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LAIMĖJO.

‘NE SUSITAIKO.

Buvo nuskirta

• •

Berlinas. — Varšavoj ir 
kitose Lenkijos dalyse, pa
sak Wolffo Biuro praneši
mų., prasidėjo bolševikiški 
sukilimai.

Neto Vark. —- Trruškių 
kailių išdirbėjai laimėjo 10 
dienų streikų. Štukiniams 
pakelta 20 nuoš., dieniniams 
savaitinė alga pakelta $5.

PIKIETAVIMAS OR
LAIVIU.

SUKILIMAS LENKI
JOJ.

KONCERTŲ RENGĖ
JAMS.

--------------- \
WAR RISK INSURAN

CE REIKALU.

UŽĖMĖ KONSTANTINO
POLĮ.

GENERALIO ŠTABO PRA
NEŠIMAS.

Santikiai ’ tarp Estonijos 
ir Latvijos labai intemti. 
Nesusitaiko dėl nustatymo 
rubežiaus.
komisija su anglų tarpinin
kais. Komisija neturėjo 
gerų pasekmių ir pasibaigė. 
Latviai pradėjo koncentruo
ti savo jėgas pasienin.

lių suimta.
Generalinio

Stabo Viršininkas.

(pasirašo)
Geru-Leit. Nastopka

KAINA 5 CENTAI.

DELEI SUIRUTĖS LIE-\NidxLQts&. Daugelis sukilė- 
TUVOS KARIUOME

NĖJE KAUNE. I

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIU R. K ŠV. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

‘DARBININKAS” 
rina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

VO. V, No. 34 (664).

Darbininkų Reikalai
PASTŲ DARBININKŲ 

ORGANIZACIJA.
MASINISTŲ STREI

KAS.

Europos valstybių paštų, 
telegrafų ir telefonų darbi
ninkai sutvėrė tarptautinę 
organizacijų. Suvažiavimas 
buvo Viennoj ir atstovai bu
vo iš Italijos, Francijos, 
Vokietijos, Holandijos ir 
kitų Europos valstybių. Pil
dantysis komitetas susideda 
iš atstovų Austrijos, Holan
dijos, Francijos ir Italijos.

San Pedro, C ai. — Ame- 
rikos Darbo Federacijos or
ganizatorius J. W. Buzzell 
pasižymėjo ypatingu būdu. 
Čia streikuoja laivų darbi
ninkai. Dirba streiklaužiai. 
Pikietavimas uždraustas. 
Tai organizatorius iš orlai
vio metė proklemacijas į 
streiklaužius.

Beverly, Mass. — Kovo 5 
d. sustreikavo apie 5,000 
mašinistų United Shoe Ma- 
chinery korporacijos. Su
streikavo ne reikalaudami 
didesnių algų, ar darbo va
landų sutrumpinimo ar 
sveikatingumo pagerinimo. 
Reikalauja asmeninio kon
trakto (individual contract) 
sistemos atšaukimo ir pri
pažinimo kolektyvių derybų 
(collective bargaining).

Per ilgus metus tos di
džiulės ir galingos korpora
cijos darbininkai buvo neor
ganizuoti. Pastangos tų pa
daryti nepasisekdavo. Vos 
prieš metus pavyko suplak
ti darbininkus į I. A. of M. 
unijos lokalų. Unija tuoj iš
reikalavo 44 valandų savai
tę be algų numažinimo ir ne
trukus po to išreikalavo al
gų pakėlimo. Bet korpora
cija nesnaudė ir rengėsi pa
smaugti unijų. Jau lapkri
čio mėnesyje p. m. bosai 
pradėjo lysti prie darbinin
kų ir kalbinti sutikti pada
ryti sutartį metams. Kas 
savaitė tik su keliais darbi
ninkais tepadarydavo sutar
tį. Pagalios darbininkai su
prato, jog juos įtraukiama 
į spųstus. Sujudo. Supra
to, jog einama prie asmeni
nio kontrakto, panaikinimo 
kolektyvių derybų ir panai
kinimo unijos. Pagalios 
darbininkai negalėdami iš
reikalauti geruoju atšaukti 
asmeninius kontraktus nu
tarė išeiti streikan ir išėjo. 
Streikas tęsias.

Kitų miestų darbininkai 
apie tai turi žinoti.

Apie sukilimų dalies ka
riuomenės Kaune gautas y- 
ra toksai oficialis Generali
nio Štabo Viršininko prane
šimas. iame pranešime at- 
sitiikmai iš 22 ir 23 dienos, 
kuomet buvo sukilimas, 
šiaip aprašomi: 
Oficylis pran. N.1148.

VASARIO 22 DIEĄ.

10 v. 30 min. Raitelių pul
ko dalis, su karininkais, or
kestru, apginkluotos atėjo 
ant aikštės prie Įgulos Baž
nyčios. Pareiškė savo rei
kalavimus. Su atvykusiais 
kalbėjosi Vyriausias Karo 
Vadas Generolas Leitenan
tas Liatukas.

11 vai. Raitelių pulko 
dalis ramiai rikliuotei tvar
koj išsiskirstė.

11 v.—13 vai. Gandai jog 
raitelių pulko, Komendan
tūros kuopoj, Panemunės į- 
gulos dalyse eina bruzdėji
mas.

Atvykęs iš Kauno Lietu
vos Valstybės Tarybos na
rys kun. VI. Mironas yra 
davęs šiokių paaiškinimų.

Vasario 22 dienų raitelių 
pulko dalis ir nekurios Kau
no Komendantūros Kuopos 
susirinkę prie Soboro per 
savo delegatus pareiškė Vy
riausiajam Kariuomenės 
Vadui savo reikalavimus. 
Reikalavimai buvo daugiau
sia ekonominio turinio ir 
prie jų pridėtas vienas poli
tinis pageidavimas — su
teikti kariškiams .teisės da- 
lyvauti rinkimuose į Stei
giamųjų Seimų. Vyriausia
jam Vadui atsakius, kad vi
si ekonominiai reikalavimai 
jų yra pamatuoti ir Vyriau
sybė pasistengs iš savo pu
sės teisingiems reikalavi
mams užgana padaryti, bet

Alijantų jėgos užėmė 
Turkijos sostinę Konstanti
nopolį. Tas įvyko be žymių 
susirėmimų. Anglijos galin
gi karo laivai saugojo išli
pančius kareivius. Prie ka
rinio ofiso įvyko susišaudy
mas. Buvo užmušta po ke
lis iš abiejų pusių.

Užėmime dalyvavo jėgos 
Anglijos, Francijos ir Ita
lijos.

Išleido proklemacijų, kur 
skelbia, kad

Užima laikinai.
Neturi pasiryžimo panai

kinti sultano valdžių, bet 
dargi jų sustiprinti.

Nevarys turkų iš Kon
stantinopolio, jei 
skerdynių.

PABĖGO.
Kapp, Vokietijos sukilė

lių premieras, pabėgo iš 
Berlino. Seredoj 6 vaL vak. 
automobiliu išdūmė nežinia 
kur.

Tuo tarpu suirute pasi
naudodami komunistai Ber- 
line ir kituose miestuose su
judo ir statosi barikadas.

Naujosios valdžios ka- 
riumenės vadas von Luett- 
witz taip-gi pasitraukė.

Naujieji valdininkai te
valdė Berlinų tik penkias 
dienas. Paliko savo įpėdi
nius laikinai daryti tvarkų 
ir senoji valdžia paims rei
kalus į savo rankas.

Naujieji valdininkai pasi
traukdami sakė, jog jų rei
kalavimai esu išpildyti. Se
noji valdžia būk pasižadė
jus persiorganizuoti, pa
skelbti naujus rinkimus pa
vasarį ir išrinkti prezidentų 
sulyg konstitucijos.

Eina gandas, jog Steigia
majame Seime būsiu ineštas 
biRus netik nubausti dabar-

nebus

—V. "20 min. Gauta ži- prie šio pridėjo, kad būdas 
nia, kad Vyr. Karo Vadas 
Generolas-Leitenantas Lia
tukas nuvykęs į Panemunę 
išklausyti reikalavimus ka
reivių II atsargos batalio
no suimtas ir patalpintas 
Artilerijos pulko nuovado
je.

Tuo pačiu laiku sukilėliai 
suimti II atsargos bataliono 
ir Artilerijos pulko karinin
kai.

13 v.—18 v. Sužinota, kad 
Šancų įgulos dalys: 8 pėst. 
pulkas, 6-to pulko 1 bata
lionas lieka ištikimi.

18 vai. Įvyko susišaudy
mas tarp sukilėlių ir Šancų 
įgulos dalių. Sukilėliai šau
dė iš artilerijos.

18 v. 50 m. Paleistas per 
tiltų į Panemunę šarvuotas 
automobilius, ištikus atspa
rai kulkosvydžiuose grįžo 
atgal.

20 vai. Gauta žinia, 
kad II atsargos bataliono ir 
artilerijos pulko karininkai 
paliuosuoti.

VASARIO 22-23 NAKTĮ.
Iš generalinio štabo daug 

sykių kalbėta su sukilėliais 
Panemunėje įvairių dalių 
vardu ir tokiu būdu jų jė
gos ir plianai sužinoti.

Priimti žingsniai prie ryt 
dienos operacijų.

VASARIO 23 DIENĄ.
\

5 vai. Atvyko iššaukta iš 
Kaišedorių 4 pėst pulko 
kuopa.

6 vai. 8 pulko dalis pra
deda žygiuoti pirmyn per 
Nemunų į Panemune. Vie
na kuopa išsiųsta į Kokį.

8 vai. 2 atsargos batalio
no kareivinės užimtos. Su
kilėliai traukiasi Prienų

pateikimo tų reikalavimų y- 
ra neteisėtas, tų patį ka
riuomenė galėjo padaryti 
nedarant jokių demonstraci
jų. Delei politiškojo reika
lavimo, jisai, kaipo kariš
kis irgi neturi tos teisės, tai 
jos negali ir kitiems suteik
ti, tai-gi šį reikalavimų ji
sai pateiks Vyriausybei ir 
atsakymų kariuomenei galės 
duoti tiktai pasitarus su 
Lietuvos Vyriausybe. Vy
riausiojo Vado atsakymas 
patenkino kariuomenę ir ji
nai ramiai išsiskirstė.

Tų pačių dienų apie vie
nuoliktų valandų ryto pra
nešta buvo Generalin Šta- 
ban,' kad atsargos batalio
nas Panemunėj ir-gi pradė
jo nerimauti. Vyr. Karo 
Vadas Generolas Liatukas 
pasirįžo ir ten nuvažiuoti, 
manydamas, kad ir ten jam 
pasiseks ramiai sunervintų 
kariuomenę numalšinti. 
Bet, nuvažiavęs Panemu
niu, rado jau sunervintų 
kariuomenę aštresnėj for
moj. Vadovaujant daugiau
sia kitataučių, kareiviai jau 
mėgino plėšti amunicijos 
sandelius. Prabilus Gene
rolui Liatukui, jau jo nebe- 
paklausė, ir trys vyrai ru
siškai ir lenkiškai prie jo 
aštriai prabilo. Nuginklavę 
nuvedė į kambarį, kuriame 
jau buvo suareštuota H at
sargos bataliono karininkų. 
Suareštavus Vyriausiųjų 
Karo Vadų apsaugos vice- 
ministeris p. Merkis nuva
žiavo į Šancus, kur stovėjo 
8-tas pulkas, ir pareikalavo 
iš Panemunės sukilusio ba-

šiek tiek polititikos, kaip 
va: teisės dalyvauti Stei
giamojo Seimo rinkimuose, 
laisvės susirinkimų ir žo
džio kariškiems. Viee-mi- 
nisteris p. Merkis atsakė, 
kad reikalavimus jisai tik 
tada priims, kada jie pa
leis suareštuotų Vyr. Karo 
Vadų ir kariškius ir išduos 
sukilimo vadus. Sukilėliai 
į tuos Vice-ministerio reika
lavimus 5-tų valandų po pie
tų atsakė šūviais iš kanuo- 
lių. Neturėdami daug šovi
nių iššovė keliolikų kartų. 
Keli šoviniai krito į vidurį 
miesto, bet nuostolių mieste 
nepadarė, tiktai Šančiuose 
vienas šovinys pataikė į me
dinį namelį ir jį uždegė. Per 
visų naktį sargybų laikė 
8-sai ir 6-sai pulkai, ryto 
metu atvažiavo iš Kaišedo- 
rių p. Variakojo pulko dar 
viena kuopa ir apie aštuntų 
valandų Panemunė buvtf pa
imt, sukilėliai suareštuoti, 
tiktai nekurie suskubo pasi- 
tvėrę dvylikų arklių pabėg
ti. 23 dienų 1 valandų ryto 
pakėlė riaušes lakūnų neri
kiuota kuopa. Jų lengviau 
nuramino, tiktai, deja, toje 
kovoje žuvo vienas Ameri
kos karininkas, liko smar
kiai sužeistas ir per valan
dų mirė. Kova su sukilė
liais neapsėjo be aukų. Dau
giausia nukentėjo sukilė
liai ; neturėdami savo tarpe 
karininkų ir užtenkamai 
kulkosvaidžių, gynės vien 
savo atkaklumu ir pertai 
daug nukentėjo. Numalši
nus sukilimų -viskas vėl grį
žo geron vagon.

Ištirti priežastims sukili
mo, susekti jo tikrųjį šalti
nį Vyriausybė paskyrė tam 
tikrų komisijų, į kurių inė- 
jo prof. Valdemaras, valsty
bės gynėjas p. Skipetis ir 
juristas Rymša. Ligšiol dar 
komisija neužbaigė savo 
darbo, sunku kas tikrai dar 
pasakyti, bet tame nelai
mingame sukilime aiškiai 
painiojasi lenkų ir rusų bol
ševikų siūlai. Tai tiek pa
pasakoja kun. Mironas, lai
kraštyje “Lietuva” nuo 25 
vasario patilpo toksai Gene- 
ralio štabo pranešimas:

ŠTAI LIETUVOS LAISVES 
PRIEŠININKAI, KURIE 

SUDARĖ SUKILĖLIU 
BRANDUOLĮ.

Vyriausio vado (glavko- 
verko) pavardė tuo tarpu 
neskelbiama.

Vyriausias komisaras Sta- 
nislav Gecevič.

Štai ir kitų maišto galvų 
pavardės:-

Girdon Trubin, Maks 
Glass, Jofin Tevel, Taube 
Michael, Liudvik Ninant, 
Zefer Vulf, Slaboda Samoel, 
Aliulis Stasys, Jan Gra- 
blevski, Ziberman Vulf, 
Veiter Kosta, Grigaitis An
tanas, Vaišvilo Bronislav, 
Liutkevič Jerzy, Pažennik 
Franc, Barkovski Vaclav, 
Slikas Jonas, Brazaitis Pet
ras, Začynski Pietr, Jaku- 
bovski Andrezej, Grider 
Freinord, Ražennik France, 
Bruk Leiber.

Jų tarpe yra ir nekariš- 
kių; be to, daugelis jų ir lie
tuviškai nemoka.

Lietuvos Misijos 
Informacijos Biuras.

Su pirma diena balandžio 
šių metų, jau gerai žinomas 
mūsų visuomenei jaunas 
dainininkas p. A. Sodeika 
yra pasiruošęs apvažiuoti 
visas kolionijas su koncer
tais. Rengėjai koncertų no
rėdami parengti pas savę 
koncertų, kuris būtų tikru 
koncertu dailės žvilgsniu, 
nuo pirmos dienos balandžio 
gali Šį mūsų jaunų daininin
kų pasikviesti į savo koloni
ją

Dainininkas p. A. Sodei
ka, apvažiavęs su koncer
tais po visas lietuvių kolio
nijas, keliaus Lietuvon. Tat- 
gi rengėjai koncertų neturė
tų praleisti progos koki gal 
kita jau daugiau neatsitiks.

Norintieji gauti informa
cijų deeli laiko ir išlygų, 
teiksis kreiptis šiuo adresu: 

Xavier Strumskis, 
126 Willoughby Str.,

, Brooklyn, N. Y. 
K. Strumskis.

Atsiminkite.
. ‘ --------- ■ 1

NAUDOKITĖS PAS- ‘ -•
v* 

L

Suv. Valstijų paštas pri
ima pakrėtus iki 22 svarų 
gabenti į Lietuvų, roknm- 
jant po 12c. už svarų. Naa- 
dokitėš tuo patarnavimai 
gausiai ir siųskite saviš
kiams reikalingiausių daik
tų — čeverykų, siūlų, adatų, 
žirklių, peilių, šukų ir tt. 
ir tt. Reikia siųsti tų daik
tų, kurių sulyg laiškų pra
nešimi], ten negali gauti 
pirkti. Su prekėmis nerei
kia maišyti knygų ir laikra
ščių, nes knygos ir laikraš
čiai pigiau gabenami po 8c. 
už svarų. Visokius siunti
nius gerai supakuokite, aiš
kiai užadresuokite nepa
mirštant teisingai užrašyti 
Lithuania.

Pirmiau buvę kareiviai, 
laikytojai Dėdės Šamo War 
Risk Insurance, gavo iš 
Bureau of War Risk Insu
rance Indentifikacijos kor
telę, ant kurios buvo užra
šyta jų vardas ir asekuraci- 
jos (insurance) numeras dėl 
greito nurodymo, lygiai to
kių, kokių jie nešiojo kuo
met buvo karioumenėj, sako 
Biuro direktorius R. G. 
Cholmeley-J ones.

Per šias korteles vyrai 
galės greitai duoti tikrus 
asekuracijos numerius kuo
met jie rašys Bureau of 
War Risk Insurance savo 
reikaluose. Kortelės paran
kios ligoj arba pavojingais 
atsitikimais.

Daugelis buvusių karinin
kų grųžina Biurui tas kor
teles, nesuprasdami jog jas 
turi laikyt.

Direktorius prašo visų bu
vusių kareivių, kurie gavo 
tas indentifikacijos korteles 
laikyti jas.

1920. II. 23.
N Batalijono ir N batare- 

jos nesųmoningoji kareivių 
dalis, tamsių agitatorių ne 
lietuvių kilmės kurstoma, 
vasario 22 d. pakėlė Pane
munėje bruzdėjimų prieš sa
vo vyriausybę. Maištinin
kus vedė ne lietuvių titutos 
asmens. Energingai apsiau
tus Panemunę, Šančių ir 
Kauno įgulos dalims, bruz- 
dėjimas numalšintas. Kurs
tytojai ir maišto vadai suim
ti. Panemunės įguloj gyve
nimas įėjo į -savo vėžę.'

Nuolatai ateina laikraščių 
iš Lietuvos. Išsirašyk jų iš 
“Darbininko”. UŽ doleri
nę gausi 12-15 ekz.

SIŲSKITE knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs
kite laiškinčs popieros ir 
konvertų.

GALI KILTI KARAS 
PIETINĖJ AMERI

KOJ.
Dvi pietinės Amerikos 

respublikos Bolivija ir Pere 
labai skersakioja ir pradėjo 
viena antrai grūmoti. Bo
livijoj prasidėjo prieš Pere 
demonstracijos. Suv. Vals
tijų vyriausybė rūpinasi pa
tarpininkauti ir nedaleisti 
iki kraujo praliejimo.

James M. Keyes
Advokatas

350 Broadway, So. Boston,Nass.



DARBININKAS

Lietuvos Konstitucija

L Trumpa Istorija.

H81

NAMINIAI DARŽELIAI IR 
MAISTO KLAUSIMAS.

Puolimas ir kilimas Tautų.

MAŽIAU PIRKLYBIŽKO 
AUGINIMO.

Pradėkite Dabar Daryti Savo 
Užpakalinius Darželius 

Vaisingais.

“Taupymo Darželiai’’ Svar
bus klausimas 1920 metų.

ieliai sugrąžins daugiau ver
tės, negu laiko ir pastangą 
pašvęstą ją užlaikymui.

‘SUESU M C ORDA”—PAKILKIME
NUO ŽEMĖS PRIE IDEALO!.
[VAIZDELIS] '

“Wer will den Dichter vėrstehen, 
Soli in Dichters Landė gehen”...

LAIKINOJI LIETUVOS 
VALSTYBES KONSTI

TUCIJA.

1918 m. vasario 16 dieną 
• Lietuva yra pasiskelbusi, kai
po laisva ir neprigulminga val
stybė. Pasiskelbus, kaipo val
stybė, Lietuva neturėjo tuo
met nė savo valdžios, nė nuo
latinio organo, kursai svars
tytą ir leistą įstatymus. Buvo 
vien tik Lietuvos Tarybų kai- 
o vienatinė ir vyriausioji Lie
tuvių Tautos atstovybė, kuri, 
▼aduodamos apsisprendimo 
teise, yra kitoms valstybėms 
apreiškusi savo valią — būti 
laisva ir neprigulminga vals
tybe. ŠiaijT pasiskelbus, Lie
tuvos Taryba norėjo ir turėjo 
kalbėti ne vien tik lietuvių 
tautos vardu, bet visą Lietu
vos gyventoją vardu, kurie tik . 
gyvena ant tam tikros Lietu- i 
vos teritorijos. Turėdama tat 
omenyje Lietuvos Taryba pra- ‘ 
dėjo vadintis, kaipo Lietuvos 
Valstybės Taryba. . j

Visa Pildamoji Valdžia Lie
tuvoje priderėjo ne lietuviams, 
bet vokiečių okupacijos vai- 
ožiai, kun jau išdirbinėjo 
visokius sumanymus, kaip 1 
Lietuvą, kaio atskirą valsty- ■ 
bę, prijungus prie Vokietijos, ; 
būtent ar tai prie Prūsijos, ar 
prie Saksą valstybės. Buvo 
daromi jau plianai, kad Lietu
vos karaliumi ar kunigaikščiu 
būsiąs ar tai Prūsijos karalius 
Vilius, ar jo1 koksai sūnus.

Kad atsispyrus tokiam vo
kiečių okupacijos valdžios pri
mestam karaliui, Lietuvos 
Valstybės, Taryba liepos mėn. 
1918 m. buvo sumaniusi pa
kviesti tokiu karaliumi Herco
gą Urachą iš Wurtembergo ir 
buvo sudariusi jau tam tikrą 
konstitucijų sulig kurios šis 
hercogas Urachas turėjo atke
liauti Lietuvon ir jai prisiek
ti. Urachui teko susipažinti su 
šia konstitucija, ir jis būk su
tikęs ant jos, bet Lietuvos vi
suomenei nebeteko jos pama
tyti, nes iškilus revoliucijai 
Vokietijoj pradėjo ten griūti 
vienas tvronas paskui kitą ir 
todėl ir apie Urachą prisėjo 
užmiršti Jau lapkričio mėne
syje Lietuvos Valstybės Tary
ba nutarė atsisakyti kaip U- 
raeho kvietimų pavedus tą 
rūpesnį būsimąjam Steigia
majam Seimui, jeigu žinoma 
šis panorės, taip ir nuo pir
mosios konstitucijos. Lapkri
čio antrą dienų liko priimta 
kita konstitucija, kurioj visa 
pildomoji gale, kaip kuri da
bar priklauso Valstybės Prezi
dentui, buvo pavesta Lietuvos 
Valstybės Prezidijumui iš pir
mininko ir dviejų vice-pirmi- 
ninkų, tačiaus ši forma buvo 
neparanki, nes Valstybės Pre
zidiumo nariai ne vienoj vie
toj gyvena, o be to tasai pat
sai Prezidiumas turėjo vesti ir 
visus pačios Tarybos darbus. 
Prie tokios Lietuvos Valsty
bės sąstatas prabuvo Ministe
rią Kabinetai Aug. Voldema
ro, Myk. Sleževičiaus ir Pr. 
Dovydaičio, bet suirus pasku
tiniam kabinetui spėjamas 
naujojo kabineto darytojas, M. 
Sleževičius reikalavo ir pačios 
esamos konstitucijos pakeiti
mo. Balandžio mėn. 4 dieną 
Lietuvos Valstybės Taryba 
trečiuoju skaitymu priėmė 
kai-kuriuos naujus konstituci
jos dėsnius ir dabar ši konsti
tucija yra veikiančia. Lapkri
čio mėn. 17 dieną tapo pakeis
ti jos du paragrafu 32 ir 33. 
Tai tiek apie istoriją.

D. Valstybės Valdžia.
Sulig dabarties konstituci

jos vyriausioji Lietuvos Vals
tybės Valdžia priklauso Lietu
vos Valstybės Tarybai, kuri 
pavyje užlaiko vyriausiąją Lie
tuvos galią ir kaipo tokia stei
gia ir Valstybės Valdžia. 2e- 
nifctt * nurodomas konstituci- 

pamatau iki Steigiamasis 
■ha Kuriamasis Seimas bus 
įspraudęs, Lietuvos Valsty-

bės valdymo formą ir konsti
tucijų >

Tokiu būdu sulig konstitu- 
ci#s Lietuvos Valstybės Tary
ba pasilieku kaipo vyriausioji 
Valstybes Valdžių ne tik Stei- 
giamamjam Seimui susirinkus, 
bet ir iki tolei, kol to Seimo 
neliks priimta kaipo valdymo 
formų taip ir pati Lietuvos 
Valstybės konstitucija. Kokia 
Lietuvos valdymo forma yra 
dabar, veikiančioji konstituci
ja nepasako, palikdama tą nu
tarti pačiam Seimui.
m. Vyriausieji Valstybės 

Valdžios Organai.
Nors sulig Konstitucijos Val

stybės Valdžios organus suda
ro trįs atskirus organai, kaip 
Valstybės Prezidentas, Valsty
bės Taryba ir Ministerįų Ka- 
bj etas, tečiau vyriausiuoju 
šios Valdžios reiškėju pasilie
ka ta pati Valstybės Taryba; 
ji renka Valstybės Prezidentų 
ir negalint jam eiti savo pa
reigų ar jam numirus, Vals
tybės Tarybos Pirmininkas jį 
pavaduoja, (paragrafas 7), ji 
tur teisę išreikšti Ministerių 
Kabinetui nepasitikėjimą ir 
tuomet šis privalo atsistaty
dinti (paragrafas 22), ji svar
sto ir sprendžia įstatymus ir 
sutartis su kitomis valstybė
mis, (paragrafas 15). Tiesa 
Valstybės Prezidentui duota y- 
ra teisė šaukti ir paleisti Vals
tybės Tarybos sesijas (para
grafas 9) ir kas svarbiausių 
sesijų tarpe arba per jų per
traukas Valstybės Prezidentas 
turi teisės leisti įstatymus Mi
nisterių Kabineto priimtuo-

sius. Tokie Ministerią Kabr- 
1 neto primtieji ir Valstybės 
Prezidento pasirašytieji įsta
tymai neįnešami į Valstybės 
Tarybą, (paragrafas 16). To
kia teise Valstybės Preziden
tas yra plačiai pasinaudojęs e- 
sant ketvirtam M. Sleževičiaus 
Kabinetui: daugiau pusės me
tą Lietuvos Valstybės Taryba 
nebuvo šaukiama. Tečiau Val
stybės Tarybos sušaukimas 
yra būtinas, kuomet reikia 
svarstyti sutartis su kitomis 
valstybėmis. Be šiokią su
tarčių valstybė apseiti negalė
jo ir negali, ir todėl sušauki
mas Valstybės Tarybos turėjo 
įvykti juo labiau, kad ir pa
ties Steigiamojo Seimo įstaty
mas sulig konstitueijos nusta
tomas ir skelbiamas Valstybės 
Valdžios, t. y. ir Valstybės 
Tarybos. Toksai Valstybės 
Tarybps sušaukimas ir • įvyko 
Spalią 15 dieną. Nuo to lai
ko Valstybės Tarybos sesijos 
eina su pertraukomis ir vieni 
įstatymai leidžiama yfa su pa
rašu Ministerio Pirmininko ir 
Valstybės Prezidento, o kiti, 
kurie leidžiami laike sesijų ei
na su parašais ne tik Valsty
bės Prezidento ir Ministerią' 
Pirmininko, kaip tat reikalau
jama paragrafo 11, konstitu
cijos, bet be to yra aprūpina- 
ti parašais Valstybės Tarybos 
Pirmininko ir Valstybės Tary
bos sekretoriaus ir pagaliaus 
net trijų Valstybės Redakcijos 
Komisijos narių, būtent tri
jų Valstybės Tarybos narių K. 
Šaulio, Alf. Petrulio ir L. No
reikos.

Tie pridedamieji Valstybės 
Tarybos Pirmininko ir narių 
parašai tik dar reiškiau pabrė
žia, kame yra vyriausioji ga
lia. Čion nereikia jau minėti 
apie kitas Valstybės Tarybos 
narių teises, kaip apie tat, jog

Ministerią Kabinetas ir atoki- šeimyną maisto išlaidas; dai
li Ministeriai, Valstybės Ta
rybai ar jos komisijoms parei
kalavus, turi duoti žinią ir 
paaiškinimą, arba apie tat 
kaip suorganizuota Valstybės 
Kontrolė, kuri yra ir-gi pil
noj prigulmybėj nuo Valsty
bės Tarybos. Bet kaip tat vis
ką taip ir apie piliečią teises 
ir kitus dalykus patariu susi
pažinti pilnai perskaičius Lie
tuvos konstituciją. Gal Stei
giamasis Seimas, kurio rinki- 
mai nuskirti Balandžio 14 ir 
15 dien. š. m. atneš mums nau
ją konstituciją, bet jeigu ji 
nebus iki tam laikui pakeista, 
pnseis gyventi jos dėsniais, 
iki Steigiaamsis Seimas bus 
nusprendęs valdymo formą ir 
pačią konstituciją.

Raportai prisiųsti Suv. Val
stiją Departamentui, rodo, jog 
pirkly bišką darželių daržinin
kai negali gaut užtektinai dar
bininką vesti paprastus dar
bus.

Pirklybiški daržininkai sa
ko^ jog jie mokėję geras al
gas už darbą stengdami pa
laikyti produkcijų bet dabar 
jie pasiekė laipsnį kur pelnas 
ne ganėtinas. Mažiau daržo
vių ir didesnės kainos tai na- 
turališkos pasekmės, sumažini
mo pirklybiškos daržininkys
tės. Todėl reikalinga dau- 

^giaus naminių darželių.
Laike karės tūkstančiai 

žmonių suprato vertę naminių 
darželių. Suv. Valstijų Agri
kultūros Departamento specia
listai tiki, jog yra būtinai rei
kalingų kad tie žmonės vėla 
augintą tuos darželius ir kad 
prie ją prisidėtų dar tūkstan
čiai kitų.

“Dabar ląikas daryti visus 
taupymo darželių planus dėl 
1920 m. specialistai sako, 
“Pirma, surask žemės; antrų 
padaryk visus plianus; trečių 
gauk sėklas, ir ketvirta, pra
dėk darbą kuogreičiausiai”.

Jeigu parašysite prašymą 
United Statės Department of 
Agriculture, Washington, D. 
C., jie maloniai prisiąs kny
gelę, kurioje rasite kaip plia- 
nuoti darželį, kiek sėklą pirk
ti, kaip prirengti žemę augini-

FEDERACUOS TARYBOS 
IR AM. LIET. R. K. FE

DERACIJOS VALDY
BOS ANTRASAI.

Kun. Pr. Bučys, prez., 
2634 W. 67-th St., 

Chicago, UL^
Kąn. J. J. Jakaitis, vice-prez., 

41 Providence St., 
Worcester, Mass.

Jonas E. Karosas, sekr.,
381 Westminster Avė. 

Detroit, Mich.
K. J. Krušinskas, iždininkas, 

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

Iždo globėjai:
Kun. M. Pankus, 

443 Park Avė., 
Bridgeport, Conn.

L. Šimutis, 
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

Norinčios gero darbo kreipkitės 
prie gerai žinomo ir pritirusio dir
bėjo.

Vėliavos, šarpos ir įvairus žen
kleliai tai musą speciališkumas.

Musą Dailė (artistiškame) dar
be.

Liudija tūkstančiai Draugiją.
M. A. Norkūnas,

16 Pleasant St., 
Lawrence, Mass.

A. L. PILNŲJŲ BLAIVININ
KŲ SUSIVIENIJIMO 

VALDYBOS ADRESAI.
Dvasiškas Vadovas — 

Kun. J. J. Jakaitis, 
41 Providence St., 

Worcester, Mass.
Pirmininkas — 

Kun. P. Juškaitis, 
40 York St., 

Cambridge, Mass.
Raštininkas — 

V. Bacevičius, 
St. Laurent College, 

Montrea), Canada.
Iždininkė — 

V. Shea, 21 Acton St., 
Worcester, Mass.

ten kur žemė būtą buvus ne-Į informacijas delei “taupymo Kasos Globėjai —
V. Damašas ir J. Bakšys.

\ _____

Washington, D. C. — Vienas 
kelias sumažinti gyvenimo iš
laidas yra atidarytas kožnam 
žmogui, kuris tik gali gaut ne
užimtą žemės sklypą. Tas ke
lias randasi per apsodinimą ir 
dirbimą naminio daržeHo, ar
ba geriau sakant, “Taupymo 
Darželio”.

Karės darželiai, laike karės, 
lošė svarbią rolę didžiame mo
bilizavime turto. Dabar, Tau
pymo Darželiai turi savo už
duotį, t. y. gelbėt norintiems 
maitinti savo šeimynas. Tau
pymo darželiai augins maistą ^mui ir visas kitas reikalingas 
L__ -__ __________________
vartota; darželiai sumažins'darželio” (Thrift Garden).

. '' I

Taip trumpas, berod’s, aptarimas, o vienok kiek 
jame psichologiškos tiesos,!.. Mūsiškai tariant, vokie
čių garsusis dainius taip rtiaž-daug sako: “Kas dainių 
norės suprasti, turi dainiaus žemę rasti”, pažinti jų pa
gyventi, pasimokyti...

Nors čia mes nemanome skaitytojams paduoti nei sta- 
tystikos, nei geografijos, nei istorijos, bet, manome, bus 
pravartu šiek-tiek apibudinus bendrus dabarties bruožus, 
kad šį-tą galėtumėme giliai užrašyti kasdienių darbų at
mintin. ..

« •-

Tie, kurie mokinosi ar skaitė Graikų istorijos, tai 
žino gerai tą faktą, kad Aleksandras Makedonietis pasta
tė savo tėvynės garbei laurų, aukurą, į padanges iškėlė 
jos vardą, papuošė valdymo vainiką, mokėjo sutaikinti 
visas užkariautas tautas ir tt. ir tt. Bet nepamiršo, tur
būt, ir to fakto skaitytojas, kad Graikijos kalnai-kal- 
neliai, dausos-dauselės, kelių-keleliai buvo pašvęsti die- 
vų-dievaičių-deivių garbei. Žino, manome,’kad dievų 
skaičius dauginosi, užkariautų tautų skaitlinėmis, ka
dangi tuos (vietinius) dievus perkilodavo, sujungdavo su 
Graikų, dievais. Didelio sunkumo tai nedarė, kadangi 
senovės dievų buvimas buvo suprantamas ten, kur sto- 
vėjojo stovylų gi Aleksandro Mak. politika buvo—su
tverti vieną, galingą valstybę, kurioje visiems, neišski
riant ir dievų, būtų gera.

Rymo viešpatijų pasiekusi aukščiausio galybės laips
nio 150-47 prieš Kristaus gimimų turėjo nemažiau die- 
vų-dievaičių-deivių, kaip anuomet Graikija.

Pirmieji krikščionybės amžiai davė bažnyčiai tūks
tančius kankinių; išnešiojo po visą platųjį pasaulį (čia 
kalbu apie Romos imperijos rybas) Evangelijos mokslą; 
davė galimybės įsigalėti popiežių valdžiai.

Rusija nuo Vladimiro Didžiojo,. Kįjevos kunigaik
ščio, laikų, t. y., nuo įvedimo krikščionybės, pradeda žy
miai stiprėti, augti, organizuotis, o Jono IV laikais pa
siekia despotizmo galės. . . ____

Vokietijoje išdygęs Martyno Liuterio mokslas Avi 
amž. pradžioje sutelkia visas gerpoaniškas tautas, gi Vil- 
hehn’o II metu pasiekia jos augščiausio laipsnio, nugąs
dina visą Europą XX amž. apaušryje, ir tt. ir tt.

Bet... atmena skaičiusieji istorijų kad Graikijos 
valstybės žlugimas prasidėjo tuo metu, kada jų dievai- 
Į-dievaiČiai-deivės ntistojo pirmykštės reikšmės pas didžiu- 
Iirtis ir liaudyje, kada pradedama minioti kojomis tai, kas 
buvo gerbiama, šlovinamų garbinamų—priešiiigai, ka-
- -1M m FE -Į Ti 11''' *'

da iš vaizduojanmujų dievų pradedama matyti užtarėjus, : 
patronus godulvstės, kekšavimų, kraujagerystės... Ga- J 
linga, turtingų graži karalystė žlunga.

Jos vietų pirmenybę, garbę, galę užima Rymas, ‘ 
kurs nuo Graikijos pasisavina tai, kuo pirmiaus Graiki- ■ 
jos valdovas Aleksandras Makedonietis didžiavosi, duo- 1 
damas vietos ir užkariautų tautų dievams, savųjų tarpe, 1 
kad būtų visiems gera...

Tiesų Rymionis Zeusą Jupiteriu pavadinu Poseido
ną (marių dievaitį)—Marsu (kovos dievu), Afroditą— 
Venerą ir tt. ir tt., žodžiu sakant, vejami didžiūnų ir 
liaudies iš Graikijos, stiprėja Rymas, kuriame randa sau 
globą ir prieglaudą dievai-dievaičiai-deivės.

Kas yra skaitęs istorijos lapus su atyda, atsimena 
dar ir tai, kad Kristaus pasirodymas pasaulyje jau ran
da gangreną galingos Rymo imperijos rybose. Tariant, 
jau ir pas rymiečius dievaičius ištiko tas pats likimas, 
kaip pirmiaus Graikijoje... Jupiteris nustoja įtakos, 
Marsas perdaug turtų surinko Rymo imperijoje, todėl 
aišku ir tai, kad grožės dievaitę, Venerų anūkę Apolo
no ir Afrodites, pavertė kekšavimo deive. Faktas pasi
liks istorijoje faktu, kad nuo to laiko jau Rymo impe
rijos garbė, gale ir grožė pradėjo slinkti žemyn.

Kristaus mokslo garsas pasiekia prispaustą liaudį, 
per ją—nuvargusią, išlepusių nors dar mąstančią apie 
savo anūkų ateitį su pasibaisėjimu, Romos aristokrati
ją

Šiandie su pasidžiavimu skaitoma vienuolynuose 
martirologija, kurioje atpasakojama Kristaus mokslo 
nešėjų didvyriški darbai. Pravartu čia būtų paduoti šv. 
Augustino išvados prirodymui Kristaus mokslo dieviš
kumo: “Jeigu mes sutinkame sū faktais, kad stebuklai 
yru aišku visiems, kad tik su Dievo pagalba galėjo į- 
vykti. Daleidziant net kad stebuklų katalikų bažnyčio
je nebuvo, mes turime pripažinti jau tą didžiausiu ste
buklu Kristaus mokslo ir ba’žnyčios pirmenybę pasauly- 

no ir panašių jiems Rymo imperatorių krikščionystės per- 
sekiojimai, tas sutiks ir su šv. Augustino žodžiais, kad 
tik stebuklu, tik Dievui padedant, po trijų skaudžiau
sių persekiojimais, amžių Konstantinas Didysis suteikia 
Kristaus bažnyčiai laisvę, pastato ją Rymo imperijoje 
šventų-švenčiausioje eilėje.

Kunigaikščiai, patricijatas, liaudis aukoju kraujų 
puošiu kovoja bažnyčios naudai... Kuomet Rymo im
perija silpnėjų valdymosi forma keičiasi, tuomet Popė- 
žiai ir jų įteldnė, gale,' turtai augų plėtojasi visame 
krikščioniškame pasvietyje.

Garsusis bažnyčios istorikas Zeibert’as sako, kad X 
ir XI amžiuje jau perflaug buvo įsivyravus katalikų baž
nyčios hierarchijoje sauvalė, simonijų apsileidimas, žo
džiu sakant, dumblas, dumblynė-dumbliniškiausia... Čia 
tai ir ištiko katalikišką bažnyčią Martynas Liuteris su 
savo mokslu—katastrofų kuri pasirodė aiškiai XV am
žiuje. l'L

Sujudo katalikiškas pasaulis, griebėsi taisyti, bet.. 
sunkiau pataisyti klaidų negu padaryti, o padaryta bu
vo klaidų daug^ Popėžių autoritatė nupuolu gale jų ap- 
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GERIAUSIAS LIETUVIS 

ORGANIZACIJOS 
SIUVĖJAS (KRIAUŠIUS) 

J. pauplis,
Siuvu naujus siūtus ir over- 

kočius. Pigiai ir gerai. Ateik 
ir persitikrink.

1182 Washington St., 
Norwood, Mass.

Gausite dovaną “Perkūną.’ 
kas užsirašys pas mane laikraštį 
“Darbininką” ant metą ir prisiąs 
$4.00 tas gaus juoką laikraštį 
“Perkūną” ant pusės metą dova
nai. Naudokitės proga. 
Adomas Pogazelskis (Padeginas)

8311 Pulaski Avė., 
Cleveland Ohio.

ribuojama, turtai atimami, kaip iš ano Evangelijos tar
no, kurs denarą savo pakasė žemėsna...

Rusijoje, tiesa, primityviškai klestėjo krikščionys
tė, nežiūrint bet-gi į tai, ji ėjo per liaudį liaudių ap
imdama visą plačiąją imperiją. Petras Didysis tą dar
bą sudarko, norėdamas parvesti valstybės ir pravoslavų 
bažnyčios reformas, įsteigdamas Rusijoje antrą Vatika
ną, kuriame popėžiumi buvo rusų -“car’-batiuška”.. 
Pravoslavų bažnyčia susiskaldo į dvi dali nuo įvedimo 
naujų liturgijos knygų prie patriarcho Nikono: 50 mi
lijonų pasislepia miškuose dėl persekiojimų bet ir šian
die jie tebėr, nors sulig istoriko*) K. Dębinski’oliūdymo

Plačiai įsikerėjęs, gerai suorganizuotas protestaų- 
tizmas Liuterio pasekėjų gyvenusių XVII ir XVIII am
žiuose, davė daug moralės ramsties visoms germaniškoms 
tautoms. Čia kreipiu skaitytojų domę į Vokietiją dau
giausia^ palikdamas vietą ir Anglijai, Norvegijai, juo 
labiau Suvienytomą^Šiaurinės Amerikos valstybėlėms.

Mes jau patyrėme savo akimis, ką reiškė Vyliaus 
II, Vokiečių kaizerio gale 1914, 15, 16 m. m., todėl ir 
nekalbėsime apie tai plačiai.

Man jau nuo keliolikos metų studijuojant religijos 
reikšmę tautose, beto, turėjus tiek daug progos l^lbė- 
tis su opurtunistu 1915 metų vokiečiu oficieriu ir karei
viu, su fanatiku 1916 metais, su deperatu—1917 m. ir 
pesimistų—1918-1919 m. daug dalykų gyvais bruožais pa
aiškėjo.
- Sutraukus kalbamus laikotarpius į rėmus, reikia pa
sakyti tiesų kad vokiečiai 1915 m. tik optimistais ir te

tai žinome iš tūks-galėjo būti, nes “uberall wir sind”, 
tautinių šaltinių spaudoje tilpusių

1916 metais vokiečius ištinka nepasisekimai frontuo
se, ir... politikoje: priešu skaitlinė dauginasi, o jis su 
pasiutimu, mindžiodamas kojomis viską pakeliui, gina
si, kaip musė vortinklyj.

1917 m. jam kai-kur sekasi, bet daugiausia—ne.
Kam yra žinomos Nerono, Decijaus, Dioklecijo- Mūšiai ties Verdun’u, Mamų Amerika... Žodžių pra-

«. .. * i Y-n __ • 1__ _________ ••______ ?•__ J___T*_garas: kova žūtbūtinė, todėl mielu noru jis priimtų Po- 
pėžiaus Benedikto XV pasiūlymus taikai, nors Brest-Li- 
towsk’ą parduoda Trockiai ir Co... 7

Mėtolioja frontą, kaitalioja kareivius, renka net 
spintas nuo durų užimtuose kraštuose “armotoms”, bet... 
“skęstantis ir britvos griebiasi”...

1918-1919 m... pradžia žlugimo, perėjusio į revoliu
ciją; spartakai (tovarišči), pagalios—pažeminanti tautą, 
Yersalle’ių taikai..

Nesigilindamas į daugybes politiškų klaidų į vokie
čių “pasigėrimą 1915 m. laimėjimais”, imu aš ir kitą 
priežastį vokiečių moralę pusę religijos vertinime.

Čia paduosiu du atsitikimų kur buvau asmeniškai 
liudininku vokiečių katalikų ir protestantų pamaldose.

Stebėtis tiesiog reikia, kad nors ir 1 trečdalis Vo
kietijoje yri katalikų vienok buvo matoma jų aiški mo- 
rąlė, vidujinė viršenybė, lyginant juos su vokiečiais-pro- 
testantais.

•) Karol Dębinski “Boskol i sekty” ▼ Warszawie 1910. 
dabar priskaitoma Rusijoje 110 atskirų sektų.
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PASAKĖČIOS
‘{Tęsinys)

13. LYDYS, GULBĖ IR 
VĖŽYS.

Ir darbui dirbti reik vieny
bės: kur jos nėra, ten darbas 
kenčia, ten “vargai šakoja, 
vargai lapoja, vargai vartus 
kilnoja”...

• • Z-

Vieną kartą lydys, gulbė ir 
vėžys susitarė šieno vežimą 
trise vežti; taip susitarę, visi 
drauge įsikinkė, ir ėmė trauk
ti.

Traukė visi išsijuosę, trauk-' 
darni iš kailio nėrėsi, bet veži
mas

Vežimas buvo, rodosi, ne
sunkus, pavežamas: bet gul
bė aukštyn jį traukė, į padebe- 
ses, vėžys traukdamas atbu
las vėžliojo, o lydys traukda
mas vis į upę, į vandenį dai
rėsi.

Kas čia kaltas buvo, kas ne
kaltas — spręsti mums sunku. 
Tiek teaišku: ją šieno vežimas 
ir dabar tebestovi pięvoje, ne
parvežtas į daržinę.

lė, bet ne žolė! Kiti gyvulė
liai, kaip mane gyvą matai, 
už soros grūdą smulkesni! Kas 
tą're to vės stimelaičią lieknu
mas, kas ją šankumas, gražu
mėlis!

— O ar matei dramblį? 
Koks jis pažiūrėti, kaip tau at
rodė? Jį pamatęs, tareisi, tur 
būt, kalną išvydęs?! •

— Ar ten yra dramblys?
— Yra, žinoma.
— Na, brolau, kad ir kaip 

žiūrėjau, dramblio šiuo tarpu 
vis dėlto nepastebėjau.

15. VARLĖ IR JAUTIS.

nė krust!

14. MATYTOJAS.

— Bičiuli mano brangus, 
sveikas gyvas! iš kur taip sku
bi nudžiugęs, kaip geležėlę ra
dęs?

— Iš retą retovės, balandė- 
-li tu mano! Visas tris valan
das joje vaikščiojau, viską ma
čiau, viską, viską išžiūrėjau. 
Be galo nuostabu! Nemokėsiu 
tau, broleli, nė apsakyti ką 
matęs, neįstengsiu. Kad žino
tum, brolyti, vienos retenybės 
tėra surinktos toj retovėje! Ir 
iš kur galėjo surasti tiek nau
ją dalyką gamtoje žmonėms 
žiūrėti! Kokią ten pilna žvė- 
rią, kokią pankščią, paukšte
lių, paukštyčių! Kiek ten 
mačiau drugią, drugelią, mu- 
selaičią, skruzdėlyčią, vaba- 
laičią, visokią visokią gyvią! 
Vieni geltoni, kaip auksas, bet 
ne auksas, kiti žali, kaip žo-

Y*Varlė, pamačiusi pievoje 
jautį, panoro ir pati su juo su
silyginti. Ji buvo pavydi, ne
kantri: tuoj, nieko nelaukda
ma, ėmė skėstis, pūstis, pū
tuoti — norėjo būtinai sutvir
tėti. *

— Žiūrėk, kaimyne, ką, ar 
jau esu sulig jaučiu? — prisi
tampiusi, privargusi sako ji 
draugei.

— Ne, širdele, kur tau! — 
atsako draugė.

— Žiūrėk, žiūrėk, kokia da
bar esu tvirta, kaip padrūtė- 
jau, paplotėjau. Na, ką sa
kai? Ar patvirtėjau? — vėl 
klausia prisispyrusi.

— Beveik nieko.
— Na, kaip dabar atrodau?
— Tokia, kaip ir kitos, te

besi, tik priilsusi, nuvargusi.
Varlė vis pūtėsi, šniokštė, 

kamavosi. Nustojo pūtusis, 
tik visiškai prisikamavusi, 
privargusi: su jaučiu nesusilv- 
ginusi, sprogo besistengdama- 
ir — galą gavo.

♦ ♦

Tokią varliij esą ir mūsų tar
pe.

tėje patogą kampelį, įsikūrė 
gyventi — pakrūmėje, paunk
snyje, žolėse.

Tačiau, “tais pavasario na
meliais neilgai ji džiaugėsi: 
atėjo vasara, su ja kaitros, 
varlės kampelis taip išdžiūvo, 
jog pagaliau musės jame rėp- 
linėjo skersai ir išilgai, nėsu- 
šlapdamos kojelių.

— Oi jūs, dievai, dievulė
liai! — meldžia prašo varlė, iš
lindusi iš savo vasaros urvelio. 
— Man vargdienei nedarykit 
galo, vandens drėgmės man 
duokit: aptvindykit žemę su 
šituo kalnu, dieną naktį ly- 
kit, kad mano dvaruose nie
kad neišdžiūtą vanduo!

Taip kvarkė ir kvarkė, mel
dė ir meldė varlė, ir paga
liau ėmė vainoti Perkūną, 
smarkiausiąjį dievaitį, — la
bai senai tat buvo, — kad e 
sąs beširdis ir besmegenis.

— Beprote! — sako jai vi
są dievą vardu Perkūnas (ma
tyti, dar nepiktas buvo): — 
ko čia be reikalo kvarki, ko 
taip vaitoji! Kaip tu gali no
rėt], begėde, kad dėl tavęs 
vienos visas pasaulis nukentė
tą! Ar ne geriau tau pačiai 
nušokuoti žemyn, į balą arba 
pabalį!

16. VARLĖ IR PERKŪ
NAS.

Kartą varlė, gyvenusi ba
loje, pakalnėje, pavasarį į kla
ną įstraksėjo; rado ten lomu-

Nuėjus man su reikalais dėl gyvujių rekvizicijos pas 
vieną poną “Wirtschaffsofizier’ą”, radau pastorių, kurs 
ruošėsi atlaikyti kareiviams-protestonams pamaldas. Už
prašytas, mandagumo delei, aš klausiausi pastoriaus pra
kalbos į kareivius. Kadangi tai buvo 30-XII-16 m., to
dėl jis kalbėjo apie praėjusius metus, Vokietijos bendrą 
darbuotę nupiešdamas. Turiu pastebėti, kad jis labai 
puikiai—poetiškai paminėjo Kalėdas, darydamas gra
žiausią intradą į N. Metus. Kaipo vokietys kūnu ir sie
la, žavėjo savo žodžiais ir temperamento tamprumu, anot 
jų patarlės—“immer langsam, aber vorwaerts”... Džiau
giausi, radęs netikėtai progą retorikos pasimokinti, bet... 
nemažesnis buvo mano nusistebėjimas, kuomet jis, pa
skaitęs psalmos ištrauką, pradėjo aiškinti saviemsiems, 
kad reikią pasiduoti išanksto Dievo užbriežtam likimui, 
kadangi žmogus negalįs pasipriešinti tam toje prasmėje,

DARBININKAS
jai" ir seilės bėgtu

Gudruolė prislinko nejučio
mis prie medžio: vinguliuoja 
uodega, vis į varną žiūri, aku- 
įsmeigus. Pagaliau sako jai 
taip meiliai, vos kvėpuodama: 

— Tai tu man tokiai būk gra
žiai paukštelei! Na, kas tavo 
kaklelio, kas tavo akelių gra
žumėlis! Sunku ir apsakyti 
būtą. O tos plunksnelės, sna
pelis — tokią nė pasakoje ne
rasi! Tavo ir balselis turi būt 
dangiškas! Pagiedok, širdele, 
nesidrovėk! Jei tu, sesele, bū
dama tokia graži, ir įgįedi, jei 
toks gražus ir tavo balselis, tad 
mes tave pankščią karaliene 
turėsim skirti!

Taip giriant lapei, apsisuko 
varnos galva: nebeatgauna 
kvapo, tik džiaugias - 
meiliuosius lapės žodelius kad 
karktelėjo, visą gerklę palei
dusi, net sūris iškrito! Tas sū
ris, žinoma, iškritęs lapei į 
nasrus pateko.

ir į

18. VILKAI IR AVYS.

Pasauly daug yra 
kuriems dėl kitą galvos ne
skauda, kurie tik žiūri ties sa
vim.

žmonių.

17 VARNA IR LAPĖ.

Jau kiek kartą yra žmonėms 
sakyta, jog meilikauti nedora, 
kiauru, žalinga; bet žmogaus 
širdy tiek daug y r vietos, jog 
ir meilikautojas, kiir gudres
nis. vis dar moka joj įsikniii.

♦

♦ *

Varnai kartą Dievas davė 
sūrio kąsnelį. Varna, jį nu
tvėrusi, įlėkė į eglę, buvo ir 
bepusryčiaujanti, tik staiga, 
laikydama snape sūrį, ėmė ka
žin ką. kvailė, galvoti. O tuo 
tarpu lapės arti slinkinėta. Sū
rio kvapas ją sustabdė — ėmė

sugalvojo. Įstatyme, sakau 
viską pažodžiui, buvo taip pa
rašyta: “Jei kada vilkas, be- 
duoneliuadaftas šalia avių, i- 
ma, tyčia ar netyčia, skeryčio
ti ir skeryčiodamas vieną kitą 
avį skaudžia, tada ąvis, nie
ko nepaisydama, vis tiek, ku
rios tas skaudėjas yr giminės, 
gali jį už sprando nutverti ir 
tuojau tieson traukti į esančią 
arti girią arba į plynią”.

Įstatymas aiškus—nieko nei 
pridėsi, nei atimsi. Tiek tė
ra negera, jog ir šiokią daly
ką tenka dažnai matyti: ligi 
šio laiko, visur ir visada — 
nors vilkams riesta dabar gy
venti, nors įstatymas ją ginte 
negina — vis dėlto vilkai neša, 
kaip nešę, aveles į girią.

Vilkai be galo įkyrėjo ave
lėms, ir joms labai sunku bu
vo gyventi šioj ašarą pakalnėj. 
Pagaliau žvėrią vyriausybė, il
gai svyravusi, nusprendė, jog 
reik ir su avimis teisingai elg
tis: tam reikalui ir tarybą iš
rinko.

Didžioji tarybos dalis buvo, 
tiesą sakant, vilkai;, bet vil
kas vilkui nelygu, daug kas 
sakė, ir ne visi jie tokie biau- 
rūs, kaip apie juos avys skel-' 
bia. Tarybos žvėrys buvo ma
tę ir tokią vilką, ir daug kar
tą, — ją pavyzdžiai yra gerai 
žinomi, — kurie slinkinėja ar
ti avią romūs ir nieko joms ne
darydavę, kai būdavę sotūs; 
tad — kodėl negalėtą vilkai ta
ryboj būti ir apie aveles tary- 
tis? Antra vertus, kad ir rei- 

1 kia avys ginti, bet vis dėlto nė 
į vilką nereik pamiršti — ir 
• jiems pasauly, aišku, turi ras- 
' tis vietos.
. Tarybą klaikioje girioje ati
darė: žvėrys, ėmę tarytisr gal
vojo, teisė, teisino, smerkė,

I

19. VILKAS IR ĖRIUKAS.

Stipriam visada silpnas vr 
kaltas; to daug duoda mums 
istorija pavyzdžiu; bet mes is
torijos nerašom; 
tarpu paklausius, 
čia apie tai sako.

ganės šiuo 
ką pasakė-

išdrįsai šokti, ėmei lojoti, iš
plūdai: to, vyruti, aš tau ne
dovanosiu.

— Ką šneki, šviesybe, man 
metą dar nėra — sako jam ė- 
rinkas.

— Tad brolis tavo buvo tas 
akiplėša.

— Brolių aš neturiu, — vėl 
teisinas ėriukas .

— Tad brolėnas ar dėdė, ir 
žodžiu sakant, kas nors iš jū- 
są giminės. Jūs patys, jūsą 
šunes, jūsą piemens, jūs visi 
man pikta linkit ir, kur galė
dami, visada kenkiat; už ją 
sunkiąsias nuodėmes tu man 
dabar atsakysi.

— Šviesybe, kuo aš čia kal
tas! — dar maldavo ėriukas.

— Tylėk, varle, klausyk, ką 
aš sakau! Nusibodo man ta
vęs klausyti. Nė laiko neturiu 
su tavim dabar šnekėti apie tas 
kaltybes!.. Jau ir tuo esi kal
tas, jog alkanas esu.

Tai pasakęs vilkas, pagrie
bęs į dantis ėriuką, pietums 
nusinešė į girią.

tis pati sveika galvą beišlipu
si iš mano nasrų. Arsi ta* 
dar maža šitos mano 'dov»- * 
noe?.. Ne, bičiule,' už tokią 
tavo drąsą šiuo kartu dovano
ju, bet toliau bėk man iš ke
lio: jei kur sutiksiu, sveika 
dingus būsi. Biaurybė!..

21. VILKAS IR LAPĖ.

ko 
T» 
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20. VILKAS IR GERVĖ.
• •

Buvo karšta diena. Ėriukas 
ištroškęs nubėgo į upelį atsi
gerti, ir kaip tyčia, tuo laiku 
ten vilkas sukinėjos.

Pamatęs ėriuką, padrykt 
prie jo ir jau aplinkui suka — 
praryti nori;
pasirodyti teisingas, taip jam 
rėkia:

— Kaip tu išdrįsai, ne
praustaburni, savo murzinu 
snukiu drumsti man čia van
denį ? Tokiam biaurybei aš 
galą padaryti turiu.

— Tik nepyk be reikalo, 
šviesybe. Ir prieš smerkda
mas išklausyk mane nuo tavęs, 
šviesybe, manę šimtas žings- 
mą skyrė, ir todėl nieku būdu 
negalėjau sudrumsti tau van
dens, juo labiau, kad aš ir pa
vandeniui nuo tavęs, šviesybe, 
stovėjau

— Vadinas, aš meluoju!? 
Tu čia mane melaginsi, biaurv- 
be!.. Be to, atsimenu, tu, vy-

Kitiems mielai teikiam, 
mums patiems nereikią. 
tiesą pasakėčia išdėsim: 
tiesa yra pakenčiamesnė.

• •
Lapė, vištienos prisprogua 

ir dar gerą gabalą rytojui pa
sidėjusi, vėl į girią bėgo. Pa
giryje, radusi kupetą šieno, 
prigulė apypietės.

Žiūri — alkanas vilkas vieš- 
nagėn beeinąs.

— Vienas vargas, kūmute! 
— sako: — visą dieną valkio- 
jęsis, nė kaulelio negavau su
krimsti. Šunes čia be galo pik
ti, piemuo nesnaudžia, reikia 
tiesiog badu stipti. k

— Argi? Nebūk kvailas? — 
stebisi lapė.

— Kaip mane gyvą matai, 
nieko nemeluoju!

— Kūmutėli, tik ėsk, tau ne
sigailėsiu! Imk iš visos kupe
tos, ir tiek: kitam tiek daug 
neduočiau.

O to kūmo ne šieno norėta, 
jo turėta mėsa galvoje! Apie 
paliktą rytojui mėsos gabalą 
lapė, mylėdama vilką, visai 
nutylėjo.

Ką vilkas padarė — klausit. 
Jis, primylėtas gražiais žode
liais, namo neėdęs dūlino.

(Bus daugiau) 
(Kauno “Lietuva”)

' -------

Kas užsirašys pas mane lai
kraštį, tam duosiu knygą už 
25 centus ar 50 centą dovaną. 
Gera proga. Naudokitės jąja. 
Kas norite užsirašyti laikraš
tį “Darbininką” į Angliją, 
kreipkitės Šiuo adresu:

A. K. MAŠINAUSKAS, 
321 Lincoln Avė., Rockford, IU

Kad vilkas godus, kad jis 
besotis, kiekvienas žinom: su
ryja ir galvą ir kojas, sutriuš
kina ėsdamas dažniausiai ir 
kalus — viskas jam tinka, nie
ko neatmeta.

Tokiam vilkui kartą ir nelai- 
bet norėdamas’mė atsitiko: kad kiek, būtą 

kaulu užspringęs Nei staugt 
gali, nei atsidusti.

— Argi jau man galas atei
na? — tarė sau dūsaudamas 
vilkas.

Bet vilkas ir šiuo tarpu bu
vo laimingas: ten arti gervės 
būta... Pamatęs ją, lenkiasi 
springdamas, rodo jai žiotis, 
vadinasi — gelbėk, pasigai
lėk!

Gervė savo snapą su galva 
tuoj vilkui į žiotis įleido. Šiaip 
taip ištraukusi kaulą,' tuoj ė- 
mė neišmanėlė atlyginimo už 
darbą prašyti.

— Ką tu čia šneki, begėde! 
— suriko jai vilkas: — už dar
bą tu nori? Kokia tu nedėkin
ga! Dabar turėtum tik džiaug-

vo “čiukute”, vadinasi, kas ne vokietys, nemoka vokiš
kai, tai jau ir nebe žmogus. Tai pakartodavo vokiečiai 
ir Lietuvoje, niekšingiausiu būdu skriausdami beginklius 
žmones... Prikaišiodami kitiems “kyšių ėmimą”, jie 
vogdavo ne “rublioškomis”, bet “dreihundert, siebenhun- 
dert, tausend’ais”.

Kad tai ne šmeižimas vokiečių tautos, kurioje yra ir 
buvo doresnių žmonių, bet tikri faktai, štai kun. J. T. 
liūdymas; paskelbus karvių rekviziciją, vokiečių ūkės 
vedėjas (Wirtschaftsofizier) taip mokėjo “gyvais pini
gais”, iš akies apskaitydamas svarumą: “Šitai karvei ga
lima duoti 60 rublių, anai — 75 rb., o tuo tarpu savo kny- 
gon rašęs “600 mark., 750 mark... ir tt. ir tt. Tiesa, 
tai buvo susekta, išvijo jį ponas Kreishauptmann’as, bet 
skriaudos žmonėms neatlygino, vagies vardą jis išsinešė 
su savim...*)

Na-gi tegu pasako man skaitytojas ar čia yra skirtu
mas “konkurencijoje” tarp rusų ministerio “palaimini
mo” sūnui-oficieriui, kuriam davęs suprasti, kad “ran
kas peckoti” galimą tik tuo atveju, kuomet būsią galima 
“milijančik-drugoj”, o su keliolika desėtkų tūkstančių... 
ne verta esą prasidėti, ir tarp paduoto fakto vokiečių “iš
tikimybės” su karvių kainos “klasifikavimu” žodžiu vie
naip, o raštu kitaip...,—aš nerandu didelio skirtumo tarp 
dviejų vagių, nors vienas daugiau turės pavogęs, o ant
ras mažiau: juk vagiui vagies vardas nesimaino.

Gal kam ateis į galvą pasakyti, kad vokiečių tauta 
“doresnė” už kitas, bet ir čia turiu tik tiek pasakyti trum
pai : lietuvaitės ne vienam žandarui perėžė skilvį... pas
kui?!. . jie kirmydavo po kelmu, kur ir lape neuostyda
vo'.. ., tai faktai, kurie sako patys dž save, kad tai da
rydavo prieš niekšus, doros mindžiotojus.

Nors čia padaviau tik bendrus bruožus, nors tik du- 
tris .faktus parodau, nors tai tik konspektas, vienok taip 
teisingas, niekuo nepersūdytas, kad tūkstančius panašių 
faktų surinks kuomet nors statystika, bet man svarbu bu
vo parodyti tai, kad vokiečių protestantizmo liga, užlie
jusi germanų tautas XV, XVI am., privedusi prie sutar- 
tinumo išblaškytas Vokietijos kunigaikštystes, nugramz
dino vokiečių tautą į bedugnes, užrašė jiems ant kaktų 
“cinikas-materialistas”, suteršė jų vardą istorijos lapuo
se, juos keiks arhžiais mūsų tautos kankiniai, šventos pa- 
laikos'kapuose juos baugins... Ir... jeigu ir po šių sker
dynių jie nepradės rimčiau galvoti, žlugs kaip anuomet 
Graikija, kaip Rymo imperatorių galybė, kaip rusų mo
narchija. ' c*

MCT . . . IV, <XLl, LU, V V

sprendė, ir pagaliau įstatymą ruti, užpernai čia man į akis

lingiausių imperiją Europoje, skaitant nuo pralošto karo 
rusą su japonais, vienok jau ištiko vokiškąją imperiją ka
tastrofa.

Čia, t. y. vokiečių žlugime, reikia pripažinti tarp 
daugybės kitų priežasčių jų dvasinį sumaterijalizėjimą, 
kurs prie katastrofos juos privedė, tariant, pagreitino 
žlugimo processą. <

Protestantizmo vilnis užliejo germanus pradžioje... 
pavėsio šaltiniu,, bet... negalėjo duoti pastovumo atspa
ros; tą jau matome šiandie, išskaitliuodami pirštais net 
115 Martyno Liuterio sektų, žodžių, tas pats atsitiko, ką 
matome pas pravoslavus*) Rusijoje .

Ekonomiška padėtis buvo Vokietijoje gera; žmonės, 
ir didžiausius mokesnius valstybei dėdami, buvo gana 
turtingi; darbininkai—susiorganizavę puikiai, gerai ap
mokami, rodos, nieko jau daugiau ir nebereikia, nors,

i

L.D.S. CENTRO VALDYBOS
ANTRAŠAI.

jeigu jis padėtų visas esamas pastangas-priemones savo ir Ištikrųjų, “laimingų su kaupu” nesimatė, 
tautos likimui pagerinti. Tolimesnė kalbos dalis buvo, 
kaip paaiškėjo tik padabinta įžanga, kadangi pridurmai 
kartojo kareiviams pilnai pasitikėti savo valdžia, vadais, 
būti ištikimiems ir tt. ir tt. Taip ir nuvažiavo, kaip at
važiavęs. .. Žinoma, sulig kalbamo pastoriaus žodžių, 
nieko vokiečiui-protestantui daugiau ir nebeliko, kaip 
klausyti kaizerio, to žemiško dievuko, nes, anot jų, dan
giškasis Tėvas—nebeatmainysiąs to, ką bus negerai pa
daręs pavienis žmogus, tauta, žmonija! ..

Gyvenimo klausymams bėgant pirmyn, turėjau pro
gos būti Panevėžio senojoj bažnyčioje, kur buvo daugiau 
vokiečių susikoncentravę, todėl ne kartą turėjau progos 
dalyvauti vokiečių-katalikų pamaldose.

Tai-gi, turėdamas laiko, klausiausi vokiečio-katali- 
ko, kariško kapeliono, pamokslo į kareivius. Tai atsiti
ko maž-daug mėnesis laiko vėliau nuo girdėtos pastoriaus 
prakalbos Nariūnų dvare, t. v., sausio mėnesyje.

* Aukštas, juodbruvys, giliais bruožais veide, žėrin
čiomis gilias mintis akimis, su nepaprasta energija sa- 

. ,kė pamokslą saujelei vokiečių kareivių. Dievo ir Tėviš
kės fVaterland) meilė pynėsi gražiausiais posmais, smel
kėsi atmintin giliai, kurstė širdies ugnį, viltimi žavė
jo!..,

. . Nors ir neatmainė likimo padėties, vis-gi, moraliai 
daugiau reiškė tėvynės meilės apibudinimas, raginimas 
prie veiklumo; tuo tarpu, kaip jau minėjau, pastorius 
visai priešingoje dvasioje dėstė klausytojams likimo į- 
skiepytą katastrofą, kurios jau nieks negalės pataisy
ti. (?!) .

• Palikę tuodu asmeniu (pastorių ir kunigą) nuoša
liai, mes turime grįžti prie vokiečių žlugimo simptomų. 

Ankščiau buvau objektyviai pasakęs, kad Vyliaus H 
viešpatavimas daugeliui buvo aiškiai pavojingas, imant 
tiesioginėje prasmėje vokiečių materiales spėkas. Neap- 
sinksiu kad Vokietija prieš karą buvo viena ga-

Kodėl ?!x., ne vienas paklaus.
Kad vaizdžiau parodžius priežastį, čia esu priverstas 

padaryti mažytį nutolimą nuo kalbamojo daikto: paduo
siu pačių vokiečių pašnekesio turinį, kurs charakteringai 
piešia religijos įgyvendinimą pas protestonus Vokietijo
je. Štai jis. z

— Kartą mes buvome liudininkais, pasakė man vo- 
kietis-kareivis, kalbėdamas apie tvarką, net tokio prie
tikio, kad pastorius uždėjo trijų dienų pabaudos-arešto 
kareiviui, kurs per prakalbą garsiau sužiovavo šventna- 
myj_e”...

Gėrėdamasis vokiečiais tvarkos prisilaikymo princi
pe, iš kitos puses, pastebėjau vienok, k^d ir prieš karą, 
taip-pat kaip karo metu jau buvusi labai susirūpinusi val
džia dėl “žmonių ataušimo tikyboje”, todėl vartodavę 
prievartą ir bausmes (kariuomenėje), nesilankantiems į 
pamaldas.,. (Sic!).

Kas giilau mąsto, kam šiek-tiek žinoma religijos is
torija įvairiose šalyse bei tautose, tas lengvai supras, kaip 
yra menka, netiksli, nenaudinga prievartos sistema; kur- 
kur, tik ne religijos klausime galima imtis tokių priemo
nių.

Bet.. gerai uždirbąs, sotus, alaus prikaušęs, pyš- 
kvdamas cigarą, kelioliką penkmarkių turėdamas delmo- 
ne, auklėtas Martyno Liuterio utopija, kad Dievas Žmo
gui paskirtas laimės ar nelaimės neatmainysiąs, nieko 
daugiau ir nebeliko, kaip ieškoti “išganymo” pramonės 
industrijoje, kapitale, o toliau... ciniškame egoizme (sa- 
vymeilėje)... Čia tai ir paaiškėja vokiečių žvėriškumas, 
imant bendru bruožu, užimtuose kraštuose prieš kitatau
čius. Atmena ir šiandie ne vienas, kad nemokantį vo
kiečių kalbos rusų vokiečiai su pasibiaUrėjimu vadinda-

y*

z* _ u* ?

•) Tuo vagiu-leitenantu buvo Kupiškio apsk. Harunų dva
re ūkės vedėjas—Leitn. Kvandt’as, o tuo pačiu metu nema
žesnis vagis buvo Kreishaptmann’as-Greyer’is.

(Bus daugiau)
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D ARBTNLN KAS

BINGHAMTON, N. Y.

tiems, kurie po 
taip ilgai

“KANTRI ALENA” SCE
NOJE.

zuojama Ryme gegužio mė
nesyje.

Stebuklingą vietą Loųr- 
des, Frandjoj, pirmu kar
tu aplankė būrelis ehiniečių 
maldininkų.

“DARBININKAS” 
(The Wobkxb) 

The Lithuanian tri-weekly poper. 
PubUshed every Tueaday, Thureday, 

Bd Saturday by St. Jotopb’o IMlnutn- tas BAJ. Asiociation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:

Vakarinės Colorados gy- 
ventojai-katalikai ir protes
tantai rengia didelę maldin
gą kelionę ant šv. Kryžiaus 
kalno. Ant to kalno yra mil
žiniškas gamtos išrėžtas 
kryžius. Kalnas yra 14.176 
pėdų augščiau jūrės lvgma- 
los. Kalnas yra gražiausioj 
Colorados vietoj.

KĄ.-GI JIE MANO.

Kauno “Lietuva”, Lietu
vos Valstybės oficiozas jau 
nekartą apei Amerikos lie
tuvius taip rašė, kad Ame
rikos lietuviuose tik pasi- 
Kaurėjimą turėjo kelti. A- 
pie tai esame minėję. Da
bar štai atėjo to laikraščio 
mun. 42, kur cituojami A- 
merikos liberalų laikraščiai. 
Prie to yra pastaba apie So. 
Bostoniečių veikimą, apie iš 
antro galo garsiąją konfe
renciją gruodžio 28 d. p. m. 
Ji pavadinta net “Amerikos 
lietuviij konferencija”. Ra
šoma:

“Gruodžio 28 d. Sunai
kintos Liet, draugų Komite
tui Bostone pakvietus, įvy
ko Massachusetts valstybių 
lietuvių draugijų atstovų ir 
visuomenės darbadirbių kon
ferencija, kurioj partijos 
reikalų ■ neliečiant, buvo 
svarstomas Lietuvai pagel- 
bos teikti klausimas”.
Amerikos lietuviai ir y- 

pač So. Bostoniečiai labai 
gerai žino, kas ta do konfe
rencija buvo. Toje konfe
rencijoje netik ne neliesta 
partijos reikalų, bet nežmo
niška rezoliucija buvo san- 
dariečių inešta ir jų užsispy
rimu pervaryta prieš Ame
rikos Lietuvių Tarybos pre
zidentą Mastauską. Tas su
ardė bendrą darbą, pri
darė nemalonumų Lietu
vos misijai ir po šiai die
nai ergeliai tebverda ir 
gaišina bonų platinimą ir ki
tokį naudingą visuomenišką 
darbą trukdo. Gi Lietuvos 
vyriausybės oficiozas drįsta 
rašyti, kad partijos reikalai 
bnvę neliesti. Kokia tai i- 
ronija, kokB tai užsimerki- 
mas. Jei tą rašytų šiaip jau 
Lietuvos pirmeivių nusipo
litikavęs lapelis, tai nei do- 
mos neverta būt kreipti. Bet 
dabar tą rašo Lietuvos vy
riausybės oficiozas. Todėl 
Bostono ir apielinkių lietu
viai negali tylėti. Reikia pa
vartoti “direct action” Bos
toniečiai lietuviai katalikai 
per visuomeninius susirin
kimus ar kitaip teišneša 
protestus prieš Lietuvos vy
riausybės oficiozą ir tesiun
čia, - kur reikia.

Katalikų protestai atėmė 
apetitą katalikus įžeidinėti 
Lietuvos Misijos Informaci
jos skyriui. Protestai nutil
dys ir Lietuvos vyriausybės 
oficiozą.

Dabar nėra nepaprastas 
daiktas matyti vienuoles-se- 
seris natūralizacijos biuruo
se išsiimant pilietybės po- 
pieras. Jau daugelyje vals
tijų moterys turi teisę bal
suoti, o yra viltis, kad ne
trukus visose valstijose bus 
suteikta balsavimo teisė. To
dėl vienuolės-ateivės skubi
na naturalizuotis, kad daly
vauti balsavimuose.

Alaskoj gražiausia bažny
čia yra katalikų. Turi taip
gi puikią parapijinę mokyk
lą.

LATVIŲ STEIGIAMA
SIS SEIMAS.

Latvių Steigiamajin Sei
man rinkimai bus bal. 17 ir 
18 dd. (Lietuvos Steigiama
jin seiman rinkimai bus bal. 
14 ir 15 dd.).

SUGRĮŽO.

E.Lietuvos premieras 
Galvanauskas iš Londono 
sugrįžo į Lietuvą.

LIETUVOS DELEGACI
JA MASKVON.

s

Lietuvos vyriausybė pa
siuntė Maskvon delegaciją 
tartis apie mainymąsi įkai
tais ir likusių tremtinių rei
kale. Į Jf

VIETOJ ŠLIUPO.

Lietuvos valdžia atstovu į 
Latviją paskyrė Dr. Zaunių 
vieton Šliupo.

LAIKRAŠČIAI Iš LIE
TUVOS.

Ketvergo rytą atėjo “Lais
vės” num. 39.

Po pietų atėjo “Laisvės” 
num. 42 ir 47, “Kariškių Žo
džio” num. 9.

L. D. S. Chicagos apskritys, 
kovo 14 d. Aryan Gratto Tem
ple teatre vaidino “Kantrią 
Aleną”. Vaidinti dramatišką 
veikalą viename didžiųjų Chi
cagos teatrų tai ne kasdieninis 
tarp lietuvių atsitikimas. Tai
gi nėra kaip išsisukti tokio 
svarbaus nuotikio spaudoje 
nepaminėjus.

Kad dramos veikalą tinka
mai atvaidinti reikalinga trys 
dalykai, žinoma, neskaitant 
publikos. Pirmiausiai reika
lingas veikalas, antra reika
lingi aktoriai, o trečia reika
linga vieta. Vieta iš eilės yra 
trečias dalykas. Svarbiausia 
yra turėti pirmuoju du. Šiuo 
kartu išėjo atbulai. Vieta pa
rinkta puiki, rengėjų nesigai
lėta nei lėšų nei darbo, kad tą 
vietą parinkti, išgarsinti ir su
traukti didesnį skaičių publi
kos. Garbė jiems už tai. Juo 
didesnį pagarbos žodį reikia 
jiems tarti atsimenant, kad tai 
žmonės darbininkai, kurie 
dienomis dirba dirbtuvėse ar 
kitokiuose darbuose, o vaka
re vietoje kur ramiai praleis
ti laiką, eina, pluošia, dirba 
darbą, kuriuo mes lietuviai 
galime didžiuotis. Tai tiek a- 
pie salę ir rengėjus.

Eikime prie aktorių. Tarp 
jų yra tvirtesnių ir silpnesnių. 
Nei labai guvių nei per daug 
ištižusių nebuvo. Vaidino taip 
sau vidutiniškai. Tos didelės 
salės sienos gal pirmą sykį gir
di lietuvišką kalbą, bet be a- 
bejonės pirmą sykį ir mato to
kį vaidinimą. Beveik visi ak
toriai vietoje natūraliai kalbė
ti deklamavo, vienas kitas ir 
savo rolę pamiršo, bet aš nesi
stebiu, nes reikia didelės at
minties kad išmokti tuos visus 
sausus, be jokios gyvybės dia
logus ir monologus. Tai vei
kalo kaltė.

Oi, tas veikalas, veikalas! 
Juo mažiau apie jį kalbėti tuo 
sveikiau. Bet reikia kalbėti, 
nes tokie veikalai tik ir laiko
si pas mus dėlto kad mes į 
juos su baime, lyg į didžiau
sius dailės veikalus žiūrime.

Viduramžių Europoje buvo 
privisę galybės įvairių roma
nų. Iš pradžios jų būta ir ne
blogų, naturališkų, pamoki
nančių, bet juo tolyn juo dau
gyn viso įvairių šiukšlių. Jų 
autoriams netik kad dailė bet 
ir gamtos teisės buvo neužką. 
Tam įvairių menkos vertės ro
manų apie Rynaldus, Kantrias 
Alenas, ir p. Europoje kelią 
užkirto Cervantas su savo Don 
Kichotu. Nuo Cervantės laikų 
nors ir buvo leidžiamų roma
nų, bet jau jų autoriai sten
gės būti šiek tiek naturališkes- 
ni. Lietuviai neišsisuka nepa
ragavę tų romanų ir jie nors 
trupinių nuo turtingo Europos 
stalo sau pasigamino. Viena
spaustuvė išleido Kantrią Aa 
leną. Negana to, atsirado 
“dramatistas”, kuris ją su- 
dramatizavo. Atsiranda ir 
žmonių, kurie deda ir pinigus 
ir sveikatą, 'kad jį atvaidinti. 
Ant galo atsiranda žmonių, 
kurie moka pinigus ir tris va
landas prasėdžia ir pražiovau- 
na to nonsenso besiklausyda
mi. Reiškia prie tos virtinės 
ir aš priklausau, nes ir aš vi
sas tris valandas išsėdėjau, iš- 
žiovavaū, bet salės neaplei
dau.

Veikalo tema štai koki: An- 
tonius, turkų ciesorius sugrįž
ta iš karo ir užsimano vesti sa
vo dukterį, Aleną. Toji pabė
ga ir kaip ten vargais negalais 
atsiduria- Enriko, Anglijos 
valdono namuose. Enrikas su 
ja, prieš savo motinos norą, 
apsiveda. Po dviejų metų En
rikas išjoja į karą tfu saracė
nais ir čia gauna laišką, kad 
jo Žmona neva pagimdžius cfci 
šunyčįu. Jis tam netiki, pa
siunčia savo pasiuntinį su laiš
ku užveizėto jai. Bet kaip pas
kui pasirodo, kad kaip laiškas 
į jį taip ir laiškai į jo moterį 
buvo jo motinos perimami ir 
perrašomi taip, kad Alenai po-1 
kenkti. Reikalaujama kaip Tai dėka promoicijos. JNprs

‘a:p ir i-- i-, k'- ka: k'sr- t*';- -------- -

dikiu sudeginti. Perdėtinis to 
nepadaro, tik liepia Alenai nu- 
kirsti vieną ranką, o jos pa
čios vietoj nužudyti savo sese
rį Marijoną. Kaip su vaikais- 
dvinukais padaro, nežinia, tik 
jie pasirodo kiek vėliau jau 
paaugusiais. Karalius pagrįž
ta iš karo, radęs nužudytą sa
vo moterį ir vaikus, perpyks- 
ta ir po tyrinėjimų, suradęs 
kaltininką — savo motiną lie
pia ją nužudyti. Potam susi
randa vaikus, moterį ir veika
las užsibaigia glamonėjimais, 
pasibučiavimais.

Veikalas netikęs keliais 
žvilgsniais, labai abejotinos 
moralės vertės, nenaturalis ir 
blogai sudramatizuotas. Iš
skirstytas į šešias veiksmus 
(aktus) ir į devynius paveiks
lus. Klimaksas pasiektas tik 
ketvirtame akte. Vis-gi laiką 
per šešius aktus dialogai ir 
monologai tęsias vienas po ki
to kaip žydų Velykos. Jokio 
judėjimo nėra. Publika tik ir 
girdžia vieną nuobodžią dekla
maciją po kitai ir tik vienoje 
vietoje, kur pasirodo šiek tiek 
prašmatnesnis turkas ir nume
ta kelius gyvesnius žodžius, 
publika lyg kiek atsipeikėja. 
Išrodo lyg akmenį inmestum į 
stovintį vandenį. Tik sykį 
pliaukštelėjo ir vėl ta pati ty
la, tie patys monologai ir dia
logai.

Drama yra dailė. Dramatiš
ki veikalai yra dailės veikalai. 
Bet dailės veikalui neužtenka 
ant antgalvio parašyti, kad jis 
yra dailės veikalas, taip kaip 
neužtenka nupiešti varną ir 
padėti parašą, kad tai lakštin
gala. Jei rašytojas apie dailę 
nenusimano, tai daug geriau 
jei jis savo jėgas nukreips ki
ton pusėn, kur jos bus naudin
gesnės, neg eikvoti ant tokių 
veikalų kaip “Kantri Alena” 
ir p. Autoriaus užtikro turėta 
gerų norų, bet darbą atlikti ge
rų norų neužtenka. Kaip po
ezijai gaminti reikia poeto, 
taip dramos veikalo rašytojui 
reikia būti dramaturgu.

Lietuviai amerikiečiai turi 
progos veikimo srityje darbuo
tis. Kodėl neimti geresnių, 
gyvesnių veikalų? Kodėl ne- 
rengtis prie vakarų su daino
mis? Juk dainininkų netrūk
sta. Tas pats Vyčių choras, 
Birutės choras ir daugybės pa
rapijų ir kitų chorų galėtų ir 
turėtų progos pasirodyti, mus 
padžiuginti- ir indėli šiek tiek 
naudos į dailę. Ypatingai kuo
met vakaras rengiamas tokia
me dideliame didmiesčio teat
re, kur ir vietos ir scenerijos 
užtenka ir kur yra progos pa
sirodyti. Jei negalėtų viena 
kuopa atlikti, dvi trys galėtų 
susidėti. Būtų nauda, būtų 
garbė, o dabar tai tik džiau
gies žmogus, kad svetimtau
čiai nemato. Kad pamatytų 
nesuprasdami kalbos, būtų ne
mažai darbo išaiškinti ką ak
toriai veikia, ar jie dramos 
veikalą vaidių^t ar tik taip sau 
pipkuoja ir rengias dar vaidin
ti.

anodija, bet ir tie bažnyčioje 
nemiegojo, kaip seniau tūli 
varguoliai nuo rudžio.

Čia turiu pastebėti, kad la
bai didelė 
rudžio iri .. . _
nešioja “žėlabą”, tai yra ne
tekę alaus ir degtinės vartoja 
dar didesnius nuodus *— ano
diją, kurią galima užposti už 
mylios, o žmogus, kuris drįs
ta ateiti ir į bažnyčią su ta 
smarve, kad šalę sėdintieji tu
ri nosį sukti ir kaip ant vilko 
žiūrėti. Ištikrųjų tai didelė 
gėda. Gaila labai kad tarpe 
mūs tokių vyrų yra, o dar la
biau, kad ir moterėlės tą smar
vę vartoja ir ne tik sau, bet 
ir kitom moterėlėm daro gė
dą.

S. A.

Japonijos ambasados sek
retorius Ryme priėmė kata
likystę.

Nauja parapija Philaūel- 
phijoj, Pa. pasivadino šv. 
Joanos Arkietės vardu. Šv. 
Joar..~ Arkk-to bus ->r.i

VELIAUSIOS LATDOS 
LAIŠKAMS POPIERŲ SU 

EILĖMIS IR KONVEN
TŲ.

Eilės pritaikintos sulyg šių 
dienų. Tinka visiems: tė
vams, broliams, seserims, gi
minėms ir pažįstamiems. 
Parduodame 1 tuziną popie

rų ir 1 tuziną konvertų 
už.................30c.

100 popierų ir 100 konvertų 
UŽ............ $2.00

500 popierų ir 500 konvertų 
už............. $8.75

1000 popierų ir 1000 
konvertų 

už........ . $15.00
Mažiaus 1 tuzino nepar- 

duosime. Pinigus siųskite 
“money orderiu”, regis
truotame laiške arba pašto 
ženklais šiou adresu:

» ‘DARBININKAS”,
242-244 W. Broadway,

So Boston 27, Mass.

Jau keturi metai suėjo kaip 
čia tapo sutverta Lietuvių R. 
Katalikų Šv. Juozapo parapi
ja. Pirmais metais savo gy
vavimo minėta. parapija lošė 
gana svarbią rolę tarp viet. lie
tuvių, t. y. rengdavo teatrus, 
koncertus ir prakalbas. Mat 
tame laike katalikų tarpe dar
bavosi du jauni ir pilni ener
gijos vaikinai. Tie vaikinai ne 
tik katalikams naudą atnešda
vo, bet buvo uždavę paskti- 
tinį smūgį viet. lietuvių socija- 
listams, kurių čia daug ran
dasi. Mat tuomet socijalistai 
atsikviesdavo visokios rūšies 
kalbėtojų, o pastarieji tvirkin
davo žmones, kaip tik galėda
mi. Tad tie du vaikinai nei 
vieno socijalistų kalbėtojo ne
paleisdavo nesukritikavę o ki
tą sykį prieidavo prie to, kad 
patys socijalistai prašalindavo 
savo kalbėtojus nuo platfor
mos, nes tie kalbėtojai neiš
galėdavo atsakyti tų vaikinų 
klausimų, ir tame laike viet. 
lietuvių parapija gyvavo labai 
puikiai, bet pasitraukus tiems 
vaikinams iš katalikų tarpo ir 
su parapija viskas kitaip sto
jos.. Priežastis prasišalinimo 
tų tėvynainių buvo tame, jog 
vienas iš turėjo išvažiuoti į 
Ithaca universitetą mokintis, o 
kitas, nors ant vietos paliko, 
bet matydamas viet. lietuvių 
nerimtumą visai nustojo daly
vauti su jais.

Tai-gi dabartiniam laike šv. 
Juozapo parapija randasi ap
verktiname stovyj, nes ne tik 
tarpe katalikiško jaunimo už
geso dailės ir kultūros žibutis, 
bet santikiai viet. klebono su 
parapijonais labai paaršėjo. 
Jau svetimtaučiai tą pastebėjo1 
ir labai stebisi iš tokios tvar
kos.

Priežastys tųž nesutikimų y- 
ra aiškios: prie parapijos pri
guli daug tokių žmonių, kurie 
turi bolševikišką nuomonę ir 
nuo senų laikų atsižymėjo 
trukšmadarystėmis.

Reikėtų mums katalikams ir 
taip-gi viet. klebonui atkreipti 
atidą, ypač gavėnios laike, ka
dangi visose katalikiškose baž
nyčiose skaitlingiausia minios 
žmonių susirenka ir atiduoda 
gilius apgailestavimus mūsų 
Išganytojui.

Dailės Mokinis.

ir rūpinasi siratomis. Šelpia 
anuos maistu, drabužiais ir pi
nigais, kur reikia. Kartais 
motinai susirgus auklėja jųjų 
vaikelius. Pavyzdžiui T. Cep- 
kauskienė auklėjo Karsokų 
mergaitę per 13 savaičių ir yra 
viena iš siuvėjų. Siuva ir pa
taiso drabužius. Taip-pat pri
ima paaukuotus drabužius dėl 
siratų. Josios antrašas: 95 
Ward st Kirmilienė yra ant
ra siuvėja; kuri pasiuva dra
bužius ir J. Kirmila yra šiau- 
čius, gyvena 16 Columbia st, 
3-čias siuvėjas A. P. Morkūnas 
gyvena 40 Millbury St Taip- 
pat mokina 13 vaikučių kate
kizmo savo namuose, antra ka
tekizmo mokytoja yra U. To- 
tulienė, eina į namus mokinių 
P. Kundrotas yra šiaucius ir 
P. Monkus šiaucius ir mokina 
katekizmo ir P. Lubinas per
žiūrėtojas.

Šių metų aukos:
Marijos Vaikelių Merginų 

draugija $5.00, Spaudos Pla
tintojų Komisija $3.00.

Po $1.00: M. Čepulienė, -O. 
Jonaitienė; P. Blaveckienė, J. 
Bruožis, O. Mačienė, J. Kir
mila, O. Kunigiutė, A. FilipO- 
niutė.

Po 50c.: M. Kirmilienė, P. 
Lubinas, A. Čepulienė, J. Mo
lis, T. Cepkauskė, M. Alkienė, 
M. Kupstienė, V. Kereišienė.

Viso $19.75.

CHICAGO, ILL.

(North Side)

O. V.

Kovo 4 d. L. Vyčių 5 kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Narių susirinko nemažai, pri
sirašė vienas naujas narys. 
Pirmiausia buvo kalbėta apie 
vakarą, kuris tuoj įvyks. Pas
kui nutarė kaip ir kitais me
tais eiti prie velykinės išpažin
ties Verbų nedėlią. Dalyvavo 
M. Zujus, “Vyčio” redakto
rius.

per įvairius susirinkimus ir 
prakalbas. Lietuvos bonų par
davime pasižymėjo šitie: p. 
Vitkauskas, kuris jau yra par
davęs už $5,900, kun. J. J. Ja
kaitis paradvęs už $4,850, A. 
Čiginskas, kuris turi pardavęs 
už apie $3,000, J. Baltromaitis 
už $3,000, V. Čekanauskas už 
$2,050 ir Emilija Baniutė, kuri 
yra pardavus už apie $3,000. 
Čia tik pažymėjau tų pardavė
jų, kurie daugiausia pasidar
bavo. Mūsų gerb. vad. kun. J. 
J. Jakaitis parodė pavyzdį tė
vynės meilės, užsirašydamas . 
Lietuvos bonų už $1,000. Čia 
taip-gi turiu pažymėti mūsų 
prakilnias dr-jas: Šv. Kazimie
ro, šv. Jurgio ir šv. Liudviko, 
kurios užsirašė Lietuvos bonų 
po $1,000. Tikimės, kad ir ki
tos draugijos seks jų pavyzdį. 
Jau šimtai brolių ir sesučių 
lietuvių worcesteriečių įstojo į 
eiles remt savo mylimą tėvynę, 
pirkdami jos paskolos bonus. 
Garbė jiems! Bet gėda tiems 
lietuviams, kurie dar iki šiol 
neatliko savo priedermės, ne
girdi tėvynės balso šaukiančio 
į jo sąžinę.

Tie, kurie neturit progos a- 
teiti ant prakalbų arba susitik
ti su bonų pardavėjai, tai gali
te bent kokią dieną užsirašyti 
bonų sekančiose stotyse:
Klebonijoje,

41 Providence St.
Jonas Vaitkevičia,

201 Millbury St.
Juozas baltromaitis,

45 Millbury St.
Mikas Paltanavičia,

15 Millbury St.
J. Aleksa,

14 Millbury St.
Tai-gi skubinkit pirkti bo

nus, kad neliktumėte paskuti
niais. Worcesterio kvota yra 
tik $100,000.

Vincas J. Vilkas.

Nežinėlis.

WORCESTER, MASS.

Lietuvos Paskola Pasekmingai 
Eina.

Worcesterio Gerb. Klebonas 
Kun. J. J. Jakaitis Užsirašė 

Lietuvos Paskolos už 
$1,000.

LAWRENCE, MASS.

Ketina grįžti.

Red. prierašas. Kritikuoja
mojo veikalo nesame matę nei 
skaitę, todel ’patys nežinome jo 
vertės. Kritiko išvedžiojimai 
išrodo pamatuotais. Bet rei
kia išteisinti rengėjus, kad sto- 
kuojant gerų veikalų arba per 
neapsižiūrėjifaią paima nevy
kusį veikalą.

~ ” -į t -s

WORCESTER, MASS.
..

Buvo misijos, kurias laikė 
tėvas Alfonsas Pasijonistas. 
Misijos prasidėjo 7 d. kovo ir 
tęsėsi iki 17 d. kovo. Savaitė 
pasirodė labai trumpa ir grei
tai tas brangus laikas prabėgo. 
Nors laikas prabėgo greit, bet 
nauda ir malonės misijų pas 
mus pasiliko. O labiausia gra
žūs žodžiai Tėvo Misijonie- 
riaus. Lietuvių katalikų, o 
ir atskalūnų kožną rytą ir va
karą skaitlingai rinkosi į šv. 
banžytėlę. Ir dar ką čia noriu 
nriminti, kad ši metais 
daugiau vyrų negu bū
davo, nes neturėjo ir užeiti.
- - - - . .

Klaidatikystės liga vis 
mažta. Žmoneliai pamatę 
suklaidintais tapę grįžta 
prie tikrojo, tyrojo švento 
Rymo-Katalikų tikėjimo, 
prie R. Katalikų Bažnyčios. 
Lieka tik užsispyrėliai, su- 
gedusieji ir daug pinigo in- 
kišusieji bažnyčiai. Dabar 
girdėti, kad nezaležninkų 
vargonininkas Navadauskas 
ketina mesti paklydėlius ir 
grįži prie katalikų. Man ro
dos, kad jo pąstojimas prie 
nezaležninkų buvo kitokis 
negu paprastų žmonelių. 
Bet jei ištikro jis grįžtų 
prie katalikų, tai jei jis ne
tik žodžiais, o ir darbu pa
rodys ištikro norįs būti ka
taliku ir veikti su jais, tai 
katalikams reikėtų priimti 
jį savo tarpan.

Kaip visuomet, toip ir da
bar Worcesterio lietuviai pa
rodo savo meilę ir prisirišimą 
prie brangios tėvynės Lietu
vos. Kuomet kada nors buvo 
renkamos aukos dėl sušelpimo 
Lietuvos arba parėmimo jo
sios reikalų, tai Worcesterie- 
čiai visuomet stodavo į pirmas 
eiles Amerikos lietuvių tarpe. 
Dabar-gi dar nėra nei mėnesio 
laiko nuo atidarymo kampani
jos Lietuvos paskolai, o jau 
didesnę dalį savo “kvotos” 
turime užrašę ir tikimės, kad 
trumpu laiku užbaigsim savo 
“kvotą” su dideliu perviršiu.

Ką-tik atvažiavus Lietuvos 
atstovybei į Ameriką ir pa
skelbus Lietuvos paskolą Ame- 
rikoje, Worcesteriečiai tuo- 
jaus stojo į darbą. Gerb. kle
bonas kun. J. J. Jakaitis su
šaukė Worcesterio veikėjų ir 
draugijų atstovų susirinkimą. 
Ant mūsų gerb. vadovo balso 
atsiliepė visos dr-jos ir veikė
jai, išėmus kairiausius komu
nistus, kurių kaipir visur čia 
nedaug tėra. Viršminėtam su
sirinkime tapo išrinkta Lietu
vos Paskolos Stoties valdyba: 
pirm. kun. J. J. Jakaitis, 1-mas 
vice-pirm. A. Blažys, 2-ras vi
ce-pirm. Vinc. Vilkas, 3-čias 
vice-pirm. poni Purvinskienė, 
prot rašt Juozas Baltromaitis 
ir L. šaltėniutė, fin. rašt Pra
nas Zataveckas ir poni T. Ma
žeikienė, ižd. S. J. Purvinskas, 
iždo globėjai A. Budrevičia, A 
Bernotą, Vincas Kupstas ir J. 
Bruožis. Komitetą atstovau- 
na visos katalikų ir tautinin
kų "------“

— ...
pte 45 yra paskirti pardavėjais 
Lietuvos paskolos. Pardavė
jai yra padalinti į tris grupes 
po 15. Tų pardavėjų prižiū
rėtojais yra vice-pirmininkai. 
Kiekvienas turi po 15 parda- 

bus: lanko ligonius, aprūpina vėjų su kurių pagelba varo a-

NORWOOD, MASS.

Dėlei koncertai ėjimo.

“Darbininko” num. 30 buvo 
korespondencija, kur rašoma, 
kad vietos šv. Cecilijos bažny
tinis choras savo susirinkime 
svarstęs, ar eiti į vaidinimą 
“Lietuviško Milijonieriaus” 
ir nubalsavęs eiti ir daugelis 
ėję. Dabar “Komisija” rašo, 
jog balsavimo nebuvę, bet pri
pažįsta, kad nekurie giesmių 
ninkai buvę ir ten nieko prie
šingo nebuvę. *

Nesvarbu ar buvo / balsavi
mas ar ne, bet gavėnioj katali
kams eiti į koncertus, šokius, 
pasilinksminimus gina ketvir
tasis Bažnyčios įsakymas.

VORCESTER, MASS.

.J komitetą įei- 
irš 50 narių, iš kurių a-

MYLIU.

Rep.

f

_r^

Myliu tą šalelę,
Kur girios žaliuoja,
Kur gieda paukšteliai, 
Gegutė kukuoja.

Kur gėlių darželiuos, 
Žaliuoja rūtelės,
Kur dainelė skamba 
Lietuvės seselės.

Myliu aš Lietuvos 
Valdžią dabartinę, 
Kuri dėl tėvynės 
Dirba sutartinę...

Myliu aš sesutę, 
Kuri ištvermingai 
Dirba dėl tėvynės.. 
Pajėgų nestinga.

Myliu tą broleli, 
Kuris dėl tėvynės 
Savęs nesigaili 
Nei savo gyvybės.

I

I

“Aš myliu tą viską, 
Myliu ir mylėsiu, 
Nors ir dėl tos meilės, 
Daug ką nukentėsiu .
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DARBININKAS
CUBVKLAND, OHIO.

Čia lenkai taip įnirto ant lie
tuvių, kad net sumanė savo baž
nyčioje įtaisyti šventųjų pą- 
veikslus, kurie yra 'Lietuvoj. 
Kaip tai: Vilniuje Panelės Šv. Au
šros Vartų. Mat lenkai turi baž
nyčią ant East 82 St. Lietuviai 
turi gerą plotą žemės ant East 67 
St, kur ketina pavasaryj statyti 
naują bažnyčią. Lenkai pabūgę, 
kad sulenkėję lietuviai neatsiskir
tų nuo jų, kokiu budu juos užlai
kius prie savos parapijos, nes su
lenkėję lietuviai pasirodė duosnes- 
ni negu patys lenkai. Lenkų ku
nigas sako: Jus visi paeinat nuo 
Vilniaus^ sudėkt po kelis dolerius 
ir intaisvsim altorių, į kurį indė- 
sim paveikslą ‘ ‘ Matka Boška Ošt- 
robramska.” Girdėjau, kad vienas 
lenkbemis smuklininkas paskyrė 
du šimtu doL kiti po mažiau. Bet 
radosi ir tokių, kurie užprotesta
vo tam sumanymui. Vienas nuo 
Trakų kitas Švenčionių, kurie ne
moka lietuviškai, pasakė: Mes 
dėl to paveikslo neduosim nieko, 
todėl, kad mes esam lietuviai, 
nors ir lietuviškai nemokam bet 
mus tėvai lietuviškai kalbėjo ir 
mes esam lietuviai. Toliau sako: 
Aš matau, kad tas daroma ne 
dėl Dievo garbės, bet dėl kokio 
* ‘ gešefto, ’ ’ mes vilniečiai verčiau 
susidėję intaisykime tokį paveiks
lą lietuvių bažnyčioje, kaipo at-

lauckas, A Zdananakiu^ Gu- 
delevičius, V. Stanis, Sim. Ste
ponaitis, V. Butrimaitis, A Vai
tonis, T. Gudinąs, Pr. Milevičius, 
Pov. Banelis, V. Bartninkas, J. 
Braknis, St. Seviekas, V. Gesž- 
na, J. Keliauskas, 
Ragaišis, K. Ragauskai 
donskas, J. Mastauskas, 
kickienė, J. Dirse, P. Dirse, 
Malcevičiutė, J. Lutkus, St 
tkevičienė, A Opulskis, V. Palui- 
kaitė, M. Patešinskas, J. Vai- 
ciekevičius, A Kriaučiūnas, Ant 
Matukas, J. Ribinskas, St. Nevi- 
nskas, M. Kulbis, A Strolis, J. 
Davidonis, M. Tankus, A Kun- 
draičiuke, J. Musteikis, B. Ulo- 
zas, M. Mikalauskaitė, Pr. Pac- 
kevičius, P. Aleksa, J. Matulio
nis, J. Šūkis, J. Bitinas, Kat 
Dubisa, A Liutkevičius, A Nor
kevičius, J. Pabianskis, J. Pa- 
liukis, A Paliulonis, I. Paliulonie- 
nė, J. Tamašauskas, K. Žemai
tienė, J. Vižbaraą, J. Motuzas, M. 
Ruseyičius, S. Stepaitis, A Ba- 
lašis, Pr. Šūkis, V. Želskis, St. 
Kovas, Ig. Matulis, A. Mažaus- 
kas, M. Vildžiūnas, J. Staskialis, 
J. Staskialis, Kaz. Glušokas, A. 
Zdanevičius, J. Miškunas, B. Ka- 
rizna, V. Burneikis, J. Leikis, 
St. Zakarauskas, D. Dagis, J. Ši
linis, K. Vadeikis, J. Judviršie- 
nė, K. Degučiukė, P. Motrimavi- 
čius, J. Kulpavičius, Pr. Gri-

Apskričio Valdy-

LIET VI!

. J. Kudirka, 
nkljn St

TU NEŠI SAVO IR LIETUVOS ATSAKOMYBĘ.
Neįduok išdirbystę ir pramonę į rankas svetimtaučiu, nes 
tapsi ekonomišku vergu.
Prisidėk prie LIETUVIŲ MECHANIKŲ SĄRYŠIO nors 
maža savo dalimi, ir gelbėk įsteigti dirbtuves Lietuvoje.

—’ K Žukauskaitė,

Norwood, Mass. 
M. Abračinskas, 
Įmes St.

Montello, Mass.
ob.: M. Brikaitė, 
rale St.

Boston, Mass. 
J. Kriviute, 

irook St. 
Lawrence, Mass.

VĖLIAUSIA IŠLEISTOS 
KNYGOS.

14 lietuvių. UOZtLL J U1UJ V, Kttipu ttl-
mintį, kad tas paveikslas ir dabar tousk“' A' Labanauskas J B.c 
randasi musu tėvynėj ir yra vis, te’...M?e"do“k'“5’ * V“' 
gerbiamas, bet lenkai neapkenčia c'™Iene' SA Trilika^kas K.
lietuvių tai lygiai neapkęs ir to 
paveikslo ir laikui bėgant lieps ir 
mums su tuom paveikslu išsikrau- 
styt iš jų parapijos.

Čia yra susitvėrus lenkų dr-ja 
po vardu “Synowie Polszszy i Li- 
twy.” Į valdybą daugiausia pa
skiria sulenkėjusius lietuvius tuo- 
mi norėdami parodyt savo “sim
patijas” prie lietuvių ir kad dau
giau galėtų lenkbernių gugauti į 
savo lenkišką bučių, kas iš dalies 
jiems pasiseka tik nežinia ar ilgai. 

Adomas Pogaželskis.

Zlatkus, J. Dirse, J. Kajackas, 
St. Šlevas, B. Štučka, L. Kamin
skas, J. Vaivada, J. Nevidons
kas, M. Sadzevičius, M. Baltru
šaitis, K. Valeska.

Iš viso aukų surinkta $227.35. 
Aukos skiriamos L. L. Sargų or
ganizacijai. L. L. S. kp. rast.

BENTLEYVILLE, PA

Kovo 7 d. 8 vai. vakare buvo 
prakalbos. Kalbėjo leitn. J. Mi- 
lins iš Brooklyn, N. Y. Jo kalba 
visiems patiko. Buvo keletas ir 
trukšmadarių, bet laiku perspėti 
išsinešdino iš salės. Padarius me- 
zlevą L. Šaulių organizacijos labui 
tapo surinkta $54.00 suviršum, 
kuriuos apsiėmė pasiųsti L. Misi
jai gerb. kleb. kun. J. Misius. Už 
tas duosnes aukas vardu L. Šau
lių organizacijos. Rengėjas pra
kalbų kun, J. M. ir L. L. P. sto
ties valdyba taria nuoširdų ačių. 
Sutvertas L. L. Sargų skyrius iš 
25 ypatų, kurie sutinka iš liuo- 
sos valios pildyti L. L. S. pareigas. 
Manoma, kad ir daugiau susipra
tusių tėvynainių ateinantį susirin
kimą prisirašys, kuris bus pobaž- 
nytinėj salėj. Jei bent priešai nuo 
to prakilnaus tikslo šalinsis, ku
rių po teisybei niekur netrūksta.

Iš darbininkų veikimo.
Prie mus mėgiama kovoti vien 

tik salės mitinguose, bet pageri
nimui sąlygų darbo nesimato.

Už 1919 m. nekurie kasyklų 
savininkai žada nežiūrint į uždar
bį bei metines ineigas pradėti nuo 
kiekvieno imti taksas. Nuo -ne- 
piliečių po 6c. nuo doL Nežinia 
kiek nuo piliečių ims T Kaip ilgai 
tas tesis, parodys ateitis. Darbai 
eina nevienodai, kurios kompani
jos turi savo karus, tų darbas 
pyška kasdiena ir nekurie gan ge
rai uždirba. Bet neturinčios ka
rų dirba tik pusę laiko, prie to
kių sunkių laikų vos pragyvena
ma. L. Berželis.

ROCHESTER, N. Y.
Rochesteriečiai pirmą kartą sa

vo gyvenime turėjo progą išgirsti 
ir matyti Lietuvos karininką va
sario 21 d. didžiulėj Coneordia 
salėj kalbėjo Liet. Misijos narys 
leitenantas Purvis. Pirmiausia Šv. 
Cieilijos choras, vedamas J. Sa
kelio sudainavo Lietuvos imną kas 
sujudino visą publiką. Gerb. kun. 
J. Kasakaitis paaiškino vakaro 
tikslą ir paprašė Įeit. Purvį užimti 
vietą. Kalbėtojas ragino dirbti 
bendrai visiems, remti L. L. Pas
kolą, rašytis prie L. L. Sargą 
Są-gos. Pertraukoj choras sudai
navo keletą dainelių o kolektoriai 
rinko aukas, taipgi nemažai par
duota L. L. Boną.

Kalbėtojas ragino jaunimą ra
šytis prie A L. Brigados ir vįkti 
Lietuvon ginti tėvynę nuo priešų. 

Rochesteriečiai kaip visada taip 
ir dabar parodė savo -dhosnumą, 
remdami L. L. Sargų Sąjungą. 
Aukojo sekančiai: Pet. Kajackas 
$10.; Ant. Stašaitis $5. St. Matai
tis $3.; po $2.: Idz. Vilimas, J. 
Mocejunas, J. Gailis, And. Do
mina, V. Motiejūnas, Pr. Skir- 
moptas, J. Vilkelis, Alek. Opuls- 
kis, Mar. Levickienė, Vyt. Danie
lius, Ant. Širvinskas, Ant Žie- 
mis, Kaz. Dapšis.

Po $1.00: FeL Pranckunas, Ad. 
Gcrvickas, S. Butrimas JuL Sta
šaitis, J. Gudas, Kaz. Stašaitė, 
Fel. Šlapelis, Myk. Bartusevi
čius, A. Bematavčiukė, Ber. Ve- 
želis, St. Janavičius, Ant. Sen
kevičius, J. Dauda, Vik. Zaga- 
revičius, G. Petrikienė, Ad. Luke, 
P. Pikunas, Ad. Vinikas, Zigm. 
Giškevičius, J. Antanavičius, A 
Gribauskas, J. Šankus, P. Kraje- 
ris, AL Mastauskas, K Bartu
sevičius, A Dilekevičius, And. 

. Usevičius, M. Juodviršienė, Kaz. 
Gecias, And. Gudinąs, Alek. Ru
mbutis, St Kėliausias, T. Pa- 
liukis, J. Lukšis, Vikt Lukšie
nė, O. Koleraitienė, A Rickiutė, 
J. Tamaškevičius, Ig. Vilimas, St 
Kazakevičius, And. Stirna, Sim. 
Valiukevičius, St Klimaitis, Kaz. 
Andriuška, Myk. Vektis, J. Sa
kelis,, V. Uždelis, Pr. Černius, 
Mat Nevidonskas, Ig. Kairia, J. 
Sekiavičius, K. Šidlauskas, Sim. 
Mocejunas, Vin. Stirna, M. Jo
vaiša, A. Kralikauskas, Pov. Pra- 
ninskas, J. Navickas, VL Piku- visi nariai pribūti ir užsimokėti

BINGHAMTON, N. Y.

Dar nuo pereitų metų E. J. 
kompanija pagarsino spaudoje,kad 
už 1919 m. išmokės darbininkams 
dividendus. Kovo 1 d. i. m. at
mokėjo kiekvienam darbininkui 
kuris po minėta komp. dirba. Už 
vienus metus gavo $237.90. Rei
kia pripažinti, kad minėta kom
panija yra pasižymėjusi savo duo- 
snumu ir labdaringais darbais.

sušelpus daug bažnyčių tarp 
kurių ir lietuvių šv. Juozapo pa
rapija gavo $1.275.00. šelpia naš
les, kurios likę su šeimyna ir 
moka tokią pat algą, kokią už
dirbo gyvas būdamas vyras.

Nemuno sūnūs.

EUZABETH, N. J.

L.D.S. 16 kp. laikys mėnesinį 
susirinkimą 28 d. kovo, 4 vaL po 
pietų bažnytinėj salėj. Kviečiami

mėneemes ir kone dar neužsimo
kėję į streikierių fondą, malonė
kite užsimokėk

Sekr. J. Balčiūnas.

LIETUV1Ų MECHANIKŲ SĄRYŠIS yra inkorporuotas 
New York’o valstijoj, todėl ir vienas per tavę nupirktas se
ras daug žada šioje srityje.
Norint surengti LIETU VIŲ MECHANIKŲ SĄRYŠIUI 
prakalbas, arba plačiau susipažinti su L. M. S. mieriais, krei
pkitės Centran adresuodami:

LITHUANIAN MEGHANICS LEAGUE, INC.
134-136 BROADWAY, e BROOKLYN. N. Y.

Room 510-b.

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. 
Fi-nansų Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St.,

Dorchester, Mass.
Kasierius—

Andriejus Zalieckas, 
140 W. Sirth Street,

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Antanas Gruodis, 
550 Medford St.,

Charlestown, Mass.
D. L. K. Keistučio Draugija 

Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėneio 3-čią 
vai. po pietų po nnm. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

Eilės ir Dataoa” 
Tamošauskaitė. 
puikiausių eilių , ___
na 35c.

“Mūsų Tikėjimas”. Vertė 
Jonas M. Širvintas. Ši knyga 
yra viena iš naudingiausių re
ligiškų knygų. Kiekvienas lie- 
tuvys katalikas turėtų ją per
skaityti. Kaina 50c.

“Naujos Gadynės Prieauš- 
ryje”. Parašė Uosis. Ši kny
gelė verta kiekvienam lietu
viui darbininkui nusipirkti ir 
perskaityti. Joje aiškiai išdės
toma darbininkų reikalai. Kai
na 15 centų.

Visos trys už $1.00.
Siųsk dolerinę dabar ir gau

si knygas už 2 ar 3 dienų.
“DARBININKAS”, 

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

«V. JONO EVANGELISTO 
PABALPIN1S DEJOS 

VALDYBA
80. BOSTON, MASS. 

Pirm. — Motiejus Zioba,
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. 

M&ršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko sūsirinkimus 

kas trečią nedėldienį kl kvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. L ton, 
Mass.

UŽSIRAŠYK 
LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ

KARIŠKIŲ ŽODIS” 
išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$2.00, pusei metų 
$1.00.

* • «
“LAISVĖ” Krikčionių 

Demokratų Parti
jos organas išeina 
Kaune — dienraš
tis—metams $10.00, 
pusei metų. $5.00, 
1 mėnesiui $1.00.

Prenumeratas siųskite:
Lifhuanian Sales 

Corporation,
414 Broadway,

Boston 27, Mass.

VOKIŠKU MARKIU
Norintieji pasiusti laiškuose 

vokišku markiu (bumaškų) į 
Lietuvą, gali ju pirkti pas 
Lietuviu Prekybos B

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĘ, 

414 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

JAU IŠĖJO NAUJO LAIK
RAŠČIO 

“MEILĖS” 
2-TRAS NUMERIS.

Kas trokšta meilės, lai užsisa
ko ir skaito “Meilę”.

“Meilė” yra meiliausias ir į- 
vairiausias 32 puslapių lietu
vių visuomenės mėnesinis lai
kraštis.
Prenumerata metams 
Užrubežyje metams 
Pavieniai numeriai tik 

“Meilė” meiliai žiūri 
sus.

“Meilė” uždega meilę visų 
širdyse.

Pasiskubinkite užsisakyt! 
“MEILĖ”,

301 Statė St., Du Bois, Pa.

$1.00
1.50 
10c.

• •
l VI-

UŽSIRAŠYKITE NAUJĄ LAIKRAŠTĮ “ŪKININKŲ

ŽINIOS,’’ kurį pfadėsime išleidinėti nuo pradžios Ba
landžio mėnesio. ES kas dvi savaiti. Bepartiviškas, 
iliustruotas, žurnalo formate. Talpins viso pasaulio 
garsiausias žinias. Taipgi moksliškus straipsnius, pamo
kinimus apie Ūkininkavimą ir Gyvulių auginimą ir jų 
ligų gydymą. Talpins geriausius šeimyniškus pasiskai
tymus ir šeimyninkių pasikalbėjimus apie tvarkos vedi
mą, apie valgių gaminimą, konservų sudarymą, apie 
aprėdus ir madas. Talpins satyros ir linksmus, meiliš
kus jaunuomenei pasiskaitymus. Turgų žinias ir visokius 
apskelbimus. “ŪKININKŲ ŽINIOS” metams $1.50, pu
sei metų $1.00. Užriibežyje $2.50 metams. Užsirašykite 
šį puikų laikraštį kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė ir užra
šykite savo pažystamiems į Lietuvą, nes bus jiems nau
dingiausia dovana. PAIEŠKOME AGENTŲ užrašinėti 
“ŪKININKŲ ŽINIAS” ir rinkti apskelbimus.'’ Kviečia
me lietuviškus korespondentus ir rašytojus sušelpti musų 
naują visuomenės reikalingiausį laikraštį.

Su visokiais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA

Robinson Building Scottville, Mieli.

PRAKALBOS!
f•

---------------Rengia------------ -—

Progresą Clothing Mfg. Co. Ine.

NEDELIOJE, 
21-mą Kovo-March, 1920

•1

Lietuvi; Svetainėje* Nonvood, Mass.
Pradžia 2:30 vaL po pietą.^'--4. . IV

Gerbiamoji visuomenė:—
Šios prakalbos yra vienos iš svarbiausių ir naudingiau

sių komercijos ir pramonės prakalbų. Panašių dalykų lietu
vių tarpe nebuvo aiškinama

Kalbės pramonės žinovas p. P. J. Kazlauskas, kuris per 
j---------a_ yra tarnavęs didelėm anglų kompanijom,

studijavęs komercijos mokslų BOSTON’O u«*-

~PROGRESS CLOTHING MFG. CO. yra inkorporuota 
Massachussette valstijoj ant $50,000.00, ir dabar smarkiai au
ga

Dirbtuvė ir ofisas randasi po No. 343 Broadvay, So. Bos
toną Bet dar trūksta darbininkų ir kapitalo geram išbujoji- 
mui tos“korporacijos. ; V v

Todėl kviečiame visus atsilankyti kUoskaitlihgiausia, nes 
čion bus aiškinama reikalai jūsų pačių naudai.

Su pagarba-
PROGRE

LIETUVOJE STOKUOJA PINIGŲ
PAVASARIS ARTINASI. Reikia pinigų padargams, sėkloms ir kitoms reik
menims. Amerikiečiai subruskite, pasiskubinkite su pašalpa saviškiams Lie
tuvoje. -Siųskite pinigų, pinigų, PINIGŲ.

Štai rašo laišką Sausio 21 d. R. Šliupas, pirmininkas Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus iš Kauno. Jis tarp ko kito rašo:

“Mes gauname iš Amerikiečių aukų ir daiktais kaip tai: rūbais, vaistais, perišama- 
ja medžiaga ir už viską tat esame didžiai dėkingi, bet visko to pas mus galima gauti 
žymiai pigiau, negu atseina aukavusiems vien tik persiuntimas, trūksta mums pinigų, 
pinigų ir pinigų.”

TODĖL, kiekvienas siųskite pinigas Lietuvon TUOJAUS.

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

100 ai s , • ų $2.00 2,000 auksi-ų 40.00
200 » 4.00 3,000 ” • 60.00
300 »> 6.00 4,000 ” SODO
400 »>

*. • - - 8.oq; 6,000 ” 100.00
500 10.00 9,000 ” 150.00

1,000 20.00 , 12,000 ” 200.00

Mm jac |
PARSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

m žinią, kad ptniąal per mns gfąetl noetaa Lietuvon Ir yra liaokuul i viena



K4 LEWIST0N’O LIETUVAITES IŠDARO.
Eis talkon

30. BOSTON, MASS.

Yra pasaulyje tik trys lai
vai, turintys daugiau kaip 
50.000 tonų įtalpos.

Prie parapijų daugiausia 
priguli Louisville, po to ei
na Portland, Ore.

Mažiausia vaikų samdo
ma Minneapolise, daugiau
sia Atlantoj.

Arba pas:
KUN. P. JUŠKAITĮ, 

40 YORK STREET, ;
CAMRRIDGE

Iowos ir Nebraskos vals
tijose automobilius yra ant 
kas 7 žmonių*

“GYVASIS ROŽANČIUS”
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

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

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

Nuaa-Tone



DARBININKAS

Musų Kariuomenes žygiai.

svarbesnės ir kraujingesnės 
kovos buvo prie Kuršo Luba-i 
čiaus.

Patsai kairysis kariuomenės 
sparnas, ^kuriame veikė parti
zanai, nuvalo Šiaurės Lietu-

Sausio 25 d. 1919 m. mūsų 
kariuomenės dar neskaitlingi 
būriai iš vienų liuosnorių susi
rėmė su rusais į vakarus nuo 
Vilniaus. Vasario 8 d. drau
gė su vokiečiais sumuša rusus 
ties Šata (čia žuvo pirmas ka-1 vų, paima Biržus, Papilę ir 
reivis Povilas Sakšys). Vasa-I birželio 1 d. partizanai užėmė 
rio gi 9 d. lietuviai jau vieni j Nemunėlio kranto pozicijas, 
mušasi ties Jezno miesteliu. Jie I Ukmergės grupė birželio 2 

d. užėmė Utenu ir dviem die
nom praslinkus jau stovi Va- 
jasiškių — Daugailių — An- 

I talieptės linijoje. Dargi stebė- 
I tina rusai turi puikiai iš pri
gimties stiprias pozicijas, k. a 
— Kupriškio, Utenos, bet ne
pajėgia jose laikytis.

Kairysis sparnas savo žy
giavime sutiko mažų kliūčių ir 
nužygiavo toliau, negu dešiny
sis sparnas, nes prieš dešinį 
mūsų sparnų rusai pasistengė 
tikslingiau sunaudoti prigim
ties stiprumas. Tokiu būdu 
šioje srityje kovos įgavo la
biau pozicinio pobūdžio. Be to 
rusai pamatė, kad su savais 
kareiviais, jie daug ko nebe
gali nuveikti, patraukė į mū
sų frontą latvių ir kiniečių da
lių, o taip pat ir grynai komu
nistinių.

Rusai laimėję kovas Su Kol- 
čaku, galėjo permesti į mū
sų frontų naujų dalių. Tosios 
dalys irgi buvo patvaresnės, 
nes laimėję kovas su Kolčaku, 

i turėjo daugiau ūpo, buvo drą
sesnės. Laikui slenkant, prieš 

. mus stojo vis narsesnis prie
šas. Jis dažnai vykdino žy
mių demontracijų, pavyz
džiui: birželio 15-21 d. kuomet 
demonstracija išsiplėtė visu 
frontu.

. Abejose pusėse jautėsi smar
kus ruošimasis. Mūsų kariuo
menė geidę žūt-būt galutinai 
išginti rusus iš Lietuvos. Ru
sai nemenkiau norėjo grąžinti 
nustotų pozicijų. Visų laiką 
iš abiejų pusių veikė sustip
rintoji žvalgyba. Liepos mėn. 
pradžioje mūsų kairysis spar
nas pradeda naujų puolimą, 
kad prieiti Dvinskų. Toji o- 
peracija mums žinoma, kaipo 
Liepos 6-12 d. šiaurės fronto 
operacija. Mūsų rinktinės 
užima Daelenų, Lašeną, Dūk
štų. Bet įvyko nepasisekimas.
' Pačiame kairiajame spar

ne su panevėžiečiais laikė ry
šį rusų Palachovijaus būrys, o 
dar toliau Aukskuržiemės lat
vių pulkas — operacijos vyk- 
dinime Balachovižius turėjo 
pridengti mūsų kairįjį spar
nų. Bet matyti visur rusų 
vienodų esaiha, ir raudonų ir 
juodų, ir žalių Balachavičiaus 
būrys, vieton sąžiningai žiū
rėti savo pareigų, užsiimdavo 
grobimu. Ir šiame atsitikime 
pakenkė tasai kairysis sparnas 
su Balachovičiais. Jie nesitei
kė net gi laiku pradėti opera
cijos. Raudonarmiečiai persi
kėlę per Dauguvą ir sudavė į 
tų rusų gaujų. Mūsų rinkti
nėms pasisekė atlikti savo už
duoti pasiekti Lukštų, bet ne
išlaikius Balachovičiams prie
dangai kairiajam sparnui grę- 
se apsupimas. Reikėjo trauk
tis atgal. Atsitraukimas įvyko 
visoje tvarkoje, dargi atsi
traukiant ir gulant rusams, 
mes’paėtnė 
vių ir kar<

tik iš vakaro gavę šautuvus ir 
dar nemokėdami priderinai su 
jais apseiti, sumušė rusus, atė
mė Jeznų, ir nustūmė juos to- ] 
lyn, paimdami karo grobio) 
šautuvų ir kulkosvaidžių, t

Vokiečiai vis vedė dvejoji
mo politikų. Jie tai laiko fron
tą, tai veda su rusais šnairias 
derybas. Delei šių aplinky
bių mes sulaukėme skaudaus 
smūgio prie Alytaus, kame va
sario 14 d. iš vokiečių priežas
ties buvo išskaidytas 1-mas 
pulkas, mūšiuose gi netekome 
1. 1. pulko vado karininko 
Juozapavičius (tai pirmas žu
vęs karininkas). Tuo pačiu lai
ku savanoriai puolė Kėdainių 
miestų ir paėmė jį.

Tačiau kariuomenės jėgų dar 
labai maža ir ji negali visur 
suspėti.

Stambi ofensyva prasideda 
gegužio mėnesyje, kuomet Vy
riausiojo Karo Vado vadovavi
mą paima į savo rankas gene
rolas Žukauskas.

Kariuomenės duota užduotis 
padaryti veiklesnį žvalgymosi 
Ukmergės ir Panevėžio, kryp
timi, kad tuomi išaiškinti 
priešo padėtį ir jėgas. Tasai 
žvalgavimas netikėtai asmens 
iniciatyvos ir jaunos mūsų ka
riuomenės narsumo dėkų, išsi
plečia į stambę karo operaci
ją. Pergrupavimas ir karia
vimas prasideda gegužės 17 d.* 
Visos kariuomenės rinktinės 
gerai atliko savo darbą. Uk
mergės krypties kariuomenės, 
Šiaurės ir pietų rinktinės 
smarkiu antpuoliu užėjo prie
šu iš sparnų. Vidurys laikėsi 
ramiai ir rusas pervėlai suži
nojo, kad jo sparnai apsiausti. 
Dalykų stovį patyrus, jis pra
dėjo trauktis, bet čia jį lydė
jo gausus mūsų artilerijos 
svaidiniai. Rusai kryptelėjo ir 
pasileido netvarkėje bėgti. 
Tose pirmose kovose į mūsų 
rankas pateko 300 nelaisvių, 
kulkosvaidžiai ir kita karo me
džiaga. Tuo pačiu laiku pra
dėta antpuoliai Panevėžio 
kryptiniu. Jau antros dienos 
pabaigoje būtent gegužės 19 d. 
Panevėžis mūsų rankose. Ru
sai atsitraukė 12 kilometrų į 
rytus nuo Panevėžio.

Šioje vietoje mums patenka 
jų traukinys. Rusai stengėsi 
išvežti iš Panevėžio savo tur
tą, kaip pas juos jau įprasta, 
pasiėmė jie su savimi ir įkai
tų. Bet traukinį bombomis 
atakavo mūšų lakūnai ir jį su
daužė. Įkaitai pabėgo, mes gi 
užgrobėme daug bolševikų tur
to. Tuo laiku rusai privežę iš 
artymų reservų nemažas jė
gas, ypač latvių dalių, pra
dėjo smarkiai pulti ir mes tu
rėjome pasitraukti. Ir šiose 
kovose mūsų rankose ląuvo ne
mažo grobio. . Kelioms die
noms praėjus, Panevėžys grą
žinta atgal. Tas pirmas veik
lesnis ir sustiprintas mūsų 
žvalgavimas visai nusisekė: 
nes reikalingi tuomet Panevė
žio ir Ukmergės punktai už
imti. Šis žygis nurodė mūsų 
jėgų, galių, nurodė kad mū
šius lemia įie vien jėga ir ka- 

• ro technika, bet ir kariuome
nės ūpas. Kurio išreiškėju gar 
lim skaityti jaunutį karužę 
Sidaravičių, padėjusį gyvybę 
narsiausia pliekctamas apsupu
sius jį priešui Tuomet, di- 
desniu įsitikęjųnu į sąve, imta
si vykinti'antros bendros ope
racijos užduoties, būtent: lai
kydamos dvi krypti: Panevė
žio—Daugpilis ir Ukmergės— 
Ežerėnų Tos kryptys ir liekasi 
visam, tolymesniam žygiavi
mui.

Birželio 5 d. Panevėžio gru
pė yra Bieliūnų-Naujo so
džiaus linijoje, o žvalgai jau 
pasiekė šių vietų: Aknista-O- 
niškis, Saveiniškiai—Dubiai 
ir Įlaukė (Jalovka). Kiek

vių ir kato 
mfi^ų pirrifas 'stambesnis 
sišekimas. meš 1
tekome į sužeisti),
nukautų, patekusių į nelaisvę t 
ir dingusių be žinios. Toje o- 
peracijoje mums sužeidė 7 ka
rininkus. Vistik tosios šiau
rės operacijose pasakinėse, 
mes laimėjome 8 kulkosvai
džius, 8 lauko virtuves, 32 ve
žimų, 76 arklių, 300 šautuvų, 
per 200,006 šovinių, 2 artileri
jos šovimu, dviračių su ark
liais ir visa pakinkimu, daug 
susisiekimo prietaisų ir tt

Liepos 14-15 d. dešinysis 
sparnas užėmė Salaku mieste
lį ir nustūmė priešų Drobiškių 
— Pilviškių — Viršumą—Bie- 
mų kaimų linijose. Rusai ko
vose netekę virš 100 vien tik 
nukautais. Visų liepos mėne
sį bolševikai kiek į 
stiprina savo 
traukdami nat 
Kolčaką, pern

to naujų divizijų
Į Daugpilį be to atvyko va- 

dinamasai Trockio pulkas. Ar
čiau pozicijų susispietė dau
giau rezervų, o Ežerėnų srity
je pasirodė 2 broniruotu auto
mobiliu.

Raudonarmiečiai gauna įsa
kymų pulti Salaku—Dusetų 
pozicijas. Ir jie šiose vietose 
bus pasisekimas, tai žygiuoti 
pirmyn visu frontu. Bet šio į- 
sakyųio neprisėjo jiems įvyk- 
dinti, nes mobilizuotos rusų 
dalys griežtai atsisakė eiti į 
kovų Tokiu būdu užpuolime 
dalyvavo išimtinai komunisti
nės dalys. Ir, žinoma, buvo 
atremtos, palikdamos belais
vių ir nukautų. Ilgainiui dėl 
Salomų miestelio įvyko daug 
aršių kovų kuriose visų laikų 
be mažų išėmimų, dalyvavo 
komunistinės dalys. Šiaip mū
sų kariuomenė veikė lyg ir pa
syvai. Ji tik. ginasi nuo ant
puolių, pati nedarydama puo
limų. Tuo laiku veikia tik su
stiprinta žvalgyba ir tvarko
mas ūžfrontis galimiems įvyk
ti puolimams. Daugpilyje, 
lietuviams artyn priėjus, rusai 
jaučiasi nejaukiai. Pačiam 
Rusijos viduje ir-gi neramu. 
Jų užpakalyje organizuojasi 
sukilėlių būriai, kurie naudo-' 
jasi mažiausia proga, kad bol
ševikams kuo pakenkus. Tie 
sukilėliai labai žiauriai elgiasi 
su komunistais. Dažnai atsi
tinka, kad pagavę nelaisvėn 
komunistus, iniršusieji suki
lėliai įkasa juos gyvus j žemę.

Rugpjūčio 7 .d susprogdin
tas ant Dauguvos ties Daugpi
liu Poglenko tiltas. Sprogimo 
laike raudonarmiečiuose. įvyk
sta didžiulė panika.

Išsigandę, kareiviai nieko 
nežiūrėdami ir neklausydami 
bėga iš miesto. Susidaro a- 
pystovos, kad dėl visiško iš
krikimo bolševikai turi atsi
sakyti nuo kokio nors akty
vaus veikimą mūs{ų fronte. 
Mobilizuoti kareiviai griežtai 
atsisako eiti į puolimų ir nei 
kiek neklauso savo vadų įsa
kymų ir komisarą grųsinimų. 
Tačiau jų būriai dažnai dary
davo mūsų poziciją žvalgybas. 
Bet rusai veikia daug atsar
giau, negu išpradžių. Rug- 
piūčio 18 d. raudonarmiečių 40 
raitelių ir pėstininkų su kul
kosvaidžiais bandė pulti Alek
sandravėlės kryptimi. Visi 
jautė, kad toksai stovėjimas 
vienoje vietoje tęstis ilgai ne
galės. Buvo ruošiamasi gan 
ilgą laikų tai-gi turės kame 
nors apsireikšti. Jau ne vienų 
kartą mūsų rinktinės bandė 
eiti Ežerėnų—Brasą kryptimi, 
bet rusai apreikšdavo tiek bud
rumo ir atsargumo, kad visi 
tie mūsų bandymai nenusisek
davo. / Pačios Ežterėnų linijos 
buvo tiek stiprios savo prigim
timis, kad sunku buvo manyti 
sulaukti pasisekimo. Tačiaus 
tos, neįveikiamos, rodos, po
zicijos neatsispyrė mūsų gele
žinėms jaunuomenės eilėms.

Naujos kovos tęsėsi rugpiū- 
čio 20-24 d. žvalgybai išaiški
nus priešo padėtį, buvo gali
ma pradėti ir patsai puolimas. 
Čia ypač verta pažymėti ir 
pabrėžti jauno mūsų karinin
ko Ladygos iniciatyvų ir nar
sumų Jo vadovaujama Uk
mergės grupė savo sumanin
gu manevravimu įstebėjo vi
sas

s stiprios, prigimties ilr 
‘tysbuvo /pergcdėtos įf ftugpr 
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čio24 d. 5 vaL vakaro mūsų 
kariuomenė paėmė Ežerėnus. 
Kiti mūsų kariuomenęs vadai 
buvo įsitikrinę, kad mes var
giai galėsime pereiti tas kliū
tis. Bet galutinam mūsų pa
sisekimui turi svarbos ne vien, 
tik ginkluota pajėga, bet ir ka
riuomenės ūpas< pasiryžimas, 

’lr štai kiekviename kareivyje 
galvoje mintis, kad dabar a- 
tėjo tasai senai laukiamas lai
kas, kurio mes galime galuti
nai ištremti iš Lietuvos įkerė- 
jusį rusų. Kareiviai gi žino
dami karininko Ladygos var
dų, tikėjo, kad jo vedami gar 
lės viską atlikti ir žodis stojo
si kūnu.

Ežerėnus paėmus ir išlygi-

donarmiečius ir užėmė naujų 
pozicijų: Augštume 197 — Da- 
nenke — dv. Šen. Grunvaldas 
— N. Grunvaldas — Reikliai i 
-- Butrimiškiai — Tumėnas. 
Rusas be atodairos, panikoje 
bėga. Negalima sakyti, kad 
priešas šiose kovose atsižymė
jo ypatingu narsumu ir suma* 
ningumu. Atakas gąli būti tik 
toks, kad visi mūsų kareiviai 
bei karininkai pasirodė esą 
verti savo bočių vardų — kiek
vienas buvo vietoje, kiekvie
nas atliko savo darbų Pami
nėsiu tik dalį vardų kurių ne
galės kuomet nors užmiršti 
mūsą ateityje: karininkai Va- 
riakojis, Laurinaitis, Butkus, 
Katehe ir kt. neišdildomai li
ko mūsų karines istorijos la^ 
puošė.

Rusas traukiasi, Daugpilės 
link. Klek laiko laikosi, iš
tisas dienas priaudžia artileri
jos kanonadų kartais primin
dama tuos laikus, kuomet čia 
kovėsi rusas su vokiečiu. Rug- 
piūčio 30 d. mūsų rankose Kal
ininų stotis. Mūsų rankose 
aukštumos, kurios viešpatau
ja. ,ši©sec apylinkėje, kurios 
viešpatauja ir nulėmė Dauge
lės likimų Todėl nenoroms 
atidavė ruęai tų aū^štūmų 
Dėl Kalkūnų buvo smarkių, 
aršių kovą. Jos nekartų perė
jo iš ranką į rankas, bet ga
lutinai likosi mūsų. .■ Rusai 
sprogdino Dauguvos tiltus, bet 
priešas iš Lietuvos jau išvy
tas. Mes jau stovime svetimoj 
žemėj. Toliau mums nėra rei
kalo eiti ir mes neiname. Ties 
Daugpilės siena netrukus pri
siplakė ir lenkai. Jie mūsų pa
sisekimus stengiasi panaudoti 
savo tikslams, kaip visados, 
taip ir čia apreiškė savo gro
biamuosius norus. Pirmas jų 
žingsnis buvo atimti iš lietu
vią Šurmonto gelžkelio stotį. 
Bet sutiko smarkų lietuvių 
pasipriešinimų ir turėjo nusi
leisti. Tačiaus neatsisakė nuo 
tolimesnių šunybių.' .

Pabaigus gūiti raudonar
miečius iš Lietuvos, mūsų ka
rinė padėtis keičiasi. Kuršė
nuose susisuko sau lizdą avan- 
turistai o Bermonto sėbras tū
las Virgolie, iš kolčakinių veis
lės. Virgolič vokiečių,, gene
rolo Golc — šešėlis: jo “armi
ja” — neregėtas-negirdėtas 
rusą-germanų mišinys. Virgo- 
ličas sėdėdamas Kuršėnuose, 
“nori’ imti Dvinską! Bet vie
toje Dvinsko, puola Šaulius, 
nuginkluoja mūsų komendan
tūrų, muša gimnazistus, šau
do civilius žmones. Taip apy- 
stovoms virtus, mūsų kariuo
menė užima naujų Šaulių 
frontų, palikdama prieš rau
donarmiečius tik sargybų ir 
stoja prieš monarchistus rusus 
bei vokiečius, kurie buvo la
biau pavojingesni negu komu
nistai mūsų nepriklausomybei.

Šį sykį visų vargų našta te
ko žemaičiams ant savo pečių 
išnešti. Neilgai bermontinin
kai žemaičių krašte tegiedojo 
“Bože Caria Chrani” ir 
“Deutschland, Deutschland 
uber alles”. 16 Gruodžio — 
19 metų su didžiausiu skanda
lu buvo lig vieno išginti. Jr jie 
ne tas “netikėtas” francūzo 
generolo mielaširdingumas, tai 
vietoje “geležinės anhijos” 
Bermonto-Avalavo, Golco, Vir- 
goličo ir Eberganto būtų vien 
šlapia vieta telikusi.

Lietuvos Misijos 
Informacijos Biuras.
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TAUPUMAS.

kų domę į tai. Po trukšmu, 
pakeltu besivaržymui sniege 
dėl tų išmestų pinigų, p. 
McCallum aiškino sušauktiems 
darbininkams tikslų tos nepa
prastos ceremonijos. Jis sakė, 
jog į vienų savaitę buvo pa
mesta 11J60 adatų, kiekviena 
po Ii centų vartės. Tas reiš
kia,, jog kompanija pralaimėjo 
per savaitę $197 vertės. Ada
tų pragaišinimų niekas nega
lėjo sugrąžinti.

Šilko išmėtymas po kojų, 
savaitę atgal, turėjo tiek ver
tės, kiek tas vienas auksinas 
(penkiasdešimties dolerių),ku- 
rį jis išmetė ant vėjo. Buvoi į- 
spudingas pamokinimas, ne
paisant to, jog dar keli darbi
ninkai buvo perdaug užimti 
beieškant daugiau pinigų snie
ge, ir neklausė kų p. McCal- 
him pasakojo.

“Keturi iš kožno penkių 
vyrų ir moterų, kurie matė tą 
atsitikimų, mėtymo ipnigų”, 
sako p. McCallum”, tų patį da
ro savo gyvenime ir‘namuose. 
Nepažįstant ir nepaisant tau
pymo būdus, jie kožnų dienų 
meta pinigus per langų. Žmo
nėms vertėtų mokytis taupyt 
pinigus. Reikėtų pirkti Karės 
Taupymo Ženklelius (War Sa- 
vings Stams), Laisvės bonus 
(Liberty Bonds) ir tt”

Šis aprokavimas nepritaiky
tas tiktai McCallum Kompani
jos darbininkams. Galime sa
kyti, jog keturi iš visų pen
kių šios šalies piliečių taip-pat 
daro.

Suma tokio nereikalingo eik
vojimo, jeigu būtų įdėta ištiki
mais ir naudingais valdžios 
saugumais reikštų skirtumų 

* tarp turto ir biednystės.
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Vi* /daugiau gauname laik
raščių iš Lietuvos. Netrukus 
viHmės jų ateidinės po dau
giau. Kas tų laikraščių iš Lie
tuvos nori; tai lai atsiunčia 
$1.00, o gaus 12 ar daugiau 
ekz. įvairių laikraščių.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO.

f.

. €

“Darbininko” Knygyne ga
lima gan tiknygų dvasiško ir 
svietiško turinio.': Taip-gi tu
rime popiero ir konvęrtų laiš
kams rašyti. Mes patarnauja
me persiuntime į Lietuvą.

Prie; “Darbininko” yra Paš- 1 
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvų ir į ki
tas šalis. .
/ “DARBININKAS,”

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

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

Naruos Gadynės Priešaušryje., 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 šių kny- 
gų kol sveikas, o nereikės lankytis pas daktarus, landyti po 
aptiekus ir gaišti darbo dienose, nes iš tos knygos išmoksi, 
taip sveikatų užlaikyti. Kaina ....................................... $2.50

Tabakas—Nuodai. Ar rūkai ar ne, ingyk tų knygų. Jei 
nerūkai, tai jų perskaitęs, pažinsi rūkymo žalų ir mesi blogų 
paprotį. Jei nerūkai, tai perskaitęs tų 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 — P r.
miausių lietuvių poetas. Jo eilių 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 tų 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 Bažnyčios 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 jų kiekvienas mokslo 
mylėtojas. Pusi. 56, kaina...................................  30cį

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

Geras ir Blogas Auklėjimas pavyzdžiuose. Vaikeliu^ art-1 
ginti ir auklėti neužtenka juos kaip gyvuliukus ganyti ir vai*'

ir išmok vaikelius auklėtu
4 ' L................25c/

• _ _   « - —. < . ’

V a i č a i č i o. Vaičaitis yra vienas žy-

Į KRIAUČIŲ ATYDAI j
i Sutverta it inkOrporuo-T • MUU T VI LU 11 XAlXkVJ. pvi MAT- 

U ta ant $50.000 kapitalo • 
ji Rūbsiuvių Bendrovė.
įl Visi kriaučiai ir dirbtu- - 
ii vių vedėjai malonėkite at- • 
ji sišaukti kad, išvien ben- ■ 
ii dromis spėkomis sukėlus • 
ji kapitalą ir protiškas jie
ji gas uždėjimui dirbtuvių 
ji čionai ir Lietuvoje.
■J Rašykit:— z

AMERICAN EAGLE B.
ii MFG. CO. INC.
ii 454 Broadway,
!• '
1

it i i

So. Boston, Mass.

* Į

LIETU VIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgų metą praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje, škecus 
■ir apskaitliavimus darau ui 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

902 Beniteau Boulevard, 
: DETROIT, MICH.

Adresas:

Keletu dienų atgal, George 
B. McCallum, iždininkas 
McCallum Hosiery Komaani- 
jos, Northampton, _Mass., per 
dirbtuvės langų išmetė $197, 
auksiniais ir sidabriniais pini
gais. p. McCallum nė kvailas 
ir nedarė nudavimų kokio ten 
naujo milionieriaus atvažiavu
sio į New Yorkų iš Teras, ku
ris tokin būdu prie savęs šau
kia būrį Broadvay aktorių.

Jis vientik nudavė say» 
darbininkus. Jie, visai nerei
kalingai, mėtinėje $197. kož- 
nų savaitę per dirbtuvės langų, 
ir p McCallum ėmė pavyzdin- 

| ©ausiu būdų, kurį 
išgalvoti, atkreipti

gydinti. Juos reikia auklėti. r.Kąd nebūtų tavo vaikeliai, kaip 
žvėriukai ingyk šių knygų ir išmok vai" 
Tos jiaudingos visiems tėvams knygos kaina ’;

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

išrado-griežmkelius. Kainai.. r.-rr:™.. .-.v.-............16c.-
Ben Hur. Tai vienas svarbiausių veikalų žmonijos istori

joj. Išversta/į visokias kalbas ir į japonų kalbų. Apysaka iš 
Išganyto jaus gyvenimo. Kaina apdaruose........................ 1.50
/ Auksinio Obuolio 

vės graikų mitologijos.
Pažinkime Socijalizmų. Iš visokių atžvilgių išnagmėtas 

socijalizmaą. Kaina Y.-.r.š.r...r.
'Biurokratai. Indomi apysaka iš karės laiko Rusijos su 

Japonija. Kaina..............       .25c.
Čia yra paminėtos knygos iš įvairių sričių—dž mokslo, ti* 

kybos, dailiosios literatūros ir socialių klausimų sritieš. IŠ 
jų darbininkas gali visapusiškai apsišviesti. Jos visos gauna
mos “Darbininko” knygyne.

POŽELLO CO.
PAVELDfiTOJAI

T. ANDBUSZZWIC2 CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas,* šavpas, ženkle
lius, ir tt -. .r-

1908 W. Diyfaion 8tr, 
Chicago, UI.

TAUTOS FONDO VALDYBOS 
ANTBAŠAL

Su daug paveikslų. seno* 
laŽiems ir dideHems. Kaina 50c1.

HisEminence
Jtameė Gardinai Gibbons, 

Honorary President,

i -.

■

>

Kun. F. Kemėšis, kasos globėjas, 
*C : 38F1 Westminster Avė., 

Detrott, *Mich.
J. Ocajatekte. kūte globėjas, 

2016 Sarah St„ 
Pa.

t“ « -



SUSIRINKIMAS.

DRAMA

Kviečia Rast.

Paskutine Proga Pirkti

Lietuvių Bendrovės

NEDEUOJE, kovo 21 d. Šv. 
Petro lietuviu bažnyčioje pra
sidės 40 valandų atlaidai. Bus 
daug svečių kunigų iš apylin
kes ir tolimesnių kolonijų.

PERSKAITYTUS “Dar
bininko?’ numerius siųskite 
Lietuvon saviškiams.

Paieškau Juozo Poškevičiaus, 
Jokūbo Palaimos, Juozo Stanke
vičiaus ir Kar. Paupio. Paeina iš 
Kauno rėd., Ukmergės apskr., 
Veprių valšč. Kunigiškių kaimo. 
Turiu labai svarbių reikalų. At- 
sisaukit iš Lietuvos jų gentys prie 
manės šiuo adresu: 
Jonas Pauplis,

1182 Washington, Št.
' Norwood, Mass. «

Motiejus Mickevičius, kaimo 
Gimunų, Prienų par. Marijampo
lės apskr. prašomas atsiliepti. Bro
lis Pranas. Antrašas: 
LITHUANIA-Kaunas

Elektro-Technikos batalijonas
Karininkui Petrušauskui 
(dėl Mickevičiaus)

Brockton, Mass.
Paieškau Andriaus Staniulio. 

Suvalkų rėdybos, Rudaminos pa
rapijos, Vidgirlių kaimo. Pir
miau gyveno Shenandoah, Pa. Da
bar nežinau'kur. Jis pats ar kas 
apie jį žinot man pranešti. Gavau 
laišką iš Lietuvos, turiu svarbų 
reikalą. Atsišaukit šiuo adresu: 
Mar. Maskeliutė (Tonulaitienė)

212 So. 4-th St., 
Harrison, N. J.

ŽYDŲ KARALIUS”

Paieškau Juozo ir Alasaus Bač- 
kauskų, Vilniaus rėd., Trakų aps. 
Kruonio valšč. Migonių kaimo. 
15 metų kaip Amerlke, keli metai 
atgal gyveno Brooklyn, N. Y. o 
dabar nežinau kur. Jie patys ar 
kas žinote meldžiu atsišaukti šiuo 
antrašu:
Jonas Vadvilavičius,

Box 124
Gilberton, Pa.

Paieškau savo brolio Zigmanto 
Horodeckio, Kauno rėd. Rasei
nių miesto. Pirmiau gyveno Wa- 
terbury, Conn. bus 2 metai kaip 
apleido Waterbury. Dabar neži
nau kur. Jis pats ar kas apie jį 
žinot meldžiu pranešti, nes turiu 
svarbų reikalą.
Juozapas Horodeckis,

820 Bank St..
Waterbury, Conn.

Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas 

GEO. J. BARTAšlŲ, agentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes ant visų linijų j Lietuvą ir iš Lietuvos.
Išmainom ir siunčiam pinigus j visas dalis svieto pagal dienos kurso.
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžkello 

stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namų su 38 kambariais. Palydime ke

leivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvienų, kuris pas mus kreipiasi Į musų vlršminėtų Agentūrų su reikalais.

GEO. J. B ARTAŠIUS,
498 Washington Street,________________ New York City.

Musų socialistai-pirmeiviai, ku
rie taip daug kalba apie darbi
ninkų būvio pagerinimą ir apie 
streikus. Kovo 15 d. Walwoorth’o 
kompanijos 6 departamente darbi
ninkai nutarė pareikalauti algų 
pakėlimo ant 10 nuoš. ir susiraši
nėjo vardus. Dagirdę apie . tai 
socialistai išbėgiojo į pakampes 
kaip žvirbliai nuo vanago.Tai 
tau ir darbininkų prieteliai. Jie 
moka tik keikti netikusį surėdy
mą, bet ne dirbt darbininkų la
bui.

Paieškau Tado Stoškaus, Sto-
►

porų kaimo, Gaščiunų parap. Šiau
lių apskr. ir jo sesers Rumbaus- 
kienės. Gavau laišką iš Lietuvos 
nuo jų brolio Vincento Stočkaus. 
Jis tarnauja Lietuvos kariuome- 

/nėj. Jie patys ar kas kitas atsi- 
, šaukit šiuo antrašu:
, J. Bernotas,

470 N. Franklin St, 
Philadelphia, Pa.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 
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“Katalikų Vienybės” susi
rinkimas bus kovo 25 d. ket
verge vakare 7:30 vai. Šv. 
Petro bažnytinėj svetainėj. Vi-, 
si draugysčių atstovai malo
nėkit ateiti, nes vėl turėsim 
rengti viešų vakarų, kad ko- 
daugiausia išpardavus Lietu
vos Bonų. Nors sandariečiai 
ir tyčiojasi iš mūsų darbo, kad 
pakenkus Lietuvos bonams. 
Jie išjuokė mūsų buvusias 
prakalbas dienoje šv. Kazi
miero, patį šventąjį, visus 
kalbėtojus ir net gerbiamą mū
sų kleboną kun. K. Urbonavi
čių, iškraipydami jųjų žodžius 
ir mintis per “Sandarą” No. 
12.

Bet “Katalikų Vienybė” ir 
visi katalikai neatsižvelgdami 
ant jų šmeižtų, darbą varys 
pirmyn ir pirmyn. Lai jie sau 
plepa, tai paprastas laisvama
nių darbas dėl tėvynės. Jie ne
pardavinėja Lietuvos bonų ir 
nedirba naudingo tėvynei dar
bo.




