

Pirmiausia užtraukė Amerikos 
ir Lietuvos imnus, paskui. “ Lie
tuviais esame gimę,” dirigavo J. 
Siauris, akomponavo G. Miknai- 
čiutė, kuri begalo žmonėms pati
ko. Buvo kaip ir rauda “Oi, oi, 
Dieve.”

Prasidėjo duetai “Tėvynės mei
lė nemari,” dainavo S. Saurienė 
ir O. Šaliunienė, dar pirmą sykį 
man teko išgirsti šią dainą, kaip 
žodžiai taip meliodija labai graži, 
ir užvis geriausia, kad labai gra
žiai sudainavo. Antras duetas bu
vo “Spragilų daina,” taipgi gerai 
atliko S. Saurienė ir O. Šaliunie
nė, turėjo atkartoti, publika ne
davė ramumo.

Buvo solo Jurgio Kazlausko, 
dainavo šias daineles: “Jojau die
ną,” “Vai varge varge” ir “Pa
mylėjau vakar.” Nors jo kalba 
lietuviškai nelabai aiški, bet la
bai gerą ir išlavintą turi balsą ir 
tik pasidžiaugti galima, kad su 
lietuviais išvien dalivauja nors y- 
ra čia gimęs ir augęs, ir vienas 
iš geriausių dainininkų.

Choras užtraukė tris daineles: 
“Lėk sakalėli,” “Kareivių dai
na” ir “Žaliuok rūtele.”

Solo ponios S. Saurienės, “Lop- 
šynė daina” ir “Eisiu mamai pa
sakysiu.” S. Saurienė atvažiavus 
į Waterburv pralinksmino visus su 
savo balseliu, taip žmonėms pa
tiko, kad turėjo ką nors tokio 
viršaus padainuoti, tad padaina
vo “Prirodino seni žmonės.”

Kvartetas susidėjo iš O. Ston
kienės, S. Saurienės, O. Šaliunie- 
nės ir G. Miknevičiutės sudainavo 
“Aras” ir “Močiute piano,” la
bai gerai išėjo.

Choras vėl užtraukė: “Musų 
Dirva,” “Vanagėlis tupėjo” ir 
“Pasėjau kanapę.” Tai buvo už
baiga pirmos dalies programo.

Antra dalis susidėjo iš giesmių, 
kuri trukšmingai užsibaigė su Ma- 
gnificat.

Jeigu kada AVaterburis buvo 
pasilikęs nuo kitų kolonijų su 
choru, bet dabar galima drąsiai 
sakyti, kad už trumpo laiko tu
rės geriausį ehorą iš visų Ameri
kos lietuvių.

Iš Publikos.

PHILADELPHIA, PA.
, Gerai nusisekė.

Vasario 8 d., 8 vai. vakare L.
D. S. 13 kp. statė scenoje du vei
kalu: “Šv. Jonas Krikštytojas” 
ir “Gudri Našlė.” Vfei aktoriai 
atliko savo užduotis gerai.

Pelnas skiriamas sušelpimui 
našlaičių, kuriuos užlaiko vietos 
lietuviai. Juos prižiūri ir auklė
ja Seserys. Daugelis lietuvių at
jaučia ir aukauja kaip dr-jos taip 
ir pavieniai.

Bet atsiranda ir tokių, kurie 
trugdo tam šventam darbui. Iš
girdę, kad L.D.S. 13 kp. surengė 
vakarėlį našlaičių naudai. Davė 
žinią policijai, kad nepavelvtų, 
policija gavus įsakymą, uždrau
džia, bet vargais negalais gerb. 
klebonas kun. J. J. Kaulakis ir J. 
Pranckunas gavo leidimą tik ne
buvo galima daryt įžangos tikie- 
tus.

Žmonių prisirinko pilna salė. 
,Buvo renkamos aukos, kuriu su
rinkta $105.63.

Tad pinigų įplaukė daugiau ne
gu tikėtasi.

L.D.S. 13 kp. Rep.

RACINE, WISC.
Mes Raciniečiai lietuviai nuo 

sudarymo Liet. L. P. Bonų s'oties 
iki šiol savo veikimo negarsinom, 
bet dabar pradedame darbą.

Gruodžio 30 d. buvo pirmuti
nis susirinkimas sudarymui sto
ties. Pirmutiniame susirinkime 
dalivavo 8 draugijos ir tapo suda
ryta stotis pardavinėjimui Liet. 
L. Pask. Bonų. Išrinkta valdyba 
iš šių ypatų: Pirm. — Ant Val- 
čiukas, sekr. — Mart. Kasparai
tis, ižd. — Juozas Lazdauskas.

Pirmutiniam susir. .buvo pada
lyta keletas gan svarbių nutari
mų. Nutarta, kad valdyba su
rastų vietą susirinkimas, kad pa
kviesti visas dr-jas bei kuopas, 
kurios dar neprisiuntė atstovų. 
Dr-jų pakvietimui išrinkta komi
sija iš P. Juškos, P. Karaliaus.

Dabartinis mūsų adresas yra:

414 BROADWAY,

PRANEŠAME
Kad iš priežasties spartaus augimo mū

sų biznio buvome priversti persikelti į di
desnę vietą.
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UTHUANIAN SALES CORPORATION,
(Lietuvių Prekybos Bendrovė)

BOSTON 27, MASS.
t

APDOVANOK SAVO GIMINES LAIKRAŠČIU “DARBININKU.” “DARBININ
KAS” Į LIETUVĄ METAMS 3 SYKIUS į SAVAITĘ $5.00. VIEN TIK SUBA 
TOS NUMERIS METAMS $2.50.

Nutarta,- kad pranešti L, 
kad mes sudarėm stotį ir turim 
valdybą, kad prisiųstų reikalin
gas informacijas kaip tai ženkle
lius ir kvitų knygutes.

Antras susir. buvo* sušauktas 
kaip gauta iš Centro Liet. Misi
jos ženkleliai su kvitomis. Susi
rinkimas įvyko sausio 19 d. Su
silaukta daug daugiau pritarėjų, 
prisiuntė dvi kuopos savo atsto
vus T. M. D. 121 kp. ir L. G. D. 
15 skyrius. Atstovų skaičius pa
sidaugino keturiais. Šiame susir. 
valdyba pranešė, kad susirinki
mams vietą suradę šv. Kaz. para
pijos salėj. Kom. užkvietimo dr- 
jų raportavo, kad dr-ja pasivadi
nus “Lietuvos Broliij ir Seserų” 
atsisakė dalyvauti pardavinėjime 
Bonų. Nutarta daugiaus kvies
lių į dr-jas nesiųsti, kurios norės, . 
tos atsiųs atstovus ir prisidės prie 
bendro darbo.

Sekr. pranešė, kad gavęs žen
klelius ir kvitas. Nutarta, kad 
tol nepradėti pardavinėti, kol 
iždininkas neužsistatys kaucijos. 
Nutarta, kad iždin. užstatytų kau
ciją $5,000.00.

Nutarta taipgi, kad susirinki
mus laikyti sykį į savaitę pirma
dienio vakarais.

Trečias susir. buvo laikomas 
sausio 26 d. Padarytas nutari- 
mas, kad išnešti protestą prieš 
tas lietuviškas organizacijas, ku
rios negana, kad neprisideda, bet 
dar trukdo bonų pardavinėjime. 
Nutarta, kad protestas butų pas
kelbtas lietuviškuose ir vietiniuos 
angliškuose laikraščiuose.

Ketvirtas susir. buvo vasario 2 
d. Su šiuom sus. pradėtas dar
bas pardavinėti bonus. Iždinin
kas pristatė kauciją $5,000.

Išrinkta 4 poros pardavinėto
jų ir miestas padalintas į keturias 
dalis, kiekvienai porai pardavi
nėtojų paskirta dalis miesto. Iš
rinkta šios ypatos:

Žiemių pirma dalis miesto nuo 
Statė St. Rafolas Karpavičius ir 
Jonas Tauskela.

Antra žiemių pusė nuo Statė 
St. iki 6-th St. Valčiukas ir F. An
drijauskas.

Pirma pietų miesto dalis nuo 
6-tos iki 14-tai gatvei Antanas 
Gudžuinas ir Martynas Kasparai
tis. /

Antra pietį! dalis nuo 14-tos 
iki Case dirbtuvės pardavinės Juo
zas Ugenskis ir Povilas Sinkus.

Visi Raeino lietuviai atkreipki
te atidą ir priimkite pardavėjus, 
kurie pas jus lankysis, pirkit L. 
P. Bonus.

Reikale bonų kreipkitės prie 
stoties ižd. Juozo Lazdausko, 
Park Avė.

Liet. Šv. Kaz. parap. salėj 
landos nuo ryto 9:00 A. M.
10:30 P. M. kiekvieną dieną taip
gi ir šventadieniais po pamaldų.

Pradžia jau padaryta per vie
ną vakarą išpirkta netoli $2,000. 

Musų broliai tėvynėj lieja krau
ją ir guldo galvas gindami tėvynę 
nuo priešų, mes padėkime jiems 
pirkdami Lietuvos Paskolos Bo
nus.
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Sekr. M. Kasparaitis.

PHILADELPHIA, PA. 
Aukos Tautos Fondui.

Vietinis T. Fondo skyrius atsi
šaukė į draugijas bei kuopas, kad 
paaukautų į Kalėdinį T. F. Au
kavo sekančios dr-jos: Šv. Ka
zimiero Karalaičio $25.00; Šv. 
Mikolo Arhan. $25.00; L.D.S. 13 
kp. $10.00; L. Vyčių kp. $10.00, 
mėnesinės mokestys $11.50; Mag. 
Veličkienė $5.00. Viso $86.50.

Apgailėtina, kad ne visos dr- 
jos į tai atsiliepė. Kitos teisina
si, kad nei laišką negavę, keno 
tame kaltė?

T. F. 21 skyr. rašt. K. Driža.

KRIAUČIŲ ATYDAI
Sutverta ir inkorporuo

ta ant $50.000 kapitalo 
Rūbsiuvią Bendrovė.

Visi kriaučiai ir dirbtu
vių vedėjai malonėkite at
sišaukti kad, išvien ben
dromis spėkomis sukėlus 
kapitalą ir protiškas jie- 
gas uždėjimui dirbtuvių 
čionai ir Lietuvoje.

Rašykit:—
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Vienoj rankoj laiko ak
menį, kita ištiesia duoną.

* * *

Viena ranka glosto, kita 
gnybia.

Į LIETUVĄ UŽRAŠYK VIENINTELĮ 
DARBININKŲ LAIKRAŠTĮ

“DARBININKĄ.” .
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 

VALDYBOS ADRESAI 
BOSTON, MASS.

Pirmininkas—
Motiejus Versiackas, 

105 Silver Street,
So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm.—
So. Boston, Mass. 

Mikolas Zarkauskas,
128 Bowen Street, 

Prot. Raštininkas—
Juozapas Vinkevičius,

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

Finansų Raštininkas—
Juozas Kavaliauskas, 

209 E. Cottage St.,
Dorchester, Mass. 

Kasierius—
Andriejus Zalieckas, 

140 W. Sixth Street,
So. Boston, Mass. 

Maršalka—
Antanas Gruodis, 

550 Medford St., 
Charlestown, Mass.

D. L. K. Keistučio Draugija i 
Boston. Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėneio 3-čią 
vai. po pietą po num. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

Šis paveikslėlis aiškiai liudija, kad ne tik 
liaudis, bet ir Lietuvos viršininkai noriai skai
to ir gėrisi laikraščiu “Darbininku.”

Iš dešinės yra Senapilės viršininkas Am- 
brozevičius; iš kairės Marijampolės Apskričio 
kamandantas Skučas.

“DARBININKAS” Į LIETUVĄ
METAMS PENKI DOLERIAI.

Užrašyk dabar!
“DARBININKAS,”

242-244 W. Broadway, South Boston 27.

Mūsą kainos auksiną nupigintos ir yra tokios:

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pa

siųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?
Kadangi tiek dang pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa

lengvėjo, kad dabar

100 auksinų $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 4.00 3,000 60.00
300 ,, 6.00 4,000 80.00
400 8.00 6,000 ,, 100.00
500 ,, 10.00 9,000 150.00

1,000 20.00 12,000 », . 200.00
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

Mes jau gauname kinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami j vienų 
mėnesj laiko.

Dėl platesnių informacijų rašyk tuojaus ant Sėmiau paduoto adreso. Jei nori tat gali pinigus 
mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.

UTHUANIAN SALES CORPORATION,
120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.



6 DARBININKAS

Misijos Pranešimas.
LIETUVOS ATSTOVY

BĖS PRANEŠIMAS.
Vasario 10 dienų š. m. A- 

merikos Anglų laikraščiuose 
patilpo gana ilgas matomai 
ofiacialis pranešimas delei 
nepripažinimo Lietuvos 
Valstybės ir kitų mažųjų 
valstybių, kurios faktinai 
yra nuo Rusijos atsiskyru
sios. Tame pranešime liko 
paskelbti du laišku Ameri
kos Vyriausybė (Statė De
partamento) prie Egzekuty- 
vio Amerikos Lietuvių Ko
miteto. Pabaigoj šio prane
šimo pasakoma jog Ameri
kos Valdžia tokios pat poli
tikos laikysis ir sulig kitų 
valstybių.

Šiame pranešime viena 
gera pusė, jog Lietuvos val
stybės pripažinimo klausi
mas liko išstumtas pirmon 
eilėn. Matomai jis yra pri
brendęs. Paskelbtieji laiš
kai primena apie tat, kaip 
į mūsų valstybę buvo pir
miau žiūrėta, bet gyvenimas 
bėga ir apie tat kaip bus to
liau, nieko aiškaus nepasa
koma. Mes tvirtai tikime 
jog susilauksime laiškų vi
sai kito turinio. Kad tai vei
kiau galėtų atsitikti, reikia 
visai nenustojus vilties, dar 
tvirčiau dirbti. Visas pri
pažinimo dalykas pridera 
nuo pačių Lietuvių ir jeigu 
tasai Lietuvos žmonių bal
sas yra ir bus tvirtu, jis bus, 
be jokios abejonės, išklausy
tas. Vienų sykį iškėlę savo 
vėliavų, turime jų ginti, gin
ti amžinai. Todėl nei ant va
landėlės tenekilsta abejonė 
Lietuvių širdyse. Męs esa
me tvirti—visa teisė su mu
mis.

VILEIŠIS,
Generalis Lietuvos Atstovas

LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLOS UŽGIRI- 

MAS.
Vasario 10 ir 11 dienose 

įvyko Pittsburge Katalikų 
Federacijos atstovų susirin
kimas. Vasario 11 dienų po 
piet į posėdį buvo atsilankęs 
Lietuvos atstovas J. Vilei
šis, kursai Lietuvos Valsty
bės vardu ilgesnėj prakal
boj išreiškė katalikų organi
zacijoms padėkų už visų jų 
atliktų ir atliekamų darbų 
Lietuvos Valstybės statyme 
ir jų visokiariopų pagelbų 
nukentėjusiems nuo karo. 
Savo prakalboje J. Vileišis 
nurodinėjo, jog prie dabar
tinių aplinkybių reikalingas 
yra sutartinas darbas visų 
srovių, kurios stovi už Lie
tuvos neprigulmybę ir jog 
nė viena atskira partija Lie
tuvoje šiuo momentu negali 
drįsti imti vadovavimo iš
imtinai ant savęs Lietuvos 
valstybės kuriamam j ame 
darbe. Nė viena partija nė
ra dabar dar taip stipri ir 
stojus darban viena partija 
sumažintų aktyvumų visų 
kitų, kurios stovi lygiu bū
du už Lietuvos nepriklauso
mybę,

Neatsižiūrint į partijinius 
skirtumus reikia surasti 
bendra elgimosi Unija, kuri 
būtų priimtina visoms gru
pėms, kurios kovoja už Lie
tuvos Valstybės nepriklau
somybę.

Tuo keliu tuo tarpu ban
do eiti Lietuvos valdva, tok
sai takas lygiu būdu veda
mas ir Lietuvos atstovybės 
Amerikoje. Eiti tuo taku 
nėra lengva tarp smagiai į- 
sivvravusių čion partijinių
ginčų, bet kito tako nėra, ir priešai susitaiko.

Lietuvos atstovo kalba bu
vo priimta gausiu delnų plo
jimu. Katalikų Federacija 
tolymesniame savo posėdyje 
užgyrė Lietuvs Laisvės pa
skolų, pasižadėdama jų rem
ti. Buvo paskui padaryta 
keletą pastabų delei to, kas 
reikia padaryti, kad pasko
la eitų sparčiai, bet pamati
niai visi buvo už paskolos 
rėmimų.

Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrius.

PAGELBEKIME LIETUVAI 
PIRKDAMI LIETUVOS 

PAŠTO ŽENKLUS.
Geriausias būdas pasiunti

mo pinigų Lietuvon, tai Lietu
vos Pašto Ženklai (markės), 
kurios yra atvežtos iš Lietu
vos, kad amerikiečiai nusipir
kę galėtų nusiųsti saviemsiems 
ne tik dėl laiškų, bet ir dides
nę sumų, pinigų vietoje.

Kiekvienas perkantis Lietu
vos Pašto ženklų nemažiau 
kaip už 5 auksinus ($1.25) gau
na paliūdiijmų, kurį nusiuntus 
Lietuvon kartu su Pašto žen
klais, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pinigais, Pašto arba Iž
dinės stotyse.

Paštaženkliai yra šitokių 
kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 
50 ir 60 skatikų, taip-gi po 3 
ir po 5 auksinus viena. (100 
skatikų sudaro auksinų). Par
siduoda po 25 centus už auksi-

Lietuvos Pašto ženklai par- 
siduos tik iki 31 d. kovo, 1920 
m. Mažiau kaip už vienų do
lerį markių nesiunčiame.

Reikalaukite vietiniuose T. 
Fondo skyriuose arba pas cen
tro sekretorių,

K. J. Krušinskas,
456 Grand Street,

Brooklyn, N. Y.

Akys nemato kas priešais 
yra, kuomet protas užimtas 
kitais reikalais.

* * *

Draugai virsta priešais,

LIETUVOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS RĖMĖJŲ 

KAMPELIS.

Dovanų reikale.

Daugumas yra laiškų gauta 
iš Liet. Raud. Kryž. Rėmėjų 
skyrių su prašymais prisiųsti 
jiems Lietuvos kareiviams do
vanoms baksiukus, bet esant 
dabartiniu laiku New Yorke 
blogam orui, kompanija dir
banti juos aiškinasi, kad ne
galinti suspėti netik mums, 
bet ir kitiems, pagal kontrak
tų padaryti. New Yorko mies
te komunikacija yra visai pra
sta, kad kaikuriose vietose ne
galime net prieiti. Tai-gi vi
sų- skyrių, kurie yra prisiun- 
tę užsakymus, prašome kan
trybės. Kaip tik tuos baksiu
kus gausime, tuojaus juos pa
gal reikalavimų ir pasiųsime.

Kaikurie paaiškinimai.

Daugumas Liet. Raud. Kr. 
Rem. skyrių klausia kokio di
dumo bus Jie kareiviams do
vanoms baksiukai. Taigi dar 
sykį paaiškiname, kad jie bus 
poperiniai. Ugio bus 8 coliai, 
pločio 6 coliai ir augščio 3 co
liai. Kada tie baksiukai bus 
supakuoti, tai reikės juos su
dėti į medines skrynias, 2 pė
dų pločio, 2 pėdų augščio ir 3 
pėdų ilgio ir jas kaip galima 
greitai prisiųsti Centran.

Būtij gerai, kad kiekvienas 
aukotojas vietoje dėti vilnones 
pirštines, indėtų porų šmotelių 
muilo, nes dabartiniu laiku 
kaip kartas Lietuvoje ir yra 
sunku gauti pastarojo.

Pirmieji visada pirmi.
Pagarsinus rinkimų dovanų 

Lietuvos kareiviams ir pa
siuntus skyriams paraginimus, 
kad pradėtų darbų, tai nuo tų 
skyrių, kurie visada su mielu 
noru darbuojasi tuojaus gauta 
atsakymai su prašymu prisiųs
ti jiems po kelis šimtus baksiu- 
kų, gi kurios kolionijos artai 
dėl gėdos arba dėlto, kad jų 
kas nepavadinti? neveikliomis, 
dirba Ilginai priverstos prie 
labdarystės darbo, iki šiol dar 
nėra davusios jokios žinios. 
Kaikurios jų ir tai didelių liet, 
kolionijų, nėra dar nič nieko

nuveikusios tėvynės varguolių 
šelpimui. Tai-gi jas ir kvie
čiame prie taip garbingo dar
bo tuojaus nieko nelaukiant 
prisidėti. Nenorime mes tų 
kolionijų išvardyti , nes tiki
mės, kad jos susipras ir pri
sidės prie nešimo pašalpos mū
sų broliams ir sesutėms Lietu
voje.

Gauti Pinigai.
Bėgyje pereitų trijų savaičių 

gauta pinigai iš sekančių lie
tuvių kolonijų:
Waterbury, Conn...........$75.00
Chicago Heights, BĮ. 300.00
Brooklyn, N. Y............ 2532.56
Chicago, BĮ. NS.............42.48
Chicago, 111.18 st............ 41.47
New York, N. Y............ 132.00
Chicago, BĮ. N. S............ 44.00
Norwood, Mass................ 33.45
Nashua, N. H................... 30.00
Milwaukee, Wis............ 290.00
Camp Holabird, Md.........50.00
Aurora, BĮ....................... 15.00
Duąuesne, Pa. .... ...........200.00
Pittsburgh, Pa................500.00
Westville, BĮ.................. 100.00
Reading, Pa..................... 58.55
Baltimore, Md. .............200.50
Pittsburgh, Pa................196.50
Henry, W. Va..................20.00
Duąuesne, Pa.................100.00
Cliester, Pa.......................50.00
C. Brooklyn, N. Y.......... 35.00
Gary, Ind.........................52.65
Racine, Wis.............. 60.00
Elizabeth, N. J................200.00
IVestemport, Md.............22.00
Niagara Falls, N. Y.......147.00
Rochester, N. Y............ 356.60
Cementon Green, N. Y. 2.00 
Collinsville, BĮ.................30.00

Visais Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų Draugijos 
reikalais visuomet kreipkitės 
pas
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X 1-

X
X
X
Xt
Tt
t
♦♦♦------------ -- --- ------- ------- - ----o-----

arba registruotame laiške šiuo adresu:
i '"L™

♦*♦242-244 W. Broadway,

J. Tumasonis, 
Liet. Raud. Kr. Rem.

Sekretorius,
456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Karė prieš ydas, 
su asmenimis.

taika

* * *
Geras prakalbininkas, bet 

blogas žmogus.

t ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ. ♦> 
j Su puikiais drobės apdarais tik...........................$1.50 «►
V Toji istoriška apysaka yra išversta visose kalbose ir bėga-

T 
T 
T t
X 
X 
X 
X 
X 
T 
X 
X --- - — . - A.

būsite užganėdinti ir dar savo draugams patarsite nusipirk- 
ti. t

Pasiskubinkite su užsakymu, nes tokios knygos greit par- J 
siduoda ir gali jų netekti. Pinigus siųskite “money order’iu” *j* 

“DARBININKAS,” |
tt. x>iu<mway, SO. BOStOll, 27, MaSS.

♦ 

a+a.a+aereCtiaMreertM

±uji isiuri8K.a apysaaa yra išversta visose Karnose ir Dega- 
lo visų branginama. Mes lietuviai ir-gi privalome branginti 
ir savo namuose turėti *

BEN-HUR begalo brangus veikalas, turi 472 puslapiu ir 
apie šimtą įvairių paveikslėlių.

KAS JOJE YRĄ?

KAS BUVO BEN-HUR?
Skaitydamas sužinosi kas buvo Ben-Hur ir kiti tuo laiku 

garsingi vyrai. Kaip Ben-Hur vedė į nukryžiavimo vietą Bal
tazarą, Esterą ir du Galiliečiu.

Mes kiekvienam “DARBININKO” skaitytojui pasiūlome 
tą knygą įsigyti, nes kainuoja tik $1.50 ir užtikrinam, kad

t* -k -k -k -k *Nuaa-Tone
I

Pasekme po 20 diena 
arba grąžiname jums 
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^; 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau
kėsi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketėjhnas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, s kišto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėte pirkti seses bonkutes, arba šešius menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes urnai sugrąžysime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes įmame riziką.

PRISIŲSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 22—537 South Dearbom St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu čionais $.......................ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

- ■ ■ ■ - I

I 
Paieškau Vinco Stakevičiaus ir ! 

pažystamų, Suv. rėd., Višakio Ru- ■ 
dos parap., Jankų valšč., Pilypų 
kaimo. Pirmiau gyveno apie Ty- 
rone, Pa. Meldžiu atsišaukti arba 
žinančių apie jį pranešti.

Andrius Maksvytis,
Bos 347

Millinocket, Me.

METAMS $1.50, PAVIENIAIS NUMERIAIS 15 CENTŲ. ADRESAS: “PER-
KŪNAS,” PUB. CO., 206 CARDONI AVĖ., DETROIT, MICH

Gatvė ir numeris

Miestas.......................

JAU TUOJ TRENKS “PERKŪNAS” NO. 2. ĮSIGYK NUO PIRMO NUMERIO.
Vardas ir pavardė

Nepaprasta Proga

~r

NEW YORK IR NEW JER- 
SEYS APSKRIČIO VAL

DYBOS ADRESAI.

Amerikos Lietuviams!
Pranas Raulinaitis iš Sasnavos 

par., Marijampolės apskr. paieš
ko savo brolių: Vlado Raulinai- 
čio (pradžioj karo gyvenusio Ma
hanoy City, Pa.) ir Stasio Rauli- 
naieio (gyv. Detroit, Mich.) Prašo 
jų pačių, jų šeimynos, giminių, 
draugų ar pažįstamų jam praneš
ti šiuo adresu: Fribourg, Suisse, 
Albertinum, Lituania. Iš kalno tą- 
ria širdingą ačių. Pranešu bro
liams, kad musų namiškiai sveiki, 
gyvi ir laukia žinių.”

Pirm. P. Pelutis,
88 Warwick St. 

Newark, N. J.
Vice-pirm. A Kazlas, 

56 New York Avė., 
Newark, N. J.

Rašt. Aug. J. Dymta, 
456-458 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
Organizatorius F. Savickas, 

238 Pine St., 
Elizabeth, N. J.

Kitų organizatorių nepaskel
biu, nes neturiu jų antrašų.

TEINGIAUSI A 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEKA.
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarą. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C St.,
South Boston, Mass.

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

Valstija.

bonki^

Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
Pasiūlo ant Pardavimo 

5000 serų 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas Kaune yra vienintelis Lietuvių 
Bankas sutvertas pramonės ir prekybos tikslams.
Lietuvos Valstybė valdo 2,500 serų, ir turi atstovą direktoriaie, kuris pri
žiūri banko veikimą.
L. Pramonės ir Prekybos Bankas nepaprastai greitai ir pasekmingai au
ga ir bujoja ir jau turi savo korespondentais užsieniuose sekančias įstai
gas:

1) Kopenhagene—Priva^Bank;
2) Stockholme—Enskilda Bank;
3) Berlyne—Bank Fnr Handel und Industrie;
4) Lausanne—(Šveicarijoje)—Banque Federale; ir
5) New Yorke—Lietuvos Atstatymo Bendrovė.

Per L. Pramonės ir Prekybos Banko skyrius yra siunčiami pinigai iš vi
sų šalių Lietuvon.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė L. Pramonės ir Prekybos Banke valdo 
2.500 šėrų ir turi du atstovu direktoriate.
Stokite į eiles su Lietuvos Valstybe ir su Lietuvos Atstatymo Bendrove 
ir pirkite tiek Lietuvos Pramonės ir Prekybos Banko šėrų, kiek tik iš
galite. Skubinkitės, nes tik 5.000 šėrų teturime.

Lithuanian Development Corporation
294 Eight Avė. aid 25th St, New York, N. Y



DARBININKAS

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

tėvynėn.

m

ŽIEMOS NAKTIS.

J. V. Kovas.

1xlO KYKLOJE.

TURTAS VIRŠ $125,000.00

8

J. V. K., .s.

TIKRAS ATSAKYMAS.

pagyrimas

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

■■■■

gali paan-

$4.00
$2.25
.5.00

dėkinga, kad manę 
Pasiilgau jumis vi- 
užpuolė mus nelai- 
kuri ir dabar siau-

J. V. K... s.

Aš tau sakiau ir sakysiu, 
N’imk pačios spalvuotos, 

Kurios nosis ir veidelis 
Su dažais nuklotas.

SUMANUS ATSAKY
MAS.

Neužpelnytas 
kenkia.

POMIRTINĖS:
$150 00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

Gerą daiktą 
trinti, net patretinti.

ką, dabar esu kareivis Neprigul- 
mingos Lietuvos ir džiaugiuosi iš 
to, kad ginu savo tėvynę, už ku
rią nesigailiu nei vargo, nei savo 
gyvybės.

Prisiųsk man savo fotografiją 
ir pasiųsk lietuviškų laikraščių iš 
Ameriko.

Sudiev mano mielas broli Ma
no adresas:
Veikiančioji armija,

Atskira Sapierų kuopa, 
Juozapas Šimuliunas.

8

Patylom visi apsvarstė tą 
dalyką, ir užsibaigė klausi- 

4s.

MT8TJS (Atbalsis).
Kad “aš” tik kūną žmogaus turėčia, 
Išvien, keliauti visur galėčia;
Nes iš manęs kalbų tiek byra, 
Kieį tik šiam pasaulyj jų yra.
Jau seniai visaip kalbėti aš moku; 
Visokių tautų kalbas, tokių ar tokių. 
Visiems pritarsiu ir atsakysiu.

Įspėkie, kas “aš?” tavęs prašysiu.
J. V. Kovas.

Leiskit į tėvynę,
Leiskit pas savus!

Ten pradžiugs krūtinė, 
Atgaivins jausmus!

Pirm, negu aušrelė
Skaisti užtekės, —

Mūsų ten dainelė 
Skardžiai suskambės.

Čia jausmai mūs žūva, 
Kalinė širdis...

Leiskit į Lietuvą — 
Akys ten nušvis!

Svetima padangė
Nemaloni, ne!..

Tėviškę mes brangią
Iv-gim vis sapne...

Leiskit į tėvynę,
Leiskit pas savus!

Ten pradžiugs krūtinė, 
Atgaivįs jausmus!..

Seniai nusileido 
Saulutė šviesioji,

Atėjo naktelė 
£alta. ta tamsioji.

Tik sušvilpė vėjas, 
Langai subraškėjo,

Ir viesulą šiaudus, 
Taršyti pradėjo.

TARSI, TO TIK REIKĖJO.
Mikas rugių pasisėjo, 
Pati rėkia: vikiai! —

— Ką dalysiu angelėli, 
Tegu bus ir vikiai. — 

Mikas žirnių pasisėjo, 
Pati šaukia: Grikiai!

— Ką darysiu balandėle, 
Tegu bus ir grikiai. — 

Mikas žuvų pažvejojo, 
Pati sako: — Varlės!

— Ką darysiu lakštutėle,
Tegu bus ir varlės. —

Mikas uogų prisirinko,
Pati sako:— Skirpstai!

— Ką darysiu gegužėle,
Tegu bus ir skirpstai. —

Miką, visaip, prisimynus
Jo pati šokino,

Bet ir Mikas susipratęs
Pačią pamokino'.

Sako: — Bracia, jei nenori 
Mano duonos valgyt,

Tad pradėsiu aš tau žandus,
Su brūzguliu skaldyt!.. — 

Tarsi, to tik ir reikėjo... 
Mikas apmalšino.

Ir prie liuobos baldų plauti 
Pačią pasodino.

Ir mėlynais ir raudonais, 
Veidai aplipyti,

O blakstienai pajuodavę 
Suodžiais nudažyti.

Pabaltavę kalkių dulkės, 
Visą burną dengia;

Juk prie tokios prisiglausti, 
Net ir širdis vengia.

Tokia nebus — ištikima 
Namų gaspadinė, 

Kuri gymį su spalvomis 
Esti pagadinus.

J. V. ftefapė. PIRK BONUS—BUS NAMAS.J. V.

Jurbarko mokykloje, aug- 
štesniuose skyriuose mokiniam 
mokytojas uždavė lekcijas iš 
geografijos, apie Europą.

Ant rytojaus kada prasidė
jo lekcijų kvotimas, Sausbalių 
Juozukas nyč nieko neatsakė, 
nebuvo prirengęs lekcijos Ta
da mokytojas rūščiai baudė už 
neprisirengimą gerai lekcijų, 
ir tinginiu išvadino, ir sako:

— Sausbalių Juozuk, dide
lis iš tavęs tinginys, kad lek
cijos neprisirengi ir nemoki at
sakyti. Ką-gi veikiai vakar 
vakare ?.. — Paklausė moky
tojas.

— Mokinausi visą vakarą ir 
mąsčiau. Galop man mintis 
atėjo, kad bereikalo mokytis 
dabartiniame laike Europos is
toriją, kadangi nežinia kokis 
bus Europos žemlapis ateityje. 
— Rimtai vaikas atsakė.

Mokytojas tik galvą pasika
sė, ir jis nieko nepasakė prie 
Juozuko pasiaiškinimo.

J. V. Kovas.

Mokytojas, ponas Rungas, 
sykį paklausė vaikų:

— Na, tu, Tupkuti, pasa
kyk, katras čia mokykloj tin
giniausiąs ?

— Nežinau. — Tykiai vai
kas atsakė.

— Nežinai!?.. Na, jeigu 
čia kurie nesimokina, nerašo, 
kurie dairosi į šalis, ir nieko 
neveikia.

— Nugi, tai ponas mokyto
jas taip daro. — Vaikas nesu
prasdamas atsakė.

J. V. K...s.

AIŠKIAI PASAKYTA.
Rungu močiutė baudė jau

ną savo anūkę, kad ji negra
žiai pasielgė susitikus savo te
tą, mat, dar kai kada, ir kvai
la pavadina, ir sako:

— Nastute, ar tai gražu ši
taip tau pasielgti?

— Močiute, ką-gi aš negra
žiai darau?

— Nugi, Blusonių tetutę, tu 
anuosyk kvaila pavadinai?.. 
Ar apgailestauji už tokį netin
kamą išsitarimą? — Rungienė 
paklaus?.

— Kur-gi neapgailestausi, o 
ypatingai kad tetutė kvaila y- 
ra.

— Tai tu ir vėl tą patį at
kartoji.

— Taip močiute; labai gai
la kad teta kvaila. — Rimtai 
atsakė mergaitė.

J. V. Šešupė.

Geri įstatymai yra pasek
mė blogų darbų.

• • •

Gailėtis niekadėjo reiškia ir mokytojas negalėtų giedoti, 
kenkti geriemsiems.

• • •

Pagelba suteikta geram m

BATAI IR ŽMONIJA
• e • » • • *

Vienas mokslinčius pasako
ja apie panašumą bato (čeba- 
to) ir žmonijos, šitaip:

Batas, turi padus, — žmo
nės taip-pat Bet skirtumas y- 
ra tokis: jei bato prasimynė 
padas, gali uždėti kitą, o žmo
gaus* jei prasimynė padas, lie
ka amžina skylė.

Batas, turi pasėkimą arba 
pamėgdžiojimą “veršio,” — o 
žmonių yra tokių, kurie visu 
kuom panašūs yra veršiams.

Batus, dažnai reikia tepti 
pritaikytu tepalu, kad būtų 
švarūs. — Žmonės taip-pat, y- 
pač gražioji pavadinta karta 
žmonių, tepa savo veidus ir ki
tas dalis kūno, kad būtų ne
švarūs, apsivėlę, apdulkėję.

Batai turi ausis, — žmonės 
taip-pat; naudojamos yra vie
nai: batą už ausies traukia ant 
kojos, — o žmogų u? ausies 
traukia, kad pastatyti ant ko
ji?-

Batai, dažnai būva purvini, 
blogame padėjime. — Žmonės 
taip-pat, daugumas voliojasi 
po purvyną, ypač kurie svai
galais savo protą temdina.

Batai, kai kada spaudžia, 
arba trina, — žmonės taip-pat. 
viens kitą spaudžia, dažnai 
viens kitą trina; vieni džiau
giasi, antri dejuoja.

Batai, būva storodžiai, stors- 
kūriai, — žmonės taip-pat, es
ti storžieviai, neapsitašę.

Batai, kai kuomet guli ne
nuvalyti, — žmonių labai daug 
yra neapsivaliusių.

Ištiesų, kad batai yra arti 
puanašumu, kaikuriems žmo
nėms.

NESUPRATO.
Kartą Pupkis nusivedė savo 

draugą į dirbtuvę, kuris pir
mu kartu tik tebuvo pamatęs 
dirbtuvės mašinas ir klausia:

— Ratai sukasi, tai sukasi 
smarkiai, bet pasakyk drauge, 
ko taip cypia ta mašina? Pa 
klausė draugas.

— Žioplas iš tavęs ir tiek. — 
Pasididžiuodamas Pupkis pa
sakė.

— Kaip tai žioplas?
— Nugi, veizdėk! Jeigu tau 

tiek ratų reiktų sukti, tai dar 
labiau cyptum.

NEI VIENA..
Prie vakaro atvangos, šne

kučiavo prieangy trys mergi
nos, ir vienas vaikinas; išto
lo buvo girdėti jų malonus kle- 
gėsis, linksmų kalbų.

Viena iš merginų, duoda 
tam vaikinui obuolį, ir sako:

— Na, Juozuk, perpiauk šį 
obuolį, pusę tu suvalgyk, o pu
sę duok mums kuriai iš tri
jų, kur tau gražiausia. —

Vaikinas suvalgė savo dalį, 
ir pažiūrėjęs į merginas, su
valgė ir antrą dalį.

Merginos jautėsi, kad jos 
nei viena Juozui nebuvo gra
ži.

Alksnėnų mokykloje, kartą 
mokytojas Kuproms klausia iš 
didesniųjų vaikų:

— Na, kuris man atsakys?.. 
Žuvis balsą ar tur, ar ne?

Vaikai lyg susimaišę, vieni 
sako netur, kiti sako tur.

— Na, tu Kankaliuk pasa
kyk, ar girdėjai kada žuvies 
balsą? — Paklausė mokytojas.

— Negirdėjau, ponas moky
tojau. Bet aš turiu vieną pa
stabą. Po vandeniu palindęs

Iš New Britam, Conn. B. Ma-\ 
' tulevičiutė gavo laišką nuo moti

nos, Suvalkų rėd., Seinų apskr., 
Būdviečio parap. Rašo:

Numylėta dukrele Broniute 
aš motinėlė esu gyva, kurios pa
ieškai per laišką. Mes gavom 
nuo tavęs laišką vieną ir atgal tau 
rašėm, antrą laišką gavom per 
kunigą J. Grajauską, trečią per 
kunigą K Radušį, Būdviečio kle
boną. Esu 
neužmiršai.
sų vaikeliai, 
minga karė,
čia. Užpuldinėja mus tėvynę vi
sokį neprieteliai ir Dievas žino 
kaip bus toliau. Prikentėjom 
daug išgąsčių ir baimės nuo šūvių 
ir kareivių, visokios ligos plati
nasi. Buvom išvaryti per penkias 
savaites iš namų, sugrįžę radom 
išnaikinta javus ir viską. Kad 
tu dukrele butum mačius kas da
rėsi, tai ne kartą būt prisėję ap
alpti.

Dabar Lietuvoj žmonės visai 
kitoki. Prapuolė meilė, išsipla
tino neapikanta, išnyko teiybė, 
prasiplatino apgavystė; viskas 
brangu, vienas nuo kito lupa 
kiek galėdami. Pereitą metą ru
gių kartis buvo 200 rub., dabar 
kaip sulaukėm naujų tai 100 rub. 
Matarijos aršinas 70 rub., pras
tos mat. 25 rub. Arklys 3,000, 
karvė 1,500. Ūkininkai, kurie tu
ri rugių parduot tai tur biednas 
žmogus labai prisigerint, kad gau
tų nusipirkti, prasimanė daryti 
degtinę, kuri neša didesnį pelną. 
Nors valdžia draudžia, bet jie 
nepaiso. Negaliu aprašyt kas de
dasi Lietuvoj, karė nesibaigia ir 
Dievas žino kada sulauksim ramiai 
pagyventi.

Maža sesers mergaitė 8 metų 
štai ką rašo: Numylėta tetute, 
aš Mikasiukė Kazlauskytė atsi
šaukiu į jus, jog aš jau paaugau, 
einu į mokyklą, vasarą einu į 
Būdvietį per atlaidus gėlelių bar
styti, bet man tetuke šlebutės ir 
raikščio trūksta, nes vieną tetu
rėjau tai jau išaugau. Trys me
tai kai barstau, malonėčiau, kad 
man prisiųstumėt jeigu galima. 
Karė pas mus viską išnaikino, kad 
negalima gauti nei nusipirkti.

Viso gero velijanti
M. Kazlauskytė.

Juozapas šimuliunas, Lietuvos 
kareivis rašo broliui Jurgiui Ši- 
muliunui:

Aš tarnauju Lietuvos kariuo
menėj, namie liko motina ir du 
broliu, tėvelis mirė 1915 metais. 
1914 m. brolį Povilą paėmė į rusų 
kariuomenę, apie jį nieko negir
dim, gal žuvęs?

Mane pašaukė į kariuomenę 
1919 m., 4 d. birželio, ik šiam 
laikui esu sveikas, tik nelinks
mas, nes musų tėvynę iš visų pu
sių apniko priešai ir nori, kad 
mes ir vėl jiems vergautumem.

Lietuvos kareiviai pasirengę 
mirti už tėvynę ir nepasiduos. Iš 
vienos pusės lenda į Lietuvą rusų 
bolševikai, iš kitos pusės lenkų 
legijonai, ponų nusamdyti, tre
čias priešas tai vokiečiai kolčaki- 
niai. Dabar aš stoviu ant lenkų 
fronto ir kariauju prieš lenkus.

Su šiuom laišku prisiunčia savo 
fotografiją, matysi kaip aš atro
dau, ir nors esu suvargęs, bet 
drąsiai ginu savo tėvynę nul prie
šų. Visą muštrą išmokau basas 
ir nuplyšęs. Dabar gavau drabu
žius. Mielas broli, išvažiuoda
mas palikai mana mažą piemenu-

Jurgis Linkus, Newark, N. J. 
gavo laišką nuo pusbrolio Petro 
Ušeilos, Suvalkų rėd., Punsko 
valšč., Kreivėnų kaimo. Rašo:

Pranešu tau mielas broli, kad 
laišką nuo tavęs apturėjom, ku
ris buvo rašytas 22 d. liepos pe
reitų metų, jis buvo nuvežtas į 
Lenkiją, todėl taip ilgai negavau. 
Perskaitęs laišką neužmigau per 
visą naktį. Suėjo 5 metai kaip 
mus tėvelis mirė o čia vėl beskai
tydamas laišką randu, kad ir Jo
nas mirė ir likau vienas. Bran
gus broli, laike karės daug var
go panešiau. Jurgį sumušė vo
kiečiai, kuris pasirgęs 18 d. mi
rė, Ona buvo ištekėjusi už Ma- 
kiavičiaus, jau bus 3 metai po 
Velykų kaip mirė, paliko 3 vai
kučius, ir mus 3 vaikai mirė lai
ke karės. Kaip klausi apie savo 
uošvius, tai jie mirė abu vienu 
sykiu. Pasirgo abudu 2 savaiti, 
uošvė mirė, nuvežė palaidoti į 
Punską, sugrįžę rado ir uošvį mi
rusį. Pereitus metus Punsko pa
rapijoj mirė 280 žmonių. Mirė 
Gavėnas, Vincas Agurkis ir Mo
tiejus Slaužis, visi jauni vyrai ir 
paliko jaunas pačiules.

1914 ir 15 metais buvau 2 kar
tu pašauktas į rusų kariuomenę, 
tai vos išsisukau pertai ir vargo 
daug panešiau. Rusai paėmė 2 
arkiu ir gyvulius išpiovė prieš 
išėjimą, vokiečiai dar blogiau 
pasielgė, paėmė 7 arklius, 5 na
mie augintus ir 2 pirktus be jokios 
atlyginimo ir dar kontribucijos 
reikėjo užsimokėt 500 mar.. Li
ko mums 2 karvės, iš katrų ir 
dabar maitinamės ir vienas šunia- 
lis, už kurį reikėjo užmokėt 30 
markių. Pradėjom kiek liuosiau 
kvėpuot, kaip štai ir vėl užslinko 
juodas debesys. Lenkai, už vi
sus blogiausi okupantai ima viską 
be atlyginimo...

Benevičius gavo laišką nuo bro
lio Juozo Benevičiaus. Tarp kit
ko rašo:

Du sūnūs paimti į kariuomenę. 
Joną paėmė gegužio mėn. o Alek
sandrą lapkričio. Jonas už maši
nistą atskiroj gelžkelio kuopoj, o 
Alek. pėstininkuos prie kulkosvi- 
džių, namie liko 6 maži vaikai, aš 
ligotas, dirbti mažai ką galiu. 
Per karę daug baisių nelaimių ir 
vargų iškentėjom. Vokiečiams u- 
žėmus Kauną iš mus atėmė ark
lį, už kurą buvau mokėjęs 150 ru
blių, jie paėmė be pinigų. Pe
reitais metais bėgant vokiečiams 
pirkau kitą, mokėjau 800 rub. 
Per žiemą šėriau, pavasaryj pa
dvėsė ir dabar neturiu arklio. Da
bar už arklį moka 2,000 arba 3,000 
ir daugiau rub. Pereitą žiemą 
mus užpuolė plėšikai ir norėjo vi
sus iššaudyt, vos atsiprašėm, kad 
gyvus paliktų. Kada vokiečiai 
ėmė Kauną, aš su visa šeimyna 
gyvenau Aleksote. Kulipkoms dūz
giant mes slėpėmės po tiltais ir į 
duobes, Dievas sergėjo, visa šei
myna likom sveiki. Visų perken
tėtų vargi] negaliu Tamstom apra
šyti Širdingai ačiū už jūsų laiš
kelį, mes labai džiaugiamės su
laukę. Meldžiam tankiai rašyti ir 
mes stengsimės jum šį tą parašy
ti. Viso gero velijantis, su pagar
ba M. Benevičius.

Petras ir Adom. Cickevičiai ga
vo laišką nuo motinos ir brolių 
Feliuko ir Levuko. Rašo:

Jūsų laišką gavom, už kurį 
tariam širdingai ačių. Mes esam 
sveiki ir gyvi, šiuom laiku musų 
gyvenimas nepavydėtinas, todėl, 
kad mes dabar gyvenam po palio
kais. Sunku buvo gyventi po 
vokiečiais, bet po lenkais dešimts 
kartų yra sunkiau, jie čia užėjo 
visai pliki, tai dabar jei tik pa
gauna žmogų ant kelio apsirengu
sį, tuojaus jį nulupa, o kuris ne
nor duoti savo drabužių, tą bai
siai sumuša arba ir kinžalą šonan 
įveria, apkrovė baisiausiom mo
kėsimi ir prisakė duoti javų nuo

“Darbininke 
apart žinių telpa 
naudingų straip
snių, eilių ir tt.

“DARBININKAS” patenkina savo skai
tytojus dar ir tuomi, kad gaunamas paskirtame 
laike.

“DARBININKAS” tinka kiekvienam lie
tuviui ir lietuvaitei nuo paprasčiausio darbinin
ko iki augščiausiai pakilusio inteligento.

“DARBININKAS” yra, pirmoje vietoje 
darbo žmonių užtarėjas.

“DARBININKĄ” leidžia darbo žmonės 
susispietę į Lietuvių Darbininku Sąjungą.

“DARBININKAS” eina 3 sykius į savai
tę: utarninkais, ketvergais 4 pusi., ir subato
mis 8 puslapių.

“Darbininko” prenumeratos kaina Suvienytose 
Valstijose arba Amerikoje:

Metams 3 sykius į savaitę....................
Pusei metų 3 sykius į savaitę .............
Bostone ir apylinkėj 3 sykius į savaitę .

Į Lietuvą arba Užrubežyje:
Metams 3 sykius į savaitę................................$5.00
Pusei metų 3 sykius į savaitę ........................ $2.75
Vieną sykį į savaitę metams........... ................ $2.50

Užsirašyk ir kitiems patark tą padaryti. 
Prenumeratą ir pinigus “money orderiu” 

arba čekiu siųsk šiuo adresu:

“DARBININKAS,”
242-244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

L

Apsidraudusiems nariams išmoka: PAŠALPOS
$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00

savaitėje.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike Įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį ”Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira > 
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

P. MULEVIČIUS
458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y.

dešimtinės po 4 pudus ir po 40 pū
dų bulvių nuo dešimtinės, taip, 
kad nei jokis ūkininkas negalės 
tiek duoti, nežinom kaip toliaus 
reikės gyventi, be to dar baisiau
sia areštuoja žmones, sodina ka
lėjiman arba areštuotus varo ang
lių kasyklosna. Nesenai buvo su
areštavę Joną Sabaitį ir Andrių 
Ciekevičių, Andrius pabėgo į lie
tuvių pusę, o Sabaitį paleido, tai 
matot koki geri ir garsus savo 
darbais lenkai.

Prašome kaip rašysit kitą laiš
ką aprašykit viską smulkiai.

Sveikinam Juozą Ciekevičių ir 
klausiam kodėl jisai nieko nerašo.

Viso pasaulio žinios tel
pančios “Darbininke” pa
tenkina kiekvieną skaity
toją dėlto, kad jie žino, 
jog tai teisingiausios ir 
naujausios žinios.

Geras laikraštis yra tik
riausias prietelius ir va
dovas. Būk viską žinan
čiu—skaityk ‘‘Darbinin
ką

m o g © iG a 1
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Uolus pradžioj, atšalęs 
pabaigoj.

• • •

Ką žmogus po prievarta 
padaro, to negalima rokuoti 
jo darbu.

• • •

Blogas darbas yra tikrai 
blogu, kuomet inten dja yra 
bloga.

• • •
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VIETINĖS ŽINIOS.
Advokatas F. J. Kalinaus

kas išrūpino pasportus į Lietu
vą šioms ypatoms: Adolfui Ne- 
vierai So. Boston, Jonui Kri- 
siūnui su šeimyna Cambridge, 
Juozui Palaimai E. Walpole.

SO. BOSTONO VYČIŲ DOMAI!
Brangūs Vyčiai ir prijaučianti 

kataliką visuomenė. Turiu už 
priedermę pranešti kaip nariams 
taip ir visiems katalikams gyve
nantiems Bostone ypač jaunimui, 
kad daugiau domos atkreiptą į L. 
Vyčią organizaciją ir pataptą jos 
nariais be jokio atidėliojimo.

Šiandieną Vyčiai užima labai 
svarbią rolę kataliku veikime. 
Pradedant nuo auklėjimo tvirtos 
valios, dpros, patvaldystės, ne
nuilstančio veikimo, pagarbos ki
tą, šaltai protavimo ir supratimo 
šią dienij politikos, kuri yra svar
bi kiekvienam Lietuviui Katalikui.

Be-jokio didžiavimosi galima 
sakyti, ka<į Vyčiai turi gabumus 
bile kokiame darbe. Laikraštis 
“Vytis” vienas iš geriausią lietu
višką laikraščių Amerikoje ką ir 
Lietuvos spauda patvirtina. Tad 
reikalas priklausyti prie L. Vyčią 
ir skaityti organą “Vytį.”

Dabar kyla klausimas ar gali
ma pasilikti lendrele, kuri nuo 
mažiausio vėjalio linksta į tą pu
sią į kurią ją papučia. Jaunimas 
neprigulėdamas prie geros organi
zacijos greitai paseka keliu viso
kią bedievybią, bolševizmo, iš
tvirkimo, savimeilės ir kitokią ap- 
gavingą viliūgių.

O, ne! Doram jaunuoliui bei 
jaunuolei tas ne pakeliui!

Mes lietuviai katalikai neno
rim degeneracijos savo tautai, ko
kios Prancūzija susilaukė per ne- 
atbojimą ateinančios kartos-jauni- 
mo.

Visi tie, kurie užtraukėte mo
kestis ir negaunat organo “Vy
tis,” tėmvkit pranešimą Vyčią 
17 kp. susirinkimo ir atėję užsi- 
mokėsit šią metu duokles ir vėl 
gausite organą “Vytį,” kuris y- 
ra kaip Kalėdinė žvaigždutė, tik
ras jaunimo kelrodis į progresą 
bei dorą gyvenimą. Jis užbėga 
kelią visokiems abejojantiems ir 
visokią klaidingu izmą apsiaus
tiems.

Išpildykite savo pareigą, atsi- 
. vesdami po vieną naują narį pri
sirašyti prie Vyčią, o tuomi su
tversite stiprią moralę lietuvią vi
suomenę. Viskas prasideda nuo 
mažo o su laiku užauga į milžiną. 
Taip ir mes dorai auklėkime jau
nimą o tauta bus laiminga. Kad 
tą atsiekus reikia būtinai priklau
syti prie Liet. Vyčią.

Bus didžiausia neleimė tautai, 
jei mes neatbosim kur žengia jau
nimas ir leisime geltonai spaudai 
nurodinėt jaunuoliams kelius, tai 
atsitiks tokia pat katastrofa-, ko
kia naikina prancūzus.

Todėl visi prie rimto darbo or
ganizuoti jaunimą ir platinti orga
ną “Vytį.”

NEPAPRASTOS PRA
KALBOS.

Ateinančią nedėlią vas. 22 
d. Pobažnytinėj salėj .bus 
nepaprastos prakalbos. Ren
gia Moterų Sąjungos 13 kp. 
Kalbės centro rašt. p-lė Ona 
Kašėtaitė, kun. Švagždis, 
Montello lietuvių klebonas, 
kun. Urbonavičius vietinis 
klebonas ir kiti. Pradžia 
7:30 vai. vak.

Ateikite kas tik galite.

CAMBRIDGE, MASS.

Svarbios prakalbos bus vasa
rio 23 d. (Washington Day) lie
tuvių bažnytinėj salėj. Prasidės 
2-rą valandą po pietų, kalbės žy
mus kalbėtojai apie Lietuvos Liuo
sybės Sargų organizavimą ir jų 
reikalingumą. Taipgi per šias 
prakalbas bus tveriamas L. L. Sar
gų skyrius Cambridge’ui. Todėl 
kiekvienas lietuvis yra kviečiamas 
atsilankyti ypatingai jauni vyrai 
o labiausia visi ex-kareiviai pri
sirašyti prie Liet. Liuosybės Sar
gi} skyriaus.

Kviečia Rengėjai.

L. Vyčių 17 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks vasario 
22 d. 3 vai. po pietą nedėlio
ję. Šis susirinkimas yra la
bai svarbus, todėl kviečiame 
visus narius būtinai atsilan
kyti. Taip-gi kurie dar esat 
neužsimokėję už 1920 m. 
meldžiame pasiskubinti, nes 
išanksto vra siunčiama duo
klė 
tu.

v»

už organą ant visų me-

Pirm. Z. Gurkliutė.

Narys.

BE GALVŲ.
Nuterioti Drangai” nete

ko galvą. Netnri nei gėdos. 
Pereitą nedėldienį M. Venis 
Mnnicipal salėj “prakalbose” 
pasakė, jog panedėlio vakare 
Lietnvią salėj būsiąs susirinki
mas, knr Kneižis, Romanas, 
Bagočins ir Ivaškevičius pasi
aiškinsią prieš visuomenę. Tuo 
tarpu Romanas po kolonijas 
važinėjasi su Bendrovės reika
lais, o Kneižis visai nebuvo 
kviestas į tą panedėlio susirin- 

' kimą. Žmonės ėjo susirinki- 
man, manydami, jog kas rim
to yra veikiama. Atėję išgir
do pletką, keiksmą, kokią sa
vo gyvenime negirdėjo.

Ar-gi neatsipeikės tie “nute
rioti draugai”?

TAIKA SU BOLŠE
VIKAIS.

Iš Rygos pranešama, jog 
Rusijos bolševiką valdžia 
pasiūlė taiką Latvijai. Bet 
Latvijos valdžia laukia aiš
kesnio pasiūlymo ir be to sa
vo nusistatymą taikys prie 
alijantą patarimą. (

PAIEŠKOJIMAI IR '
REIKALAVIMAI.

Šis paieškojimų ir reikalavi
mų skyrius yra patarnavimui 
“Darbininko” skaitytojams, 
L. D. S. nariams ir prieteliams 
už labai mažą atlyginimą.

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” skaitytojams 1 
sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

/‘ZEėERĮAĮ1 reikalingi 
TUOJAUS.

Kurie norėtų mokintis zeceriau- 
ti arba mokantieji tuojaus atsi- 
šaukit žemiau paduotu adresu. 
Darbas prie statymo raidžių. 
Lietuvių.Spaudos Bendrovė,

(The Lithuanian Printing Co. 
6400 Superior, Avė.

Cleveland, Ohio.

1 -

Draugija laiko susirinkimus Protokolą Rašt.' 
kas trečią nedėldienį ki krieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietą Baž
nytinėje Salėje, So. i, ston, 
Mass.

■ <•

Sekantis susirinkimas bus 15 
d. vasario, 1920 m. 2 vai. po 
pietą.
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Vargonininkas ieško vietos, pri- 
tiręs šios profesijos ilgametine 
praktika. Malonėkit atsišaukti į 
“Darbininko” red. S. S.’

Juozas Mažeika nuo Antošavos, 
ieškau Stasio ir Feliciono Indrulią. 
Meldžiame atsišaukti šiuomi ad
resu :
Chinese, Harbin,

Diagonalnaya 398-9
J. Mažeika.

Juozas Astramskas, Suvalkų 
rėydbos, Vilkaviškio apskričio, 
Keturvalakių parapijos, kaimo Va
lavičių. 1919 m., 2 d. sausio pa
stojo liuosnoriu į Lietuvos kariuo
menę, kariavo prieš bolševikus 
atlikinėdamas žvalgo pareigas. Iš
vijus bolševikus iš Lietuvos, bu
vo pasiųstas prieš lenkus Seinų a- 
pielinkėj. Čia jis atsižymėjo sa
vo narsumu. Begindamas Seinų 
miestą du kartu vos išliko gyvu, 
lenkai buvo apsupę, bet laimin
gai išsigelbėjo. Dabar laikinai 
nuskirtas prie generalio štabo 
Kaune. Siunčia labų dienų vi
siems pažystamiems ir draugams 
amerikiečiams.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. J£ 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI. .
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St., 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. —

J. Kavalinate,
63 Gold St.,

So. Boston, Mass.

✓

J. Stukas, > J •
542 6-th Št, ' ’: 

So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis,
140 Bowen St., 

So. Boston, Mass. 
Kasierius —

S. Čižins,
377 Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka —

F. Lukoševičius,
405 7-th St., 

So. Boston, Mass.
Susirinkimai būna pirmą ne

dėldienį kiekvieno mėnesio 3 vai. 
lietą. Sekantis susirinkimas 
kovo 7 d., 3 vai. po-pietą.

A’

i ■-:, PHBKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumą 
plauką; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą.

The Western Chemical Co., 
Box J., Berea, Ohio.

Dr. Paul J. J a kirtau h

SEYMOUR h
Gydytojas ir Chirurgas «> 

489 Broadway, S. Boston, Mass.' > 
OFISO 9-10 iš ryto, j > 
VALANDOS:

Telepboue S. B. 1429 J.

DR. J. G. LANDŽIUS

(Paskelbimas)

AUGŠČIAUSI MEDICINOS 
AUTORITETAI SUTIN

KA.
Visi žymiausi gydytojai su

tinka su dr. Hare, Caspari ir 
Rusby, kurie tvirtina savo 
puikioje knygoje ‘ ‘ Geriausia 
Tautinė Ligoninė”: Cascara 
sagrada yra skaitoma geriau
siu vaistu nuo paprasto vidu
rią užkietėjimo. Jis ne vien 
apvalo žarnas, bet dėlei savo 
kartumo veikia sudrūtinan- 
eiai, pataiso apetitą ir virški
nimą ir nedaleidžia užkietėji
mą, paprastai paeinantį nuo 
vartojimo panašiu vaistą.” 
Cascara žievė Califomijos 
(skirpstanglio) tai vyriausia 
Trinerio Amerikinio Eliksiro 
iš Kartaus Vyno dalis. Kitos 
vaistą dalys dar geresnės ir iš 
to pilnai aišku delko Trinerio 
Amerikinis Eliksiras iš Kar
taus Vyno yra pagarsėjęs pla
čiai kaipo geriausias vaistas 
nuo visą pilvo pairučią. Pas 
savo aptekininką gausi taipgi 
Trinerio Angelica Bitter To- 
nic, Trinerio kosulio malšin
toją, Trinerio Linimentą ir ki
tas didei geibstančias Trine
rio gyduoles. Joseph Triner 
Company, 1333-43 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.
TCopyrigth, 1919 by Joseph Triner Co.)

Gerb. “Darbininko” Redakcija! 
Šiuomi kreipiuosi į Tamstas nuo
lankiu prašymu įdėti savo laik- 
raštin žemiau pduotąjį paieškoji
mą giminią bei pažįstamą, ku
rie nuo 5-6 metą neturėjo tikres- 
nią žinią apie savo gimtąjį kam
pelį Lietuvoje bei savuosius:

“Busiu labai dėkingas tam, kurs 
į mano paieškojimą atsilieps šiuo 
antrašu: Italia Roma, piazza Mar- 
gana 32-Mačiulis; prieš karą buvo 
Chicago’je brolėnas Keršuls Ado
mas iš Mičiuną, Skapiškio par., 
Ukmergės apskr., be to Philadel
phia, Pa buvo du broliu ir seserė
čia su tėvais Kazlauskais iš Pane
munėlio, Rokiškio apskr.

Kas apie juos žino, arba patįs 
jeigu tebegyvuoja, prašau labai 
atsiliepti nurodytu antrašu, su
teiksiu jums daug įdomią žinią. 
Aš tuo tarpu esmi Romoje; rude
niop norėčiau važiuoti savuosius 
aplankyti, ir jiems ir jums naują 
žinią parinkti, todėl laukiu Jusą 
atsiliepiant.”

Petras Mačiulis.

Marijona čibienė paieško savo 
sunaus Pranciškaus Čibo, paeina 
iš Kauno Gub., Panevėžio pavie
to, Vabalninko parapijos, Meilū
nų kaimo. Prašau atsišaukti šiuo 
antrašu: x
Marijona Čibienė,

Kauno Gubernijos,
Vabalninko krasos,

Pasvalio Apskričio, 
Meliunų kaimo.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — Motiejus Žioba,
539 E. Seventh St., S. B. 

Vice-pirm. — Jonas Galinis,
20 Vinfield St., S. B.

Prot. Rašt. — Jonas Glineckis, 
277 Silver St., S. B.

Fin. Rašt. — M. Brikaitė,
47 Vale St., S. B.

Kas. — Andr. Naudžiūnas,
16 Vinfield St., S. B. 

Maršalka — Step. Navickas.
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“GYVASIS ROŽANČIUS”
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų.
Užsisakydami pažymėkite kokių norite.
Pinigus siųskite su užsakymu.

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

IĮJČ

AR JAU GAVAI GRAŽIAUSI PASAULYJE

GALI NUVAŽIUOTI Į EUROPĄ, BET EUROPOS NE
GALI ČIA ATSIVEŽTI, O GALI MATYTI VISĄ 

EUROPINĮ! KARĘ TIK UŽ $3.85.
Karė pasibaigė. Ar nori matyti bai
sius mušius, Francijos, Belgijos, Ru
sijos, Italijos, Serbijos, Anglijos ir 
kitų Europos tautų? Ar nori matyti 
kovų tarpe povandeninių ir kariškų 
laivų ant didžių jūrių? Orlaivių kovo
jančių ore? šalių, kaimų, sunaikin
tų miestų ir bažnyčių. Žodžiu sakant 
visas karės baisenybes?

Viską gali matyti savo namuose be 
jokių išlaidų aiškiai per stereskopn 
naujai išrastą. Visi paveikslai buvo

nuimti ant karės lauko, ir kada j ju os žiūrėsi per stereskopą, išrodys kaip 
gyvi. Skaitymas iš knygų ar laikraš čių neduos tokio aiškaus supratimo 
kaip musų stereskopas. šis Steresko pas yra tvirtai padarytas ir galės bū
ti ilgus metus atminčių didžios pašau lio karės.

Stereskopas su 6 serijoms karės žvilgių, 150 paveikslų per trumpą lai- 
žiausia yra $10.00, ir tik pas mums 
naujas išradimas ir naudingas 

talpinti pinigų,

ką parsiduos už $3.85. Jos kaina ma 
tegalima gauti už $3.85. Tai yra dar 
vienai stubai, turėti. Tai-gi nori su 
kymų, pirm kainą pakils.

Prisiųsk tik 50c. paštos ženkleliais 
gausi tavorą. Rašyk šiandie.

UNION PRACTICAL CO., 
1065 MILAWAUKEE AVĖ., DEPT. 115.,

kaipo depositą,

prisiųsk mums

kitus prisiusi

kiek- 
užsa-

kada

CHICAGO, ILL.

VIENATINIS AMERIKOJE KULTŪRINIS 

JUOKŲ IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS

“Perkūnas”
San]

njcz

Išeina kiekvieną mėnesį. Leidžia garsi 
“Perkūno” Bendrovė. Užsisakyk “Perkūną” 
tuojau. Perkūnui dievaičiui nenusidėk.

PRENUMERATOS KAINA:

Metams f 1.50; pusmečiui 85 centai; 
Pavienis numeris 15 centų 

“Perkūno” Bendrovės seras $10.

Antrašas:
“PERKŪNAS,”

206 CARDONI AVĖ.,
DETROIT, MICH.

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po piet. Nuo 7 iki 8 vakare 

509W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON.
Tel 502 S B.

(Jakimavičius)

I

i

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadway. So. Boston, Mass.

Telefoną So. Boston 441.
Gyvenimo vieta: 256 W. S-rd St. 

Tel. S. B. 1196-W.

DR. F. MATULAITIS 
Gydo visokias lipas Piskiria akinius 

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

j Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius} 
425 Broadtcay, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston, Zl 
Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 

1:30—6 ir 6:30—9 P. M.
Nedaliomis 1 ■ 3 P. M.

i 
!

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAMS
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto 

nuo 1 iki 3 po pietų, 
nuo 7 iki 9 vakare.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

ją išradimą.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

UŽSIRAŠYK 
LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ 
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$2.00, pusei metą 
$1.00.

• « •

“LAISVĖ” Krikčionią 
Demokratą Parti
jos organas išeina 
Kaune — dienraš
tis—metams $10.00, 
pusei metą $5.00, 
1 mėnesiui $1.00.

Prenumeratas siąskite: 
Lithuanian Sciles 

Corporation, 
414 Broadway,

Boston 27, Mass.

S. L. R. K. A. yra išleidęs puikiausi pasau
lyje lietuvišką spalvuotą kalendorių su Lietu
vos Prezidento A. Smetonos paveikslu.

Visi S. L. R. K. A. nariai ir “Garso” skai
tytojai tą kalendorių gavo dovanai. Jei Tams
ta dar jo negavai, įsirašyk tuojaus į Susiv. L. 
R. K. A. arba lik “Garso” skaitytoju, o tą pui
kų kalendorių gausi dovanai. S. L. R. K. A. 
nariams kalendoriai išduodama tiktai per kuo
pų raštininkus.

S. L. R. K. A. kupos visose lietuvių kolo
nijose Amerikoje. Klausk informacijų apie ka
lendoriaus gavimą ir įsirašymą vietinės kuopos 
raštininko. Jei ten nėra S. L. R. K A. kuo
pos, klausk informacijų adresuojant:

S. L. R. K. A. CENTRO RASTINĖ,
458 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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Pirmas “PERKŪNO” numeris jau išėjo iš spaudos.

“Perkūnui” sandarbininkauja geriausi A- 
merikos lietuvių rašytojai, poetai, dailininkai. 
Įvairesnio ir geresnio laikraščio nerasi visame 
pasaulyje.
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LAIKRAŠTIS Iš LIETUVOS 
“TALKA”

SKIRIAMAS KOOPERACIJOS REIKALAMS.
Amerikiečiai lietuviai turėtų susipažinti su 

to laikraščio turiniu, ypač, kurie interesuojasi 
kooperacijų reikalais.

Kaina numerio 25 centai su prisiuntimu.

DARBININKAS,’’
244 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

< <

469 Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTEP. ST.

Valandos
[ Nuo 9 vai. ryta

iki 8 vai. vakare

Nedėliomls 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

Tel So Boaton 270
DR. JOHN NacDONNELL, N. D.

Galima taiiialbrti ir Hrtaoitrbai 
Ofiso valandos:

Ryt ris iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Egzaminacija DYKAI
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti Ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
Jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skandžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligą vyrą ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškališegzaminuoju jus 
kiekvieną sykj. Aš vartoju santipiškus elektrlkos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, seiles Ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS 
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitą 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurią arba jakną ligonis ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarią etc. Jei turi reu
matizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstą arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik aš suteiksiu patarimus dy
kai. Tamsta sutaup|sl laiką, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu 
aš negalSslu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink ge
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervėta. Egzaminavimas dykai 1
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Bell Phona Dicktarom 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St, PHadelphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda*

Nuo 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

NedeBonfe iki 4 «• uitas *
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JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafnn ralaikt p’.snka įlinki

ma. prašalina pleiakanaa, niežėjimą 
odoa vaivos angina niaukus priduoda 
ma ičsaa reikalinga maistą.

Dermafuga p adarys kad Justi plau
kai bua tankus švelnus ir skaistus. 
» Oda Jusū galvoje bua >yn. pleis
kana. Išnyks ant viaadoa ir plaukai 
neallnaa daugiau!

Reikalaujant prisiusime Jum puš
ta suvis dykai išbandymui aampala.

Prisiūkite M e. įtampomis tentas 
timo lėšų gausi išbandymui dodtate 
Dermafuru ir brošiūra.

ARGI L SPTCIALTirS CO.
BOX 8T. PHIUAOO.PMIA. PA.




