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Sveiki Sulaukę Šventų Velykų.

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. 
VELYKŲ.

Dieviška

Šventės Viešpaties Jėzaus 
prisikėlimo iš numirusių 

paminėjimo.

Mirtie, kur tavo galybė!
Kristus prisikėlė. Alleliu

ja.
Prisikėlė savo 

galybe.
Mums suteikė linksmybę, 

Alleliuja. Giesta šiandien 
kiekvienas lietuvis katali
kas.

Nei viena giesmė Lietuvo
je neskamba taip garsiai, 
linksmai, galingai, išdidžiai, 
grandi j ožiškai kaip ta seno
vės “Linksmų dienų apturė
jom, kurios iš seno norė
jom, Jėzų kėlusį girdėjom 
alleliuja”...

Skamba Lietuvos bažny
čių skliautai nuo tos giesmės 
aido, skamba laukai ir gi
rios nuo tos giesmės atgar
sio, skamba, dvarai, dvare
liai, ūkininkų seklyčios ir 
vargdienėlių bakūžėlės, kur 
nepasisuksi, visur išgirsi 
linksmų alleliuja.

Ir pati gamta rodosi pri
tardama tąm visuotinam 
Lietuvos žmbndių džiaugs-

vos paukštęliams čiulbuonė- 
liams.

Tu matai savo dvasios 
akimis dangiškos laimės lin
ksmybes tu jau jas atjauti, 
tu jau žinai kas tai yra lai
mė ir kaip žmogus jaučiasi 
būdamas laimingu dėlto, 
kad tu esi laimingas. Pa
saulyje negali būti žmogaus 
laimingesnio kaip tas, ku
rio yra gryna ir rami sąži
nė.

Sąžinė — Dievo balsas. 
Jeigu jinai yra rami, žinok 
kad esi Dievo malonėje ir 
stengkis kiek galėdamas 
žengt kaskart prie didesnės 
tobulybės savo dvasios rei
kaluose. Žengk pirmyn ir 
pirmyn kol pasieksi šventu
mo laipsnį lygi} tiems tavo 
pranokėjams kurie šiandie
na danguje su Kristumi ka
raliaudami gieda linksmą 
alleliuja.

Kristus pirm garbingo Jš 
numirusių prisikėlimo išgė
rė sopulių, vargų, panieki
nimų ir kančių taurę į pat 
dugnų. Taip ir tu žmogeli 
perkentėk visokius nemalo
numus, vargus ir nelaimes 
aukuodamas viską Viešpa
čiui bet kartu su tuomi taip

mui ■sušvelnėja, atšyla, - pa- pat- stengkis kiek galėdamas! 
vasario vėj alis pradeda iš il
go žiemos miego būdyti gi
rias ir laukus ir kelti iš nu
mirusių nuo pernai rudens 
apmirusių žolelę.

Pavasario paukšteliai vie
versėliai iškilę augštai ant 
laukų padangėse sparneliais 
plasdendami giesta pavasa
rio giesmelę, linksmina lie
tuvį kiekvienų. Tetervinai 
giriose ulba, strazdai krū
muose čiulba, karveliai ag- 
lynuose burkuoja, garniai 
savo lizdus taisydami ilgais 
snapais kalena, įvairių įvai
riausi paukšteliai, paukšty
tės, paukštukai ir paukšte
lyčiai čiepsi, čiul-ulba, čer
kši, čirikuoja, cvinksi, čir- 
virena ir tirliuoja.

VIESULOS AUKOS.

WILS0N KANDIDA
TUOS.
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Verbų nedėlioj siautusi 
viesulą aštuoniose valstijo
se, kaip ikšiol sužinota, nu
kovė 173 žmones, sužeidė ar
ti 1.000 ir be namų paliko 
arti 2.000. Medžiaginių nuo
stolių vien apie Chicago y- 
ra $6.000.000. Illinois vals
tija labiausia nukentėjo. 
Chicagos oro spėjikas Hen
ry J. Cox sako, jog tornado 
buvo kombinacija dviejų 
viesulų — viena atlėkė iš A- 
laskos per Kanadą ir susi
jungė su viesulą lėkusią iš 
Arizonos ir Nevados. Toji 
dvilypė viesulą, virtusi tor
nadu lėkė nuo 200 iki 300 
mylių valandoj. ’

Vienas demokrątų parti
jos kongresmanas pasakė, 
žinąs, jog prez. Wilson kan
didatuos trečiu kartu į pre
zidentus. Tasai kongresma
nas sako, jog jo obalsiu bus 
patvirtinimas taikos sutar
ties be pataisymų. Bet tai 
būsią didžiausias demokra
tų partijos prakišimas. Tai 
būsią tos partijos laidotu
vės. Wilson ją pasmaugė ir 
tegu jis jų palaidoja — sa- 
Va try r nm n n n*? - - -.r

Misijos Pranešimai
Paskolos bėgis.

virena ir tirliuoja.'.. Gau
džia girios ir krūmai tarsi 
dangiškos simfonijos akor
dų aido atgarsis, tarsi ange
lo sparnų plunksnų šlame
sys, tarsi senovės vaidylų 
kanklių skambėsis akordai 
susilieję bučiuojasi su vai- 
delyčių nekaltybės giesmių- 
meliodijos prakilnybe, tarsi 
daila grožę glamonėdama 
atgarsių trelių kaskadomis 
kaip brili j antinės rasos la
šeliais pasklydo ir patvino 
po plačiųjų mūsų prabočių 
šalelę po šventų Lietuvos že- 

. melę, po visą mūsų bran
giausių tėvynę Lietuvą.

Tarė bedievis prakeiktas 
mano likimas... Kraujo tro
kštu. .. kerštą noriu... Ra
mybės nepažystu... Manę 
slogina mano — “aš”. Lai
mės pasaulyje nėra.

Brolau ir sesele katalike, 
linksminkis ir džiaugkis,! 
kad nesi taip nelaimingas I 
kaip netikėlis bedievis. Ta 
prieš Šv. Velykas šventais 
sakramentais apsivalei iš 
nuodėmių ir susivienijai su 
savo Viešpačiu,, tavp.sąžinė, 
rami gryna, tAvo ši/dyje to
jaus laimė, ta*
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dirbti visur kur tik galint ir reikalavimus ir užpuolimus 
kiek galint toje linksmybė
je, kad tų vargi} ir nelaimių 
skaičius ir dydis pasaulyje 
kas kart eitų mažyn ir ma
žyn. Kad skriauda, išnau
dojimas, suktybės, tamsy
bė, koveikiausia darbininkų 
tarpe pranyktų kaip rudens 
ūkanos šviesiai saulutei pa
tekėjus.

Tų atsiekti nėra taip jau 
labai sunku. Čia reikia tik 
susipratimo, darbštumo, iš
tvermės ir vienybės. Vieny
bėje galybė, darbštume lai
mė, ištvermėje spėka. Visų- 
pirmiausia apsišviesk, su
prask darbininkų reikalus, 
pamylėk teisybę ir darbštu
mų, užsidegk Dievo ir žmo
nijos meilės liepsnomis. Ko
vok kaip liūtas su teisybės 
priešais, su žmonijos neprie
teliais, skriaudėjais, išnau
dotojais, apgavikais ir mul
kintojais. Jei tu šventoje 
kovoje žūsi, ar po jos sun
kenybe parklupsi, - šimtai, 
milijonai darbininkų eis pa
skui tavę ir kovų laimės.

Teisybė tur paimti viršų, 
o skriauda turi būt iš pasau
lio prašalinta. Kaip Kristus 
pergalėjo neteisybę ir gar
bingai iš numirusių prisikė
lė. Taip ir darbininkai žmo
nės pergalės savo visus iš
naudotojus ir skriaudėjus. 
Tiktai darbininkai žmonės 
visi kaip vienas vienykimėsi, 
į darbininkiškas organizaci
jas čia Amerike į L. D. S.. <y 
Lietuvoje į Katalikų Dar
bo Federacijų, tos organi
zacijos tai toji pajėga kuri 
iškovos lietuviams darbinin
kams geresnę ateitį, kurios 
išmokys kaip rasti teisybę ir 
kaip ją apsaugoti nuo iš- 

, kraipymo. Friduos kovoje 
.drąsos, i 
kime 
už visus mūsų niekas nea

?s ir prieš mūsų

giškų, pilietiškų tiesų, stok 
į teisybės kovų. Kaip Vieš
pats Kristus pergalėjo mir
tį taip tu pergalėsi visus iš
naudotojus skriaudikus. 
Dievas yra teisybės Tėvas, 
tu būk teisybės karžygis ir 
kariauk kol užgiedosi perga
lės giesmę... Aleliuja.

F. V.

niekas neatsilaikys ir neat
sispirs.

Darbininkas tur tiek gaut 
kiek jis uždirba ir turi tiek 
uždirbti kad galėtų pridera
mai žmoniškai su savo šei
myna pragyventi ir dar se- 
navei, ligai ar kokiai nelai
mei užėjus kad turėtų tinka
mų pašalpų ir aprūpinimų. 
Kol to neatsieksime nei vie
nas darbininkas iš kovos 
lauko nesitrauksime. Tų at
siekę užgiedosime Darbinin
kiškų Alleliujų, Linksmą 
dienų...

Todėl ir laike šių šv. Ve
lykų giedodami linksmų 
alleliuja neužmirškime taip- 
pat ir darbininkiškų reika
lų kaip tai “Streikierių 
Fondo”, Krikščionių darbi
ninkų sąjungos Lietuvoje 
sušelpimo ir kitų tiems pa
našių dalykų. Atminkime, 
kad mes linksminamėsi' o 
daugelis gal neturi duonos 
kąsnelio šiai dienai. Kad 
žiūri alkani kūdikėliai į ap
siašarojusių motinų, o ta na
bagėlė vargšė rankas iš šir
dies skausmo dūsaudama 
graižo dėl to kad neturi kąl 
paduoti savo numylėtiems | ko neįgaben0’ 
•u ms... .met u* Turkija pernai

Ne vienas senelis is dirb- L nefe8į^o. 5ie_
tiįves išmestas kur savo vi- met įgabeno preHų už *715- 
sas spėkas ir pajėgas išeik-1 K
vojo ir gi dūsauja vaitoja, Į ' 
alkį, šaltį ir skurdų ken
čia...

Ne viena nuskriausta, pa
niekinta, prigauta į dumblų

I

py 
si už vi
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NEPAPRASTAS STREI
KAS.

PASAKYS APIE AI
RIJĄ.

Gegužio mėnesyje bus Ry
me kanonizacija Airijos ar- 
civyskūpo Oliver Plunkett, 
kurs vyskupavo 17-tame am
žiuje. Tų dienų Šventasis 
Tėvas pasakys savo nuomo
nę Airijos tikybiniame 
politiškame klausime.

PIRKLY B A AUGA.

ir

Vasario mėnesyje 1919 
metais Vokietija įgabeno į 

I Suvienytas Valstijas prekių 
Į už $30, gi tų mėnesi šiemet 
įgabeno už 2,133.656. Aus
trija vas. mėn. pernai nie
ko neįgabeno, šiemet įgabe
no už $60.738, Vengrija nie- 

. šie-

SUGRĮŽO DARBAN.

Chicagos miesto darbinin
kai sustreikavo. Kovo 30 d. 
sustreikavo miesto salės 1.- 
000 klerkų, stenografų ir 
knygvedžių, sttstreikavo 400 
atmatų liuoduotojų. Gais
rininkai grūmoja streiku, 
jei algos nebus pakeltos.

Miesto Taryba laiko po
sėdžius ir svarsto, kaip čia 
išėjus iš finansinio keblu
mo.

Kada atmatų liuodotojai 
sustreikavo, tai 150 atmatų 
vežėjai liko be darbo.

Klerkų ir stenografų uni
jos prezidentas Flyn pasa
kė, jog jaunieji klerkos gau
na nuo $1.080 iki $1500, o 
senesnieji nuo $1620 iki $1.- 
£80. Reikalauja pakelti $25 
mėnesyje.*

Langų plovėjai taip-gi su
streikavo. Tie, kurie gau
na po $1.200, reikalauja po 
$1.872. Atmatų liuoduoto- 
jai gauna po $4 dienoj, rei
kalauja po $5.60.

Grūmoja streiku srutų 
nuovadų darbininkai, gat
vių inspektoriai, pumpų sto
čių inžinieriai, sveikatos de
partamento laboratorijų šta
bas, jei nebus algos pakel
tos.

Lietuvos Laisvės paskola 
paskutiniu laiku žymiai pra
dėjo didėti. Nuo kovo pirmos 
dienos jau nėra tos dienos, ku
rioje ineitų mažiau, nei 12 
tūkstančių dolarių. Amerikos 
lietuviai jau sujudo ir dirba tų 
išganingų darbų.

Kas link skaitlinių tai bend
ruose ruožuose galime praneš
ti, kad iki 17 kovo mėnesio 
yra užsirašę 7,350 žmonių ant 
sumos viršaus vieno milijono 
dolarių ir jau yra inmokėję 
grynais ar Suv. Valstijų bond- 
sais sumoje 500,560. dolerių. 
Dabar gi yra kur kas daugiau.

Kas link išlaidų, tai Lietu
vos Valstybės reikalams (su- 
lyg j°s įsakymų) iki 17 kovo 
išmokėta $176,225. Paskui ant
ra gana žymi išlaidą, tai pa
dengimas arba pridėjimas par
duodant Suv. Valstijų bond- 
sus. Tokii} išlaidų pasidarė 
jau $7,396.68. Kas link algų 
misijoje dirbančių darbininkų, 
tai pareina į $1,100 kas mėnuo. 
Misijoje bonų skyriuje dirba 7 
darbininkai neįskaitant misi
jos narių. Misijos narių gi už
silaikymas ir jų kelionės po 
kolionijas per, pustrečio mėne
sio, tafp-gr ir šiaip įvairiau
sios išlaidos atsėjo H,110.34. 
Tai tokios apskritais ruožais 
skaitlinės iki 17 kovo mėnesio. 
Sekančiuose pranešimuose pa
skelbsime kaip kuris apskritis 
dirba ir kiek yra surinkęs ir 
kiek dar reikia surinkti 
nustatytos ųuotos.

Informacijų reikale.
Apskritai įvairias i 

cijas suteikia L. Misija, bet t ’ 
Misijoje nedaromos jokios le-| 
galės popieros. Kas nori už-

tvirtinti visokius ingaliojimus, 
perlaidas (doviernastis), ar pa
daryti kokius nors-legialius do
kumentus, privalo kreiptis ne 
į Misijų, bet į Lietuvos atsto
vybę, Washingtone, D. C. 
Taipgi tenai vizuojami paspor- 
tai Lietuvon keliaujančių.

Misijos narių atsilankymas 
kolonijose.

Nėra tad kolionijos, kuri ne
reikalautų kad Misijos nariai 
atsilankytų jose. Tai nėra ga
limas daiktas. Kun. Žilius vi
siškai negali iš New Yorko iš
važiuoti, nes jis čia būtinai 
reikalingas kaipo iždininkas. 
Gi p. J. Vileišis nuolat turi va
žinėti Wasliingtonan. Belie
ka majoras P. Žadeikis, kuris 
kiek gali, tiek lankosi kolio- 
nijose. •>

Dabar po kolionijas važinės 
prieš porų savaičių pribuvęs iš 
Kauno kun. B. Mironas, Vals
tybės Tarybos narys. Kiek jis 
suspės, tiek atlankys.

Bonai.
Bonai dar negatavi, bet tuo- 

jaus jau bus gatavi ir bus ati
davinėjami tiems, kurie pilnai 
yra už juos užsimokėję. Tai 
nelengvas darbas bonus paga
minti ir juos kontrolizuotl Jei 
kas išvažiuoja Lietuvon nega
vęs bonų, tegul permaino Mi
sijoje savo antrašų ir savo bo
nų gaus Lietuvoje be jokio pri
mokė jimo. Ypačiai dabar sto- 
tįs privalėti} pasidarbuoti, kad

1 .'kaip tik bu? gatavi bonai. kad 
j juos būti} galima kogreičiau- 
i šiai .išsiuntinėti, tai yra, kadi siai/išsiuntinėti, tai via, 

informa ‘ jau išsimo-
V fc už bsnuL.
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Lietuvos Misijos
Informacijų Biuras.

VISI IŠPARDUOTI.

Kai paskelbėme gavę ke
lis desėtkus “Kariškių Ka
lendoriaus”, tai užsakymų 
tiek buvo, kad keliems užsi
sakytoj ams pritrūko. “Ka
riškių Kalendoriai” sutir
po, kaip cukrus vandenyje. 
Pinigai už juos jau pasiųsti 
“Kariškių Žodžiui”. Ku
riems pritrūko, tai pasiun
tėme laikraščių ir kitokių 
leidinių, gautų iš Lietuvos.

PRANEŠIMAS SKAITY
TOJAMS.

I

Šį ketverginį numerį išlei
džiame padidintą—velykinį. 
Vilimės jį gaus prieš Vely
kas ir tolimesniųjų koloni
jų mūsų skaitytojai. Šis 
numeris turi apsčiai skaity-

I mų ir subatinio numerio ne- 
beišleisime.

HOOVER RESPUBLI
KONŲ KANDIDA

TAS.

\ •
Tyrinėjimai parodė, kad 

vasario mėnesyje vidutinė 
darbininkų alga buvo $26.- 
47. Gi 1915 m. tų mėnesį vi
dutinė alga buvo tik $12.41. 
Tokia alga buvo New Yorko 
valstijoj.

New York. — Bricklaye- 
patremta * darbininkė tavo Iriai, kurie buvo sustreikavę 
seselė gal net gėdisi ir neiš-1 sausio mėnesyje, sutiko grj- 
drįsta pratiesti rankų pra
šyt tavo pagalbos — tai vis 
aukos netikusio šio pasaulio 
surėdymo — o tų aukų mili
jonai. .. Šelpk juos kiek ga- į 
lėdamas... iž" > x - j

Pakilk galiūne darbinin
ke iš pažeminimu išnaudoji
mo, pareikalauk savo ŽOOK>

žti darban. Jie gaudavo 
$1 valandoj. Reikalav, 
$1.25. Abi pusi sutiko 
vesti reikalo išrišima n 
rui Hylan.

STREIKAS SKERDYK
LOSE.

Chicago, TU. — Didžiųjų
900 darbininkų 

Tuomi pakrik- 
ibenimų į skėr

ių mėsos 
streikas 

rieis prie 
larbinin-

P<

Hoover paskelbė sutinkąs 
būti respublikonų partijos 
kandidatu j prezidentus, jei 
tos partijos platformos kai- 
kurie plunktai bus pakeisti.

Wallace, Idaho. — Orga
nizuoti plumberiai išsiderė
jo algų pakėlimų. Vietoj $8 
dienoj gaus po $9.

t neteks dar
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Velykų Skaitymelis.

PRIETIKIAI KUNIGO-MISI- 
JONIERIO (A. a. J. PRA

NAIČIO) KELIONĖJE 
JAM JOJANT IŠKLAU

SYTI KAREIVIUS 
VELYKINES IŠ

PAŽINTIES.

(Apysakymėlis)
Nepersenai buvo suvažiavi

mas mūs apskričio esperanti
ninkų. Aš dalyvavau taipo-gi 
tame suvąžiavime. Gi po pir
mos sesijos-posėdžio, viešbu
tyje, viešame kambaryje, žiū
riu vieną sportą, augšto, gra
žaus atletiško ūgio apstojo ke
letas asmenų. Prisiartinau ir 
aš. Tai buvo ir-gi pasekėjas 
tarptautinės kalbos 
ranto; ir jį apstoję asmenys — 
esperantininkai, 
povaliai, bet vienok gražia aiš- Į 
kia iškalba Esperanto kalboje 
ką tai pasakojo. Ištempęs ■ 
klausą, dar arčiau jo prislin
kau. Ir prisislinkus arti jo, 
išgirdau jį taip bekalbant:

“...Aš esu lietuvis, atva
žiavau į Suvienytas Valstijas, 
Šiaurės Amerikos prieš pat tą 
baisiąją karę. Da nepriėmiau 
ūkėsystos šios šalies, ir ma
nau — nepriimsiu — nes mat 
vos tik bus galima, tai grįšiu; 
į Lietuvą, kad jai, tai yra, i 
mano tėvynei ištikimai tar
nauti. Gi kas link to, kaip ir 
kokios aplinkybės mane prive- 
,dė prie to, kad tapau pasekė
ju tarptautinės kalbos, tai y- 
ra biskį ilgoka istorija, bet 
vienok jei geidžiate, galiu pa
pasakoti.” “Papasakok, mel
džiame, tamista! papasakok!”
— sušuko visi. “Gerai, tarė 
jis, dar du metu prieš karę aš 
tarnavau rusų kariuomenėj 
Turkestane, prie pat Persijos 
rubežiaus, kaipo senas sargas
— pograničnaja straž. Gi prieš 
pat Velykas mūs kordono per- 
dėtinis-aficieras tarė man: 
‘Klausyk, drąsuoli, tu kaipo 
lietuvi s-katalikas, prie to gi, 

•gan apsitrynęs, apsišvietęs ka
reivis kuogeriau tinki pasitiki- 
mui gerbiamo kunigo Justino 
Pranaičio, klebono-misijonie- 
rio Turkestano. Jis gi šią sa
vaitę prižadėjo pribūti į mūsų 
kordoną delei išklausymo ka
reivių katalikų velykinės išpa
žinties. O jei popas neatva
žiuos, tai jam tur-būt priseis 
ir pravoslavus išklausyti 
jie murma, jie sako, kad be 
velykinės išpažinties, nėra ir 
Velykų; ir manau, jie "tari 
tiesą.’ ,Gi apturėjęs atsakan
čius nurodymus, apsiginkla
vau stipriai, kaip rusai sako: 
Od nog do golovy ir šokęs ant 
kupranugario (verbliūdo), pa
sileidau bėgti link tos vietoš, 
kur sulig nurodymų turėjau 
rasti, ar bent pakelyje sutik
ti gerbiamą kunigą Pranaitį 
apvažiuojantį kordonus delei 
išklausymo kareivių velykinės 
išpažinties. Kupranugaris bė- 
go greit, net nespiriamas per 
mane prie to gi instinktas pri
gimtas to gyvulio tą darė — 
mat tame apskrityje vietomis 
smėlis yra taip labai pavojin
gas, kad gali paskęsti. Gi 
vos ant kupranugario, ir tai 
greitu bėgiu jas galima perei
ti. Su -arkliu tose smėlių jū
rėse ir nepasirodyk — nugrim- 
si, kaip akmuo įmestas į van
denį. Po praslinkimo pusant
ros dienos nuo apleidimo mūs 
didelio kordono, sutikau ger
biamą mūs kapelioną-misijo- 
nierių jojant link mūs. Gi ati
davęs jam pagarbą ir persista- 
tęs save kaipo jo sargu-palydo- 
yu, metėm po plynių rusų val
dišką kalbą, o pradėjom šne
kučiuoti mūs priigmta lietu
vi ška kalba; apie kurią tai 
didis kalbžynis-mokslįnčiūs,
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Mat šie-

Maksas Mueller’is parašė, kad 
tai yra koseniausia gyvuojan
ti kalba arijonų rasės — pirma 
atžala Sanskrito, indų’šventos 
kalbos; arba, kaip jie ją dar 
vadina: Devanagari, tai yra, 
dieviška. Pajoję kokias tris, 
keturias valandas, kunigas 
staiga pasuko savo kupranu
garį link Persijos,
na rubežiaus čia buvo labai ne
lygi, tai jojant per sklypą Per
sijos valstybės kur-kas trum
pesnė buvo mūsų kelionė. Aš 
gi jojant jį pasitikti tą neda
riau — nes pirma, nepažįstu 
taip smulkmeniškai geografiją 
kaip jis — gi galėčiau dar pa
klysti, ir tai da svetimoje ša
lyje; o antra, kareiviui yra

■ pavojinga. Gi kunigui, tai kas 
kita — persai nors ir mahome-

Jis gi nors’ tonai, nekrikščionys, jį pago-
■ dos — ne tik kad jam nieko 
blogo nedarys, bet atpenč — 
reikale dar jam pagelbės. Su 
juomi, žinia, ir aš drąsiai ga
lėjau peržengti rubežių. Vos 
spėjom įžengti į Persiją, žiū
rim skubiai eina link mūs mo
teris. Gi kada jinai arčiau pri
ėjo, pažinom, sulig jos dra
bužių, kad tai Persijos armė
nė. O kada dar arčiau prisi
artino, pamačiau, kad tai yra 
mergelė turbūt niekados pa- 

I šaulyje nebematytos grožės.
Tikra deivė' grožybės! tikras 
Serapinas stovintis prie sosto 
Praamžiaus-Dievo. Priėjus 
prie mūs, tikriau tarus, pri- 

; bėgus, jinai parpuolė ant ke
lių ir sukryžiavojus rankas ant 
krūtinės, maldingu balsu ką 
tai skubiai sakė. Manyje gi, 

j ją matant beklūpančią su su- 
kryžiavotomis rankomis, užmi
rė siela — aš apsvaigau jos 

i grože, jos prakilnumu veido, 
s J jos tyrumu sielos ir kūno. Kad 
>1 ji tartų tada man supranta- 
i moj kalboj: “Nusižudyk dėl 
• manęs, tai revolverio kulka iš

taškytų mano smegenis., 
kunigas Pranaitis atpenč 
buvo ramus ir rimtas it iš ak
mens iškalta stovyla. Su ja 
gi garsine, tai yra, žodžių kal
ba nebegalėjom susikalbėti, 
nors jinai, ant kiek aš supra
tau, kalbėjo dviem kalbom; 
gi kunigas Pranaitis į ją pra- 
bylo apie desėtką skirtingose 
kalbose; aš gi mokant šiek- 
tiek totoriškai ir turkiškai, pa
vartojau tas kalbas, bet vie
nok viskas perniek — nemo
kėdami armėniškai, ar persiš
kai, nebegalėjome susikalbėti. 
Tada gerb. kun. Pranaitis stvė
rės mimikos, tai yra, pirštų, 
akių, veido ir kitų ženklų kal
bos. Gi su pagelba mimikos 
tos nebylių kalbos, mes su
pratome, kad nepertoli nuo čia 
kars vyriškį. Mat jinai su
kant sau ant viršutinės lūpos 
neva ūsus, rodė tuomi vyrą, 
o užneriant virvutę sau ant 
kaklo, sakė apie, jo pakorimą. 
Gi kunigas Pranaitis tą jos 
‘ ‘ pasakymą ’ ’ pamatęs, išsyk 
užsimąstė, bet vos tik ant va
landėlės. Tai veidas jo ir vėl 
pasidarė parodantis veiklumu 
kaip ir visados. Ir atsigrįžęs 
į mane tarė: ‘Jaunoli, ar no
ri sekti manę? — Čia atsilo
šia kokia tai baisi tragedija. 
Mūsų gi pasišventimas gal ra
si išplėš iš nasrų giltinės žmo
gaus gyvybę. Arba jei to pa
daryti nebus galima, gal mes 
jam atidarysim dangaus var
tus per sakramentą atgailos.’ 
Instinktyviškai viena ranka 
stvėriau už kardo rankenos, ki
ta gi už revolverio, ir suri
kau: “Einu! ir mūšiuos nors 
su visu pragaru delei to anio- 
lo-mergelės!’ Ant to gi kuni
gas meilingai nusišypsojęs ta
rė: ‘Gerai, tas man patinka

Espe-
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ną ant balno ir skubinkim te
nai, kur jinai mums nurodys.’ 
Pasilenkiau link jos — jinai gi 
matyt dasiprotėjus kame daly
kas, pratiesė link manęs savo 
rankutes — ir... už valandė
lės laiko jos graži galvutė jau 
buvo prie mano krūtinės. Pa
dilginus pentinomis pašones 
kupranugarių, jie pasileido 
greitai bėgti ten link, iš kur 
atėjo graži armenė. Aš gi ją, 
tą žiedą grožybės belaikant 
prie savo krūtinės užsimąs- 
čiau apie istoriškas gražias 
baltgalves—apie gražiąją Kle
opatrą, karalienę Egipto, ku
rios tai grožybė buvo priežas- 
čia, kad didis romėnas Anto- 
nijušas turėjo pulti ant ašme
nų savo kardo, kad praradęs 
galybę Romos didiko, galiūno 
išvengti pažeminimo belaisvė
je savo kuoaršiausio priešo. 
Ir apie Izabelę, Ispanijos ka
ralienę, kuri tai jėga savo gro
žybės valdė ne tik Ispaniją, 
bet pusę pasaulio. — Per ge- 
nijalį jūreivį, Kristopą Ko
lumbą atrasta Amerika, kurios 
tai grožę ir dabar da vis be
garbina visi dainiai-poetai, nes 
mat jei nori jie kokią nors mo
terį savo eilėse pavadinti gra
žia, sako: tai graži Kastile- 
tė. Mat Izabelė buvo duktė 
Kastilijos karaliaus. Vienok 
palyginus jas, mat mačiau jų
jų paveikslus, su tuo žiedu 
grožybes, kurį laikiau prie sa
vo krūtinės, jos man atrodė 
prieš ją kaipo mėnulis prieš 
saulę; gi jei jos nebūtų gi
musios karalaitėmis, rasi gal
būt jas nieks ir nevadintų gra
žiomis. I^as-žin dar apie ką 
užsimąsčiau, rasi gal da ateitų 
man į galvą ir nuomonę tūlo 
poeto, regis Miltono, kad mūs 
tėvas Adomas, imdamas obuo
lį iš rankos mūs mamos Jie- 
vos, gerai žinojo ir suprato, 
kad papildys tuomi nuodėmę, 
peržengs Dievo įstatymą, vie
nok valgė uždraustą vaisių, 
nes mylėjo savo’gražiąją Jie- 
vutę, — gaila jam buvo jos, 
kad ją žvėrys nesudraskytų 
vieną išvytą iš rojaus. Todėl 
ir Dievas žmogui patapo mie- 
Taširdingu — su laiku atsiuntė 
Išganytoją. Bet štai kunigas 
šūktelėjo: ‘Tigras mumis už
puola!’ Žvilgterėjau į tą pusę,
link kur jis parodė su pirštu,' 
ir... o bestija! — didelis azi
jatiškas tigras slėpdamasis bė- 
go link mūs. Ir, ar patikėsi
te gerbiamieji,—aš, mūsų kor
done kuodrąsiausias medžioto
jas ant tigrų, praradau ligsva- 
rą sąmonės —- nebežinojau ką 
daruti. Bet ačiū Viešpačiui! 
— Kunigas pamatęs mano ne
veiklumą, sušuko: “Žemyn! 
Ant kelio! Ir taikyk iš šautu
vo tiesiog į kaktą tam šelmiui 
užpuolikui!’ Tas man, it ko
manda komandieriaus, sugrą
žino ligsvarą sąmonės ir drą
są., Šokdamas žemėn, vien
kart nutraukiau nuo pečių ir 
šautuvą. O kunigas tuo tar
pu metė vadeles nuo savo kup
ranugario merginai ir su savo 
ploščiumi uždengė, akis kupra
nugariams, kad išvydę tigrą 
ųesibaidytų ir šokęs prie mano 
šono, stvėrė mano kinžalą*) 
ir revolverį, bei taręs: ‘Dievas 
mūsų apgynėjas,’ kartu su ma
nim pasiryžo prieš tigrą ko
vot. į Tuomi gi jo drąsumu, ar
mėnė, matyt užžavėta, sušuko: 
‘ Džigit! ’ Kas reiškia, , karžy- 
gis, drąsuolis, ir... kad tik 
biskį. būtų savę ir mus pra- 
nuldžius. — Mat laike jos su
šukimo, aš šoviau į tigrą ir... 
blogai pataikiau — jos balselis 
sujudino mane — ranka mano 
sudrebėjo — tat vieton į kak
tą pataikyti — lengvai vos tik 
sužeidžiau jį. Antru kartu gi 
taikinti laiko jau ’ nebuvo — 
tigras buvo perarti. Tad šo
kęs priešais kunigą, kad jį ap
gynus, žaibo greitumu pri
klaupiau vienkart nuleisdamas
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*) Kinžalas, yra ■ tai ilgas,
— esi vyru pilnoj prasmėj to platūs ir ant abiejų pusių aš- 
žodži'o. Tad stverk sau mergi- trintas peilis.

nui tlumočijant, kunigas Es
peranto kalboje valdininką 
paprašė, kad jis pasmerktąjį 
armėną tuo kartu nelieptų pa
karti, nes nori už jį prašyti 
Tagerano katalikiško antvys- 
kūpio, kuris kartu yra ir A- 
paštališku delegatų, kad šis 
jam išmaldautų nuo Persijos 
valdono-šacho susimylėjimą.

- ‘Valdininkas su mielu noru 
ant to sutiko, nuo savęs pri
durdamas dar tą, kad jei mes 
užmokėsim už jo telegramą, 
tai ir jis už jį vardu viso mies
telio ir apielinkės maldaus 
jam mylistos dovanojimo kal
tės. Žinoma, mes ant to suti
kom. Tad už valandos laiko 
tapo dvi ilgos telegramos iš
siųstos į Tegeraną, sostapilį 
Persijos. Laukiant atsakymo, 
kunigas tuo 
pasmerktam, 
jime mokyti 
ko tikėjimo.
atėjo telegrama, kad jam yra 
viskas dovanota, lai tik atei
ty nesikiša į politiką Džiaugs
mas iš to buvo didelis. Gi ar
mėnui prašant, gerbiamas ku
nigas Pranaitis priėmė jį į 
skaitlių narių Katalikiškos 
Bažnyčios. Po to gi, Išklausęs 
išpažinties jo, ir jam tlumoči
jant, jo mylimos sužiedotinės.

perantiškai! Gi persas-valdi
ninkas ir vėl jį paliepė nuvesti 
žemyn nuo to nelemto paauk
štinimo. Pradėjo kunigas su 
juo kalbėti {Ant greitųjų man 
trumpais bruožais taipo-gi vis
ką aiškino). Pasirodė, kad 
tai nex niekšas-kriminalistas, 
bet politiškas prasikaltėlis — 
armėnas tėvynainis kovojantis 
už laisvę sąvo tėvynės-Armė
nijos. O ši gražioji armėnė, 
tai jo mylima-sužiedotinė;\jis 
ją, tą žiedą grožybės trys me
tai atgal išplėšė iš nagų vie
no perso-mahometono, kuris 
užžavėtas jos dideliu gražumu, 
buvo ją pavogęs nuo tėvų. Gi 
mergina, taip iš dėkingumo, 
kad jis ją savo drąsumu pa- 
liuosavo iš haremo**) vergi
jos, kaipo ir delei jo vyriš
kos grožės bei darbavimuose 
labui tėvynės, jįjį labai pa
mylėjo; už jį pasiruošus buvo 
kiekvieną valandėlę paaukuo
ti *net savo -gyvastį. Bet vie
nok tekėti už jo anei manyti 
nemanė, taip ilgai, kaip ilgai 
jis neatsižadės klaidatikybos 
armenų-gregorijonų, o netaps 
tikru krikščioniu - kataliku. 
Taip praslinko trys metai — 
jis, kiek" kartų jie susiėjo, 
meldė jos, kad jinai taptų jo 
draugė gyvenimo — pati. Ji
nai gi prisiekdama jam savo 
ištikimybę ir meilę link jo, 
griežtai jam atsakydavo, kad 
taip ilgai už jo netekės, kaip 
ilgai jis- nepataps kataliku. 
Bet štai reginys gyvenimo per
sikeitė — jis įpuolė į nagus 
priešų liuosybės jo tėvynės — 
Armėnijos; jinai gi, viską da
rė kas buvo jos galėję, kad pa- 
liuosavus jį. Vienok viskas 
perniek — jam gi reikėjo mir
ti. Tada jinai stvėrės maldos, 
ir, kaip tas nekaltas kūdikis 
motinos, ji su ašaromis meldė 
Švenčiausios Marijos Panos — 
Motinos mūs dieviško Atpir
kėjo, Jėzus Kristus, kad Ji
nai išmelstų nuo savo Sūnaus, 
jei jau ne paliuosavimą jos 
mylimo, tai bent nors mylistą 
atsivertimo prie tikro tikėjimo
— prie katalikystės. Ir malda 
jos tapo išklausyta — Pavar
gus besimelsdama, jinai užmi
go. Tada tai jai sapnavos tcfcs 
reginys: Regis kokia tai dėl 
jos nesuprantama jėga iškėlė 
ją labai augštai! augštai!! — 
Augščiau debesių, augščiau 
net žvaigždžių. Toje gi erd
vės augštumoje jinai pamatė 
moterį neišpasakytos grožės ir 
majestotiškos rimtumo; ši mo
teris buvo apvilkta į saulę ir 
dvylikos žvaigždžių vainikas 
dabino jos galvą, bei mėnulis 
buvo po jos kojomis. Gi ši mo
teris tarė jai: ‘Duktė mano, 
maldavimas tavo išklausytas
— tu skubink link rusų rube- 
žiaus — tenai gi pamatysi be- 
jojant ant kupranugarių du 
vyru; gi vienas iš jų, tai rusų 
kareivis; kitas gi, juodai ap
sirėdęs. katalikų kunigas. 
Melsk jų, kad jie eitų su tavi
mi pas tavo mylimą. Ir jie eis. 
Ir ne tik, kad išplėš iš nagų 
giltinės, bet... bet dar ir jus 
abu padarys laimingais’... Iš
tarus jai paskutinį žodį, regi
nys išnyko, ir jinai staiga iš
budo. O išbudus, tuoj nužy
giavo link rusų rubežiaus.

Ta visa gyvenimo tragedija 
taip , manę, kaip ir kunigą la
bai sugraudino — aš turėjau 
pavartoti visą jėgą savo vyriš
kumo, kad nepradėjus verk
ti. Gi žvilgterėjau į veidą ger
biamam kunigui — jis gi, nors 
visuomet toks rimtas ir šalto 
kraujo, buvo apsiašarojęs. Irk 
valandėlę pamąstęs, prisiarti
no prie perso-valdininko ii^ 
vikriai, kad nieks iš pašalinių 
nepamatytų, įbruko jam į ran
ką — šimtinę! — Gi valdinin
ko tik akys sužibėjo iš džiaug
smo, ir jis tapo dar daugiau 
mandagus ir .lipšnus, stačiai 
persikeitė į lapę. Tada, arme-

vą lenkdamas link tigro ir pa
lenkęs galvą kur-kas žemiau 
durtuvo, taip vadinamai, dur
tuvu prisidengiau. Tas vis
kas truko vos gal sekundą lai
ko. Tigras, it vilyčia paleista 
iš lanko, šoko ant manęs. Ir 
užsinėręs ant durtuvo, puolė 
ant žemės manę po savimi pa
gremždamas. Galas mano ar
tinos neišvengiamas — tigras 
būtų mane sudraskęs. Bet štai: 
‘Benk! benk! benk!’ — trys' 
šūviai revolverio ir kunigas 
prišokęs, kinžalą paskandino 
krūtinėje tigro. Šis gi surikęs 
puolė negyvu. Apsidirbę su 
tigru, šokom ant kupranuga
rių, ir pirmyn, kur-link vedė 
mumis graži armėnė. Gi, 
daug-maž, po penkių valandų 
jojimo, pasiekėm tūlą Persi
jos miestelį. Žmonės, mus pa
matę, sužiuro; bet vos tik ant 
valandėlės — ne^ kur tai sku
binosi visi. Armėnė tą patė- 
mijus, sudejavo ir stvėrus už 
vadelės, pauko mano kupra
nugarį t^n-link, kur-link žmo- 
nė skubiai ėjo. Gi už kokių 
dešimts-penkioliką minučių at
siradome ant vietos ekzekuci- 
jos. Ant vidurio turgavietės 
riogsojo augšta korykla, po ja 
gi ant paaugštinimo stovėjo 
jaunas, vos gal kokių dvide
šimts penkių-šešių metų armė
nas. Šalę gi, ant kito paaugš
tinimo, koks tai valdininkas- 
persas ką tai skaitė 
kretą pasmerkiantį armėną 
ant nužudymo. Graži armėnė 
tą išvydus, sudejavo taip so
pulingu, perveriančiu širdį it 
jiešmu balsu, kad net man 
griaudu pasidarė. Po to gi, 
išbalus, kaip kuobalčiausia po- 
piera, nušoko žemyn ir mojuo
dama su ranka, kad mes ją 
sektume, nubėgo link kartu
vių. Pririšę prie stulpo kup
ranugarius, mes greitais žing
sniais skubiai pasekėm ją. Gi 
prisiartinus prie pasmerkto ar
mėno, jinai ką tai pradėjo kal
bėti rodydama jam kunigą; o" 
kunigui rodant armėną, ir-gi 
ką tai sakė maldingu balsu. 
Tuo tarpu gi nušoko nuo pa
augštinimo valdininkas-persas 
ir šiurkščiu balsu liepė jai pra
sišalinti. Bet štai pasidarė ste
buklas — valdininkas už va
landėlės laiko patapo kitokiu: 
mandagiu, lipšniu, nors, kaip 
žmonės sako: į ausį dėk.—Mat 
šmotelis aukso — dešimts rub
lių per gerbiamą kunigą Pra
naitį įkišta jam vikriai į del
ną, permainė jį. Jis gi net pa
liepė armėną nuvesti žemyn 
nuo koryklos paaugštinimo, ir 
davė progą vien tik mums su 
juo kalbėti be pašalinių liudy
tojų — gi kitiems žmonėms 
liepė truputį prasišalinti. Su 
viršum pusę valandos kalbėjo
me vartodami kelioliką kalbų, 
bet vienok viskas perniek — 
suiskalbėti nebegalėjom. Tada 
paliepiant persui-valdininkui, 
armėną užvedė ant paaugštini
mo po korykla, ir rengės jau 
pakarti; Gi budelis, kad kil
pa geriau užsivertų ant kaklo, 
atsegė jo viršutinį švarką su 
augšta apykakle. Atsegus 
švarką, ant jo brusloto aš pir
mas pamačiau žalę žvaigždutę 
su paauksuota raide: “E” ir 
apie tą tai pasakiau kunigui. 
— Jis gi ant to džiaugsmingai 
sušuko: ‘O, tai esperantinin
kas! Na, ačiū Dievui! — Gal 
būt mes jį ir išgelbėsim! Nes 
aš nors ir neveiklus esperanti
ninkas, vienok moku truputį 
kalbėti tarptautine kalba—Es
peranto. Mes dabar tai jau 
susikalbėsime!’ -Tą taręs, pra
dėjo mosikuoti su ranka, duo
damas suprasti, kad dar pa
lauktų — dar jį nekartų, o į jį 
sušuko šiais* žodžiais: ‘Ču vi 
estas esperantisto? Kaj paro- 
las esperantet— Ar tu esi es
perantininkas? Ir kalbi espe
ranto škai? Armėnas gi ant to 
džiaugdaniasis atsakė: ‘Jes 
estimata pastro! mi estas espe
ranto kaj parotas esperantet kuriame gyvena turčių maho-
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—Taip gerinamas kunige, aš 
esu esperantininku ir kalbu es- eunudrų.

metonų pačios

tarpu, prašant 
prądėjo jį kalė- 

švento katalikiš- 
Ant rytojaus gi

ŽEMES BANKO STOVIS.

Daugelis lietuvių indomau- 
ja ir nori pirkti žemės Lietu
voje čia būdami. 'Kol kas tas 
galima padaryti tik per savo 
ingaliotinius Lietuvoje, nes 
Žemės Bankas dar nėra galu
tinai sutvarkytas, nors jau 
baigiamas tvarkyti. Kaip tik 
Žemės Bankas bus sutvarky
tas, tuomet Amerikiečiai lie
tuviai čia būdami galės įsigy
ti sau žemės Lietuvoje.

Dabartinis Žemės Banko pi
niginis stovis yra tokis: i

Sulyg paskutinio Visuotinio 
L. Ž. B. šėrininką susirinkimo 
buvo paimtas “public accoun- 
tant”, kad peržiūrėtų Banko 
knygas.
. “Public accounteris” sura
do ir valdiškai paliūdijo ban
ko pinigą stovį, kaip jį rado 
susirinkimas, minėtinai: 
Viso surinkta ir sudėta Gua- 
rantv Trust Co. dole
riais ........................ $60,554.50
Išmokėta prirašymo

agentams ir kitą 
expensų nuo pra
džios organizavimo
L. Ž. Banko......... $4,657.42

Kun. Petkui expen-
sams palikta, išva
žiuojant kun. Ži-

$1,000.00 
.5,667.42

„ , - ’y j
suteikė jiems Švenčiausią Sa-( liui į Europą 
kramentą altoriaus — komuni-1 Viso išeigų* ... 
ją ir... Sakramentą moterys
tės!***) Nuo tada tai aš ir pa-

"mylėjau tarptautinę kalbą — 
Esperanto, kadangi persitikri
nau, kad ji ne tik ateityje, 
bet jau ir dabar daug gero su
teikia žmonėms, nes jei ne ta 
kalba Esperanto, tikiu, ger
biamas kunigas Pranaitis tada 
nebūtą galėjęs išgelbėti nelai
mingą tėvynainį-patriotą. Ir 
prakilnumas jo sielos nebūtą 
išdavęs, pagimdęs vaisiaus 
džiaugsmo ir laimės dvieją šie, 
lą suvienytą Sakramentu mo
terystės’*.

Tuomi jis ir užbaigė savo 
papasakojimą, nes viešbučio 
tarnas pranešė, kad bendra 
vakarienė-puota jau priruoš
ta. X

Lieka doleriais .... $54,897.10 
Po generaliam mi

tingui įėjo viso .... 1,914.36

Viso L. Ž. Banke do
leriais yra...............56,811.46

Rubliais L. Ž. Banke bu
vo .   169,797

Vėliaus rubliais įmokė
ta ............................... 14,750

Viso rubliais yra....... 184,547
Kontraktai rubliais ..-.65,000

Žemės Banko Valdyba.
-- ------------------------ 2

X

Marė Puodžiūniutė.

***) Reikale Sakramentą 
moterystės galima suteikti byl 
kokią nors dieną metuose. Tik 
vęstuvių-puotos nevalia dary
ti advento ar gavėnios laike.

Vis daugiau gauname laik
raščiu iš Lietuvos. Netrukus 
vilimės 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.

VYRIAUSIAS KATALIKŲ
KOMITETAS.

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

DERACIJOS VALDY
BOS ANTRASAI.

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

Chicago, Dl.
Kun. 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.

i “Perkūną.” 
mane laikraštį 

“Darbininką” ant metų ir prisius 
$4.00 tas gaus juokų laikraštį 
“Perkūną” ant pusės metų dova
nai. Naudokitės proga. 
Adomas Pogazelskis (Padeginas) 

8311 Pulaski Avė., 
Cleveland Ohio.

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, 
Montreal, Canada.

Iždininkė —
V. Shea, 21 Acton St., 

Worcester, Mass.
Kasos Globėjai — 

V. Damašas ir J. Bakšys.

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

Vėliavos, šarpos ir įvairus žen
kleliai tai musų speciališkumas.

Musų Dailė (artistiškame) dar
be.

Liudija tūkstančiai Draugijų.
M. A. Norkūnas,

16 Pleasant St., 
LavTence. Mass.

GERIAUSIAS LIETUVIS

ORGANIZACIJ-OS
SIUVĖJAS (KRIAUČIUS)

J. PAUPLIS,
Siuvu naujus siūtus ir over- 

kočius. Pigiai ir gerai. Ateik 
ir persitikrink.

1182 Washington St, 
Norwood, Mass.
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IŠGANYMAS.

Geriausis Dievas yra galingas 
Tas mūsų Tėvas mielaširdingas 
Teisybės pilnas, gailestingumo 
Šviesybės kelias, neklaidingumo.
Dvasia stiprybės, pilna malonės 
Gėrybės indas ir pagodonės. 
Jis viskų žino, yra teisingas 
Ant sutvėrimo mielaširdingas.

— . \ X *

•Jisai sutvėrė gražiausi Rojų 
Gražybes bėrė po mūsų kojų 
Sodnus ir pievas kai pagamino, 
Adomų Jievų ten įtalpino. z
Žaltys tos laimės jiems pavydėjo. 
“Jūs meskit baimę”, prikalbinėjo, 
‘^Daugybę teisių čion sau įgausit, 

' “Jei jūs šio vaisiaus tik paragausit”.
Adomas Jieva per piktų žaltį

- Atstūmė Dievą, papildė kaltę. 
Kaip nusidėjo, neteko Rojaus, 
Reikėjo darbas pažint arto j aus.
Nors Dievas rūščiai Adomų barė, 
Bet vėl sugrįžęs, ramindams tarė: 
“Atsiųsiu Sūnų, išnaikins kaltę, 
“Pamins galiūnų, pikčiausį žaltį”.
Amžių ir metų daugel praslinko, 
Pakol žadėtų Panų išrinko.
Skaistybėj tvirta, kaipo lelija 
Tapo išskirta Šventa Marija.
Pana nekalta, be sutepimo 
It rožė balta nuo užgimimo, 
Nes nekalčiausia jinai pradėta, 
Pana Švenčiausia mums pažadėta.'
O Juozaps šventas jai vyru skirtas 
Dorus ir rimtas, visų pagirtas.

J Išrinko Dievas kaipo globėjų, 
Marijai Sūnų augint padėjo.
Pana Švenčiausia viena klūpėjo, 
Karščiausia meldės prie Sutvėrėjo: 
“Mieliausis Dieve visų gėrybių, 
“Dangiškas Tėve ir šių žemybių.
“Meldžiu karščiausia prie sosto Tavo 
“Atsiųsk veikiausia Sūnelį savo.
“Teišsipildo šventa teisybė 
“Ir teišdildo žmonių kaltybę”.
Išklausė Dievas uolaus meldimo 
Malonus Tėvas ant sutvėrimo. 
Kų Jis žadėjo, tų ir ^padarė. 
Į pranešėjų Gabriblių tarė:
“Tu tarne mano, imk šių lelijų
“Skubėk pas Panų šventų Marijų.
‘ ‘ Nunešk naujienų nuo dangaus Tėvo, 
“Kad taps-šiandiena Motina Dievo”.
Augščiausio tarnui patink kelionė, 
Jisai perimtas dangaus malone, 
Skubėdams. bėgo jis pas Marijų 
Rankoj turėdams baltų lelijų.
Tad kambaryje Pana klūpėjo 
Kuomet Gabrielius pas jų atėjo. 
Pirmieji žodžiai šiaip suskambėjo: 
“Sveika Marija”, sveikint pradėjo,
“Viešpats su Tavim, esi ne viena 
“Motina Dievo lieki šiandiena 
“Šventa Marija esi nekalta 
“Kaip ši lelija skaisti ir balta”.
Pana išgirdus nusistebėjo 
Ir persigandus drebėt pradėjo. 
Po tam paklausė Marija Aiškiai: 
“Kas tū per vienas ir kų apreiškei!

\ % r

O jis atsakė: “Esu aš Tėvo 
“Vardu Gabrielius, siųstas nuo Dievo 
“Idant praneščia, jog esi viena 
“Motina Dievo skirta šiandiena”.
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Marija tarė: “Kaip tai gal stoti 
“Kas pasidarė, geidžiu žinoti! 
“Aš tiesų kalbu, neigi aš klystu, 
“Kad jokio vyro dar nepažįstu”.

Tad aniols tarė: “Tikėk mieliausia 
“Nužengs iš Dangaus Dvasia Šven

čiausia 
“Užtai tad vietų ysčiuje Tavo.

pradas: ša’---/'.

Augščiausio valių Pana suprato 
Visų teisybė, kų ji čion mato: 
“Esu tarnaitė aš Dievo mano 
“Teišsipildo tie žodžiai Tavo”.

Kai aniols dingo, tad koveikiausia 
Pas jų atvyko Dvasia Švenčiausia. 
Tad prasidėjo yščiuje Josios 
Per įkvėpimų Šventosios Dvasios.

Pana garbingai Motina stojo 
Nors ir vargingai, kantriai nešiojo. 
Nes buvo vargšė ir dirbt reikėjo, 
Verpė ir siuvo, namus žiūrėjo.

Kuomet jau baigės mėnuo devintas 
Netoli buvo gimdymas šventas. 
Valdovas žinių išsiuntinėjo, 
Kad surašyti žmones norėjo.

/

Tad Juozaps senas, Marija nėščia 
Miestan Betliejaus keliauja pėščia. 
Prisirašyti ten jiems reikėjo, 
Kur buvo gimę, iš kur paėjo.

Gimtuvių laikas kuomet atėjo,' 
Tai gaut nakvynės jie negalėjo. 
Lauke suradę mažą gurbelį 
Tenai pagimdė Dievo Sūnelį.

Dangaus šventieji, kurie dabojo, 
Vos Jėzui gimus, “GIorę” giedojo.

• Linksmai ir švelniai balsai skambėjo. 
Ir piemenėlius kelti pradėjo.

“Kelkit iš miego, greičiausia stokit, 
“Triūboms triūbykit. šaukit, giedokit 
“Šiandien jums gimė Tas numylėtas 
“Tūkstančiai metų kai pažadėtas”.• ■
Skubiai jie kėlės, išvydo tiesų, 
Nes paregėjo 'štainelėj šviesų. 
Mažytį rado tarpe avelių, 
Ir duodant garbę, puolė ant kelių.

Po visur gandas tuoj aus pasklydo 
Rytų galvočiai žvaigždę išvydo. 
Jie iš toliausia keliavo, ėjo, 
Nes atiduoti garbę norėjo.

X

Žiaurusis Erods kaip sužinojo, 
Tai nužudyti jis Jo ieškojo.

- Tarnams tuoj sakė, nieko nelaukti 
Nuo dviejų metų kūdikius pjauti.

Bet Dievas žūti Jam nedaleido 
Tuoj pranešėjų aniolų leido. 
Ir aniols tarė: “Juozapai kelkis 
“Pametęs viskų, lazdelę tverkis.

“Paėmęs Sūnų, Panų Švenčiausių 
“Tu'bėgk Egiptan,skubėk greičiausia 
“Nes Sūnų nori Erods užmušti, 
“Todėl keliauti turit sukrusti”.

Šventa Šeimyna tad iškeliavo — 
Egiptu žemėj ji globų gavo.
Kai priešas mirtį staiga sutiko, , 
Tad į gimtinę jie vėl atvyko. į

Dvylikos metų kai Jėzus buvo, 
Iš Jeruzaliaus grįžtant pražuvo. 
Marija Juozaps taip persigando, 
Kad niekur savo Sūnaus neranda.

iPo trijų dienų Jį rand bažnyčioj, 
Mokinant žmones šventoj vinyčioj.
Marija tarė: “Tu miels Sūneli, 
“Kodėl darei taip, brangus vaikeli.

“Štai, aš ir tėvas, mes rūpestyje
“Ieškojom dienų, tamsioj naktyje - 
“Aplinkės kaimus išklausinėjo!^ Aplink dykynė vien tik regėti, 
“Visur bėgiojom, pastangas dejom”. Trr,-n 4w1*4 v™
Atsakė Jėzus: “Matute miela,
“Ar-gi nežino tavoji siela,
“Kur mano Tėvo tuose daigtuose
“Turėjau*būti Jojo namuose”.
Marijai Jėzus neprieštaravo 
Vėliai pagrįžo į namus savo.
Drauge gyveno ir klausė jųjų
Savo gldbėjų^tikimųjų.

Trisdešimt metų kuomet Suėjo,
Tad apsikrikštyt Jisai norėjo.
Tuomet nuvyko pas šventų Jonų,
Ten, kur tekėję upė Jordano. ?.
Išvydęs'Jėzų, sušuko Jonas:
“Tu esi Dievas, dangaus valdovas,

k--.‘ 7’ purų ar." keli-;
"Nepsmu vertas rišelių.

M*
“Daryk, kaip liepiu, nes Dievs to gei- 
“0 tavo vertums Jo neįžeidžia”.
Kaip šventas Jonas krikštyt pradėjo, 
Didžius stebuklus jis paregėjo.

Tuoj prasivėrė dangus skaisčiausia
Staiga nužengė'Dvasia Švenčiausia. • Jie tarės, sakė kas reik daryti 

Kaip čia tų Kristų reik nužudyti.
Tuokart Judošius ir-gi atėjo, 
Mat žingeidumo visad turėjo. 
Rūstus, aptemęs kampe, stovėjo 
Į vyriausybę godžiai žiūrėjo.
Kuomet išvydo jį vyriausybėj 
Jam tarė: “Jude, sakyk teisybę, 
“Bene tu Kristų, kur esi matęs 
“Tų liūdi j veidas ir tavo akys”.
Tamsybės tarnui tik to reikėjo. 
Jo juodos akys ugnim žibėjo.
Jis tarė: ‘ ‘Kiek man jūs užmokėsit ? 
“Ir kaip bematant Jį sau turėsit”.
“Trisdešimt grašių, jei nori imki,

- “Jeigu išduoti Kristų sutinki. 
“Parodyk ženklų, duok mums su- 

[prasti 
“Kaip Jį pažinti ir kur surasti”.
“Darže alyvų jūs Jį surasit 
*‘Ir mano ženklų aiškiai suprasit: 
“J veidų Kristui aš pabučiuosiu 
“Ir tokiu būdu jums Jį išduosiu”.
Paėmęs Jė
Su jais į

Girdėti buvo balsas aiškiausis: 
“Tas yra Sūnus mano mieliausis”.
Po tam nuėjo Jėzus į pūščias 
Dykynes tyras ir vietas tuščias. 
Kaip žmogus pildė pareigas savo 
Nevalgęs nieko, ten pasnikavo.

Pagundyt velnias Kristų norėjo 
Artyn prislinkęs šiaip Jam kalbėjo: 
“Juk esi Dievas, kam Tau kentėti 
“Iš akmens duonų gali turėti”.
Atsakė Jėzus velniui teisybę: 
“Ne vien tik duona laiko gyvybę, 
“Kiekvienas žodis, kuris iš Dievo. 
“Burnos paeina Dangiško Tėvo”.
Tris sykius velnias pagundas darė 
Po tam jį Jėzus šalin pavarė: 
“Keliauk nelabas pragaran savo, 
“Daugiaus negundyk Viešpaties ta- 

[vo”.
Po tam pradėjo Jisai mokyti 
Ir savo mokslų viešai sakyti. 
Tai pasekėjų Jis iš aplinko 
Dvyliką vyrų sau išsirinko.
Į vestuves kad buvo pakvįėsti, 
Kur Galilėjos įvyko mieste. 
,Stebūklą pirmų Jėzaus pažino 
Kad vandens vietoj ten gėrė vynų.
Ir daug stebuklų žmonės regėjo: 
Vaikščiojo raiši, kurti girdėjo, 
Nebyliai kalba, akli šviesybę, 
Raupuočiai gavo veido švarvbę.
Visokiais būdais stebuklus darė 
Ligonius gydė ir velnius varė. 
Ant vieno ~|odžio numirę kėlės 
Į savo kūnus pagrįžo vėlės.
Kad sykį laivu Jisai keliavo 
Sų visu-būriu mokinių š’avo. 
Tai Jis nuilsęs laive ilsėjo, 
O tuo kart vilnys siausti pradėjo.

/ • 
“Viešpatie, kelkis”, keleiviai tarė. 
“Veizėk aplinkui kas pasidarė. 
“Ramiai Tu miegi mes baimėj džiūs- 

[tam, 
“Gelbėk, ak gelbėk vilnyse žūstam”.
Tad Viešpats kėlė? dešinę Savo. 
Matė keleiviai, kurie važiavo, 
Kaip vienu mirksniu audrų nutildė 
Keleivių širdis džiaugsmu pripildė.

•

Meiliai pažvelgęs keleiviams' tarė: 
“Jums mažatikiai kas.pasidarė 
“Esu su jumis galit matyti 
“Apie nelaimę nereik manyti”.
Visi patvliai šnibždėt pradėjo 
Vienas į antrų šiaip prakalbėjo.
Kų mes čion matom — tikra teisybė 
Kad prieš Jį tyli gamtos galybė.
Į tyrus kartų Jisai nuėjo, 

/Ten pasekėjų aibę turėjo.
Vieni nuėjo žodžių klausyti, 
Kiti norėjo Jėzų matyti-
Išalkus minia ėmė maldauti, 

• Kuom pasisotint, kur maisto gauti.

v»
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\ Kur jmti duonų kuo papenėti.
Išgirdęs Kristus staiga pakilo 
Meiliai pažvelgęs, ramiai prabilo: 
“Gal turi duonos čion kas iš jūsų, 
“Bus gana maisto dėl visų mūsų”.
Žmonės išgirdę nusistebėjo 
Vienas iš minios šiaip prakalbėjo: 
“Tik penkias duonas turi vaikelis 
“Dėl šitos minios viens tik lašelis”.

Tad Jėzus minių ten susodino 
Laimino duonų, potam dalino. 
Minia nustebo, kas atsitiko:
Tris kart daugesniai trupučių liko
Maži vaikeliai kartų atėjo \ 
Arti prie Jėzaus prieit norėjo.
Didieji ster.ges juos sulaikys 
Jisai išvydę gmė ^kyti.

Ištiesęs rankų prie kūdikėlių f 
Sakė: “Nestumkit tų mažutėlių 
“Maloni didžiai yra mažystė p 
‘*Nes šviesus dangus jų karalystė”.
Kuomet Velykos jau arti buvo, 
Tad fariziejų daugel pribuvo.

I

inius savo 
ug iškeliavo, 

Kur buvo stalas puikiai papuoštas 
Ir avinėlis dėl jų paruoštas.
Kuomet prie s
Nuliūdęs Jėgui
“Man paskutinė i
“Ir vienas jūsų išduos šiandiena”.
Jo išrinktieji tad sujudėjo
Ir viens už kito jie klaust pradėjo: 
“Gal aš, gal ašen Viešpatie mano 
“Tuo išdaviku patapsiu Tavo”.
Tamsus Judošius vis tai girdėjo, 
It nežinodams ramiai sėdėjo.
Bet jo puikybė palengva augo, 
Širdis primirkus nedoro raugo

Atsakė Kristus: “Tuoj sužinosit 
“Iš jūsų niekas neabejosit.
“Aš Sakramentų dabar įsteigsiu, 
“Pamirkęs duonų tuoj jam įteiksiu”.

Ir duodams Judui Jisai kalbėjo, 
Jo šviesios akys meile žibėjo. 
“Priimki^ duonų mano Švenčiausių, 
“Kų manai veikti daryk greičiausia”.

Priėmęs duonų, šventvagiu tapo, 
, Nelabas sielų pripūtė kvapo.
Šokęs kepurę savo nutvėrė,
Visus palikęs į lauką nėrė.

Po vakarienės Jėzus išėjo 
Su savo vyrais daržan nuėjo. 
Darže klūpodams jis prakaitavo. 
“At’tolink taurę”, Tėvo įkaldavo.

* J

Apaštalai Jo to nežinojo, 
Darže alyvų saldžiai miegojo. 
Prikėlė Jėzus jiems liep’ budėti 
Visas pagundas kad apgalėti.

Tų nakt Judošius labai budėjo 
Trysdešimt grašių didžiai rūpėjo 
Pas vyriausybę visur bėgiojo 
Žiaurių kareivių jisai medžiojo.

Didžiausias pulkas apsiginklavo, 
Retežiais, virvėmsJcas kų tik gavo. 
Judošius vadas ugnimi švietė. 
“Pėdomis šekit”, mojodams kvietė.

Darže atradęs Viešpatį savo
1 ‘Būk sveikas’! Tarė ir pabučiavo. 
Prilenkė Kristus jam šventų veidų, 
Žiauriam Judošiui bučiuot daleido.

“Prieteliau”, tarė, “Mane parduodi 
“Veidų bučiuodama tu jiems išduodi’. 
Kristus norėjo suminkštyt Judo, 
Bet nesušildė jo kieto būdo.

Gauja pamatė Judošiaus ženklų" 
It šunes puolė, stvėrėsi ginklo 
Retežiais virvėms rišti pradėjo
Bet p-kus razruai

Tad Petras Kristų gelbėt norėjo 
“Ar kardu ginsims”, tik šūktelėjo. 
Vyriausiam tarnui ausį nukirto, 
Tas it kopūstas staiga išvirto.
Bet Kristus Petrų greit numalšino 
Nukirstų ausį vėl prilipino. 
Mokiniai Kristų visi paliko 
Judošiaus gauja tuomet apniko.
Surišę, vedė Jį prie Kaipošiaus, 
Jiems nereikėjo dabar Judošiaus.
Judas nelaukdams jų nupyškėjo 
Atimti grašių, kur suderėjo.
Prie vyriausybės puolė be kvapo 
Tarė: “Jau Kristus sugautas tapo”. 
Tad vyriausybė jam užmokėjo, 
Judas su grašiais tuojaus išėjo.

Staiga pradėjo širdis drebėti , 
Judošius stengės jų apgalėti.
Bet neramybė tik augo, kilo 
Sųžinės balsas garsiai prabilo.
Tik blaškos, vietos niekur negauna, 
Ir pirštus kremta ir barzdų rauna. 
Kaž ką sau vienas tik bėgdams bam- 

[ba 
Trysdešimt grašių tarbukėj skamba.
Prakeiktas aidas visur jam plaukia 
Paukščiai ir vėjai ‘Judošiaul’šaukia.
Nuo jo beg žmonės it nuo nelaimės 
Net medžitj lapai tik dreb iš baimės.
Bėgioj ’ po miškus, laukus ir krūmus 
Akys užtemę regi tik dūmus.
Naktinis miegas jįjį apleido. 
Nusiminimas permainė veidą.

Jo juodos akys stulpu nunertos, 
Plaukai suteršti, lūpos pravertos, 
Galva atlaužta, barzda užkelta, 
Pusiau nurauta visa suvelta.

v •

Jeigu sustoja kur nors ant vietos- 
Keikia jį žemė ir uolos kietos, 
Jis sėst norėtų ir pailsėti, 
Trysdešimt grašių ima skambėti.'
Toks keistas balsas tų sidabrinių, 
It .sutartinė būt pragarinių, 
Savaip kiekvienas atskirai plaukia 
“Trvsdešimt kartų prakeiktas”!

Įšaukia. 
Daugiausiai Judas nerimo, širdo, 
Kai Kristaus kančių jisai išgirdo. 
Kad Kristus mirčiai pasmerktas liko 
Sąžinė Judo baisiaus suriko.
Tad bėgo Judas pas vyriausybę 
Viešai apsakė savo kaltybę. 
Nelaimę savo jis pripažino, 
Nekaltas kraujas kaip jį karkino.
Bet vyriausybė to neatbojo, 
Nors jie nelaimę Judo žinojo.
Tarė: “Nepaisom tavo likimo, 
“Tik tave gerbėm prieš išdavimų.
“Gavai juk grašius, kur suderėjom 
“Labai teisingai tau išmokėjom”. 
Judošius piktas atmonyt geidė 
Sidabro grašius po kojų sveidė.
Pagavęs virvę dūmė į miškų 
Jo kojos klimpo, purvyne tiško, 
Dasiekęs krašto aukšto pušyno 
Ant pirmo medžio pasikabino.
Šąka nulinko, veikiai nudžiūvo 
Juodvarnių, varnų būrys pribuvo. 
Didžiausis spiečius kriunksejo skrai-

• . - [dė
Akis, liežuvį, ausis ndgnaibė.
Jeigu būt Judas Dievo maldavęs, 
Be abejonės būt dangų gavęs. 
Nors nedorybių buvo primirkęs, * 
Bet Jėzaus kraujas jį būt atpirkęs.
Nes Kristus mirė už visus žmones 
Pasauliui berdams gausias malones. 
Visus vienokiaPJis numylėjo, 
Nes išganyti kaltų atėjo.
Garbė Tau Kristau, malonus Tėve, 
Kuris dėl mūsij tik gimei Dieve 
Atpirkdams žmones švenčiausiu

[krauju 
Apvilksi sielas vėl rūbu nauju.

» U. Gudienė.

♦
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VELYKAS ŠS ES ČI ANT.\ Ruduo ir pavasaris yra 
. t 7~ . . i patogiausi laikai visokiam

' . šTen,c!.^xt ™n» bf angiai!- ir ^0^ veiki.
šių kriksciomms katalikams 
švenčių-Velykas — kuomet 
mūsų dvasia pakili, kuomet 
iš širdies linksminamės, tai 
privalu atsiminti saviškius 
Lietuvoje. Šiemet jų Vely
kos apskritai imant gal link
smesnės, negu buvo perei
tais metais. Bet Amerikos 
lietuviai kur kas didesniame 
pertekliuje, negu Lietuvos 
lietuviai ir Amerikos lietu
vių Velykų pietų stalas bus 
gausiau apkrautas negu mū
siškių anapus vandenyno.

Lietuvos lietuviai per ka
rą nubiedninti netik medžia
giškai, bet ir doriškai, dva
siškai. Girtybė įsigalėjo — 
veik kiekviename sodžiuje 
bravorėlis. Vagystės, plėši
mai, net žmogžudystės, tai 
dienos apsireiškimai. Dau
gelis nutolo nuo Bažnyčios 
— kitaip negali būti. Atito
limas nuo Bažnyčios veda 
prie doriško išgverimo, ar
ba antraip doriškas išgvęri- 
mas veda prie bedievybės, 
i Lietuvos dorus žmones iš
gadino skurdas, priespauda, 
varžymai, stoka dorų pasi
linksminimų, gerų laikraš
čių ir knygų.

Amerikos lietuviai, steng
damiesi saviškius medžia
giškai paremti, tur atsimin
ti ir apie jų dvasinį skurdą 
ir turi prisidėti prie jo pra- 
šalinimo-. Dvasinį skurdą 
lengviau'ir pigiau mažinti, 
negu medžiaginį. Siuntinė- 
kite jiems gerų knygų ir lai
kraščių,''- užprenumeruokite 
jiems Amerikos lietuvių ka
talikiškų laikraščių, siųski
te jiems perskaitytus laikra
ščių numerius. Užrašykite 
jiems Lietuvoje einančius 
laikraščius — “Laisvę”, 
“Vienybę”. ^Darbininką”, 
kurie eina Katule.

Atsiminkite, kad dabar 
Suv. Valst. paštas ima per
gabenimui į Lietuvą netik 
laiškus, knygas, laikraščius, 
fotografijas, bet taip-gi vi
sokius kitokius daiktus. 
Siuntiniai neturi sverti dau
giau, kaip 22 svaru. Suda
rykite gerus, dailius pakie- 
tus, aiškiai užadresuokite. 
teisingai parašykite žodį 
Lithuania, nuneškite paš- 
tan, ten pasvėrę pasakys už 
kiek stampių priklijuoti. 
Skyrium, pasiųskite ilgą 
laišką, paminint, jog Vely
kas linksmai bešvęsdami. 
sumanėte jiems tą dovanėlę.

• v

LIETUVOS VYRIAUSY
BĖS ATSIŠAUKI

MAS.

Lietuvos premieras ir mi
nisteriai išleido atsišauki
mų. Šaukia Lietuvos pilie
čius kuogausiausia dalyvau
ti rinkimuose į Steigiamąjį 

ir 
ią

< Saulės tiesioginė šviesa į 
veidrodį krintanti pagadina ♦ •

.užlaikyti kuodi- į x 
džiausią tvarką rinkimų PabaigiH

-' ■ v i^auki»a8 datą.tu Valstijose" buvo 7.602.000 
ri kovo 2. 1920. .

. A

ATVYKSTA AMEBI
KON.i

y ? j* -v* 'tbi.

Išeivių Draugas“išeivių .Draugas" num. 
11 skelbia, jog Narjauskas, 
Lietuvių, Atstovybės Londo
ne sekretorius gavo Ameri
kos konsulo vizą ant savo 
pasporto ir atvyks Ameri
kon.

. B. 1L Balutis, amerikietis 
nuo kovo 1 d. paskirtas prie 
užsienio reikalų ministeri
jos Politikos Departamento 
Direktorium.

Iš Anglijos išvažiavo apie 
30 vyrų, moterų ir vaikų į 
Lietuvą.

T

PAVASARIUI AUŠ
TANT.

mui. Žiemą peršalta, vasa
rą peršilta. Dabar prieš akis 
turime pora mėnesių — ba
landį ir gegužį, kuriuose pa
togu varyti visuomenišką 
darbą. Kai ateis vasara su 
savo kaitromis ir piknikais, 
tai visuomeniškas darbas tu
rės apsistoti. Todėl per tuo
du mėnesiu visos Amerikos 
lietuvių kolonijos lai pasi
darbuoja Lietuvos, savo or
ganizacijų reikalais ir tt.

Lietuvos Laisvės Pasko
la turi būt pabaigta per tuo
du mėnesiu. Jei ne, tai va
sarai užėjus reikės daryti 
pertrauką.

Didesnėsėse kolonijose vi
suomeniško judėjimo—pra
kalbų, koncertų, vaidinimų, 
pramogų netrūksta. Mažes
nėse kolonijose dėl veikėjų 
stokos ir kitokių priežasčių 
prakalbos ir pramogos yra 
retenybė. Bet ir tų koloni
jų lietuviai neturi atsilikti, 
turi išdrįsti šauktis talkon 
veikėjų iš didesniųjų kolo
nijų ir veikėjai neprivalo 
atsisakyti patarnauti.

Šiuomi raginame Bostono 
apylinkių mažesniasias ko
lonijas per tuos du mėnesiu 
— balandį ir gegužį pasi
darbuoti. Norėdami sureng
ti prakalbas ar tai Lietuvos 
bomj platinimo reikale ar 
savo draugijų, kuopų reika
le, tai kreipkitės į “Darbi
ninką” ir gausite prakalbi- 
ninką bile nedėldienį. Ra
giname rengti prakalbas 
šias kolonijas:

CHELSEA
SALĖM ’ “
W. LYNN
NEWT0N UPPER FALLS
MARLBORO 
MIDDLEBORO 
BRIDGEWATER 
PROVIDENCE, R. I. > 
HAVERHILL 
HYDE PARK 
FTTCHBURG 
GARDNER 
HUDSON 
NO. ABINGTON 
LOWELL 
MANCHESTER, N. H. 
NASHUA, N. H. 
Darbuokites, veikkite 

šaukite mus talkon.
ir

Kanados ei-kareiviaffls že
mės išdalinta arti 1.000.000 
akrų.

Į Amerikos Raudonąjį 
Kryžių aukų įplaukė per 
karų $400.000.000.

Suv. Valstijose telefonų 
yra. 11.716.520. Telefonų 
vielos išsitiesusios yra 28.- 
827.188 mylių.

oje 1919 metų Suv.

y .. 1920 ;n.

DARBININKAS .a

Pranas Čisavinis.

Lietuvoje...
. . *

(Tęsinys)
(Kai-kas iš darbininką gyveninio)

I VI. DARBININKAI OR
GANIZUOJASI.. .

Jau pernai metuose įvy
kęs pirmasai Lietuvos krik
ščionių darbininkų susiva
žiavimas aiškiai parodė, kad 
Lietuvos darbininkai su
pranta reikalą ir svarbą 
darbininkų draugijų ir są
jungų. Tuomet jau buvo at
stovaujama apie 5.000 orga
nizuotų darbininkų. Susi
važiavimas praėjo labai gy
vai ir įdomiai. Darbininkai 
rimtai svarstė savo reikalus. 
Susivažiavimui pasibaigus, 
įkurta Lietuvos Darbo Fe
deracija ėmėsi darbo. Išlei
do ir dabar leidžia savo laik
raštį “Darbininkas”. Ska
tina darbininkus burties į 
krikščioniškas sąjungas. 
Darbininkai sparčiai orga7 
nizuojasi. Tik pasižiūrėki
me kas pastaruoju laiku jau 
atlikta. Veprių apylinkės 
dvarų darbininkai gr. 13 d. 
p. m. įkūrė kr. darb. sąjun
gos skyrių. Vilkaviškio apy
gardos darbininkai pernai 
metų gruodžio 27-28 d. turė
jo gan skaitlingą darbinin
kų atstovų susivažiavimą, 
kuriame priėmė ištisą eilę 
nutarimų įvairiais klausi
mais, kaip antai: žemės 
klausimu, duonos ir bedar
bės, Kuriamojo Seimo, dar
bininkų reikalų apsaugoji
mo ir tt*) Tauragės apskri
ty įsikūrė nauja krikščionių 
darbininkų sąjunga. Tau
jėnų apylinkėje kalba dar
bininkai apie reikalingumą 
įkurti krikščionišką sąjun
gą. Šių metų vasario 1 die
ną Raseiniuose įvyko visos 
apygardos krikščionių dar
bininkų susivažiavimas. Bu
vo daug atstovų iš Betyga
los, Šidlavos, Nemakščių, 
Viduklės, Raseinių, Girkal
nio, Kražių Tytavėnų ir 
kitur. Priėmė visą eilę nu
tarimų įvairiais reikalais, 
liečiančiais darbininkų gy
venimą. Apart to įsikūrė 
naujos darbininkų kr. są
jungos: Varniuose, Sintau
tuose ir daugely kitų vietų. 
Čia aš neminiu jau seniai 
gyvuojančių draugijų, tik 
kaikurias naujai įsikūrusias 
bei paskutinius darbininkų 
krikščionių susivažiavimus. 
Prisiminus dar kad daugelis 
darbininkų kr. draugijų gy
vavo prieš karą, kurios da
bar atgaivintos, prisiminus 
tai, kad beveik kiekviename 
kampely kur tik darbininkų 
yra kuriamos arba jau gy
vuoja ir veikia kr. darb. są
jungos ir jų skyriai, — gali
ma suprasti, kad beveik ri
ša Lietuva užmesta kr. dar
bininkų organizacijų tinklu. 
Suprantama, kad šis tink
las vieniu* rečiau, kitur tan
kiau mėgstąs. Šūdavuose 
(Suvalkijoje) ir apie Kau
ną bei kitus didesnins cent7 
rus: Telšiai, Raseiniai, Pa
nevėžys, Ukmergė, Šiauliai, 
Utena, Tauragė ir tt kr. 
darbininkų organizacijų yra 
gan daug. Kur tik darbi
ninkai ‘organizuoti, tenai 
jiems yra daug lengviau ko
voti su dvarininkais ir išsi
rūpinti geresnias darbo są

lygas miestuose, miesteliuo
se bei šeip jau visokiose val
džios bei visuomenės ar pri
vačiose įstaigose. Sakysime, 
Mariampolės apygardoj, 
Vilkaviškio, Šėtos ir kitur 
dvarų darbininkai paken
čiamas ordinarijas gauna. 
Miestuose, kaip Kaunas, 
Šiauliai etc. organizuoti 
darbininkai neblogai uždir
ba. ..

Į

VII. LIETUVOS DAR
BO FEDERACIJA IR 

DARBININKAI.
Kas tai yra Lietuvos Dar

bo Federacija ir kam ji rei
kalinga Amerikos darbinin
kams ir visuomenei jau 
jums žinoma iš spauz- 
dintų “Darbininke” straip
snių.*) Čia aš apie tai pla
čiau ir nekalbėsiu. Tik tu
riu priminti, kad L. D. Fe
deracija, nors sunkiu metu 
ir neturėdama lėšų laiko 
instruktorių ir kur ne kur 
juos siunčia darbininkams 
padėti įsikurti sau draugi
ją. L. D. Federacijos ins
truktoriai dalyvavo darbi
ninkų draugijų steigime ar
ba jų susirinkimuose. Tokių 
vietų galima pažymėti: Kel
mė, Kretinga, Skuodas, 
Darbėnai, Žarėnai, Telšiai, 
Vilkaviškis, Raseiniai, Vil
kija ir kitur., — Krikščio
nių darbininkų tarpe Lietu
vos Darbo Federacija įgau
na vis daugiau ir daugiau 
susiindomavimęsi. Ištisos 
dešimtys kr. darbininkų 
draugijos dalyvavo jos įkū
rime. Dabar gi vis naujos ir 
naujos kr. darbininkų drau
gijos įsirašo įSetuvos Dar
bo Federacijos nariais ir už
simoka paskirtą bario mo
kesnį bei parenka aukų L.
D. Federacijos išlaidoms. 
Lietuvos Darbo Federacijos 
laikraštis “Darbininkas” 
turi didelio branginimo dar
bininkų tarpe. Jau ir iš to 
galima spręsti, kad pernai 
metuose (vos yieną mėnesį 
dar nespėjus jam išgyvuoti) 
“Darbininkas'’ turėjo apie 
3.000 skaitytojų. Per mė
nesį tiek skaitytoju rasti, 
tai ne menkas dalykas! Tuo 
labiau^ kad laikraštis visgi 
nepigus — atskiras numeris 
kainuoja 40 skatikų!

Reikia tikėties, kad ir A- 
merikos Lietuviai darbinin
kai neatsiliks* ir prisidės 
prie Lietuvos Darbo Fede
racijos, kaipo jos autono
miniai nariai. Čia turėtų, 
žinoma, tatai padaryti Lie
tuvių Darbininkų Sąjunga 
Amerikoje. Kuo daugiau 
darbininkų sąjungų ir drau
gijų bus^L. D, Federacijos 
nariais, tuo sparčiai* ir sek; 
mingiau L. D. F. galės vy
kinti gyvenime teisingus 
darbininkų reikalavimus ir 
nešti į jų bakūžėles sama*

i

nofHs kulfflros ® Kristaus ^ikOrS Krikš. D»rb sąjungos 
artymo meilės; toH** ’kyn“. Dartiainta supnm- < J tn nr<niTii7nr>nM snmrnn ir nn-
lvgybes spindelį. , f

VIII. PASTABOS...
Pasiskaičius šį straips

nelį, šį # kai-ką” iš .darbi
ninkų gyvenimo tūlas gali 
pamanyti, kad ištiktųjų la
bai, labai bloga Lietuvoje. 
Čia ir beduonė, ir vargas, ir 
skurdas ir dvarininkai siau
čia ir valdžia snaudžia, ir...« 
daug visokių ir... "Bet ne
teikia jaū taip juodfii žiūrė- Į

•) žiūrėk ^Dafbininkas” 
(Boston. Mass ) num. 27-31 
P-°.r.ns T2>-r.v.-,.<

Kak) < viršui minėjau, 
■snetyje'VT, darbininkai 

nesnaudžia. Ir tenai kur jie 
susiorganizavę yra nekenčia 
didžiausį vargą. Tiesa pa
dėjimas sunkus, bet visgi 
vilties saulutė šypsosi. Dar
bininkai pradeda savo rei
kalus suprasti, artinasi Ku
riamasai Seimas, ir jeigu 
jis bus tinkamai išrinktas ir 
paklius ne rėksniai socialis- 
tai-bolševikai, bet tikri Lie
tuvos sūnūs ir darbininkų 
draugai, tai tos visos sunke
nybės greitu laiku pradės 
nykti ir visai sumažės. Ku
riamasai Seimas turės: že
mes atiduoti darbininkams, 
nustatyti darbininkų ap
draudimą ir žmonišką pra
gyvenimą, įvesti piliečių 
laisves ir apsaugą nuo kieno 
nors pasikėsinimo ir daug 
kitų dalykų. Dabar gi lai
kas perėjimo iš vargų į lai
mingesnę dieną. Ar sugebės 
ir pavyks tas padaryti Lie
tuvos visuomenei ir darbi- 
ninkams, tai parodys atei
tis. Mes tikimės kad Lietu
vos piliečiai sugebės savo 
reikalus tinkamai išspręsti 
ir laukiame Kuriamojo Sei
mo. Bet visiems, kas gyvas 
reikia kuo gali prisidėti. 
Kas pinigu, kas darbu, kas 
raštu, kas žodžiu... visi rem
kime naują Lietuvos gyveni
mą! Nes, kaip pasikolsime, 
taip išsimiegosime. Tad klo- 
kimės kuopatogiausiai 
kuo geriausiai!..

ir

Varniuose įsikūrė Kr. Dar
bininkų Sąjunga. Narių įsira
šė 90. Steigiamasis susirinki
mas išnešė šiuos reikalavimus:

1. Sukonfiskuotus grūdus 
nuo degtindarių ir spekulian
tų neleisti išvežti, bet palikti 
beduoniams.

2. pradėti šį pavasarį, būtų 
dalinama žemė ir Varnių vai.

.Pakuonis. Jokimiškio dvaro 
savininkas Zelik Pikarski pa
šalino 7 kumečius. Iš jų vie
nas J. Statkevičius visai ne
gauna grūdų duonai, antras gi 
Mackevičius turi 6 šeimynos, 
o gauna tik trims po 1 pūdą į 
mėnesį. Dvarininkai pašalin
dami darbininkus, net val
džios įstatymo nesilaiko.

Paežerių Krikš. Darb. Są
jungos susirinkimas buvo va
sario 1 d. Narių buvo 94 ir 
svečių 52. Susirinkimą vedė 
draugas Borkertas. Šiame su
sirinkime išrinkta ir skyriaus 
valdyba. Į ją pateko: pirmi
ninku P. Rėderis, pagelbinin- 
ku R. Valaitis, raštvedžiu Ga- 
linskas, pagelb. Juodaitis, ka
sininku Karpavičia, jo pagelb. 
F. Rėderis. Susirinkimas nu
tarė 1) pašalpas reikalingiems 
pradėt davinėt.už pusės metų, 
2) rūpintis skyriaus nariais, 
kurie paliuosuoti nuo tarnys
tės, 3) prisidėti prie protesto 
Simanėliškių dvaro darbinin
kų, kad užveizda nesilaiko nu
skirtų darbo valandų, 4) pa
laikyti skyriaus narius 
tutninkus, kurie prašo 
mnoti jiems pavasariui 
žemės.

/ • . v

Varniai (Telšių aps.). Čia 

servi- 
išnno- 
dvaro

ta organizacijos svarbą ir uo
liai dedasi j sąj&egfe<kad ap
sigynus nuo išnaudojimo.

Žarėnai (Telšių aps.). Gir
tais miliciantas šautuvo kulbe 
sumušė Krikš. Darb. sąjungos 
narį A S. dalyvavusį susirin
kime. Žmonės tokiu tvarkos 
saugotoju labai pasipiktinę ir 
reikalauja kuogreiČiausia jį 

^pašalinti.

Kebnė. Sausio 25 d. pas mus 
iš Kauno Darbo Ffe- 

deffccijos atstovas ir 26 d. su
jauk? viso Krimės -alsčiaus 
darbininkas. Pri si n r ko labai 

; i- -■ - r;>;. r.-n- ;r -a'-- .
niškrnimu. Paikiau nutarė i- ti. iki 1 neb^s ispil- 
-tpjjrti krik?, darbininkų są- dvtas reikalavimas.

šosi.
Dvarponiai mus visaip gąz- 

dina, sako, kurie prie darbi
ninkų prisirašė, tai tiems dva
re vietos nėra ir jeigu ponai 
viršų gautų tai, girdi, žino
tumėt kur reikėjo rašytis; taip
gi ir kitokių gazdinimų girdė
tis, bet mes darbininkai tų vi
sų gązdinimų neklausome ir 
neklausysime. Mes darbinin
kai sakome ačiū savo draugui, 
kuris nepasigailėjo kelionės ir, 
atvažiavęs iš Kauno, sutvėrė 
Kelmėje darbininkų kuopą.

40 METŲ VEIKIMO.

Amerikos Darbo Federa
cija išleido knygelę antgal- 
viu: “Fourty Years of
Action”. Išrodinėjama, kaip 
Amerikos Darbo Federacija 
per visą savo gyvaviipą vei
kė nepartiniais . pamatais. 
Visuose Federacijos suva
žiavimuose nuo pat 1881 me
tų buvo pabriežiama jos ne- 
partyvumas. Per vięą lai
ką Federacija stovėjo už tai, 
kad jos judėjimas yra eko
nominis pirmoje vietoje. 
Politiniai klausimai būdavo 
svarstomi, valdininkai, kon- 
gresmanai būdavo kritikuo
jami ir nušviečiami, kad pri- 
gelbėti darbininkams balsa
vime, bet darbininkams pa
likta pilniausia teisė balsuo
ti taip, kaip norėjo.

Jau 1885 m. Federacijos 
suvažiavime buvo įneštas 
pienas sutverti politišką 
darbininkų partiją. Pastan
gos buvo daromos ir 1889 ir 
1892. Gi 1894 m. pripažinta, 
kad “politiškas darbininkų 
judėjimas negali nusisekti 
ir nenusiseks ant griuvėsių 
amatinių unijų”. /

1896 m. pripažyta: “mū
sų judėjimas išrėžia aiškią 
liniją tarp politiško veiki
mo darbininkų labui ir poli
tiškos partijos veikimo”.

Įvairiuose Federacijos su
važiavimuose įvairūs pienai 
sudąryti politišką darbinin
kų partiją Amerikoje buvo 
atmesti.

Minėtoji knygelė nurodo, 
jog Amerikos Darbo Fede
racijos nepartinis veikimas 
nėra keliif jos vadų užsispy
rimas, bet didžiumos Ame
rikos Darbo Federacijos na
rių įsitikinimas ir krypsnvs.

BANDYS SUTAIKIN
TI.

/ ---------

Palei Atlantiką įvairiuose 
miestuose streikuoja arti 
20.000 laivų liuodotojų. Ka
dangi pietuose jau nunoko 
vaisiai ir daržovės, kurios 
laivais gabenama į šiaurinių 
valstijų pajūrinius mieste
lius, dėl streiko dabar nega
lima to daryti. Kad grei
čiau pabaigti . streiką, tai 
Darbo sekretorius Wilson 
pašaukė abi pusi Washing- 
tonan.

DoZZos, Texas. — Sheet 
Metai Workers unija pada
rė naują kontraktą su darb
daviais. Vietoj $7 dienoj 
gaus $8. \

Lima, O.'— Rūbsiuvių u- 
niją išsiderėjo 8 vaL darbo 
dieną ir gaus po 70c. valan
doj. r

, bgF Visdlia, Cal.
išsiderėjo algų pakėlimą. 
Vietoj $7 dieno j-gaus po 
$8.

j #F-v- ‘ ’ -ei ■

Vežikai i

NUBALSAVO STREI
KUOJI.

r * t. — Gaisrininkai, 
m pr 5126.50, reikala- 
$150 mėnesyje. Siū-

St. Louis. -J 
gaudami po $126.50, reikala
vo po ! Svaigaluos^ prigėrė dan
tyta* po $140. Atsisakė pri-f^au žmonių, negu jūrėse.

‘ o_ Nub apsirijimo žūva dMi-" 
. žrnnnr:. r-?' kar
do.

KĄ. .JONIENĖ PASIŽA
DĖJO VELYKŲ RY

TE.

Senė Jonienė atsiklaupu
si prie stalo, rankas susiė
musi akis įsmeigusi į kaban
čią ant sienos Dievo kančios 
mūkelę-kryželį tarsi suak
menėjusi stovvla klūpo.

Jos lūpos suspaustos, an
takiai pakelti, kakta rukšlė- 
mis surukšlėta sutraukta, 
akys tarsi stiklu apėjusios...

Šiandien Velykos... meti
nė šventė... kurią kasmet 
taip linksmai švęsdavo kuo
met dar jos nabažninkas Jo- 
ųas gyvas buvo... ir paskui 
jam nuo vokiečių žiaurumo 
mirus dar ir tuomet nebuvo 
taip liūdnos Velykos, dar ji
nai turėjo sūnų Jurgutį ir 
dukterį Onutę, bet šįmet!!..

Jurgis jau šeštas mėnuo 
kaip liuosnoriu įstojo į Lie
tuvos kareivi jos eiles ir sta
to savo jauną krūtinę prieš 
tėvynės neprietelius ginda
mas brangiausios Lietuvos 
rubežius. Jau tris kart bu
vo sužeistas, jau aplaistė sa
vo jaunystės karšto kraujo 
srovėmis prabočių žemelę. ■ 
O gal jau šiandien ir gyvo 
nėra...

Onutė maloni kaip aniolė- 
Iis, mikla greita kaip stir
na, geltonkasė, mėlynakė... 
ligoninėje sužeistuosius bro
lelius kareivėlius slaugoja...

Ilgai klūpojo Jonienė, il
gai dūsavo iš pat širdies gel
mių galop atsikėlusi susiieš
kojo pintinę sudėjo nuo sta
lo visus kiaušinius-margu- 
čius ir valgomų kitokių da
lykų ką tik turėjo šventei 
pasigaminusi ir sako:

— Viešpatie, mano kūdi
kiai abu tarnauja tėvynei, 
tegul jų keliai nuo nelaimių 
būva liuosi o į gausybę erš- 
kiečių bent retkarčiai rožių 
žiedelis įsimaišo jų takeliuo
se.

Aš eisiu eisiu, 
šelpsiu našlaičius 
kentėjusius. Jie 
vų, nei giminių, 
nepriglaudžia, nepaguodžia, 
neužjaučia aš būsiu jų mo
tina. Negaliu eiti kraują 
lieti tėvynės rubežius ginant 
— tai mano Jurgutis tenai 
Sraują liedamas kovoja... 
Per seną esu ligonius slau- 
goti, tai mano Onutė užma
nę tą darbą atlieka. Bet naš
laitėlius sušelpti paguosti, 
su jais pusiau ką turiu tuo- 
mi pasidalyti galiu ir pasi
dalysiu. Aš būsiu jiems mo
tina ir išaugįsiu juos tokiais 
lietuviais kaip ir savo tikrus 
vaikus kad išauginau, taip 
man Dieve padėk. Amen.

Ji išėjo pintinį su margu- ' 
čiais nešina.

ieškosiu, 
karės nu- 
neturi tė- 

nieks jų

F. V.

Argentinoj užauga 1.700.- 
000 tonų sėmenų, kasmet.

Per Atlantiką yra 17 ka7 
belių.

. Vasarą žmonės ant 30 
nuoš. mažiau valgo, negu 
žiemą.

Floridoj parduota 40 ak
rų orendžių sodnas. Užmo
kėta $18.000. Per vieną se- 
zonąorendžių užauga už $6.- 
000.

** »* . -

Verčiau nieko nesakyti, ne
gu nedasakyti.

Lengviau išsisaugoti ligos, 
negu pagyti.



Verčiau nieko nedaryti, ne
gu blogai daryti.

Lengviau išsisaugoti blogo 
papročio, negu jo atsikraty
ti.

Pranas Jonaitis, penti 
mus ii lanke ir iš vidaus, 
riuoja sienas, popierau ja 
atlieka ir medžio darbą, 
kreiplatįa pas:

.. j -., .
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DARBINI NKAS

PHILADELPHIA, PA

(Port Richmond)

I

I

BROOKLYN, N. Y.

ŽODIS p. ALKSNINIU!

AMSTERDAM, N. Y.

LINDEN, N. J.

savo

Prezidentas Lietuvių Prekybos Bendrovės.

P. DIENA PRAĖJO.
protą gan

v •

WORCESTER, MASS.

J. Berželis.

Raštininkė

RASTOM, PA

Iš Lietuvos 7vfr-: 44-tos kuo
pos veikimo

: C' L " ■'

Progress Clothing Mfg Co

sudainuota* 
paskui kal

io kalba 
Ka

rnas LDS. 40 kp. 
aikomas paprastu laiku 
j iš priežasties šventės

IEIKAlAIi

PRAKALBOS.

Rengia Progresą Clothing Mfg. 
Co. Ine., Nedėlioję, 4-tą balan- 
džio-apr., 1920 Lietuvių Klrubo 
salėj, Haverhill, Mass. Pradžia 
7-tą vai. vakare.

Gerbiamoji visuomenė: Šios 
prakalbos yra vienos iš svarbiau
sią ir naudingiausią komercijos ir 
pramonės prakalbą Panašią da
lyką lietuvių tarpe nebuvo aiš
kinama.

Kalbės pramonės žinovas p. P. 
J. Kazlauskas, kuris per daug 
mety yr* tarnavęs anglą kompa
nijom, ir per keletą metą tsudi- 
javęs komercijos mokslą Boston’o 
Universitete. f

Progresą Clothing Mfg. Co. y- 
ra inkorporuota Massachussetts 
valstijoj ant $50,000.00, ir dabar 
smarkiai auga.

Dirbtuvė ir ofisab randasi po 
No. 343 Broadway, So. Boston’e. 
Bet dar trūksta darbininką įr ka
pitalo geram išbujojimui tos kor
poracijos.

Todėl kviečiame visus atsilan
kyti koakaitlingiausia, nes čion 
bus aiškinama reikalai jusą pačią 
naudai. * I

PRANEŠIMAS.

L. D. S. Conn. apskričio ber- 
taininis susivažiavimas įvyks 
18 d. balandžio 1920 Hartford, 
Conn. Malonėsit visos L. D. S. 
kuopos rengtis į susivažiavimą 
ir išrinkt delegatą kuodau- 
giausiai. Būtą geistina, kad 
visos ir mažesnėsės L. D. S. kp. 
imtą dalyvumą šiame suvažia
vime. Kp. raštininkai malo
nėsit raportus prisiąst per de
legatus. Kurios kp. nesiąstą 
delegatą, tai patartina, kad. 
nors raportus prisiąstą apskri
čio raštininkei.

Aukas dėl krikščionią demo
kratą partijos Lietuvoj, kurios 
kuopos neprisiuntėt apskričio 
iždininkei malonėsit tai pada
ryt arba perduot per susiva
žiavimą iždininkei.

B. Matulevičiukė,
Conn. Apskričio Raštininkė.

rinkimas 7 d. balandžio sere- 
doj 7:30 vai. vakare šv. Miko- 
lo parapijos svetainėje. Ma
lonėsite minėtos kp. nariai at
silankyti iki vienam, nes turim 
daug svarbią ir naudingą da
lyką aptarti užliktą nuo perei
to susirinkimo. Nepamirškite 
gerbiamieji nariai ir naują na
rią atsivesti prirašyti. Nau
dinga ir svarbu yra įstoti vi
siems lietuviams ir lietuvai
tėms į L. D. S.

40 kp. pirm. K. S. B.

L. D. S. A. POSĖDIS IR ŠEI
MYNIŠKA VAKARIE- 

' NĖ.

Apskritys New York ir New 
Jerseys maloniai kreipiasi į 
visas savo kolonijos kuopa, o 
taip-gi ir į valdybas. Malonūs 
broliai lietuviai L. D. S. na
riai, prašau atkreipti atidon ir 
įsitėmyti kad jau laikas išrink
ti atstovus nes jau prisiartina 
14-tas minėto apskričio suva
žiavimas, kuris įvyks 2-rą die
ną gegužio 1920 m. (nedėlioj) 
sekmadienyje 2-rą v. po pietą 
182 New York Avė., Newark, 
N. J. Liėtuvią salėje. Todėl 
gerb. kuopos nepamirškite pri- 
ruoškite viską atsakančiai 
kaip tai raportus ir įnešimus 
tai neatbūtinai meldžiu kad 
suvažiavime laike posėdžio’ pa- 
dėtūmėte ant stalo visą rapor
tą apie pasekmes ar nępasek- 
mes praėjusio protarpio raštu. 
Delegatą pasiąskite kuonuo- 
daugiausiai nes patsai momen- 
talis dabartinio laiko bėgimas 
sukrovė ant Apskričio sprando 
daugybę ir svarbią svarbiau
sią klausymą. Tad-gi tokie 
klausymai nebus galima išmin
tingai išrišti tiktai keliems de
legatams, tokiame atvėjuje 
kiekviena kuopa prisiąskite 
nemažiau kaip po penkius de
legatus arba jei išgalėsite ir 
daugiaus. Tad-gi darbininkai 
į darbą spauskime petįs į pe1 
tį dar arčiaus susiglauskime 
sveikinkimės visi iš džiaugsmo 
kurį mums suteikia mūsą L. 
D. S. organizacija. Taip-gi 
gerbiamas apsk. pirm. J. Pe- 
lutis pranešdamas kad šaukti 
apsk. suvažiavimą paminėjo 
kad newarkiečiai delegatą pa
sveikinimui rengia programą 
ir šeimynišką vakarienę, į pro
gramą žada visus gražiausius 
dailės žiedus sukviesti surišti 
į vieną bukietą ir ant estrados 
parodyt kad susirinkusius už
ganėdinti išalkusius papenėt 
tai seselės nevarkietės jau 
pradeda ruošti gardžią vaka
rienę toj pačioj dienoj tiktai 
vakare ant 7-nią toje pat vie
toj. Įžanga vienam tiktai vie
nas doleris. Įžangos korteli^ 
reikalaukite pas savo L. D. S. 
kuopos valdybą kiekvienoje 
kolonijoje.

Su pagarba
Apsk. Rašt. Aug. J. Dymta.

Kovo 20 d. išvažiavo į Lie
tuvą Antanas Lukoševičius, L., 
D. S. 12 kuopos narys. Jis bu
vo ilgą lajką kuopos iždininku. 
Labai daug pasidarbavo dėl 
L. D. S. labo ir mylėjo dirbt 
dėl kataliką labo, platindamas 
katalikiškus laikraščius ir 
knygas. Liuosas valandas su
naudojo skleidimui apšvietos. 
Antanas Lukoševičius atsi
sveikindamas su manim sakė, 
kad parvažiavęs į Lietuvą ne
užmirš LDS.

Dabar už gerus darbus vėli
nu laimingos kelionės bran
giam tautiečiui.

P. Kyrius.

Pradedant nuo Verbą nedė- r 
lios, šią, 1920 metą mūs kolo-, 
nijoj pradeda vykdinties pui-, x Priris 
kus nuo daug metą svajotas 
užmanymas. Šitai pasidėko-! 
jant uolu darbštumu šv. Jur
gio parapijos klebono, j 
biamo kunigo Zimblio ir pri-- 
tarimu prakilnesnią ir protau- ‘ 
jančią parapijiečią, pradeda- Į 
ma yra statyti nauja bažny
čia ir mokykla kartu; kuri tai 
mokykla, kaipo kiekviena ka
talikiška, atneš neapkainuotą 
naudą taip tautai, kaipo ir 
šventam katalikiškam tikėji
mui. Gi pienas budavonės- 
triobėsio labai puikus, labai 
praktiškas — tai bus ant pir
mutinio “tožio”-lubą — mo
kykla, o ant antro tožio — 
bažnyčia. Tas gi bus ir kur- 
kas pigiau pastatyti-įvykdinti 
du-dalykus — bažnyčią ir mo
kyklą ir juos užlaikyti. Gi 
ant kiek man žinoma, tas vis
kas apsieis apie 70,000 dole- 
rią. Tai yra labai pigu sulig 
dabartinės brangenybės.

K V.

i yra sapnas. MatkeKas 

važiavo į Lietuvą Ir neužil
go keliauja į Lietuvą šie šios 
kuopos nariai: Juozas Peto- 
kas, Jonas Lukas (brolis Anta
no Luko, kuris iškeliavo 20 d. 
kovo) ir Antanas Kivita. Visi 
žymūs veikėjai minėtos kuo
pos. Birželio mėnesyje rengia
si dar šios žymios ypatos grįž
ti į tėvynę: Vincas Bendorai- 
tis ir Antanas Trabišius, abu i 
veiklūs nariai. Iš viso iš šios 
kuopos iškeliauja į Lietuvą 
dvylika ypatą; visi atsižymėję 
nariai per daugelį metą, dir-

“Vienybėje L.” vienuolikta
me numeryje tilpo apie Ams
terdamą straipsnis “Sandarie- 
v • ,,
C1O .

Korespondencija aiškiai pri- 
parodo dvasią korespondento. 
Tai-gi turinys korespondenci
jos yra tikrai bolševikiškas.

BRIGHTON, MASS.
LDS. 22 kp. mėnesinis susi

rinkimas bus 2 d. bal. Liėtuvią 
Svetainėje 22 Lincoln St. Pra
sidės 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai ir narės prigulintieji 
prie šios organizacijos malonė- 

lankyti ant susirinki-

LDS. 73 kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą 14 d. ko
vo. Atsilankė neperdaugiau- 
sia narią. Paaiškėjo kas-link 
pakėlim mokesčią. Pagal kuo
pą nubalsavimą jau nėra jo
kios abejonės ir visi nariai L.1 Matomai kad ne kitokios dva- 
D. S. privalo mokėti po 35c. sios ir korespondentas.
Nors mūsą kuopa buvo nusi- ( Bolševikai iškalno gjriasi da 
minus pagal narią išsireiški- nieko nepriparodę gero. Tą 
mą, jog nemokėsią ir neprigu
lėsią pasirodė, kad kuopa tu
rėtą pakrikti, bet po išsikal
bėjimo pasirodė, jog mūsą 
kuopelė tikisi gyvuoti da 
smarkiau. Tokiu būdu sutin
ka mokėti. Taip-pat nutarta 
buvo jau 2 mėnesiai atgal, kad 
surengti puiką koncertą ir jau 
svetainė užimta ant 8 d. gegju- 
žio. Nutarta kviesti įžymią 
veikėją būrelį, tai šv. Cecilijos 
chorą iš Newark, N. J. Tiki
masi, jog gerb. šv. Cecilijos 
choras parems ir atvažiuos 
kaip ir užpereitais metais.

Paskui buvo atsilankęs ko
mitetas Liet. Raud. Kr. Rem. 
skyr. prašydamas aukos iš 
mūsą kuopelės, bet mūsą kp. 
pagal savo iždo silpnumo ne
galėjo aukoti, bet nutarė skir
ti dalį pelno nuo surengto mū
są koncerto ir tt. Taip-gi kp. 
valdyba pranešė, kad randasi 
narią kurie griežtai atsisakė iš 
mūsą brangios organizacijos 
tarpo ir susirinkimas nutarė 
pranešti apie tai centrui, kad 
sustabdyti laikraštį “Darbi
ninką”. Šie nariai išbraukta: 
Fel. Gutauskas, Juoz. Gutaus
kas, F. Kuktavičius. Ją prie
žastis atsisakymo, tai pakėli
mas mokesčią ir skolingi už 4 
mėn. Taip-gi ir J. Marcinke
vičius skolingas už 7 mėne
sius.

LDS. 73 kp. pagal LDS, N. 
Y. ir N. J. apskričio 13-to su
važiavimo išrinko tam tikrą y1- 
patą bei komisiją Darbo Biu
rą, kuri paskelbs per organą 
nurodydama apie šios koloni
jos darbus ir užmokestį, kad 
norintieji L D. S. nariai iŠ ki
tą koloniją gauti darbą ir ap
sigyventi vieta Lindene, tai 
bus suteikta informacijos 
tiekis, kurie turėe feavo kuopos 
raštininko paliudymą ir tt.

Korespondentas.

patį daro ir korespondentas 
girdamas A. L. T. Sandarą, 
nors savo gyvenime Amsterda
me negirdėjęs esu kad ta kuo
pelė ką nors gero nuveiktą. 
Bolševikai myli kovą naikina 
kultūrą kitą žmonią neapken
čią — toj pačioj dvasioj rašo 
Šandarietis pašiepdamas kitas 
sroves—garsina anoms panai
kinimą Amsterdamiečiai tai 
gan protingi žmonės—anie ne
boikotuoja tikrai gerą įstaigą 
bei draugysčią — bet jeigu tik 
pamato kad draugystė, kuopa 
ar koks nors susirinkimas su
organizuotas dėl žemą tikslą, 
jeigu draugija ieško ne labo tė
vynės ar kitokio prakilnaus 
tikslo, bet kimba prie kitą, ty
koja kad kitas draugijas pa
naikinti, tad tą pajutę — nu- 
met uniformas tos draugijos 
tuojaus į tą pačią duobę kurią 
ana nešvari draugija kitiems 
kasa ir tokiu būdu aną palai
doja. Taip jau atsitiko su ci- 
cilikais, taip irgi gal atsitikti 
su Sandaros kuopa, jeigu anos 
veikimas ir tikslas pasirodys 
toks kokį parodė savo kores
pondencijoje Šandarietis. Su 
bolševikais nei su ją dvasia 
Amsterdamiečiai niekę bendro 
nenor turėti, — tai-gi neturim 
ir baimės kad mūsą veikėjai, 
kuriuos Šandarietis pavadino 
ropėmis — persikraustytą į 
sandariečią daržą

Bepartyvis.

FOREST CBTY, PA.

i Po to buvo renkamos aukos 
Po to buvo renkamos aukos. 

Auką minėtos Misijos reika
lams surinkta $180.60. .

’ Aukojo sekanti asmens: 
Varg. A. Šaučiūnas ... .$25.00 
_____________ęj............12.00 

Po $5.00: S. Obeliūnas, V. 
Jančaitis, I. Alekna, Jonas Ka- 

į valiauskas, V. Pilukaitis, J.
® e5’ ‘ Mališauskas ir Uršulė Stanku

vienė.
Po $2.00: S. Gudaitis, J. Lin- 

sevičia, V. Kavaliauskienė, A. 
Ševelienė, V. Stankus, J. Sububanti kuopos reikaluose, 
kus ir J. Stankus.

Po $1.00: B. Janaičiutė, J. 
Petraitis, B. Mališauskas, A. 
Lozoravičia, L Morkūnas, V. 
Azauskas, Z. Povilaitis, V. 
Brazauskas, S. Lipinskas, B. 
Markūnas, V. Rainis, P. Po- 
rickis, V. Sokevičia, K. Rai
nis, P. Rainis, J. Grajauskas, 
P. Šniutė, N. Mačiulaitis, P. 
Zataveckas, A. Siurba, J. San- 
kauskas, S. Paukštis, V. Bur- 
dulis, A. Gudaiais, J. Bilbo- 
kas, J. Pranaitis, M. Karso- 
kas, J. Kanišauskas, J. Ma
čiulaitis, B. Zdanis, 
liauskas, J. Kuzmickas, 
Marcinkus, P. Miekevičia, 
Kalesinskas, A. Skarinka, 
Bagdonas, A. Brazaitis, 
Rakauskas, J. Gribauskas, 
Sankauskas, P. Damaševičia, 
Ad. Petrauskas, J. Zatavec
kas, P. Šidlauskas, J. Paulaus
kas, P. Šlama, J. Didžiūnas, 
J. Bulota, K. Voska, J. Ve
lička, K. Rudaitis, P. Morkū
nas, A. Ligeika, J. Zatavec- 
kienė, 0. Nieniuvienė, J. 
Sandienė, T. Antanaitis, J. 
Kavaliauskas, M. Miliauskas, 
O. Čižauskienė, J. Purickis, M. 
Gudauskas, R. Bulota, J. Ka
valiauskas, E. Jančaitis, D. 
Grajauskienė, A. Kudžius, R. 
Rudbalienė, P. Černiauskienė, 
St. Paukštis, Vi Paukštis, B. 
Morkūnas, J. Biliūnas, J. Ol
šauskas, A. Grikauskas, 
Bulota, K. Mališauskienė, Z. 
Bilbokienė, O. Veličkienė, D. 
Sankauskienė, Z. Ančiurevičie- 
nė, K. Makauskienė, O. Velič
kienė, K. Skučienė.

Smulkiais surinkta $9.60.
Tuom pačiu laiku tapo su

tverta L. L. Sargą skyrius iš 
93 ypatą, kurie sutinka iš liuo- 
sos valios pildyti L. L. Sargą 
pareigas. Manoma kad ant a- 
teinančio susirinkimo bus dau
giau narią.

L. L. S. kp. rašt.

Kad ir daug narią atsisky
rė nuo šios kuopos važiuodami 
į tėvynę, vistiek kuopa nenu
stojo veikus. Gegužio mėnesy
je šioji kuopa rengia puiką te
atrą. Negana to, kuopa su
manė birželio mėnesyje su
rengti didelį balią. Tikimės 
turėti dideles -pasekmes.

L V. 44-tos kp. Koresp.

ATVYKS GEGUŽY
JE.

i Prez. VVilson atostogas 
(ryžosi praleisti Woods Ha- 
j le, Mass. Atvyks į tą vietą 
gegužio mėnesyje. Užsigy- f- , . p t

----------- ----------- muosA Crane yra ambasa- 
Bna Unkmnaa aliai-1 ': ;■ MHi

—r
Kovo 14 d. 1920 į šią kolo

niją atsilankė Įeit. J. K. Milinę 
narys Lietuvos Militarės Misi
jos Suv. Valstijose. Prakalbos 
buvo 1 vai. po piet ŠV. Antano 
bažnytinėj svetainėj. Žmonią 
prisirinko gana skaitlingai. 
Pirmiausia buvo 
Amerikos himnas, 
bėjo J. K. -Milius, 
žmonėms labai patiko, 
kui atsižymėjo B.>,Bulotukė 
penkią metą mergaitė: pade
klamavo ir padainavo solo

Ar- .r.'jj Li

nuos L:inn:n.

Dvyliktame numeryje “ San
daros” tamista patalpinai 
straipsnį “Sandara ir klerika
lai”. Tikslas to straipsnio 
aiškus. Ragini tamista prie 
auką vedimui bylos, apmokė
jimui morgičią ir palaikymui, 
bei apgynimui savo principą.

Idant tą savo trejopą tikslą 
pasiekti griebeisi tamista visai 
nešvarią priemonią, kurią to
kiam kaip tamista save per
statai straipsnyje inteligentui 
— visai nepritinka. Tamista 
norėdamas savo tikslą pasiekti 
manei kad lengviausiai tas pa
siseks jeigu išniekinsi, kaip 
sakai, dalį liėtuvią Amerike 
dvasiškijos.

Pirm reikėjo tamistai nors 
trumpai prirodyti kad ištikrą- 
ją jūsą tie principai, vardan 
kurią šaukiate visuomenę au
kuoti yra prakilnūs, antra kad 
p. Norkus, “Sandaros” redak
torius yra neprasikaltęs ir tre
čia, kad būtinai tuojaus rei
kalingi pinigai mokėjimui 
morgičią “Sandaros”, nes ki
toniškai, anai reiks “Reąue- 
scat in pace” užgiedoti.

Svarbiausis tikslas, tai gi
nimas p. K. Norkaus — kad 
nepakliūtą kalėjimam Ir man 
jo gaila.

Tai-gi dabar klausymas ar 
p. K. Norkus užgavo kum B. 
ar ne?

Jeigu užgavo,* tai kam čion, 
ir vedžiotis po teismus. Ar ne
geriau susitaikyti? — Šmeižtą 
atšaukti.

Aš esu girdėjęs kad p> K. 
Norkui tapo atsiąstas straips
nis užgaunantis kum B., kun. 
B. tapo skaudžiai užgautas ir 
todėl redaktorius būk pagal 
tiesas atsako — o jeigu ans ne- 
gal atsakyti, tad organas atsa
ko. Vietoj valkiotis po teis
mus ar negražiaus ir naudin
giau būtą įsteigti teismą savą 
trečiąją teismą — o po teismo 
apgarsinti ano nusprendimą 
viešai idant nukentėjusią pusę 
viešu paskelbimu išteisinti. 
Neišpuola šmeižti dvasiškiją 
todėl, kad anas manys, būda
mas užgautu ginasi. Kiekvie
nam žmogui jo geras vardas 
brangesnis yra nęi didžiausis 

išrinki Si*ones7 *taS turt?e’ Mel tuomi ir galima 
lankysis po parengtus vakarus pertikrinti jog. kunigai
ir piknikus, taip-gi ir po na- ^ra storžieviai ^gu savo, var
mus, kalbindami narius <ir. 
kviesdami moteris ir merginas 
prie mezgimo. Darbuotis ap
siėmė šios ypatos: Kašėta, 
StoŠkienė, Juškienė, Landžius 
ir Landžiuvienė. O da vienos 
pavardės nepatėmijau. Visi y-, 
ra uolūs veikėjai. Tikime ge
riausią pasekmią. , |

;,,.n Koresp.
t............ ....

BROOKLYN, N. Y.

V. Mi-
J.
P.
K.
P.
J.

24 d. kovo buvo mėnesinis 
Raudono Kryžhias skyriaus 
susirinkimas. Kadangi per 
praeitus du susirinkimu buvo 
labai mažai narią atsilankę, tai 
šį sykį buvo skaitomi net trys 
protokolai. Paskui sekė rapor
tai ir nutarimai. Buvo praneš
ta, kad yaę surinkta dovaną a- 
pie trisdešimts baksiuką dėl 
kareivią. Nutarė išsiąsti į cen
trą. Taip-gi nutarė įteikti do
vaną tiems kareiviams kurie 
pavasaryj važiuos į Lietuvą, 
po porą pančeką ir po šiltus 
marškinius. Paskui buvo skai
tytos laiškas iš centro, kur bu
vo - prašoma pinigą. t Nutarė 
varyti didinę agitaciją ir tąjiy

dą bei šlovę gododami non tei
smo akeliu dasigauti prie atši
pusiu dirksnią tą, kurie anuos 
•užgauna neturėdami kitokio 
matomai būdo.!
. Toliau sakaitamista kad 
principus reikia ginti.

Kokius? — Ar Sandaros 
principas yrą dvasiškijos šmei
žimas? Jeigu taip, tai tamis
ta visai blogoj šviesoj persta
tai Sandarą ir prie blogo vedi 
sandariečius. Dabar jau ne tie 
laikai. Žmonės moka atskirti

ni.-ta . ak,-
■ A-. A--iš kahnrnm; ‘am, . Lietuviai a

SEBININKAMS ir prieteliams
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS.

Gerbiamieji:—

Atėjo laikas mums pradėti didesnį, veikimą Lietuvo
je. Pradedame ne peranksti. Gal ntt truputį pasivėlino
me. Tamstų paramos dėka, tam darbui turime gerą pra
džią.

Kad mūsų veikimas būtų gerai sutvarkytas ir naudin
gas Lietu vai ir šėrininkams, tai man priseina keliauti Lie
tuvon. Aš išvažiuoju Bal. 8 d. ant laivo Oscar II.

Prieš iškeliausiant turiu pranešti Tamstoms, kad 
mes imdami šį Žingsnį nedarome didelės rizikos. Tamstų 
sudėti pinigai bus saugiam bizniui naudojami. Pienai dėl 
mūsų veikimo Lietuvoje jau senai yra bord direktorių nu
statyti ir žymių bankierių ir finansistų užgirti. Užgyrė 
ir Bostono apielinkės šėrininkų susirinkimas, laikytas Šv.. 
Petro salėj kovo 9 d.

Man išvažiavus, vedėju Bendrovės palieka F. Viraks, 
Bendrovės iždininkas. Jo artimais pagelbininkais bus ad
vokatas Kalinauskas, Juozas Karvelis, buvęs vedėjas di
džiulės amerikoniškos krautuvės, Petras Bijeikis keturis 
metus buvęs bankierium ir p-lė Bronislava V dieniukė, 
knygvedė.

Turint tokius pagelbininkus biznis eis kaip ir pir
miau. , . *

Tik vieną dalyką dar turiu Tamstoms pasakyti: — 
Dirbkime visi dėl Bendrovės. Atsiminkime, kad Bendro
vė mums visiems priklauso. Skleiskite žinias apie ją ir 
gaukite jai kuodaugiausia kostumerių. J ei mes ją palai
kysime, ji mums tarnaus ir atneš naudą. Jei mes ją ap
leisime pageidaujamo pasisekimo neatsieksime.

Tamstos gerai žinote Bendrovės tikslus. Nesigailė
kime darbo savo įstaigoms, nes jei jos negyvuos, tai mū
sų priešai mus išnaudos. Stokime į vieną eilę. Remki
me savuosius. Mes laimėsime.

Su širdingiausiais linkėjimais visiems, pasilieku
Su gilia pagarba

belnai imant tai dorus žmonės. 
Sąžinę tur jautrią 
šviesą, blaivą — todėl gi anie 
nesiduos save palenkti blo
giems tikslams. Anie stačiai 
pasakys: jeigu blogai “Sanda
ros” red. padarė, lai blogą 
pataiso. Lai šmeižtą atšaukia. 
Kiekvienas gal noroms neno- 
roms paklysti — žmogus taisy
damas klaidą ne tik garbės 
nenustoja, bet už pataisymą 
blogo tampa vertas da dides
nės pagarbos.

Baigdamas tuos kelis žo
džius aš ponui V. Alksniniu! 
patarčiau niekados nevartoti 
jokią nešvarią priemonią — 
kad ir prakilniausio tikslo pa
siekimui.

Tos dienos praėjo, kuomet 
ligonis pirkdavo1 nežinomus 
vaistus, tik remdamasi ant ap
garsinimo fakto. Šią dieną in
teligentiškas kostumeris nori 
žinoti tikrai ką perkąs. Jei
gu jį užganėdina Trinerio A- 
merikoniškas Eleksiras Kar
tus Vynas arba Trinerio Ange- 
lica Kartus Tonikas, tuomet 
jis perka jį. Kuomet jis žino, 
kad šitie vaistai yra padaryti 
iš geriausios sudėties ir čystu- 
mo, kokios medikališkame 
moksle yra žinomos neatmai
nomas vienodumas ir aug- 
ščiausia kokybė gvarantuoja- 
me. “Trinerio Amerikoniškas 
Elikširas Kartus Vynas yra 
geriausias vaistas dėl vidurią 
ligos. Mano moteris vartoda
vo įvairius pilsns ir kitokius 
vaistus, bet tiktai Trinerio 
vaistai sugrąžino jai sveika
tą”. Taip rašo p. Stanislovas 
Gardockis iš S. Chicago, Dl., 
kovo 9 d. Ir kas diena atei
na daug laišką nuo ypatą, ku
rios kentėjo nuo influenzos ir 
patyrė, kad Trinerio Angelica 
Kartus Tonikas yra geriausias 
vaistas sveikstantiems. Pra
šyk savo aptiekoriaus arba me- 
dikališko vertelgos, ^itą ge
riausią vaistą: — Joseph Tri- 
ner Company, 1333-43 So. Ash- 
land Avė- Chicago, UI.



MEILES ŠNIPTUKAS.
a mažah, kad mane mama barė. 

:ad manę į mokslainę varė, 
rų nesigailėjai 

a,rvte 8
tu no

SUDIEV SUDIEV LAIMUŽE
LD.8. CENTRO VALDYBOS 

ANTRAŠAI.

Sudiev tau, mylima tėvyne, 
Sudiev jums upės ir kalnai, 
Sudiev sesutės ir broleliai, 
Apleidžiu jus gal amžinai.

Sudiev nameli mano brangus,
Tu mažą auginai mane, 
Ar skausmas remia jauną širdį, 
Kad jau apleist turiu tave.

Čia mažas aš buvau laimingas, 
Ir buvo man linksmi laikai, 
Svajojau vis, kad čia tik laimės 
Nukloti būsią man takai.

Sudiev pavasario gėlelės,
Jumis mylėjau širdingai,

' Jūs, vaikščiojant man galvas lenkei 
Po kojų mano meilingai.

Gal kur šalyje tolimoje, 
Dejuosiu viens tarp svetimų, 
Bet savo mylimai tėvynei, 
Vainikus pinsiu iš dainų.

Ar teks da kartą man sugrįžti —
Tėvynę savo pamatyt, 
Skausmuose nuramint širdelę 
Tarp bočių kaulus paguldyt.

Tegu numirus man sesutės 
Vainiką žolynų nupįs, 
Ir kapą mano, kur ilsėsiu, 
Žalioms rūtelėms apsodįs.

.'5,
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1 Sakalas.
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Tarp kalnų teka sraunas upelis, 
Su juomi kalba vargo bernelis:

Linksma, upeli, tau tarp kalnelių, 
Smagu kvėpuoti žiedais gėlelių...

Balsai paukštelių 
Tave žadina, — 
Uogos krūmelių 
Tave linksmina, — 
Krantų medeliai 
Nuo audrų gina.

>■ O mano širdį sielvartai spaudžia, 
Aplinkui mane vargeliai siaudžia...

Ašaros karčios — mano likimas, 
Juoda duonelė — mano žaidimas...

Miels upelaiti, 
Manę našlaitį 
Bent tu raminkie!.. 
Į jūrą plaukdams, z 
Tarp pievų pliapdams, 
Vargus skandykie!..

Antupių Juozas.

MALDA.
Saugok Dieve mūs tėvynę 
Nuo to šiaurio vėjo, 
Nuo tų sniegų, nuo tų pusnių 
Ką iš ten atėjo.

Saugok Dieve nuo pavietrės, 
Jog iš ten atėjo,
Mus naikina, įsikandus 
Paskui mumis ėjo.

Saugok Dieve kalbą mūsų 
Kad suvis nežūtų,
Kad užversta pusniai riogso 
Ant amžių nebūtų.

Saugok Dieve mūs tikybą, 
Kad ji tvirta būtų, 
Kad ji stipriai išstovėtų, 
Kad silpnai negriūtų.

Saugok Dieve tėvus, sūnus, 
Kurie myl tėvynę, 
Kurie nekenč atėjūnų, 
Uždraudžiusių žinią.

Saugok Dieve tuos lietuvius 
Kur laikos vienybės, 
Ir malonės savo tarpe 
Ir darbus kantrybės.

Saugok Dieve tautą mūsų, 
Kad tik neįkliūtų, 
Kad galinga ir turtinga, 
Savo dvasioj būtų.

Saugok Dieve tuos lietuvius, 
Ką po visą svietą 
Persekioti per nelaimę 
Tur kelionę kietą.

Ar saulė žemę glamonėja, 
Ar mėtmo pilnatis liūliuoja; 
Giedri diena, ar staugia vėjas, 
Bet mano siela vis vaitoja.

Bandžiau ieškot visur ramybės, 
Sau poilsį surast norėjau, 
Bet kur žengiau—vargų berybės, 
Ir be vilties sustot turėjau! 

Kas dvasią mano taip slopina! 
Kas sutrempė mielą jaunystą? 
Kas kelią žengt pirmyn gadina, 
Bei dvasią man slopint išdrįstai!

Ar taip jau skirta man gyventi, 
Vargų bervbėse plaukiojanti 
Vien skursti, vargti ir pasenti, 
Sunkų kryželį benešiojant?!

Ar jau pražuvo ta aušrinė, 
Kurios šviesa mane viliojo?! 
Sudiev tad laime paskutine, 
Bei tau skaisti aušra šviesioji!..

St. Bonaventūre, N. Y.

TAUTOS FONDO REIKA
LAI.

- I

Velykos ir Lietuvos Badaujan
ti Moksleivija.

Štai jau artinas Velykos, ta 
taip brangi šventė kiekvienam 
katalikui. Visi krikščionys 
.džiaugias tą šventę sulaukę. 
Džiaugsimės ir mes lietuviai 
amerikiečiai, laimingai pralei
dę žiemos darganas, laukdami 
giedresnės saulutės užšvie- 
čiant. . •'

Sveikinsime savo prietelius- 
pažįstamus linkėdami linksmų 
šventų Velykų, bet ar daug iš 
mūs bus tokių ką atsiminsime 
ir apie savo brolius anapus 
vandenyno? Ar atsiminsime 
kad,būsiantieji Lietuvos vadai 
ir ginėjai Lietuvos, neprigul- 
mvbės didžiausią vargą ken
čia? Bepigu mums bus links- 
minties sulaukus šventės Ve
lykų visako pilnai turintiems. 
Bet kaip linksminsis mūsų jau- 
nuomenė-moksleivija, tiek var
go ir skurdo praleidus? At
minkime kad, mūs brangioji 
Tėvynė praleido baisiausių 
plėšikų gaujas, kurie plėšė- 
vogė kas tik po ranka papuo
lė, palikdami didžiausią skur
dą. Bet mūs jaunuomenė ne
nusiminė, jie puolės ginti sa
vo Tėvynę ir pasiliuosavo iš 
rusų kryžiokų vergijos pradė
jo kurti neprigulmybės rūmą. 
Tad mūs šiandie šventa prie
dermė jiems »ateiti pagalbon, 
kas kuo tik gali. Visų svar
biausia tai palaikymas besi
mokinančios jaunuomenės, nes 
kokia bus jaunuomenė tokia

I

A. J. Ž.

būsiantieji vadai. Jei jaunuo
menė bus, dorai ir sveikai iš
auklėta galėsime tikėtis, dorų 
sveikų visuomenės vadų.

X

Tad, kas tik trokšta Lietu
vai ką nors gero padaryti lai 
aukoja Lietuvos moksleivijos 
palaikymui. Valgydami laike 
šv. Velykų atsiminkime ir a- 
pie mūs moksleiviją, paauko
kime nors po trupinėlį nuo 
mūs atliekamą. Kad nesuras
tų nei vieno namo nei vienos 
šeimynos tarpe Amerikos lie
tuvių kuros kuo nors būt ne
prisidėjęs prie palaikymo Lie
tuvos badaujančios moksleivi
jos. Visi Tautos Fondo prie- 
teliai tur paraginti visas savo 
apylinkes kad, laike šv. Vely
kų kiek kas išgali paaukotų 
Lietuvos' moksleivijos palaiky
mui. Būt labai malonu jei vi
si lietuviškieji gerb. klebonai 
paragintų iš sakyklos Velykų 
dienoje kiek nors paaukoti, 
kad ir išeinant iš bažnyčios 
prie durų kiek nors sumestų, 
tas labai daug prisidėtų prie 
taip reikalingos Lietuvos mo
ksleivijai pagalbos. Tad pro- 
liai lietuviai amerikiečiai, pa- 
sirodykime kad mes tikrai 
mylime savo Tėvynę ir norime 
jai gerovės, o gera ir malonu 
tik tada bus kada Lietuvos 
vadai bus sveikai dorai išauk
lėti, tad remkime Tautos Fon
dą, aukaudami moksleivių 
Velykų Fondan.

Dvasiškas Vadovas — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 Westmin8ter Ave^ 
Detroit, Mich. 

Pirmininkas —
Pranas Virak’s,

244 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkė —
M. Žukauskaitė, x 

1 Grime St, 
So. Boston, Mass.

Sekretorius — 
x A F. Kneižis, 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas —
Jonas Glineckis, 

277 Silver St., 
So. Boston, Mass.

Iždo Globėjai — 
Ona Jankienė, 

1428 Columbia Road, 
So. Boston, Mass.

_B. Morkai te, 
145 Main St., 

Athol, Mass.
J. M. Bakšys — 

St’Bėrnard’s Seminary, 
Rochester, N. Y.

Kontrolės Komisija — 
Kun. K. Urbonavičius, 

50 W. 6-th St., 
So. Boston, Mass. 

Kun. P. Juškaitis,
40 York St, 

Cambridge, Mass.
Vladas Jakas, 

37 Jefferson St., 
Cambridge, Mass.

Literatiškoji Komisija — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 Westminster Ave^ 
Detroit, Mich.

Kun. K. Urbonavičius, 
50 W. 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Pranas Gudas, 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass« ~

Pranas Virak’s,
244 W. Broad^ay, 

So. Boston, Mass. 
Kun. J. J. Jakaitis ,

41 Providenee St, 
Worcester, Mass.

K. Krušinskas, T. F. Sekr.
456 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

KRIAUČIŲ ARDAI
i! Sutverta ir inkorporuo-
i 1 ta ant $50.000 kapitalo 
i! Rūbsiuvių Bendrovė.
i! Visi kriaučiai ir dirbtu- 
j! vią vedėjai malonėkite at- 
į! sišaukti kad, išvien ben- 
į t dromis spėkomis sukėlus 

kapitalą ir protiškas jie- 
|! gas uždėjimui dirbtuvių 
j! čionai ir Lietuvoje.
• Į Rašykit:—
ii AMERICAN EAGLE R. 
i Į MFG CO. INC.
$ 454 Broadway,'
« So. Boston, Mass.

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgų metų praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Skeeus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

%

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGy IR POPIERID.
“Darbininko” Knygyne ga

lima gauti knygų dvasiško ir 
svietiško turinio. Taip-gi tu
rime popiero ir konvertų laiš
kams rašyti. Mes patarnauja
me persiuntime į Lietuvą.

Prie “Darbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvą ir į ki
tas šalis.

“DARBININKAS,” 
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWXOZ 00
Darome drau 

parėdus, vėliavas, 
liūs, ir tt. " __

1908 W. Division
Chicago, HL

  

įBen-Hur 
X ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ. ❖ 
t Su puikiais drobės apdarais tik..........................$1.50 ♦*♦

Toji istoriška apysaka yra išversta visose kalbose ir bega- 
♦♦♦ lo visų branginama. Mes lietuviai ir-gi privalome branginti 
€♦ ir savo namuose turėti 
♦♦♦ BEN-HUR begalo brangus veikalas, turi 472 puslapiu ir 
X apie šimtą įvairių paveikslėlių.

XXt 
T 
X XT_____ ,_____ _

Mes kiekvienam “DARBININKO” skaitytojui pasiūlome 
tn knvtra isicrvH has kainnnia tik ir nžtikrinam. kad

Xtt
t
T
♦♦♦
€♦242-244 W. Broadway, So. Boston, 27, Mass. Y
A ♦♦♦

a+a a+a.

Kas kart vis daugiau laik
raščių. ateina' iš Lietuvos, 
skaitytojai jų gali gauti. Už 
dolerinę gaus po 12-15 ekz.

KAS JOJE YRA?
įrašymą atsitikimų iš senovės laį^ų prieš V. Je-Joje rasi ap

šaus užgimimą. Toliaus rasi apie užgimimą gyvenimą ir
1.1 ,

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

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

tą knygą įsigyti, nes kainuoja tik $1.50 ir užtikrinam, kad 
būsite užganėdinti ir dar savo draugams patarsite nusipirk
ti. '

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

arba registruotame laiške šiuo adresu:

t t ❖ 
♦!♦

“DARBININKAS”

-5^5^>

AR SKAITOTE “MOKSLEIVĮ”?
Galima gaut pas:

KUN. JULIŲ ČAPLIKĄ,
41 PROVIDENCE ST., 

WQRCESTER, MASS.

KUN. P. JUŠKAITĮ,
40 YORK STREET,

X X X X X X X X X X X 
X X t 
it t
X t

t 
X

AR JAU GAVAI GRAŽIAUSI PASAULYJE

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

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

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

S. L. R. K. A CENTRO RAŠTINE,
458 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

iit
Tl t
XXX
X| PABARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ 
AI STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
A TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
X Turėdamas sunaikinta Sveikata ir Spėkas; tt

CAMBRIDGE, J I čiu«, bandyk Nura-Tone ir panitikrik kaip greita laika
. ei KA. A AK ♦*♦ »««i visai nanjn tmoru! Davyne* U deiimtes visu taoga

******

Nuga-Tone

~*,ą^ *ą tą vt"9^ ą^sv^ ~*y

ANODIJA.
VIENA Iš REIKALINGIAUSIŲ 

VAISTŲ NAMUOSE.
Daktarai sako: “Geri ir saugūs vaistai sustab

dyti vidurių gėlimą. Reikia pilti ant cukraus 3-5 
lašus ir imti, kol skaudėjimas-^ėlimas apstoja. Ga
lima ir vaikams duoti po vieną lašą ant cukraus. 
Neduokite jaunesniems, kaip dviejų metų vai
kams”. *#

Tai, ir^ tamsta pasipirk tą naudingą vaistą.
Tikra ir stipri.
Jatul’s anodija kaina $1.00. Užsakymą ir pi

nigus pasiųskite šitaip adresuodami:
P.Ą

P. O. Bo- 2:2?



I š rūmai
PRAŠYMAS PAGAL

BOS.

Katalikai kokios tai nebūtų 
tautos ar rasės jūs vis-vien gi 
esate mūsų broliai ir seserys 
Kristuje—mes viena šeimyna, 
kurios tai tėvu yra Jėzus Kris
tus, o<Įnotina—Bažnyčia šven
ta. Todelei nuo jumis mes, 
kaipo nuo savo brolių ir sese- 
rų maldaujame pagalbos. Da
lykas tame_: Laike šios bai
sios karės mes įsteigėm katali
kiškų misijos draugijų po var
du: “Baltas Kryžius” (vokiš
kai — “Weiszes Kreuz”) ant 
didelės skalės su tikslu ne tik 
kad platinti mūs šventų kata
likiškų tikėjimų, bet kad vien
kart ir suvienyti katalikus vi
so pasaulio delei atsispyrimo 
prieš priešus katalikystės ir 
vieni kitiems reikale prigelbė- 
ti lygiai reikaluose kūno kai
po ir sielos. Gi darbas mūsų 
pradėjo jau gimdyti pageidau
jamus vaisius. Suviršum tris
dešimts vyskupų palaimino 
mūsų užmanymų, mūsų triū
sų. O Apaštališkas Sostas — 
Šventas Tėvas pagerbė mūsų į- 
staigų net dviejose gromatose. 
Bet dabar mes atsiradome kri
tiškame padėjime — neturim 
lėšų-pinigų nei vesti toliau 
mūsų darbų, nei atiduoti sko
las už triobėsį mokslainės, ku
rioje mokinasi misijonieriai; o 
atiduoti reikia būtinai kovei- 
kiausiai. Todėl maldaujame 
varde Jėzaus Kristaus katali- 
kų visų tautų, kad mums 
kiekvienas, sulig išgalės, pa
gelbėtų. . Gi Austrijos katali
kai dabar mumis nebėgai su
šelpti — jie yra nūnai kobied- 
niausi žmonės visam pasauly
je. Gi kas malonėtų mūsų mi
sijos įstaigų sušelpti, nors ir 
komažiausia išmalda (almuž- 
na), tesiunčia ant šio adreso: 
Dr. Max Josef Metzger (fuer 
“Weiszes Kreuz”), Volkseil- 
zentrale, Graz, (Steirmark), 
Austria. Gi kam būtų nepa
ranku mums stačiai prisiųsti, 
meldžiame siųsti mūsų priete- 
liui — Kaz. VidikaUskui (2833 
Livingston Avė., Philądelphia, 
Pa.), veikėjui ant dirvos kata
likiškų misijų, o jis mums vis
ką persiųs.

• Iš kalno tariant ačiū, pasi
lieku link Jumis su kodidžiau- 
sia paguodone broliai ir sese
rys Kristuje —

Dr. Max Josef Metzger, 
Direktorius “Balto Kryžiaus” 
Graz, Austrija.

Į Išėjimų Komitetų (Ways and j 
Means Committee) atidėlioji
mo mokėjimo palūkanų Ame
rikos Karės Paskolų išduotų 
Alijantų valdžioms, iki pava
sariui (1922), arba trįs metai 
nuo dienos kuomet pirmas pa
lūkanų mokestis pripuolus. 
Jis taip-pat patarė permainą 
rinkime palūkanų, tas suma
žintų ratą nuo 5 nuoš. iki 4.75 
nuoš. Svetimos šalįs skolingos 
Suv. Valstijoms $9,647,000,(XX).

2. Pinigų Valdytojas apskel
bė šiandien, jog skaitant tas 
dvyliką tautiškas (National) 
bankas, kurioms teikta privo- 
lės šių savaitę, yra iš viso 8,- 
000 tautiškų bankų Suv. Val
stijose. Taip-pat-gi randasi po 
jo priežiūra 29 Valstijos Ban
kų ir Kredito Kompanijos pa
statytos District of Columbia.

3. Surgeon General Cum- 
ming iš Public Healtn Service 
nesenai sakė: “Mes šiandien 
prižiūrime 12,000 paliuosuotų 
kareivių, jurininkų ir laivynes 
kareivių mūsų ligonbučiuose 
su pajiegoms, kurios visai ne- 
užtektinos. Mes negalime gau
ti medikališkų žmonių, kurie 
būtinai reikalingi dėl pasek
mingo veikimo ligonbučiuose. 
Negalime-gauti reikalingų spe
cialistų prižiūrėjime plaučių 
džiovos ir proto sumaišymo li
gose. Mes negalime pritrauk-

' ti prie štabo užtektinai gerai 
išlavintų chirurgų prižiūrėti 

! tuos, kurie reikalauja delikat- 
nų operacijų.

Londonas, kovo 2. — Tris- 
Į šimtmetinės sukaktuvės kelio
nės laivo “Mayflower” ir iš
lipimas keleivių (Pilgrim 
Fathers) Amerike bus plačiai 
apvaikštinėta Anglijoje atei
nančių vasarų, ypatingai tarp 
vaikų. Į daugelį mokyklų ir 

.vaikų-gerovės įstaigų uždėtų 
Amerikos Raud. Kryžiaus (kai
po dalis jos karės spėkų) šių 
dienų bus renkamos aukos dėl 
jų tolimesnio tęsimo.

Visos Anglų Amerikos Drau
gystės Anglijoje švęs šių isto
riškų atsitikimą. Didelės de
monstracijos rengiamos Lon
done, 
Belfast, 
mouth. Vakarėliai, mitingai, 
ir tt. bus šaukti pastangoj pa- 
augštinti geresnį supratimą 
tarp dviejų Angliškai kalban
čių žmonių.

Trišimtinės sukaktuvės bus 
užlaikytos apvaikštinėjimui 
Kapų Puošimo Šventės (Deco- 
ration Day) Amerikos kapinė
se Anglijoje.

Karės Departamentas.
1. Generalio štabo statistikų 

skyrius išdavė raportų apro
buoto stiprumo Armijos, kovo 
16 d. š. m. Suma išduota 
239,223.

*

AMERICAN RED CROSS 
SERVICE ŽINIA Iš PA

RYŽIAUS.

Amerikos Baltijos Kovos 
Frontas.

SU K. A KTU VĖS KELIO)
LAIVO “MAYFLO- 

WER”.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
AMERIKOJE PRANE- 

> ŠIMAS.

Laikinosiose Vyriausybės Ži
niose N-18 nuo Gruodžio 23 
dienos liko paskelbti pasų įsta
tai. Visi Lietuvos piliečiai pri
valo turėti pasus ir išsiimti 
juos Lietuvoje iki Kovo 31 
dienos š. m. Kadangi grįžtan
tieji Lietuvon Lietuvos pilie
čiai turės ir-gi išsiimti 
tai skaitome reikalingu 
pasų įstatus paskelbti

pasą, 
šiuos

Pasui gauti reikia pristaty
ti savo fotografijų, kuri prise
gama prie paso. —

Pastaba. Vietose,kur 
fotografijos sunku pasidirb
dinti, pasas gali būti laiki
nai duodamas be fotografi
jos, betgi nurodant pase as
mens žymes.

12.
Gaunantis pasų privalo duo

ti parašų, kad kito paso ar liū- 
dymo jis nėra gavęs ir netu
ri.

Ministeris Pirmininke
St Šilingas,

Valst. Tarybos Pirm. 
V. Petrulis,

Valst Tarybos Sekr. 
IL Noreika, A. Petrulis,

Valstybės Tarybos
Redakcijos Komisija.

Į
LIETUVOS ATSTOVYBĖS 

AMERIKOJE PRANE
ŠIMAS.

I

taip-pat-gi Glasgow,
Liverpool h Ply-

LAIVINIS LIGONBUTIS Į 
PAGELBĄ AMERIKOS 

RAUD KRYŽIAUS.

Washingtonas, kovo mėn. — 
Suv. Valstijų laivinis Ligon
butis prižiūrėjo aštuonioliką 
narių Amerikos Raud. Kry
žiaus Komisijos (kuri važiavo 
Siberijon) Yokohamoje, kuo
met Komisijai prisiėjo praleis
ti laikų tame mieste kol jų 
laivų pataisė. Ligonbutis taip- 
pat-gi aprūpino vietų ir medi- 
kališkų prižiūrėjimų 300 su
žeistiems čekų kareiviams, ku
rie buvo po priežiūra Raud. 
Krvžikus darbininkų.

VISUS MIESTO GYVENTO
JUS APRĖDĖ DRA

BUŽIAIS.

. PASŲ ĮSTATAT
Trečiuoju skaitymu Valstybes 

Tarybos primti 19Į9 m. 
gruodžio mėn. 5 d.

1.
Pasas yra asmėns paliudy

mas.' Pase įrašoma: ‘1) paso 
savininko(ės) vardas ir pa
vardė, 2) gimimo diena, 3) gi
mimo vieta, 4) nuolatinė gy
venamoji vieta, 5) Užsiėmi
mas, 6) tikyba, 7) tautybė, 8) 
šeimynos sudėtis, 9) dokumen
tai, kuriais remiantis pasas iš
duotas. ,

2.
Kiekvienas Lietuvos pilietis 

ar pilietė per 17 metų amžiaus 
privalo turėti pasų.

-3.
Mažamečiai ligi 17 metu am

žiaus įrašomi į tėvo .arba į mo
tinos pasų. Tėvams ar globė
jams tinkant, mažamečiai nuo 
17 ligi 17 metų amžiaus turi 
teisės gauti ir atskirų sau pa
sų.

v*

4.
Kiekvienas pilietis ar pilie

tė gali turėti tik vienų pa
sų.

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA

> Kongrese.
1. Kovo 19 d. š. m., Senatas 

neįstengė užtvirtinti Versailles 
Sutarties su Tautų Lygos 
Santarve. Senatoriaus Lodge 
rezoliucija grąžinti sutartį 
Prezidentui Wilsonui buvo 
priimta.

2. Senato Užsienių Reikalų 
Komitetas, Kovo 19 d., prie
lankiai pranešė paskyriiųų 
Baingridge Colby kaipo Vals
tijos Sekretorium. x

3. Reprezentantas Rainby, 
kovo 19 d,, įvedė byląuel už
dėjimo 50 nuoš. taksų ant visų 
pavienių, kurie pelnijo (ka
riškais uždarbiais)'- suvirš 
$20,000 į metus, delei aprūpi
nimo premijų (bonuses) buvu
siems kareiviams.

4. Reprezentantas McGreger 
prieš išėjimų Komitetų (Ways 
and Means Committee) ragino 
padidinimų Federališkų Neju
dinamų Turtų Taksų, dėl su
kėlimo reikalingų pinigų pre
mijoms (bonuses) buvusiems 
kareiviams. N

Riga. — šiandien Amerika 
turi tuzinų kovojančių frontų 
Baltijos Valstijose sulaikymui 
baisų sukįlimų ligų, kuris grę- 
sia sunaikinti čielas provinci
jas arba apskričius, ir Ameri
kos gydytojai su seserimis šu-

■ tiko neišpasakytų sunkenybių, 
’ vargų ir pavojų šiose kovojan

čiuose frontuose bestengdami 
gelbėti žmonijai.

Amerikos Raud. Kryžius da
ro visas pastangas užlaikyt uo
lumų, viltį ir 
Baltijos žmonių, 
kvatiera randasi

’ sonalas randasi
’ siose vietose Baltijos Valsty- 
’ bėse.

Rytuose, turi 20 gydytojų 
Narvoje, kurie kovoja šiltinės 
(typhus) epidemija. Pietuose, 
jos darbininkai dasiekė 

1 skų , kurį laimėjo Le 
\ mija, ir kur jie suteikia 4 

000 čiepijimų dėl apgaiėjime 
rauplių (small pox) plėgos. 
Vakaruose, Lietuvoje, jie pa- 

' silsi nuo tų visų epidemijų, 
bet čia jie veikiau kovoja ligų

■ nukreipimo (epidemijų) dar- 
; bų, ir mėgina sutvarkyti li-

gonbučius. Skersai Baltijos 
jūrės, drapanas išdalino 160 
miesteliuose Finlandijoje ir 
Lapiandijoje, kur žmonės nie
ko neturi kaip tik skudurus 
dėl apsirėdymo, ir dabar or
ganizuoja svarbių pabėgėlių 
pašalpos projektų Karelyje ir 
Ingormannlande.

Šiose valstybėse, — Lietuvo
je, Estonijoje, Latvijoj, Fin
landijoje, Lapiandijoje ir In-

Vladivostokas, kovo mėn. — 
Amerikos Raud. Kryžius aprū
pino “Ciht’o” miestelio gy
ventojams drabužius, tarp ku* 
riu buvo 3,000 mainienų, 5,000 
gelžkelio darbininkų ir jų šei
mynai, 3,000 Vokietijos belais
vių ir 1,000 civiliškų žmonių, 
laike neseniai buvusių baisių 
šalčių.

X --------------------

KETURI IŠ PENKIŲ TURI
Plaučių džiovą.

Iždo Departamentas.
1. Sekretorius Houston, ko-

pasitikėjimų 
Vyriausioji 

Rigoje, per- 
pavojingiau-

Tirana, Albania, kovo mėn. 
— Oia randasi 300,000 žmonių 
su plaučių džiova, statistikai 
Amerikos Raud. Kryžiaus ro
do. 80 nuoš. visų gyventojų 
užkrėsti. Nesanitariški namų 
padėjimai ir nerūpestingas pa
pratimas valgyme ir gėryine 
prašalina ir sunaikina gerų 
darbų, kurį šviežias oras ir 
paprastas gyvenimas įgyja.

5.
Pasas negali būti išduotas 

ne Lietuvos piliečiui.
6.

Miestuose ir iškeliaujant iš 
valsčiaus arba iš miestelio, ku
riame asmuo gyvena, reikia 
visada turėti su savim pasas ir, 
valdžios atstovams, milicijos 
pareigas einantiems, reikalau
jant, jis parodyti. Sulaikytie
ji be paso baudžiami pinigine 
bauda ligi 50 auks.

7.
Sulaikytasai be paso ir ne

galįs kitu būdu paliūdyti savo 
asmens suimamas ir laikomas 
namuose suimtiemsiems, ligi- 
bus išaiškinta, kas jis yra. Su
imtasis baudžiamas pinigine 
bauda ligi 50 auks. ir laikomas 
jo paties lėšomis, Vidaus Rei
kalų Ministerijos nustatyta 
taksa.

MEDALIAI BRITAMS.

London, kovas. — Sidabri
niai medaliai dėl nepaprasto 

vimo buvo duoti nese- 
vardu Amerikos Raud. 
aus penkiems Britų dar

bininkams. Tie penki asmens 
yra: Grafiene Harecurt, Gra
fas Arthur Stanley, p. Robert 
Hudson, Ponia Margaret Fos- 
ter ir p. William Garston.

8.
Valdžios įstaigų tarnauto

jai ir valdininkai, kariškiai ir 
moksleiviai, stodami tarnybon 
ar mokyklon, atiduoda savo 
pasus tai įstaigai, kurion įsto
jo? o jo vieton garma laikinų 
liūdymų iš tos įstaigos ar mo
kyklos, kur tarnauja ar mo
kosi.

9.
išduoda valsčiuose 
valdyba (viršaitis),

nų darbų kuriame nors dirb
tuvės skyriuje tuo atsitikimu, 
kai dėl nesumatytų priežasčių 
darbas tame skyriuje liko per
trauktas, arba visai sustojo ir 
tai kliudo dirbti kituose įmo
nės skyriuose;

d) tose įmonėse, kurios dir
ba krašto gpnimo reikalams;

e) kai tokie darbai reikalin
gi kovai su įvairiomis nelai
mėmis; >

f) atskiriems darbininkams 
arba nedidelei jų grupei.

10. Įmonės vedėjas privalo 
tiksliai daryti visų beužduoti- 
nių darbų apyskaitas, kad pri
reikus galima būtų patirti, 
kiek valandų, kada ir kurio
mis sųlygomis darbininko 
dirbtas neužduotinis darbas.

11. Sekmadieniais ir dides
nėmis tradicinėmis šventėmis 
darbininkams turi būti duota 
poilsio. Įmonėse, kuriose dir
ba viena pakaita, poilsio duo
dama ne mažiau kaip 36 va>- 
landos, kuriose dirba 2 pakai
tos — ne mažiau kaip 20 va
landos, ir kuriose dirba 3 pa
kaitos — ne mažiau kaip 24 
be perstogės.

Pastaba: Tose įmo
nėse, kur darbininkai yra 
nekrikščionys, poilsio diena 
gali būti kita, ne sekmadie
nis.
12. Įmonės, kuriose darbas 

yra dirbamas be perstogės, su
augę darbininkai, daugiau 
kaip 17 metų amžiaus, jei tik 
nebuvo kurių nors kitų sutar
čių, gali kartų per 3 savaites 
dirbti 16 valandų be perstogės, 
tik šiuo atsitikimu turi būti 
duota jiems du kartu per tas 
pačias 3 savaites po 24 valan
das poilsio'.

P, a s t a b a: Jeigu įmo
nėse dirbančiose be persto
gės, darbininkams ir darba- 
daviams susitarus bus nu
statyta kita pakaitų ir poil
sio tvarka, tai ji turi būti 
vietos Darbo Inspektoriaus 
patvirtinta.
13. Darbo pradžios ir pabai

gos valandų surašą, taip pat ir 
perstogių laikų, nustato dar- 
badavys su darbininkais susi
taręs. Toks sųrašas privalo 
būti pakabintas aikštėje.

14. Darbo inspekcijos orga
nai žiūri, kad šis įstatymas bū
tų vykdomas ir peržengian
čius jį traukia tieson.

15. Už šio įstatymo peržen
gimų baudžiama teismo keliu 
ligi 10,000 auksinų arba areš
tu ligi 4 savaičių.

16. Baudos, kurias gauna iš
mokėti šių įstatymų 15-ju § 
skiriamos Vidaus Reikalų Mi
nisterijos ligoninių kasų fon
dui. •*

17. Išleidus šį įstatymų, Pra
monės Įstatymų 5 skyriaus 
1561—1569 straipsniai (Rusų 
Valstybės Įstatymų Rinkinys, 
1895 m. leidimas ir 1906 m. tą
sa) nustoja galios.

Amerikoje gyvenantieji lie
tuviai darbininkai, ypač kurie 
yra sumanę grįžti Lietuvon, 
didžiai interesuojasi, kokie y- 
ra įstatymai delei darbo die
nos ilgumo Lietuvoje.

“Laikinosiose Vyriausybės 
Žiniose” N-17, nuo Gruodžio 
17 dienos paskelbtas yra įsta
tymas, kursai ir veikia Lietu
voje nuo dienos jo paskelbimo. 
Įstatymas susideda iš 17 strai
psnių ir šiaip skamba:

13.
Pametusis pasų privalo per 

7 dienas pranešti apie tai pasų 
išdavusiajai įstaigai, arba mi
licijos, ar valsčiaus valdybai, 
kur pasas buvo paskutinį kar
tų vizuotas, ir įmokėti už skel
bimų apie paso pametimų 10 
auksinų. Apie paso pametimų 
tuojau skelbiama.

14.
Pametusiajam pasų tuoj iš

duodamas laikinas liūdymas 
ne ilgiau kaip vienam mėne
siui, laikantis 9 § reikalavimų. 
Mėnesio laikui praėjus, 
damas nuolatinis pasas, 
kantis 9, 10, 11 ir 12 §.

15.
Miesto gyventojai, perėję 

gyventi iš vienos vietos į ki
tų, kad ir tame pačiame mies
te ir toje pat nuovadoje, kiek
vienų kartų privalo savo pasus 
naujai įrašydinti milicijos nuo
vadoje.

Valsčių gyventojai privalo į- 
rašydinti savo pasus valsčiaus 
valdyboje, tik perėję gyventi 
iš vieno valsčiaus į kitų.
. 16.

Pasų blankus spausdina Vi
daus Reikalų Ministerija ir 
siuntinėja juos pasų duodamo
sioms įstaigoms, kurios duoda 
apyskaitų iš surinktų už juos 
pinigų, o pinigus įneša Vals
tybės iždui.

17.
Pasai reikia išsiimti ligi 

1920 m. kovo mėn. 31 dienos.
Nuo tos dienos visi kitoki 

pasai ir liūdymai nustoja ga
lios.

11. Pastaba. Atva
žiavusieji į Lietuvų po 1920 
m. kovo mėn. 31 d. Lietuvos 
piliečiai turi tuoj vizuotis 
milicijoje ir gauna ne il
giau kaip vienam mėnesiui 
laikinų paliudymų, o pas
kui pasų šiame įstatyme nu
statytųjų tvarka.

1. Pastaba. Neišsi- 
ėmusieji paso ligi 1920 m. 
kovo mėn. 31 d. baudžiami 
ligi 50 auksinų.

18.
Pasai išduodami be termino. 

Tiems, kuriems reikės atlikti 
kariuomenės priedermės, pažy
mima apie tai jų pasuose.

19.
Prašymai ir skundai dėl pa

sų įgavimo žymimu mokesniu 
neapmokami.

20.
Užsienio. pasai išduodami 

Vidaus Reikalų Ministerijos 
arba jos įgaliotų įstaigų, ati- 

j mant vidaus pasus kurie grąži
nami^ pristačius užsieno pa
sus.

duo- 
lai-

Darbo Dienos Ilgumo Įstaty
mas.

1. Šis įstatymas privalomas 
visoms toms dirbtuvėms ir pa- 
brikoms, kurios naudojasi ne 
mažiau kaip 3 darbininkų sam
domuoju darbu, išskyrus pa
žymėtas antrajame § įmones.

2. Šie įstatymai neaprėpia: 
1) žemės ir miškų ūkių, kur 
darbo dienos ilgumas yra tvar
komas tam tikromis taisyklė
mis ir 2) tos transporto įmo
nių dalies, kur darbininkai yra 
siunčiami dirbti ne pačiose į- 
monėse (traukiniai, garlaiviai, 
laivai ir tt.). Šiuo atsitikimu 
darbo dienos ilgumas nustato
mas darbininkams ir darba- 
daviams susitarus.

3. Darbo laikas arba darbo 
valandos yra tas laikas, ku
riuo darbininkai turi priklau
syti išimtinai darbadaviui ar
ba jo įmonės vedėjui ir ku
riuo negali naudotis savo rei
kalams.

4. Darbininkų darbo laikas, 
j išskyrus paprastas perstoges, 
; neturi būti ilgesnis kaip 8 va
landos paroje ir keturios de
šimtys aštuonios valandos sa
vaitėje.

5. Išimtis iš 4-tojo § taisyk
lės yra daroma tik tiems dar
bininkams, kurie dirba pade
damąjį darbą (katilų, variklių 
ir sukiklių priežiūrą, pabrikų 
ir dirbtuvių trobesių apyvokę 
— aprūpinimas šviesa, kuru 
ir vandeniu), kurie eina sar
gybų ir gaisrininkų tarnyba ir 
apskritai, dirba tuos darbus, 
kurių neatlikus pirma visko į- 
monė negali paskirtu laiku 
pradėti savo darbo ir kurių ji 
sustojus, neatidedamai reika
linga.

6. Darbas, dirbamas tomis 
valandomis, kurios nepažymė
tos darbo valandų sąraše, va
dinasi neužduotinis.

7. Neužudotiniai darbai vi
sai dirbtuvei, jos skyriui arba 
didelėm^ darbininkų grupėms 
tėra leidžiami nepaprastais ir 
svarbiais atsitikimais ir tik iš 
anksto gavus iš Darbo Inspek
toriaus leidimų.

8. Darbo Inspektorius turė
damas akivaizdoje įmonės ap
linkybes, darbo sąlygas joje 
ir, apskritai, gamybos pobū-1 
dį, gali leisti neužduotinius Į

I darbus dirbti ir neišgavus 
1 kiekvieną kartą leidimo iš 
j anksto, tik būtinai paskiau a- 
pie tai pranešant. '

9. Neužduotinių darbų dirbi
mas neišgavus iš anksto iš 
Darbo Inspektoriaus leidimo 
tik jam apie tai paskiau pra
nešant, leistinas;

a) Jei darbas negali būti 
pertrauktas bet kuriuo laiku, 
negendant darbo įrankiams, 
dirbamąjai medžiagai arba 
dirbiniams;

b) reikiant dirbti remontų,! 
netikėtai pagedus katilams 
variklams, prie 
jau
1—

A. Smetona,
Valstybės Prezidentas.

Galvanauskis,
Ministeris Pirmininkas

Pasus 
valsčiaus 
o miestuose milicijos valdyba 
Vidaus Reikalų Ministerijos 
instrukcijomis. Pasų gali gaut 
asmuo tame valsčiuje ar mies
te, kur jo nuolatinė gyvena
moji vieta.

Pastaba. Nuolatinė 
gyvenamoji vieta šiais įsta
tais laikoma, kur kas dėl sa
vo tarnybos, užsiėmimo, a- 
mato, arba nekilnojamojo 
turto gyvena, arba turi na
minį ūkį.
X 10.
Už kiekvienų pasų imama 3 

auksinai (markės). **
Pastaba. Negalintie

ji užsimokėti atleidžiami 
nuo mokesnio. Tam tikslui 
Vidaus Reikalų Ministerija 
duoda reikalingų instrukci
ją-

JAU IŠĖJO NAUJO LAIK
RAŠČIO

“MEILĖS”21.
Svetimų Valstybių piliečiai 

atvykusieji į Lietuvos Valsty
bę be pasų vizuotų 
Valstybės misijoj ar 
te, išsiunčiami iš 
Valstybės.

22.
Ne Lietuvos piliečiai, gyve

nantieji be pasų, išsiunčiami Į 
iš Lietuvos Valstybės.

23.
Visi lig šiol išleistieji pasų! 

įstatymai ir įsakymai, su šiaisĮ 
nesutinkantieji, paskelbus Į 
šiuos įstatus, nustoja savo ga- Į 

Jios.
A. Smetona,

/Valstybės

I

3 ČIAS NUMERIS.VAIKŲ SUŽEIDIMAS.

Werwicqi Belgijoje, kovo 
mėn. — Vis dar randasi bom
bų, kurios per du ir tris me
tus nepanaikintos arba neeks- 
pliodavę; vaikai besibovydami 
su jomis susižeidžia ir kartais 
lieka aukos toms bomboms. 
Didelė tragedija perdirbimo 
darbe Flanders. Amerikos R. 
Kryžius nesenai aprūpino li- 
gonbučius su elektriką dėl pa-1 

germannlande—Jaunasis (Ju- lengvinimo chirurgiškų opera
cijų, kurio spirmiau buvo at
liktos su pagelba kerosinėse 
lampose. 7

nior) ^aud. Kryžiaus skyrius 
užsiima -darbų, dalinimo

vo 19 d., rekomendavo prieš bužių tarp va^te^.
dra-

■

Lietnvos 
konsula- 
Lietuvos

. L ... i—.- . TV.

Prezidentas
.C'

tuv
«

įvairiems 
larbas sus 
jje arba j'*4

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

“Meilė” yra meiliausias ir į- 
vairiausias 32 puslapių 
vių visuomenės mėnesin 
kraštis.
Prenumerata metams 
Užrubežyje metams 
Pavieniai

<<
sus.

301 Stote St
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Dr. Paul J. Jakmanh 
(Jakimavičius)

l—fn valandos

VOKIŠKŲ MARKIŲ
Norintieji pasiųsti laiškuose 

vokiškų markių (bnmaškų) j 
Lietuvą, gali jų pirkti pas 
Lietuvių Prekybos B

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĘ, 

414 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

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

GEO. J. B AKT Ašį V, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes ant visą liniją į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus j visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam Žmones ant gelžkelio 

stočią New Yorke pribuvus iš kitą miestą.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydime ke

leivius ant laivą ir pristatome ją bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi j musą vlršminėtą Agentūrą su reikalais.

GEO. J. BARTAŠIUS,
498 Washington Street, New York City.

Reikalingos merginos prie dir
bimo lėlių (Dolls). Nereikalingas 
prityrimas. Atsišaukit: 
New Doll Mfg. Co.

621 Albany St., 
Boston, Mass.

Siunčiame daiktus į Lietuvą, 
parduodame laivakortes, parūpi
name pasportus, parduodame vo
kiečių markėms. Siunčiame pini
gus į- Lietuvą, kurių dabartinis 
kursas $2.00 už 100 auksinų. 
Lithuanian Information Bureau

774 Baak St, 
Wkterbury, Conn.

si

Paieškau brolio Stanislovo Ur- 
lakio, Kauno rėd. Panevėžio ap^ 
skričio, Rozalino valš. Moniunų 
kaimo. 12 metų atgal gyveno 
Taskaror, Pa. Jis pats ar jo pa
žįstami meldžiu atsišaukti ant šio 
adreso:
Mr. John Urlakis,

616 W. Lombard St. x 
Baltimore, Md.

RŪPINKITĖS IŠ 
ANKSTO.

Tie, kurie pienuoja vykti 
Lietuvon, tai turi atsiminti, 
jog reikia gauti leidimas. Tą 
leidimą galivisi gauti, bet y- 
ra trukdymų ir kol gauni lei
dimą trunka nuo 3 iki 4 savai
čių. Todėl manantieji vykti 
Lietuvon išanksto turi rūpin
tis leidimo gavimu.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.

PLAUKAI!
turite nušipusius

PARSIDUODA FARMA.
13 akerų žemės pusė dirbamos 

ir pusė miško. Derlinga žemė, 
naujas namas, ant dvejų lubų, su 
piazais, 5 metai kaip pastatytas, 
su 9 kambariais bane, didelis viš- 
tininkas ir užsodintas jaunas sod
nas obelių, gružių, pyčių, slyvų, 
agrastų, aviečių; 2 karvės, vie
nas arklys ir labai graži vieta. 
Nueiti iki karui 5 minutas, iki 
stoties 8 minutas o į miestą Brid- 
gewater 20 minutų; 4 čeverykų 
dirbtuvės, 2 fandrės ir viena ge
ležinė ir taipgi 3 vežimai darbi- 
'niai ir vežimėlis dėl pasivažinėji
mo ir prie ūkės visi įrankiai. Kas 
norite pirkti, meldžiu atvažiuoti 
pažiūrėti nes viską negalima ap
rašyti.
Frank Znotin,

108 Compart St. 
Bridgewąter, Mass.

Paieškau savo draugų Jono 
Grigaliūno ir Romaldos Kaunie
čio, gyvenančių kur apie Chieą- 
go, III. Valiuliškių kaimo, Pan
dėlio parap; Kauno rėd. Meldžiu 
atsišaukti, busiu tamstoms dė
kingas. z
Pranas Janiūnas,

167 Washington St., 
I Cambridge 39, Mass.'

* Šiais laikais begu rasis jau 
toks tamsus žmogus, kurs ti
kėtų tam, ką rašo “K-leivis”, 
So. Bostono laikraštpalaikis. 
Jau visiems žinoma “Kelei
vio” ne tik melai, bet ir va
gystės, kurios pastaraisiais 
laikais išėjo aikštėn, būtent 
vogime miesto elektros... Pra
radęs nabagas sąžinę drįsta 
meluoti, kad būk Cambridge 
lietuvių bažnyčia lenkams ap
rašyta. Tai baisus melas. Ga
lėt nor sudrumst vandenį kad 
galėtų žuveles geriau gaudyti. 
Mat jau Cajnbridge’iuje “Ke
leivio” skaitytojų skaitlius žy-

Šiuomi turiu už garbę kviesti savo draugus ir pa
žįstamus prie atidarymo pavasarinio išpardavimo naujų 
siutii ir viršutinių švarkų (Top Coats) dėl suaugusių ir 
jaunų vyrų. Jus sutaupinsit gryno pelno nuo $10.00 
iki $15.00 ant kiekvieno siuto. Mes turim didelį pasi
rinkimą pavasarinių siutų ant pardavimo dėl šio sezono. 
Viršaus 20 skirtingų madų, kokių kas reikalauja; iš- 
dirbystės ar spalvos. Aš didžiai busiu patenkintas atsi
šaukusiems pas mane. Aš esu tikras, kad aš galėsiu jus 
užganėdinti duodamas progą pirkti pas mane.

Kainos nuo $21.50, — $24.50, — $26.50, — $29.50, 
— $33.50, — $38.50, — $43.50, — $48.50.

Bendrove, prasidedant Bal. 4, 1920 paskyrė dėl išpardavimo 50,- 
000 serų po $6.00 kiekvienas. Kada tie šėrai bus išparduoti tada kaina 
bus $7.00 už Šerą. Daugelis lietuvių pirko Šerus po $5.00, bet kiti kurie 
atidėliojo dabar apgailestauja. Todėl norintieji,pirkti Šerus, pirkite kol 
dar galite gauti po $6.00.

Siųsdami pinigus arba klausdami informacijų, rašykite ant sekan
čio adreso:

NAUDOKITĖS PROGA PIRKTI 
LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖS 

ŠĖRUS PO $6.00.




