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■William L. SANTIKIAI SU RYMU

Valio! Valio! Valio!

MOKYTOJŲ STOKA.

ROMAN.

AUKOS MISIJOMS.

VAIKŲ FONDAS

DARBININKAS

DAR NEPADARĖ 
SUTARTIES.

Ispanijoj Asturijos pro
vincijoj buvo maištas, per 
kurį 15 žmonių užmušta ir 
80 sužeista. »

NDŽIO 24 D., 1920.

Winsted, C t
Gilbert Clock kompanijos 
sustreikavusieji darbininkai 
sugrįžo darban.

Kapitonas sako, jog 8.000 
mokinių 700 mokyldų daly
vavo lenktynėse.

Southington, Ct. — Julius 
Rabish, 85 metų amžiaus, 
farmeris, pasikorė virtuvė
je.

. Vokietijos princas Joachi
mas teisme nubaustas ant 
500 markių už nesenai pada
rytų skandalų su francūzų 
misija Adlon hotelyje. Ki
tas princas nubaustas ant 
300 markių, o trečias ant 1.- 
000 markių.

Italijc j, miestelyje Tag- 
gia, San ;a Trinita bažnyčio
je papil 
gystė. 
už 100. 
vogtų < 
aukuot

Meksiko prez. Carranza 
ketina visoje šalyje paskelb
ti karės stovį. •

Thomas K. MacNamara, 
Anglijos darbo ministeris, 
pranešė parlamente, jog 
1919 metais streikų ir lock- 
autų buvo 1413. Tas palie
tė 2,580.000 darbininkų, o 
darbo dienų sugaišta 34,- 
430,000, rokuojant indivi
duali sugaišima.

LAIMĖJO PIRMĄ DO
VANĄ. , 1

____  - -j
Mergelė Margaret Kathe- 

rine Beilman, mokinė Notre 
Dame parapijinės mokyklos 
Washingtone laimėjo pir
mą dovaną lenktyniavime^ 
kuriame dalyvavo keli tūks
tančiai mokinių. Karės de
partamentas buvo pasiūlęs 
parašyti veikalą temoje 
“The Benefits of Enlist- 
ment in the United Statės 
Army”. Tai minėtoji kata-

Meksike prie sukilusios 
prieš Carranzą Sonoros val
stijos dedasi kitos ir maiš
tas platinasi.

nolas įvedė prezidentą į ka 
tėdrą ir pasodino papuošto 
j e prie altoriaus kėdėj e. Už 
pakalyje susėdo kiti valdi 
ninkai. Per mišias sakė pa 
mokslą kardinolas, išreikš 
damas džiaugsmą ir pasiten 
kinimą dabartiniu Franci 
jos prezidento ir vyriausy 
bes nusistatymu. Po mišii 
prezidentas iškilmingai kar 
diholo buvo išlydėtas iš ka 
tedros.

Tai įvyko bal. 6 d. Tą pa 
Franci jo, 

prezidento 
""' šakyje lankėsi protes 

| tonų ir žydų šventyklose.

Amerikos katalikai perdi 
tais metais katalikiškomi 
misijoms suaukojo $1.064.- 
000. Per vienus metus nei 
viena tauta nėra tiek sudė
jus. Prieš karę Francija 
katalikai buvo sudėję vieną 
metą $929.000.

kurios 
socįja-vynausjipej e viršų a

ARO SOCIJA 
LISTAI.

Kada 18.000 pradinių mo
kyklų Suv. Valstijose turėjo 
užsidaryti dėl mokytojų sto
kos, tai išnaujo pasimato 
nauda katalikiškų parapiji
nių mokyklų, kurių yra 5,- 
852, kur mokinama 17,000.- 
000 mokinių be jokių išlaidų 
valstijoms.

Nevien bėda dėl mokyto
jų stokos. Antra bėda, kad 
tarp 40,000 ir 50,000 moky
tojų neturi reikalingo moky
tojavimui prisirengimo. Ir 
iš kitų 300.000 mokytojų 
normaliu laiku nebūtoj pri-' 
leisti prie mokytojavimo, 
nes nėra baigę, kaip reika
laujama, pilno high school 
kurso ir dviejų metų kolegi
jos arba normai schoolės.

Nevien dabar trūksta mo
kytoji! ir jau mokytojauja 
daug asmenų be tam tikro 
išsilavinimo, bet dabar ma
žiau yra besirengiančių prie 
mokytojavimo. Sulvg Švie
timo Biuro, tai normai scho- 
olose, kur mokytojai ren
giami, šiemet yra . ant 11.- 
503 asmenų mažiau, negu 
buvo 1916 m. Todėl sulyg 
aprokavimų šiemet normai 
schoolės baigs 7.000 asmenų 
mažiau, negu 1916 m.

Mokytojų stokos priežas
tis esanti jų algų menkumas. 
Vidutinė pradinių mokyklų 
mokytojų alga 1917-18 bu
vo $606 metuose. Vidutinė 
alga pradinių ir high schoo- 
lių mokytojų buvo $635 me
tuose. Kadangi bizniuose ir 
paprasčiausiuose darbuose 
algos didesnės, tai mokyto
jai meta mokyklas ir eina į 
dirbtuves ir ofisus. Katali
kiškųjų mokyklų mokytojų 
didesnės algos nenuvilioja. 
Katalikiškose mokyklose 
mokytojauja kunigai, bro
liai ir seserys. Jie prisiren
gę prie to darbo ir dirba ne

ta 1.701.213 bemai- 
jrgaičių. Todėl tos 
8 per metus valsti- 
taupo $62.298.420, 
7.000 dienoj.

Lenkijos užsienio reikalų 
ministeris Patek išvažiavo į 
San Rėmo, kur eina alijan- 
tų konferencija, prašyti lei
dimo taikintis su bolševi
kais.

Vokietijos vyriausybė su
sitarė su Apaštališkuoju 
Sostu ir Vokietija skiria 
savo ambasadoriumi prie 
Vatikano Diego von Bergen.

Butte, Mon. — Ant Ona- 
conda kelio, ties Neversveat 
anglių kasykloj buvo susi
šaudymas ir 14 pikietninkų 
aidoblistn ir vienas policis- 
tas sužeisti. Du aidoblistn 
sunkiai sužeisti.

Paryžiaus raudonieji va
rosi prie sulaikymo visų 
darbų gegužio 1 d. Pienuo
ja sulaikyti visus darbus, eis 
tik laikrodžiai.

James M. Keyes 
Advokatas

LAIKRAŠČIAI IŠ
‘ LIETUVOS.

Šiomis dienomis ateina 
kasdien pundai laikraščių iš 
Lietuvos. Mes esame jų už
sisakę platinimui. Ketverge 
atėjo “Talkos” num. 5. Par
siduoda po 25c. Kartu atė
jo “Laisvės” num. 65 ir 69. 
Turime ir kitokių laikra
ščių. Naujausiij žinių iš 
Lietuvos viešo gyvenimo no
rėdami, tuoj dėkite dolari- 
nę arba 50c. (stampomis) į 
konvertą ir siųskite “Darbi- 
ninkan”. Užsakymas bus iš
pildytas ir pundas laikra
ščių pasiųstas tą pat dieną. 
Būt gerai, kad pažymėtu
mėte ar norite “Talkos” nu
merį ar ne. Mat jos nume
ris kainuoja 25c.

Skubinkite su užsaky
mais. Pasiskaitysite apie 
priešrinkiminę kampaniją į 
Steigiamąjį Seimą.

dėl atlyginimo, o dėl atliki
mo tikybinės pareigos.

ŠvietiAio biuras išrokavo, 
kad kiekvienas mokinis high 
schoolėse ir pradinėse mo
kyklose atseina po $36.62. 
O katalikiškose mokvklose 
auklėja --------
čių ir n 
mokyki 
joms s 
arba $5!

Čeko-Slovakijos valdžia 
dar nepadarė konkordato 
(sutarties) su Apaštališkuo
ju Sostu. Bet tos valstybei 

, vyriausybe, kaipir kitų vai 
! stvbių vyriausybės, pripa- 
i žista svarba šio dalvko ii 
j pastatys tokias išlygas, ku
rios Šventajam Tėvui bua 
primtinos. Kaikurios Čeki
jos savivaldybės keistai pa- 

1 sielgė su kaikuriomis bažny-

.yta didelė šventva- 
; *avogta brangmenų 

.( X) lirų. Tarp pa
keiktų yra kietokas, 
a| bažnyčiai 1675 m.

NEUŽMIRŠKITE.
Massachusetts valstijoj 

nuo ateinančios nedėlios bal. 
25 d. ineina galion dienos 
taupymo įstatymas. Tą ‘die
ną 2 vai. iš ryto reikia pa
varyti laikrodžius vieną va
landą pirmyn, tai yra nedė- 
lioj jau vieną valandą rei
kės kelti ankščiau, negu ik
šiol. Subatoj eidamas gulti 
10 vai. vak. pastatyk savo 
laikrodį 11 vai. ir viskas bus 
gerai.

parlamento pirmininkais ir 
kitais augštais vi_______

į lankėsi katedroj. Gi dar 
Clemenceau, buvusis pre- 

' mieras, šiaušėsi ir kuomet 
karei pasibaigus buvo kvies
tas į Paryžiaus katedrą Not
re Dame ant “Te Deum”, 
atsisakė atsilankyti.

Prez. Deschanel ir jo aug- 
šti palydovai prie katedros 
buvo kardinolo Andrieu ir 
daugelio kanauninkų ir ku
nigų pasitikti. Kardinolas 
šitaip sveikino prezidentą:

“Pone prezidente, turiu 
už garbę Tamstai išreikšti 
savo pasveikinimą ir įvesti į 
šią katedrą. Man linksma ir 
smagu priimti atsilankiusį 
augščiausią valdininką šios 
šalies. Tas Tamstos* atsi
lankymas pripildo visų Bor- 
deaux ir po teisybei visos 
Franci jos katalikų širdis 
džiaugsmu, dėkingumu ir 
viltimi”.
, Prez. Deschanel atsakė: 

“Esu laimingas, kad šian
die galiu būti čia. Tautos 
vienybė, kuri padėjo mums 
laimėti karę padės mums 
taip-gi laimėti taiką ir tas 
padarys Franciją laiminga 
ir gausinga”.

Tuomet, užgaudus milži
niškiems vargonams, kardi-

Francijoj tebsvarstoma 
klausimas atnaujinimo san-į 
tikiu su Rymu. Laikraščiai 
nemažai tam vietos paveda. 
Vyriausybė ir visuomenė 
krypsta linkui susitaikymo; 
su Apaštališkuoju Sostu. 

1 Jau lapkričio mėnesio rinki
mai parodė Franci jos notą 

j turėti tikybinę taiką, nes į j 
' parlamentą išrinkti šalinin- i 
i kai tikybinės taikos. Tiki 
masonai ir socijalistai tebsi- dieną augštieji 
laiko po senovei. Išimtį da- j valdininkai su 
ro tik tautiškieji socijalistai I>ries; 
Gustave Hevre vedami.

Parlamente yra 70 soči j a- 
listų, radikalų 90, o išviso

• atstovų yra 400. Prieš at- 
i naujinimą santikiij su Ry
mu todėl bus tik 160 balsų.

i Senate socijalistų trys tėra, 
j bet radikalui yra daugiau, 
' negu parlamente.

Apskritai imant išrodo, 
jog Francijos vyriausybė 

; atnaujins santikius su Ry- 
; mu.

Dabartinė Franci jos vy- 
j riausybė prielankiai atsine
ša į Bažnyčią. Franci jos 
prez. Deschanel netrukus po, _ . _
savo inauguracijos lankėsi i čiomis. Kadangi būrelis če-

• mieste Bordeaux. Tai su kijoa-kmugų. atsimetė nof 
keliais ministeriais senato ir Rymo, tai tas Rymo-katali

kiškas bažnyčias, kurias jie
aldininkas valdė, valdžia leido jas at

simetėliams pasilaikyti.

GRAŽIAUSIAS METŲ 
MĖNUO GEGUŽĖS.

Per visą mėnesį visose kata
likų bažnyčiose prie gražiai 
žolynais išpuošto Panelės 
Švenčiausios Aukorio gieda-- 
ma ir skaitoma pritaikytos 
maldos.

Gražiausios skaitymui mal
dos kiekvienai dienai per vi
są mėnesį telpą “Gegužės Mė
nuo” knygelėje. Iš vokiško 
versta kun. Pr. Žadeikio, iš
leista Šv. Kazimiero Draugi- 
jo Kaune.

Amerikoje tokių knygų be
veik visiškai neturime.

Dabar, artinantis tam gra
žiausiam GEGUŽĖS mėnesiui 
mes dedarbe visas pastangas, 
kad parūpinus tokią knygelę 
ir Amerikos lietuviams katali
kams. Pasikalbėję su neku
rtais gerb. klebonais nutarėme 
perspauzdinti išleistą Šv. Ka
zimiero Draugijos Kaune 
“Gegužės Mėnuo”. Nors po- 
pieros kaina nesvietiškai pa
kilo, bet mes ją parduosime 
už labai prieinamą kainą.

Atspauzdinta ant gražios 
baltos popieros ir gražiais vir
šeliais. Papuošta paveikslė
liais ir vinjetėmis.

KAINA 65 CENTAI.
Gerb. Klebonams ir agen

tams imant po daug ant sykio 
ir apmokant iš anksto žymiai 
nuleidžiame.

Užsakymus siųskite tuo
jaus,' nes spauzdinsime apru- 
bežiuotą skaitlių ir vėliaus 
gauti užsakymai gali pasilikti 
neišpildyti. Mat tikimės, kad 
atsidarius geresniems susine- 
šimams su Lietuva gausime tų 
knygelių iš Lietuvos.

Su užsakymais siųskite ir 
piningus čekiu, money orde
riu arba pašto ženkleliais šiuo 
adresu: *

L. D. S. 1-mos kp. bertaininis 
susirinkimas pripuola 25 d. bal. 
1-mą vai. po pietų. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, nes turime 
svarbių dalykų aptarti, ypatingai 
artinant&s vasaros laikui. Atsi
lankę išgirsite daug nujų dalykų. 
Nepamirškit pakalbint ir naujų 
narių. Visus širdingai kviečia.

1 8ekr. Zig. Klapatauskas.

buvo Sleževičiaus kabinete), 
pradėta į drąsiai persekioti 
katalikus. Sostinės Pragos 
majoras yra Keller, fanatiš
kas socijalistas. Jis paliepė 
išmesti kryžių iš visų Pra- 
gos numykiu. Kiti tikybi
niai ženklai irgi buvo nuo 
sienų nuimti ir išmesti su są
šlavomis. Tas pagoniškas 
darbas prasidėjo po to, kaip 
būrys mokytojų susirinkime 
nutarė, kad kryžių mokyk
lose neturi būti, jokių mal
dų prieš pamokas ar po pa
mokų neturi būti, kad jokis 
mokytojas neturi vargonuo
ti bažnyčioje, vesti bažnyti
nį chorą arba kitaip daly
vauti viešai bažnytinėse ce
remonijose.
- Tą pavyzdį pasekė pro
vincijos, sodžiai. Tikintie
ji žinoma pasipriešino ir 
kaikur pakabino kryžius 
mokyklose, gi kitur atėmė 
vaikus iš mokyklų iki nebus 
tikybinės teisės mokyklose 
užtikrintos.



3.

4.

'b. vai,
Kau-

Tik 
bus 
yra

»
I

TAUTOS FONDO REI
KALAI.

Dykai Rašomoji Mašinuke.
Kam tari rašyti su plunksna, kadangi DY

KAI gali turėti gerą drukuojamą mašinėlę 
(Typpevrriter). kuri parašo gražiai ir aiš
kiau negu su plunksna. Ant tos mašinėlės 
gali kiekvienas teisingai ir greitai rašyti 
laiškus ir dokumentus. Labai paranki tiems, 
kurie negali gerai rašyti su plunksna. Pa
daryta gražiai,, tvirtai Ir niekados neužsi
kerta; rašo aiškiai, turi visas literas, nu
merius ir raštiškus ženklus. Tą mašinukę 

Ji parsidu&da po $4.00 ir brangiau, męs ją duo-

I

Pranešimai

rAtvykus Lietuvos Finansi
nės Misijos atstovui, kun. J. 
Žiliui, susirinkime laikytame 
3 d. gruodžio prieita prie išva
dos, kad sėkmingai Lietuvos 
Paskolą darant, reikia sulai
kyt kitas visokias rinkliavas 
tūlam laikui, tai-gi ir T. F. 
nuo viešos agitacijos susilaikė, 
bet kad Lietuvos paskola eina 
labai išpalengvo, o šelpimo rei
kalai yra taip svarbūs, kad to
liau jų atidėti nebegalima.

Atsidarius susinešimui su 
Tėvyne, pasipylė prašymai 
nuo visų kultūrą nešančių įs
taigų, kaip va:

1. Kauno L. K. Moterų Dr- 
jos.

2. Saulės Švietimo Dr-jos 
Kaune.
Moksleivių Susišelpimo 
Dr-jos Šveicarijoje. 
Ateitininkų Susišelpimo 
Fondo Kaune.
Kūdikėlio Jėzaus 
kams prieglaudos 
nei

6. Lietuvos Darbininkų Dar- 
, bo Federacijos. •

, 7. Vilniaus Našlaičių Šelpi- 
- mo Komiteto, jr dauge- 

lio kitų įstaigų.
Turint tokią daugybę prašy

mų, negalėdami išpildyti nei 
vieno priversti esame kreipties 
į gerbiamąją visuomenę prašy
dami sušelpti Tautos Fondą 
savo aukomis.

Štai pargrįžęs iš Lietuvos 
Dr. J. J. Bielskis, nurodo, kad 
Lietuvoje labai daug-ko trūk
sta, ypatingai daug našlaičių 
pašalpos reikalauja.Tai-gi ger
biami T. F. skyriai darban, 
nes Tėvynė ištiesus rankas 
šaukiasi mūsų pagelbos. At
minkime Jos vargus, ištieski
me Jai paguodos ranką; T. F. 
yra pašventęs šimtus tūkstan- 

ąfių politikos reikalams, kad 
pagelbėjus Lietuvai laisvę įgy
ti, tikras esmi, kad tą pat pa
darysime ir kultūros šelpime. 
Tai-gi Amerikiečiai katalikai 
darban, Tėvynė laukia mūs.

K. J. Krušinskas,
T. F. Sekretorius, 

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Kaunas, 
Kovo 4 d. 1920.

Gerb. Tautos Fondo 
Valdybai Amerikoje.

ATEITININKŲ SUSI
ŠELPIMO CENTRO 
KOMITETO KAU
NE PRAŠYMAS.

DARBININKAB

šelpimo reikalui. Tuo rei
kalu prašome kreiptis šiuo 
adresu: Kaunas, Kunigų 
Žemaičių Seminarija kun. 
Prof. Morkui Morkeliui. '

Parašai priklauso kun. 
Prof. Morkui Morkeliui ir 
Aukštų Kursų, lankytojui 
Petrui Spetylai.

Ateitininkų Susis. Fondo 
Centro Komiteto

Pirmininkas
K. Pr. Morkus Markelis 
Sekretorius P. Spėtyla.

džiovininkai gydosi. Tai atsi
rado daug tokių geradėjų, ku
rie mane persegėdavo, idant 
aš į tą vietą nevažiuočiau, pri
šnekėdami, kad tenais tokiose 
vietose nėgali pasveikti, tik 
dar greičiau ligonį numarina, 
ir iš kur tik jau negyvą pri
siunčia atgal namo. Girdėjau 
visoko. Nedyvai būtų pana
šias kalbas girdėti nuo vadina
mų “tamsuolių”, bet neatleis
tina tiems, katrie jau save sta
to “inteligentais” ir apšvies- 
tūnais. Aš nuo tokių “liaudies 
žadintojų” minėtas kalbas gir-, 
dėjau. Kiti, viršminėta liga 
susirgę, greitai gali patikėt to
kiems pliauškalams ir žinoma 
apie gydymąsi ligonis jau vi
sai nei nemano, tik ruošiasi į 
kelionę pas’Abraomą.

Aš čionais pasakiau tik a- 
pie tai, ką aš girdėjau. BeJ 
turiu pasakyti, kad tarp visų 
lietuvių visokių kalbų yra, ir 
visaip yra kalbama. Sako, kad 
žmogus susirgęs džiovos liga 
jau negali pasveikti. Ir po 
teisybei pasakius mažai dar 
tarpe lietuvių yra tikinčių kad 
iš minėtos ligos galima pa
sveikti.

Man kalnuose pagyvenus 8 
mėnesius, aš daugybę ligonių 
mačiau. Jų buvo visokių tau
tų. Tik vien per tą sanatori
ją jau daugiau, kaip 500 ligo
nių perėjo ir apie tiek radosi, 
kuomet aš buvau. Jau aš ne
sakau apie šią apielinkę, kur 
yra tam tyčia sanatorijų dau
gybė nuo džiovos gydintis ir 
kur daugybė taip sau gyvena 
po truputį dirbdami ant pra
gyvenimo sveikame ir tyrame 
ore, kas džiovininkams yra 
reikalinga. Na, o ar mačiau 
nors vieną lietuvį? Radau tik 
vieną lietuvį, kuris išgyveno 
: .3 mėnesių ir pargrįžęs t svei
katą. Aš esu gavęs nuo jo 
aiškų ir rašė, kad sveikas ir 

dirbąs po 10 valandų dienoj. 
Na o daugiau tai ne tik ką ne
siteikė nei vieno lietuvio ma
tyti, bet ir girdėti negirdėjau, 
kad rastųsi nors Adenas šioj a- 
pielinkėj. Klausymas kodėl? 
Ar-gi jau visi lietuviai yra 
iuosi nuo džiovos? Būt labai 

^erai, kad visi būtų- sveiki, bet 
toli gražu ne taip yra.

Visiems yra gerai žinoma, 
kad džiovos liga randasi kaip 
pas kitas tautas taip ir pas lie
tuvius. Tik gaila, .kad mūs 
lietuviai ne taip moka pasielg
ti su gydymusi, kaip kitos tau
tos. Turiu po ranka vieną fak- 
tą, kurs liudija džiovės išsi- 
plėtojimą tarp lietuvių. Štai 
Susiv. Liet. Am. mirusių at
skaita 2-ro bertainio 1918 m. 
Rodo, kad iš 21 mirusių 5-ki 
yra mirę nuo džiovos, 11-ką, 
šiaip nuo įvairių kitų ligų, o 
5-ki nuo nelaimingų atsitiki
mų. Tai aiškiai parodo, kad 
terpe lietuvių daugiausia mir
šta nuo džiovos negu nuo kitos 
kokios ligos. Ir aš tikiu, kad 
anie, katrie yra mirę nuo mi
nėtos ligos, jie taip-gi norėjo 
pasveikti ir ilgiau pagyventi, 
taip kaip man ir kitiems. Tik 
gaila, kad pas mūsų tautiečius 

i nėra arba yra, bet mažai tiki 
iš minėtos ligos pasveikti. Ar- 

[ ba kad ir stengiasi savę pasi- 
i gydinti, tai visai klaidingu 

keliu ir priešingai. Štai dar 
ką turiu pasakyti. Kaip jau sa
kiau, kad kaip man paskuti
nis gydytojas tepripažino, kad 
aš turiu džiovą, tai aš jau be
veik gydytojaus savo mieste 
kito neturėjau, pas kurį aš bū
čiau galėjęs nueiti dėl pasiti
kėjimo dar antrą syk, kad ma
ne ištirtų ar tikrai aš turiu mi
nėtą ligą.

Aš turėjau važiuoti į kitą 
miestą ir pas gerą gydytoją, 
pas specijalistą, katrą man ki
ti prirūdijo. Aš nuvažiavau. 
Jis ištyręs mane, prisižadėjo 
išgydyti bile tik aš pas jį kas 
savaitė nuvažiuosiu ir $5 kas 
savaitė mokėsiu. Aš užklau
siau kaip ilgai truks iki aš bū
siu sveikas. Nuo 12 iki 18 sa-

liuosas nuo visokių nesmagu
mų ir pasveiksi. Jeigu nesi 
turtingas, tai kreipkis prie 
taip vadinamų Tuberculosis 
komitetų, tai tau suteiks pavie
to arba valstijos pagelbą dėl 
pasigydymo. Kaip tik imsies 
greito gydymo, tai nereikia a- 
bejoti, kad nepasveikst Taip
gi aš rašau ir garsinu idant vi
si mano tautiečiai sektų mano 
gydymosi taktiką ir nemanytų 
daugiau nei vienas kad nega
lima iš džiovos pasveikti, 
reikia gydytis, o sveikas 
kožnas vienas katras tik 
susirgęs minėta liga.

Pagijęs džiovinintom-

go nevelijo mano kambario at
daryti ne tik dieną, kada jau 
aš nesirasdavau visai kamba
ryj, nei namie, bet ant nak
ties kada aš gulėdavau ir tada 
buvo uždrausta. Sakydavo: 
“iš lauko (dortas) firankas iš- 
dortina”.Tai buvo ženklas,kad 
man jau nei ant trumpo laiko 
nebuvo vieta gyventi. Tai tu
rėjau išsikraustyti kitur iki aš 
išvažiavau į kalnus. Taipos-gi 
aš tą suprantu, kad ir su ki
tais ligoniais yra panašiai, 
kaip su manimi kad atsitiko. 
Tai reikia kaip galima išva
žiuoti į tokias vietas, kur džio
vininkai gydosi. Tenais būsi

vaičių, atsakė. Ir sakė: “Jei
gu tu mano patarimų) neklau
sysi, tai gausi džiovą”. Aš 
žinoma už pirmą vizitą jam už
mokėjau $5, už kuriuos jis 
man prikrovė pilnus kišenius 
gyduolių.’ Bet jau po to ma
nęs daugiau jisai nematė. Tik 
3 laiškus prisiuntė klausda
mas, kodėl aš jo daugiau ne
lankau ir vis prisižadėdamas 
mane ankščiau ar vėliau savo 
gyduolėmis pagydyti.

Taip-gi aš maniau, kad daug 
ligonių. panašiai savę gydo. 
Savo neišmintingumu poni gus 
atiduoda už dyką dėl daktaru 
prigavikų už kuriuos tik gra
bą sau priartina.

Susirgęs džiovos liga štai 
pirmiausia ką turi daryti, jei
gu nori pasveikti ir iigiaus pa- 
gvverdi: Pirmiausiai turi vi
siškai nieko nedirbti, visą Įai- 
<ą turi ilsėtis, gulėti nuo 10 
vai. vak. iki 7 ryto, dėl prasi- 
mankštinimo užtenka pavaik
ščioti nedaugiau, kai 3 vai per 
dieną ir tai neišsvk. Niekada 
nereika’ pavargti nei mažiau
siai, vaikščioti išvalios. Tai
pos-gi dienos laike reikia ilsė- 
tis-gulėti nors 6 vai. ir visada 
būt ant tyro oro, tai yra lau
ke. Atilsio valandose nieka
da neprivalo kalbėti arba ką 
kitą panašiai daryti su nervų 
įtempimu, tik pasiskaityti va
lia ir tai tik rimtą pasiskaity
mą. Valgyti gerą maistą, dau
giausia pieną ir kiaušinius dar 
ir sviestą, viskas kad būtų 
šviežia Saugotis mažiausio 
nušalimo; sunku viskas išpil
dyti, o ypač tyro oro gauti. O 
labiausia lietuvių apgyventose 
vietose, nes lietuviai yra ap
sigyvenę daugiausia prastose 
vietose, kur mažai tyro oro 
randasi, arba visai jo negali 
būti. Tai reikia iš tokių vie
tų išsikraustyti, kur randasi 
daug tyro oro, nes be tyro oro 
nieko negelbės.

Aš patarčiau tokiems išva
žiuoti į kalnus, bet tik ne su 
užsisenėjusia liga. Vieta ar tik 
nebus parankiausia ir tinka
miausia Adirondack’s kalnai 
New Yorko valstijoj. Šiuose 
kalnuose ne šimtai, bet tūks
tančiai ligonių gydosi. Ten 
klimatas mažai kuomi skiriasi 
nuo kitų vietų. Šioj vietoj pa
sveikus, galima važiuoti ir už- 
sigyventi kur nori. Ta liga ne 
taip greitai arba negali atsi
naujinti. Visai kitaip yra su 
kitomis gydymosi vietomis, 
kaip tai Colorado šaltiniai, 
New Mexico, Montanos vals
tija ir Roeky kalnai. " Tenais 
ligonis pasveikęs vargiai gali 
grįžti į šiaurines valstijas, to
kiam greičiausia liga atsinau
jina. Tokie jau turi ir gyven
ti tokioj vietoj, kokioj yra pa
sveikęs. Ne kožnam visos mi
nėtos vietos tinka, vieni myli 
ir gali pakęsti daugiau šaltį, o 
kiti šilimą. Tad reikia vietą 
sau pritaikinti.

Galima ir ant vietos,’ tai y- 
ra namie gydytis ir pasigydy
ti, jeigu aplinkybės leidžia. 
Vadinas, jeigu tave apkęs ta
vo prieteliai, tavimi nesibiau- 
rės, kas yra sunkiausia, o ir 
dar inžeiidmų daug netrūksta, 
nors kiti to nežino ir nesu
pranta, kad ligonis švariai 
užsilaikydamas kito niekados 
negali liga užkrėsti. Panašiai 
su manimi atsitiko. Susirgęs 
minėta liga iš pirmos dienos 
pasisakiau savo gaspadinei, 
kad aš šia liga esu susirgęs ir 
tuoj neužilgio Išvažiuosiu į li- 
gonbutį, gydytis. Maniau sau, 
kad kaip mano gaspadinė ži
nos, kad aš minėta liga sergu, 
tai su manimi apseis kaip su 
ligoniu, nors kol išvažiuosiu. 
Išgyvenęs per 2 metu pas ją, 
maniau, kad “šiur” su mani
mi pasielgs puikiai, kaip mo
tina. Bet buvo visai priešin
gai mano manymui. Ne tik ką 
ji (gaspadinė) nesielgė geriau 
su manimi, bet vietoj senoviš
ko gyvenimo dar blogiau su 
manimi pasielgdavo,

Negeriau yra ir' dabar. 
Drąsįai galima sakyti, dar 
blogiau. Didžiojo karo me
tu daug lietuvių, moksleivių 
yra išėję lietuvių, ir rusų 
gimnazijas. Tuomi gi tarpu 
suirus Rusijai,ir Vokietijai 
ir mokymosi stygoms tokiu 
būdu dar pablogėjus, tiems 
abiturientams arba keletą 
semestrų lekcijų. universite 
išklausius, prisiėjo mokslas 
pertraukti, arba ir visai ne
buvo lemta universitan pa
tekti. Dabar jų dauguma 
arba savanoriais arba sumo
bilizuoti išėjo Tėvynę nuo 
priešų ginti, arba tarnauja 
Lietuvos valstybės įstaigose.

Ne mažiaus, dar galima 
sakyti, daugiaus skurdo 
viešpatauja vidurinių mo
kyklų moksleivijos tarpe.

Tai visa matydami kaiku
rie sąmoningesnieji mūsų 
visuomenės nariai jau prieš 
karą yra įkūrę moksleivijų 
šelpiamųjų organizacijų :ka- 
talikų Lietuvos (kauniškę) 
ir Amerikos “Motinėlės*’ 
draugijas, vadinamųjų “pa
žangiųjų” “Žiburėlio’ drau
giją ir k. k.

Rusijon karo metu iš
tremtoji mūsų katalikiško
sios moksleivijos dalis, pa
tyrusi begales vargo ir ma
tydama vieną “Motinėlės” 
draugiją moksleivijai Lietu
von gryžus ir kaskart ai
bėms naujų reikalų atsiran
dant, neįstengiant visų rei
kalavimų patenkint, savo 
konf erencij o j V oroneže 

1916 metais nusprendė įkur
ti Lietuvių Katalikų Moks
leivių Ateitininkų Susišelpi- 
mo Fondą. Tai ir įvykdė 
tais pačiais metais. Dau
giausia to Fondo dėka, bol
ševikams sugriovus tremti
nių šelpimo organizacijas, 
netik buvo palengvinta. pa
vieniams ateitininkams gry- 
žti į Tėvynę, bet ačiū tam 
ateitininkai sugebėjo gryžti 
kaipo organizuota pajėga ir 
Nepriklausomoje Tėvynėje 
įsikurti.

Tačiaus taip besidarbuo
jant netik ateitininkų susi-' 
šelpimo Fondo lėšos visai iš
seko, bet taipgi teko gero
kai įsiskolinti. Taip daly
kams virtus, Foiidas, be a- 
bejonės, savo darbuotę, kaip 
reikant išplėsti negali, juo 
labiau, kad bekuriant Ne
priklausomąją Tėvynę ai
bėms naujų reikalų kasdien 
atsirandant, ir Fondui lėšos 
visai negausiai plaukia. 
Tuom gi tarpu pradėjus už
sienių universitams mūsų a- 
biturientus įsileisti, ■ medžia
giniai moksleivijos reikalai 
kaskart daugiau painiojasi. 
Be to pasibaigus karui da
bar kariuomenėje tarnau
jantieji ateitininkai taip-gi 
turės toliau tęsti pradėtąjį 
mokslą. Mes Ynanome šiais 
metais reikėtų išleisti į už
sienių universitus mažiausia 
dvidešimts penkis katalikus 
studentus-studentes, kurių 
kiekvienam, kad galėtų bent 
pakenčiamose sąlygose baig
ti mokslą, reikėtų visam u- 
niversito lankymo laikotar
piu duoti mūsų pinigais ma
žiausia keletas tūkstančių 
auksinų- paskols-pašalpos. 
Kitaip, laikams nurimus, 
galima mūsų krašte susi
laukti katalikiškųjų inteli- 
gentinių pajėgų krizio. O 
kame dar kitų metų darbai, 
kame vidurinių mokyklų 
moksleivijos šelpimas?

Turėdamas tai visa ome- 
nėje Ateitininkų Susišelpi
mo Fondo Centro Komite
tas ir kreipiasi į Garbingą
ją Tąutos Fondo Valdybą, 
prašydamas iš esamųjų jos 
žinioje lėšų skirti taipgi ka
talikiškosios

Jaū prieš Didįjįjkarą mū
sų priaugančiosios inteli
gentijos kartos augimo ir 
brendimo’ sąlygos buvo var
giai pakenčiamos. Jau tuo
met didelė mūsų moksleivi
jos dalis buvo priversta vien 
tik savo pajėgomis skintis 
kelią į mokslą. Daugelis da
bartinių mūsų visuomenės 
darbininkų buvo priversti 
didžiąją mokslui skiriamojo 
laiko dalį gaišinti bemokin
dami kitus už Slenką užmo- 
kesnį, dirbdami biuruose 
ar net pabrikuose. Ir tik 
nuo tų darbų atliekamąjį 
laiką tegalėdavo skirti gim
nazijos ir uni versi to lanky
mui. Gerai jei pasigailėda
vo bevargstančio mokšleivio 
koks turtingas gailiaširdis 
“dėdė” ir jį vienu kitu muš
tiniu sušelpdavo. Jeigu gi 
tokio geradario prisirašyti 
nepavykdavo, pilniems pa- 
siaukavimo mūsų jaunuo
liams tekdavo vargtas varg
ti visu mokymosi metu. Ne
stebėtina. kad daugelis jų- 

i sykiu su Vaičaičiu ir ki- 
pirm laiko nužengė į ka-

MANO PATYRIMAI.
X

moksleivijos

Jei tavo sveikatai kas ken
čia ir jautiesi esąs nesveikas, 

neversk* kaltės vien tik ant slo
gų ar ant kito ko, arba kaip 
;avo draugai arba draugės sa- 
co tau, kad tai niekas, šaltį 
ragavai, perstos. Reikia žino
ti, kad geriausias draugas ta
vo ligos skaudulių neatjaučia. 
Taip pats savo ligos simptomų 
negali įspėti be gydytojo.

Aš čionai paduosiu svar
biausius nuo savęs patyrimus 
ir patarimus džiovos ligoje. Aš 
tą ligų persirgau—ja sirgau ir 
pasigydžiau.

1. Jei jautiesi, kad darbe 
greitai pavargsti ir lyg norėtų
si primigti.

2. Jei jauti, kad tavo svaru
mas žemyn puola ir netenki a- 
petito'. . .

3. Naktinis prakaitavimas, 
kada miegi lovoje ir sausas ko
sulys, labiausia kaip tik nuei
ni ant nakties gulti. Taip-gi 
skaudėjimas krūtinės.

Viršminėti trys apsireiški
mai tai yra svarbiausi ženklai,
kad džiovos liga pradeda vai- • 
sintis, nes šie visi buvo pas 
mane atsiradę mano šios ligos 
pradžioje. Gal pas kitus ir 
daugiau kas atsiranda. To aš 
negaliu pasakyti. Jeigu pas 
katrą ypatą randasi viršpami- 
nėti keblumai, kad ir ne visi, 
bet nors kaip katrie, tai pir
miausia be jokio atidėliojimo 
kreipkis prie gero ir išmintin
go gydytojaus kad tave gerai 
ištirtų. Nesigailėk iškaščių 
daktarui apmokėti. Žmogaus 
sveikata yra brangesnė ir Už 
milijonus. Jeigu pirmas gy
dytojas tavyje nieko pavojin
go neatrastų, tai eik pas kitą 
ir pas trečią. Gerai priežodis 
sako: “Nesigraudinsi anksti 
atsikėlęs ir jaunas apsivedęs”. 
Taip-gi reikia žinoti, kad už- 
sisenėjusios ligos sunkiai yra 
pagydomos arba ir visai jau 
nepagydomos. Aš pats pra
džioje mano ilgos, pas gydyto
jus ėjau per 4-ris mėnesius ir 
perėjau kokį 15 gydytojų. Tik 
paskutinis man pripažino kad 
aš jau esu susirgęs džiovos li
ga. Aš pats sau tikėjau, kad 
jau turėjau džiovos pradžią. 
Na o gydytojai man nepripa
žino ir gana- Aš pas juos be- 
vaikštinėdamas ko tik ir kiše
nini džiovos neinvariau, bet 
ant to visai atidos neatkrei
piau.

Kaip paskutinis gydytojas 
man pripažino viršminėtą li
gą, tai buvau nusiminęs, kad 
jau negalėsiu ilgiau gyventi 
arba pasveikti. Tai buvo di
delė mano klaida, ir be to dar 
labiau tuomi pagilinau savo li
gos šaknis.

Kas yra susirgęs džiovos li
ga, tai neprivalo nusiminti, 
ir manyti, kad jam jcu tik 
vienas tėra kelias į... grabą. 
To visai nereikia nei manyti, 
kad jau negalima pasveikti. 
Matykite, ką aš padariau.

Kai pripažino man minėtą 
ligą, tai aš ^netrukus turėjau 
išvažiuoti į kalnus pasigydyti, 
nes sužinojau, kad galima pa
sveikti iš šios ligos. Aš nuo 
pat pradžios savo sirgimo nie
kam neslėpiau savo ligos.

Savo draugams ir pažįsta
miems pasisakiau, kad aš tu
riu išvažiuoti į tokią vietą, kur

UŽSIRAŠYKITE NAUJĄ LAIKRAŠTĮ “ŪKININKŲ

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

Su visokiais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA

Robinson Building Scottville, Mich.

NAUJAUSIOS LAIDOS KNYGA.
Galima gauti

LIETUVIŲ PREKY BOS BENDROVĖJE,
414 Broadway, Boston 27, Mass.

tnrėtt; turėti kiekvienas, 
(lame kiekvienam DYKAI, kas pirks muši; laikrodėlį.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6.25.
Jeigu norite turėti gražu Ir tvirtą Laikrodėlį, prie 

darbo arba Šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
tuojaus JI. Tas laikrodėlis yra taip vadinamas seno
sios Šalies systemos "Roskopo Patentas,” kuris yra 
žinomas gertausis 15 visų. Laikrodėlis yra vidutinio ' 
didumo, labai tvirto mechanizmo ir laikų laiko' Iki 
m i nu tos, turi gražius tvirtus viršus, su gražiu cifer
blatu ir gali laikyti daug metų. Niekur negausi t ge
resnio laikrodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra ver
tas $9.00. mes tik per trumpų laikų dėl supažindini
mo publikos parduodame po $6.25, ir priedų kiekvie
nam duosime DYKAI 
rite turėti tų 
gai neit 
mis ras 
Rašykit

ui ą-
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F. V. U. Gudienė./

(Dar ne galas)

L. R. KR. R. KAMPELIS.

Dovanų Reikale.

i

du

laisva...

G<-

Jau pavasaris atėjo, 
Labai šiltos dienos. 
Dabar oras malonesnis, 
Negu grįčios sienos.

Pakol laikas ir nevėlu, 
Duj visi kaip vienas. 
Lai pasipila vestuvės, 
Kaip vanduo ir pienas.

Aš 
jis

Tie laimingi kas Gegužį 
Veda ir paeiuojas, 

-Santaikoj jie it balandžiai
Per amžius bučiuojas.

Nes mes žinom kaip yr liūdnas 
Senbernių likimas, % 
Taip merginai susenėti 
Nekoks nutikimas.

Jūs broliukai ir Sesutės 
Po šventų Velykų 
Ypatingai atsikreipkit 
Prie šitų dalykų.

Iš priežasties gelžkelio dar
bininkų streiko, sustojo tais 
keliais visoks judėjimas; taigi 
ir kareiivams dovanų siunti
mas likosi apsunkintas. Tuo 
būdu ir kreipiama domė vi
siems Liet. Raud. Kryžiaus 
Rėmėjų skyriams, kad jie, 
kaip tik bps galima, pasiųstų 
tas dovanas Centran.

ne
ju 
su

kraujo jūrės 
virsta, ūžia,

Priskaitė.
Šiomis dienomis gauta 

baksu su dovanomis iš Man- 
chester, N. H. ir iš Lewiston,

/

. * * viltasLir 1© -L/t?WĮ
vės vėliavą su ja plevėsuoja ir saukia: Per- Me. Taipgi du paku iš Union 
Įgalėsiu kad ir patį velnią... Lietuva bus City, Con. Iš kitų kolionijųĮ

Ir-gi žmonės.
(Apysakaitė) 

ONUTE RADO.
Jonas trenkė su kumščia į Vulfos stalą 

kad net smuklės langai sužvangėjo ir sušu
ko:

'— Ne, ne, ir dar kartą sakau, kad ne. 
—^Jonuti, kodėl ne? — visa Slabada 

žino, kad jei tik tu panorėtūmei, tai jis 
tuojaus-žūtų musės ietoje, o ar kam jų gai
lėtų ?—ne.

— Matai Mare, tu nežinai mano šir- 
dies. Aš ne tik žmogaus, bet nei nė mu
selės, nė uodo, nė mažiausio mašalėlio be- 
reikalo nežudysiu ir neužmušiu.

— Ar-gi aš sakau kad užmušk?.. ne. 
Ir akis kaip čerepokas į savo vaiką į Joną 
įsmeigusi žiūrėjo, o jos veido išvaizda pri
minė gyvatę, tykojančią praryti nekaltą 
gyvūnėlį—varlę.

Lengva gyvatei apsieiti su varle dėl
to, kad jos akys varlę užhipnotizuoja ir 
varlė be mažiausio pasipriešinimo, net cyp
dama pati prie gyvatės žioptų artinasi, bet 
su Jonu visiškai kas kita. Jono taip leng
vai neužhipnotizuosi, neapgausi, dėlto kad 
tai vyras žaliukas, stiprus, miklas, smar
kus ir nekvailas.

Jis savo tankiai apžėlusius juodus an
takius truktelėjo, ūsą kryptelėjo, į Marę 
šnairomis dėbtelėjo, nusispjovė ir tarė:

— Žinai ką Mare, man gaila tik tavo 
senatvės, bo kad dėčiau vieną per marmū7 
zę, tai tuoj aus kelienas pastatvtumei 
žmonių negundytūmei. I

— Kadytu tuoj aus jau ir pyksti, 
jam iš geriausios širdies velydama, o 
kvailiukas visiškai nieko nesupranta...

Čia Marė viena akele mirktelėjo, suvy
tusį, smailą liežuvio galą kyštelėjo ir vėl 
akis į Joną įsmeigusi tėmyja ir tėmyja.

— Tai įsityžo žiūrėt kaip velnias į sa
vo motiną, gal panorėtūmei kad dar į tavę 
įsimylėčiau, ne, jau to nesusilauksi.

— Aš nesusilauksiu, tas tiesa, bet aš 
pažįstu tokią kuri susilaukė... o susilauku
si paniekino ir dabar su raudonsiūliu deg
tinėlę kamaraitėje maukdama laižosi.

Kad būtų perkūnas per langą įtrenkęs, 
nebūtįų Jonas taip pašokęs kaip kad po tų 
žodžių pašoko.

—Kas ? kur ? Su kuom geria ?!
— Nugi kas daugiau gers kad ne Da

gilių Onutė su drūtvietės žandarų viršinin
ku.

— Kur jie geria?
— Kampiniame kambarėlyje.
Jonas kaip liūtas puolė prie durių, su 

pečiu į jas brinkstelėjo, durys išlėkė ir Jo
nas pamatė Onutę sėdint ant Bezobrazovo 
kelių ir glamonėjant jo apyžilę, kada tai bu
vusią raudonai-rudą gana didoką barzdą.

— Onute, tai tu tokia...
Ir tuoj aus griebė viena ranka už Onu

tės sprando, o kita kibo viršininkui į barz
dą. .. Kas toliaus buvo nesakysiu, dasipro- 
tėkite patys.

skaito tikromis paliokėmis,'bet buvo ten ir 
tokia, kuri save skaitėsi lietuvaite ir neno
rėjo lenkiškai švebeldžioti, nors matėsi kad 
labai puikįai galėjo vartoti lenkų kalbą ir 
turėjo išdirbtą Varšavos lenkų akeentą.

Kas jinai tokia buvo, sužinosime to
liaus. o dabar prisižiūrėkime jų veikimui.

— Ir tu drįsti sakyt, kad ta Skirgai- 
liutė yra ne lenkė, bet lietuvė. »

— Kaip-gi nesakysi, kad jinai taip 
puikiai lietuvių kalbą vartoja, o lenkiškai 
ir kalbinama nešneka.

— Bet jinai ir lenkiškai kopuikiausia 
moka ir galėtų šnekėti.

— Tas gali būti. Bet kad jinai jau
čiasi esanti lietuvė, tai lietuviškai ir šnę- 
ka.

— Paikystė. Akių muilinimas. Žino 
kad Bontvydų Jonelis karštas lietuvys pat- 
rijotas, tai ir pučia į lietuvystės dūdą, kad 
tik Joneliui galvą susukti ir prisivylioti.

Gali būti ir tas iš dalies teisybė. Bet 
aš tame ir-gi nematau nieko peiktino. Jo
nelis dailus vyras, smarkus veikėjas, pa
mokytas ir prasitrynęs, o jinai taip-pat ne- 
pėkščia, būtų tam tvč daili ir tinkama po
relė, lietuvių veikėjų skaičius sustiprėtų, o 
tas išeitų tėvynei ant naudos.

— Kad judviem apsivedus skaičius 
žmonijos padidėti!, apie tai abejonės nėra, 
liet ar padidėtų skaičius lietuvių ar lenkų, 
tai dar yra didelis klausimas.

— Na jau gana, gana... niekus nupie
ptai.

— Tegul bus ir niekai, bet aš laikau
si prie savo nuomonės ir jos taip lengvai ne- 
perkeisiu. Anava ateina ir Švelnių Moni
ka. ką gi ji čia mums praneš.. . matomai 
■abai skubinasi, net sušilus atpūkščia—var
gas riebiai merginai, ypač vasaros karščiuo
se.

BAISIAUSIA BOMBA.
Palei pat Kauno drūtvietės devintų 

tvirtovę, kaip tik pylimų nuolaidoms užsi
baigus, stovėjo menkas medinis namelis 
batsiuvio Vėgėlės Jono. Namelis išrodė nė 
šio nė tod ant langų matėsi vazonai jeroni- 
mų, alijošių, lenkų ašarų ir pelergonijų, 
o palei ušoką žaliavo užsikoręs lipikas, o pa
langėje buvo būdelė arba altanka apžėlusi 
vijokliais, raiteliais šebelbonais ir apyniais 
su perstupu, kurio viršūnės net užsikoru- 
sioį plėtėsi keliomis strielomis lėkštų name
lių stogu. Šalymais altankos buvo keletas 
lovelių įvairių gėlių-kvietkų, rūtų, razetų, 
radastų, o palei patvorų keliolika krūmų į- 
vairių spalvų ir margumų jurginių. Pro 
tuos visus gražumynus ir žaliumynus žibė
jo du neperdideliu langu tarp baltų langi- 
nyčių taip įlindusių, kaip jaunuolės akys 
tarp,blakstienų.

Po vienu iš tų langų sėdėjo su rankų 
darbeliu rankose jauna raudonveidė, druč
kė, Vėgėlės vienturtė Monika. Jos piršte
liai dirbo taip greit, kad į juos žiūrint net 
akys reipo. Jinai matomai dirbo mecha
niškai iš pripratimo, o jos mintys... mintys 
buvo toli-toli nuo to darbo.

Jos mintys skrajojo meilės dausų erdvė
se. Matė Juozelį... kaip milžiną, kaip Ga
lijotą, kaip karžygį.

Rodos jisai užsėdęs ant sparnuoto žir
go veja vyžūną-smaką, kurio iš nasrų ver
žėsi kamuoliai dūmų juodų-juodų, kaip juo
džiausia derva ir liepsnų ilgi smailūs ir pla
tūs liežuviai raudoni-raudoni, kaip nekal
tos aukos kraujas; toji liepsna su tais dū
mais kas-kart vis smarkiau maišosi kamuo- 
liuojasi ir milijonais kibirkščių ir žiežirgų 
skleisdamosi į visas puses kaip sniegąs by
ra o kur tokia kad ir mažių-mažiausia ki
birkštėlė užkrinta, ten žolelė naują gyvy
bę įgauna, užsiliepsnoja raudona skaisčia 
meilės liepsnele ir šviesiai skaisčiai perde
gusi pavirsta į tyrą skaisčiai raudonai, 
kaip žvaigždelė spindintį kraujo lašelį. Tie 
kraujo lašelių milijonai vienas prie kito 
kaip kokiu magnesu traukiami bėgo, vieni
josi, jungėsi, augo... Jau susidarė rau
dono kraujo balos, upeliai, upės, ažerai ir 
jūrės... Jau vyžūnas-smakas skaistaus 
raudono kraujo gelmėse skęsta, jau vos-vos 
gaiva iš kraujo jūrių tesimato ir baisiai-bai- 
siai 'žibančios išverstos šlykščios stimpan- 
čios jo biaurios akys, o Juozelis vis dar 
ant jo jojo ir iškėlęs aukštai Lietuvos lais-

n. 
REVOLIUCIJA.

Veršvų dragūnų 8 pulko eskadronas le
kia kaip tik arklys įšoka, lekia maišyt revo
liucijos. . v

Revliucija kilusi Kauno priemiestyje 
Slabadoje. Nužudyta tvirtovės žandarų 
viršininkas ir viena mergina, kuri būk tai 
savo krūtine ir pasiaukavimu norėjusi vir
šininką nuo revoliucijonierių užpuolimo ap
ginti.

Apsupta visas priemiestis, kiekvienuo
se namuose pastatyta po keletą kareivių, 
gatvėse vaikščioja kareivių būriai ir žanda
rai, aplinkui jodinėja raitelių sargybos bū
riai. Mieste apšaukta karės stovis. Ka- 
mantinėjama visi intariamieji revoliucijo- 
nieriai. Kaip kurie kazokų plakami iki 
kraujų... Bet kas tą Revoliuciją sukėlė, 
kas užmušė Bezobrazovą, kas užsmaugė O- 
nutę, niekas nežino dėlto, kad niekas ne
matė apart Marės ir senio Vulfo, bet tuo
du ne toki kvailiai, kad apie tokius daly
kus prasiplepėti, juodu tyli dantis sukan
dusiu ir tiek.

Nuo Kauno vieškeliu važiuojant lin
kui Raudondvario už kokių penkių viorstų 
nuo Slabados, randasi nedidelis pušynėlis, 
kurs guli visiškai šalę vieškelio, tame pu- 
šynėlyje Veršvų vaikinai turėjo gužynę. Į štai pakyla baisi audra,- 

šoko, .daina kūtes tuštino, taip i * <

■ ■ .*% v o* .nėr-
emoKa. bet savę

nai nušviečia tamsias padanges ' ir audros 
sukeltos raudono kraujo jūrių bangos ir vėl 
tarsi persigandusi skubinasi kogreiČiausia 
palyst ir pasilėpti už juodo, storo, tamsaus 
debesio... Perkūnai viens po kito tranko, 
šaudo... Žaibai akis plikindami pliskina 
žybsi...

Staiga dangus perplyšo, žemė atsivėrė, 
ugnis su vandeniu, šviesa su krauju susi
liejo ir tapo amžinas chaosas...

Juozelis dingo.... dingo... jau jo nė... 
Bet štai išgirdo jo malonų balsą:

— Monikute, atidaryk greitai duris.
Pašoko net krūptelėjusi Monika, žaibo 

greitumu pribėgusi prie durių jas atidarę ir 
įleido į vidų Juozą...

Buvo tai tikras milžinas ir iš stuomens 
ir iš liemens, stiprus,, raudonas, tikras ža
liukas. Apsikabinęs pabučiavo Moniką, ku
ri visai nė nesipurtė...

— Sudiev Monikute... negreit pasima
tysime.

— O Jėzau!.. sušuko Monika ir apal
po ant Juozo rankų...

Monikai atsigeiveliavus, Juozas apsa
kė visą savo nelaimę.

Jonas užmušęs žandarų viršininką ir 
laiku užtraukęs nelaimę ant visų veikė- 
kurie turėję bent šiokius tokius ryšius 
politiškomis organizacijomis, veikusio

mis anais laikais Kaune ir apylinkėje.
Dabar Jonas jau išdūmęs į užrubežį... 

Kol policija apie viską sužinos, tai Jone
lio ir pėdos atšals, jau su juomi nebėda, 
bet vargas likusiems ant vietos, o svar
biausia kaip juos kogreiČiausia perspėt apie 
gręsiantį pavojų.

Ilgai judu svarstė ir galutinai nutarė, 
kad ulonas duos žinią Aleksoto draugams, 
o Monika Veršviškiams, kad būtų atsargūs 
ir kurie gali, kad prasišalinti} kol audra 
praūžš.

Dar kartą apsikabinę pasibučiavo, už
gesino žiburį ir... išėjo abu per duris lauk, 
skubiai nuėjo kiekvienas savo keliais...

KAIP TIK ĮKABINA.
Monika nors buvo nesena, nes neturė

jo daugiau kaip 19 metų, bet buvo su poli
tiškų organizacijų slėpiniais pusėtinai apsi- 
pažinusi. Jinai stengėsi atsiekti savo ke- 
lonės tikslą tiesiu keliu ir taip kad jos nie
kas nepastebėtų iš tų, kuriems tas galėtų 
rūpėti.

Kiek jinai kartų parpuolė kojoms į 
žirnių virkščias susivėlus, kuomet skersai 
žirniais užsėto rėžio reikėjo pereiti, kiek ji
nai balų išklampojo per jas bebrisdama,kiek 
jinai rasos nubraukė per Panemunio kark
lynų tankumynus ir per rugių laukus be- 
lįsdama, tai tik jinai viena težino ir gal 
būt dar supranta ir atjaučia tie, kuriems to
kios kelionės savo gyvenime prisėjo atlikti. 
Pasiekus Veršvų kaimelį nuo vaikų sužino
jo, kad jaunimas šilelyje turi gegužinę, te
nai ir nusiskubino.

Patikusi pirmą p-lę Skirgailiutę pra
nešė apie gręsiantį pavojų.

Toji žinia visiems, kam reikalinga, tam 
tikrais ženklais buvo laike keletos minutų 
pranešta...

Po kelių valandų pribuvę kazokai vie
toje gegužinės nerado jiieko.

Tik keikė susiriesdami, kad prakeik
ti revoliucijonieriai savo kruvinais darbais 
neduoda jiems ramybės... . • "

Ir Gegužis jau netoli 
Tas mėnuo Marijos 
Žels žolelės, lapuos medžiai, 
Pražydės lelijos.

Laikas, gamta šią valandą 
Yra kuopuikiausia.
Tad* mainyti savo luomas 
Dabar parankiausia.

Nes Marija juos glėbyje 
Visuomet užlaiko,
Kas Jos klauso, tie ir barniams 
Nesuranda laiko. -

Tad jaunuomenė pribrendus - 
Šaltai nežiūrėkit,
Vyrai veskit, o merginos 
Už jųjų tekėkit.

Tad kiekvienas apsisvarstęs 
Palikit jaunystę, 
O priimkite sau noriai 
Šventą moterystę.

Nors iš atžvilgio Jsis luomas 
Biskį yr’ vargingas,'
Bet daug turi geni pusių 
Ir didžiai garbingas. • •

Todėl žingsnis mums daryti
• Į jį nėra baimės,

Nes ir luomui moterystės 
Dievs negaili laimės.

Tai kas vaidus nepakantas 
Tarp savę įmaišo, _
Tikrai sakant nelabasai 
Tarp jų įsimaišo.

Nes mums Dievas' visad liepė 
Viens kitą, mylėti.
Tad'ši laimė tik nuo mūsų 
Turi prigulėti. »

Tad-gi reik kuoskaitlingiausia 
Šios laimės turėti,
Kad negarbės sau išvengti 
Ir nesusenėti. z

•
mėjų skyrių: Kingston, Pa. 
$200.00, Baltimore, Md. Mot. 
Sąjungos kuopos—32.75, Phi- 
ladelphia, Pa. 9 dol., Homes- 
tead, Pa. 200.00, Newark, N. 
J. $130.00

Gražus Pavyzdis.
Šv. Petro ir Pauliaus drau

gija, iš Kingston, Pa. labai 
gražų pavyzdį davė, prisiųs- 
dama per L. R. Kr. R. skyrių 
net $87.50 Lietuvos pavargėlių 
ir našlaičių sušelpiami. Jie 
savo susirinkime apsvarstę rei
kalingumą Lietuvos varguo
liams pašalpos ir sudėjo kiek- į 
vienas po 1 dol. Garbė tokiems 
geraširdžiams lietuviams. Ar
gi neatsiras ir daugiau tokių 
geraširdžių draugijų, kurios 
paseks tokį prakilnų darbą. 
Šiandie turime jau kelioliką 
tokių gailaširdingumo pilnų 
draugijų, kurios neprošalį

'>• ••:a . Antano
Dr-ja ■- i.lucpi^sne. Pa.

Šv. Jurgio Dr-ja, Trenton, N. 
J. $25.00, Šv. Vincento Dr-ja 
ir D. L. K. Vytauto gvardija 
po 25 dol., Šv. Petro ir Pau
liaus t>r-ja, Braddočk, Pa. $50, 
Liet, Republ. Pašelp. Kliūbas 
$25.00. Kitos draugijos yra 
davę po mažiau, bet daug jų, 
dar nėra suteikusios jokios pa
šalnos. Taigi kreipiama ir į 
jas domė, kad jos taipgi nepa
siliktų užpakalyje kitų. Lai 
savo susirinkimuose padalo 
kolektą ir perduoda tas aukas 
vietiniam L. Raud. Kryžiaus 
Rėmėjų skyriui.

Draugijų valdybos turėtų a- 
pie tai pagalvoti ir nelikti 
kurčiais ant šauksmų Lietuvos 

, našlaičių. Lauksime, katra 
geraširdinga draugija bus po 

Į ši«pirmutinė! Lauksime!
Visais L. R. K. Rėmėjų Drau- 

į gijos reikalais kreipkitės pas 
Centro raštininką

J Tumasonis. 
456 Grand St..
TD_„ „ 1.1___. X* X-

NAŠLAITĖLĖ.
Ūžia gaudžia giružėlė 

vėjo pučiama,
Gailiai verkia mergužėlė 

vargo spaudžiama
Josios mylima matutė 

jau senai kapuos,
Jų nešiojusi sesutė 

svetimuos kraštuos.
Jos tėvelis žilgalvėlis 

jau senai danguos.
O mielasis brolužėlis — 

kaujas apkasuos...
Tyslevas.

(“Kariškių Žodis”)

(Paskelbimas)
TRIS SVARBIAUSI DA- 

. LYRAI.
Jei reikalauji Vaistų, turi 

atsižvelgti į tris būtinus daly
kus. Vaistų sudėtis kad bū
tų iš geriausių žinomų medici
noje dalių, kad jos būtų taip 
švariai priruoštos, kad užtik
rintų kuodidžiausiame laips
nyje savo tikrumų; galop, kad 
neperbrangiai kainuotų, ypač 
šiandien, kuomet branguma 
priverčia žmogų prie didžiau
sio pačėdlumo. Visa tai su
jungta su Trinerio vaistais ir 
todėl tai tūkstančiai ligonių 
reikalauja savo vaistinvčiose 
ar pas vaistų pardavėjus Tri
nerio Amerikinio Eliksiro iš 
Kartaus Vyno nuo užkietėji
mo, blogo apetito, galvos 
skaudėjimo, nervuotumo ar ki
tų negalių, paeinančių iš yidu- 
ri ųbetvarkės; Trinerio Lini- 
mento nuo reumato, neuralgi
jos, pasitęsimų, sutinimų; Tri
nerio vaistai greit ir tikrai pą.- 
gelbsti — Josepli Triner Com- 
pany, 1333—13 S. Ashland 
Avė., Chicago, III.

L. D. S. NEW YORK IR NEW 
JERSEYS VALSTIJ6 APS

KRIČIO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

Pirm. — J. A. Pelutis,
. 184 New York Avė:, 

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

56 New York Avė., 
Ne vark, N. J.

Ižd. — J. J. Liudvinaitis, 
Box 411, Linden, N. J.

Prot. Rašt. — A. J. Dymta, 
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
Organizatoriai —

S. Misiūnas,
94 AVanyick St., 

Nevark, N. J.
F. Savickas,

238 Pine St., 
Elizabeth, N. J.

D. Kašėta,
549 E. 12 St., 

New York, N. J.

JAU IŠĖJO NAUJO LAIK
RAŠČIO

. “MEILĖS”
4-TAS NUMERIS.

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

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

“Meilė” meiliai žiūri 
sus.

“Meilė” uždega meilę visų 
širdyse.

Pasiskubinkite užsisakyt! 
“MEILĖ”, 

301 Statė St, Du Bois, Pa.

$1.00
1.50
lOe. 

i vi-

SVARBUS PRANEŠI
MAS.

“Perkūnui” reikalingi tuo
jau smarkūs perkūniški a- 
gentai rinkti “Perkūnui” 
prenumeratų, pardavinėti 
“Perkūną” pavieniais nu
meriais ir ieškoti “Perkū
nui” šėrų. Kam iš lietuvių 
netrūksta* drąsos ir yra no
ras liuosu nuo darbo laiku 
uždirbti keletą dolerio. a ‘- 
saukit

"PERKCNAs".
2('c rnrdoni Avė..

au
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DARBININKAS

BŪKIME TVARKOS.Kun. Mirono prakalba.
*

U “DARBININKAS” 
(The Workeb) 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Thibllshed every Tuewiay. Thnrsday. 

kuu Saturday by Si. Jinseph'ii 
fcsn R.-C. Asaociation of Labor.

SCBSCRII’TION KATES: 
Tearlv..............................................
Boston and suburbs.......................
Forelgn countrtes yearly..............

18 d. balandžio š. m. Šv. 
Petro Lietuvių pobažnytinėje 
svetainėje So. Bostone gerb. 
kun. Mironas Lietuvos Valsty
bės Tarybos narys turėjo pra
kalbą iš dviejų atvejų. Pir- 
miaus kalbėjo apie Lietuvos 
ekonominius reikalus, o antru 
atveju apie Lietuvos politiką. 
Kalbėjo .daug maž taip:

S4.OC 
$5.00 
$5.00

“Entered as second-class mater Sep(. 
K. 1015 at the- post office at Boston,
Mass., under the Act of March 3, 1879.”
*Aeceptance for maiJIiug.at special ra
te of postą ge provlded for i n Section 

į 1303. Act of Oct. 8. 1917, authorized 
[ on Jnly 12. 1918.”

g V PASUNKĖJO.
Chicagos lietuvių laikra

ščiai jau senai užsiminė tu
rį vargo su laikraštinės po- 

, pieros gavimu. Bostone ik- 
I šiol vargo nebuvo, bet šio

mis dienomis ir čia pristigo. 
| Jau šiam “Darbininko” 

numeriui reikėjo medžioti 
popferos iš keletos sandėlių 

t ir mokėti baisią kainą—po 
15c. svarui. Dar niekuomet 

| po tiek neprisėjo mokėti.
Ikšiol mokėdavome svarui 
poJT^c. Gi kuomet “Dar
bininkas” užsidėjo, tai yra 
prieš penkis metus popieros 
svarui mokėdavome po 2% 
e. Parokuokite kiek kartų 
pabrango popiera ir paly
ginkite prenumeratą ir L. 
D. S. narių mokestį to laiko 

I ir dabar. Jei popieros sun- 
I kus gavimas ir baisios kai

nos ir toliau taip tęsis, tai 
priseis subatinį mažinti, 
nors nei skaitytojai, 
mes to daryti nenorime.

L.

nei

? PASTABĖLĖS.

35 valstijų legislatūros 
pritarė suteikti moterims 
balsavimo teisę. Reikia tik 
vienos valstijos, kad ta tei
sė taptų Suvienytų Valstijų 
įstatymu. 7 valstijos balsa
vo prieš tą teisę. Dar bal
suos 6 valstijos. Tai dar ne
žinia ar moterys balsuos ant 
prezidento ateinantį rudenį 
ar ne.

“Tėvynė” rašo: “Štai kas 
klerikalams svarbu—delko 
socijalistas (Vileišis), o ne 
kunigas Lietuvos Atstovy
bės priešaky”. “Klerika
lams” visai tas neapeitų, .jei 
socijalisto Vileišio klausytų 
jo čionykščiai vienminčiai. 
Nereikėjo didelio išmany
mo, kad permatyti, jog A- 
merikos lietuvių socijalistai 
bus Lietuvos Laisvės Pasko
los opozicijoj. Todėl buvo 
apsirikimas statyti misijos 
priešakin socijalistą, kurs 
turės veikti su nesocijalis- 
tais. Kas nežino, kad tarp 
vienminčių darbas geriau 
sekasi. ,

Lietuvos Misija teikėsi 
laikraščiams suteikti Sleže
vičiaus kabineto paveikslų 
klišes. Tas kabinetas jau 
.nuėjo istorijon. Laikra
ščiams juk svarbu duoti kas 
dabar darosi ir paveikslus 
dėti tų, kurie dabar veikia. 
Todėl reikėjo dabartinio ka
bineto paveikslų klišėmis 
laikraščius aprūpinti.

• — - •-

Prof. Valdemaras, veik
damas Paryžiuje nesiteikė 
susirašinėti su savt> draugu 
prof. kun. Bučiu. Dabar 
prof. Valdemaras pradėjo 
susirašinėti. “Nieko be

Lietuvos vyriausybė.
Lietuvos Valstybinis apara

tas pradėta tverti gana nepa
togiose aplinkybėse, Lietuvą 
spaudžiant geležinėmis vokie
čių militaristų rankomis. Lie
tuviai buvo priversti su vokie
čiais politikauti, taip ir dary
ta.

Vokiečiai pirmi pripažino 
Lietuvos neprigulmybę ir pir
mi atsiuntė į Lietuvą savo ats
tovą, taip-pat ir Lietuva pir
mutinę savo užrubežiuose ats
tovybę įsteigė Vokietijoje.

Vokiečiai tą darė su išskait- 
liavimais, jie manė sau pasi
vergti Lietuvą iškart ekonomi
niai, o toliaus ir politiškai, bet 
tas jiems nepavyko.

Lietuviai naudojosi kiekvie
na proga ir progele savo ne- 
prigulmybės reikalus stumt 
pirmyn. Nežiūrėjo nei jokių 
kliūčių ir aukų. Todelei savo 
tikslą jau galima sakyt kad at
siekė, jau neprigulmybę taip 
kaip ir turi.

Ar mes į dalykus taip žiū
rėsime ar kitaip, bet visvien 
pasirodys, kad didžiausiais 
mūsų laisvės neprieteliais ir 
trukdytojais buvo ir yra mūsų 
taip vadinami “broliai” len
kai. • ’

Lenkai skundė ir šmeižė 
kiek galėdami lietuvius anglų, 
francūzų ir kitoje užrubežinė- 
je spaudoje ir diplomatų cen
truose ir rateliuose.

Jie pasauliui pirmiausiai in- 
kalbinėjo, kad lietuviai esą 
cicilikai, bolševikai ir kad iš
vien eina su bolševikais, dėlto 
reikia esą leiąti lenkams Lie
tuvoje palaikyti tvarką ir pa
saulio civilizaciją apginti nuo 
bolševizmo.

Jie alijantams inkalbinėjo 
kad lietuviai esą susibičiulia
vę su vokiečiais ir per tai e- 
są alijantų priešais, alijantams 
neištikimais.

Pasaulis tiems lenkų lei
džiamiems ir skleidžiamiems 
šmeižtams iš dalies ir patikė
davo, o į lietuvius žiūrėdavo 
kaipo į sau pavojingus žmo
nes.

Lenkai pasauliui skelbė, kad 
Lietuvos valdžia esanti iš
rinkta vokiečių, kad žmones 
esą jai priešingi, jos nenorį, 
kad žmonės laukią kad lenkai 
ateitų šalyje padaryti tvarką...

Priėjo prie to, kad alijantai 
sumanė tam tikras misijas sių
sti į Lietuvą kad viską ant 
vietos ištirti.

Tos misijos atvažiavusios 
dalykus tyrinėjo, rašė, savo 
valdžioms raportus siuntinė
jo... o lenkai šmeižė ir šmeižė 
kiek tik įmanydami. »

Bet kaip kad kas perdaug 
pameluoja, tai gręitu laiku jo 
melagystė išeina eikštėn, taip 
buvo ir su lenkų melagystėmis.

Lenkams meluojant kad lie
tuviai esą visi bolševikais, \ a- 
lijantų misijos matė kad lietu
viai su bolševikais kariauja ir 
nejuokais jiems kailį perdami 
iš savo žemės laukan stumia. 
Čia alijantų diplomatai aiškiai 
matė lenkų melagysčių kvailu
mą.

Amerikos misiją Kaune ser
gėjo Lietuvos kareiviai kaip 
paprastai svetimų šalių misi
jų nariams pagarbos ir apsau
goj reikalai reikalauja. ,' f

Vokiečiai tai matydami py
ko ir nėrėsi iš piktumo iš kai
lio. Jie sumeni A-

KAS GIRDĖTI UETUViy KOLONUOSE,čiai iš Lietuvos išveža, paskui 
paliepė kad lietuviams sugrą
žintų ir vokiečiai noroms ne- 
noroms turėjo sugrąžinti.

Tokiuo būdą iš Vokiečių 
Lietuvai teko daugiau šimto 
garvežių, apie 6.000 vagonų, 
apie 100 šarvuotų automobilių, 
kitokios įvairios amunicijos ir 
ginklų, apie 100 orlaivių. Tuos 
daiktus lietuviai pasidalino su 
latviais- taip kad lietuviams 
teko dvi dali, o latviams tre- 
v* čia.

Dar iš pirmiaus lietuviai tu
rėjo nuo vokiečių parandavo- 
ję kelis šimtus vagonų ir ke
lias dešimt garvežių, tai da- 
rąnt su vokiečiais derybas a- 
pie perėmimą viršminėtų daik
tų sutarta tą viską palikt Lie
tuvai, o nuomos kontrakto su
tartį panaikint. Tokiuo būdu 
sumušimas bermontininkų Lie- 
tuvai davė daug medžiaginės 
naudos.

Visiems buvo pranešta kad 
laike 24 valandų apleisti! ber
montininkus tie, kurie buvo 
prie jų prisidėję, bet dauge-

na vokiečių karininkai ir eina 
į vidų kur buvo Misijos nariai. 
Lietuvys kareivis, kurs stovė
jo ant sargybos jų neleidžia, 
klausia kad parodytų Lietu
vos Valdžios leidimą. Vokie- 
tys perpykęs išsitraukia re
volverį ir ant vietos nušauja 
lietuvį kareivį... Liūdnas tai 
nuotikis ir baisus, bet jis ati
darė alijantams akis ir parodė 
kad ir lietuvių pro-vokišku- 
mas taip-pat yra vien tik len
kų šmeižtas ir kvailas melas.

Alijantai pradėjo į. lietuvius 
jau visai kitaip žiūrėti.

Lenkai matydami kad nieko 
nepeša iš didelių pasaulio val
stybių Lietuvos pavergimo rei
kale, sugalvojo susidėti su 
latviais ir užpulti Lietuvą.

Jie latviams įkalbėjo kad 
lietuviai būk norį latvių Dvin- 
ską sau pasisavinti. Latviai 
pradėjo šiauštis, bet lenkai (_ 
pergreitai savo kvailumą ir j lis ponpalaikių to įsakymo ~ne- 
grobiškunfo nagučius latviams | paklausė, todėl jų dvarai bu- 
parodė. Jie savo Varsa vos 
laikraščiuose parašė kad be 
Rygos ir Liepojos Lenkija ne
galinti gyventi, kad tai jiems 
esą langas į jūres, kad Latvi
ja, tai Lenkijos provincija, o 
Vitebsko latviai esą tikri len
kai dėlto, kad jie esą katali
kai.

Tas latvius kaip karštu van
deniu apipylė ir latviai su lie
tuviais pradėjo' draugiškiau 
šnekėti ir derėtis.

Lietuviai paaiškino lat
viams kad jų Dvinsko prisisa
vinti nenori, bet norėjo jį lai
kinai paimti kaipo strateginį 
punktą kurs prieš bolševikus 
ir lenkus veikiant Lietuvos ka
riuomenei buvo pageidaujama 
turėti savo rankose.

Toliaus latviai norėjo atim
ti keletą miestelių priklausan
čių lietuviams dėlto kad tenai 
yra po keletą latvių randorių 
ir Mažeikius dėlto kad geležin
kelis iš Rygos į Liepoją eina 
per Mažeikius.

Bet dabar jau tie dalykai 
tam tikrų lietuvių ir latvių 
valdžių komisijų tvarkomi ir 
matomai kad su latviais bus 
susitarta draugiškai.

Tiesa, vokiečiai pirmutiniai 
pripažino Lietuvos neprigul
mybę ir ją pasauliui paskelbė, 
pirmutiniai diplomatinius ry
šius užmezgė prisiųsdami savo 
oficialį atstovą į Lietuvą ir 
priimdami Lietuvos atstovybę 
Berlyne, bet ištikrųjų jie ma
nė visai kitką. Jie čia neva 
geruoju gyvendami su lietu
viais sumanė po priedanga ru
sų generolų Bermonto-Avalo- 
vo sutverti stiprią vokiečių 
kariuomenę Lietuvoje ir su tos 
kariuomenės pagelba užimti 

’ Rygą ir Kauną, o kartu su tuo
mi Lietuvą ir Latviją.

Toje Bermonto Avalovo ka
riuomenėje buvo tik keli tūks
tančiai rusų belaisvių, o visa 
armija buvo tai geriausia vo
kiečių kariuomenė buvo jau 
užgruzdįta vakarų fronte.

Bet vokiečių išskaitliavimai 
nuėjo vėjais. Lietuviai ber
montininkams kad drožė per 
galvą, tai Berlynas iš sykio 
pajuto ir pradėjo! prašyti kad 
paleistų vokietėlius gyvus. 
Prižadėjo palikti lietuviams 
viską ką tik jie turi Lietuvoje 
kad tik gyvastį į Vokietiją iš
nešus.

Tiesa, rodosi juokinga, kad 
Bermontininkus mušant Ber
lynui skauda, bet tai buvo tik
ra teisybė.

Sumušimas Bermontininkų 
Lietuviams atsėjo nemažai 
kraujo ir gyvasčių mūsų jau
nos garbingos kariuomenės, 
nemažai brangių aukų, bet tas 
iškėlė Lietuvių vardą ir ali- 
iantai dar labiaus pradėjo su 
Lietuviais skaityties..,

____  j • • 1 • y « » •
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MONTELLO, MASS.

Liet. R. K. Mot. Są-gos 15-ta 
kp. surengė prakalbas, kurios įvy
ko 21 d. kovų. Kalbėjo pone O. 
Jankienė iš So. Bostono. Vakarą 
atidarė p-Įė O. Kašėtaitė ir pers
tatė to vakaro vedėja p-lę O. Ka- 
zekevieiutę, kuri išreiškus savo 
mintis paprašė kalbėti ponę O. 
Jankienę. Kalbėtoja plačiai aiš
kino Mot. Są-gos reikalingumą ir 
ragino prie jos prigulėti. Jos kal
ba visiems patiko. Prisirašė 12 
naujų narių. Daugiau tokių pa
sekmingų vakarų!

“Mirga scenoje.”
Mot. Są-gos 15-ta kp. surengė 

vakarą, kuris Įvyko balandžio 11 
d. So. Bostono artistai mėgėjai 
statė scenoje 
“Mirga”, 
gerai, 
vardų, 
nėti

istorišką veikalą 
Visi savo roles atliko 

Gaila, kad nesužinojau 
tad negaliu plačiau pami-

Sąjungiete.

vo konfiskuoti ir ta žemė dali
nama Lietuvos kareiviams, to
kios žemės yra apie 60.000 de
šimtinių.

Lietuviai su bolševikais ir 
tariasi kas-link taikos ir būk 
bolševikų valdžia pripažvstan- 
ti Lietuvai Vilnių ir Vilniaus 
guberniją ir Gardino, taip 
kaip lietuviai reikalauja. Lie
tuviai ir kariaudami su bolše
vikais juos tik išvijo iš Lietu
vos ir toliaus nėjo. Lietuviai 
tuomi parodė pasauliui kad jie 
tik rūpinasi apie savo žemę, o 
svetimų nenori užgrobinėti.

Dabar lieka lietuviams vie
nas neprietelis—lenkas. Lie
tuvos kariuomenė klausinėja 
su nekantrumu kada mums lei
site išmušt iš Lietuvos lenkus, 
bet valdžia vis norėtų su jais 
užbaigti dalykus derybų keliu 
dėlto, kad gaili savo žmonių 
žudyti karės laukuose. Jeigu 
nebus galima susitaikyti dery- 

■ bų keliais, tai žinoma kad Lie
tuvos kariuomenė, kuri su
pliekė bolševikus, sumalė vo
kiečių geležines divizijas, su- 
triuškįs ir ponų lenkų apdris
kusią kariuomenę.

Jau alijantai lenkams liepia 
su lietuivais tartis geruoju, 
bet lenkai dar vis savo fanabe
riją stato.

Palei Versalės sutarties kaip 
kurio punkto, Lenkija įeina 
Francijos globon, o Pabalti- 
jos kraštai su Lietuva Angli
jos globon. Lenkai norėdami 
pasisavinti Lietuvą kaip tik 
erzina Angliją, Francija užta
ria lenkus dėlto, kad Lenkijai 
yra sukimšusi savo daug mili
jardų paskolos, Anglijai neno
ri lysti į akį ir todėl pataria 
lenkams su lietuviais tartis 
gražiuoju. Francija bijo kad 
supykinus Angliją, toji nuo 
jos gali atsimesti,, o čia vokie
čiai stiprėja ir galėtų jai vėl 
išperti kailį.

Anglijai pravartu iš Lietu
vos tėmyti kas darosi rusuose, 
lenkuose ir vokiečiuose, todėl 
Anglija ir palaiko Lietuvos 
reikalavimus, tas jai yra ir po
litiškai ir bizniškai naudinga. 
Didžiosios pasaulio valstybės 
viską daro taip kaip joms yra 
naudingiau.

Nors lenkai kol kas už Lie
tuvius turi daugiau kariuome
nės, bet jie su visais aplinkui 
savo kaimynais piktu ir su 
bolševikais, ir su ukrainais, ir 
su čekais, ir su vokiečiais ir su 
lietuviais. Visuose frontuose 
turi laikyt skaitlingą kariuo
menę apsaugojimui rubežių ir 
tų žemių į kurias jie yra įsi- 
briovę. Dėlto jie į lietuvių 
frontą negali permesti skait
lingos kariuomenės ir yra spė
jama, kad pavasaryje bolševi
kai pradės lenkus vyt iš rusų 
žemių, tuomet ir iš Lietuvos 
•• r • nešdinties “do

NEW YORK CITY.
L. Vyčių 12 kuopa laikys 

mėnesinį susirinkimą bal. 26 
d. 8 vai. vakare bažnytinėj sa
lėj. Kviečiami visi nariai pri
būti, nes daug 
reikalų aptarti.

yra svarbių

AKRON,
Brandis.

OHIO.

Baland. 17 d. L. D. S. 64 
kuopa turėjo balių Zigler sve
tainėje. Svečių buvo daug, 
manoma bus pelno.

Šiose dienose Rodavičia su 
kun. Janusu lankėsi Baltimo- 
rėj varpų reikale dėl būsian
čios Lietuvių šv. Petro bažny
čios Akrone. Jiedu užėjo ir 
pas vietinį kleboną kun. J. 
Lietuvninką, kurio buvo sve
tingai priimti. Baltimorės lie
tuviai gali pasididžiuoti turė
dami tokią puikią bažnyčią ir 
taip gerb. kun. kleboną Lie
tuvninką.

Vietinė strytkarių kompani
ja užsakė naujų karų, bus pa
togesnis ir geresnis važinėji
mas.

Oras labai biaurus kuone 
kas diena lyja.

baltą vištą ir vyt ją iš Lietu
vos. Baigdamas kalbėjo apie 
L. L Sargus, kurie nepoilgo 
išvažiuoja į Lietuvą. Prašė su- 
mest kiek nors kelionei, pri- 
davimui jiems geresnio ūpo. 
Po prakalbos tam tikslui su
dėta $240.00. *

Antras kalbėjo kun. J. Ži
lius apie Lietuvos paskolą— 
pirkimą L. bonų. Gan gerai 
išaiškino kaikuriuos dalykus. 
Bet kam tie šlykštūs nudavi- 
mai, rankų ir burnos kreipi
mai, ciniški juokai, išnieki
nant tuos, kurie sudėjo stam
biausias aukas ir veikia su di
džiausiu pasišventimu dėl Lie
tuvos Respublikos. Ant galo 
išvadino priešais Lietuvos. Tai 
jau perdaug. Ir ne dvvai kad 
užbaigus kun. J. Žiliui kalbėti, 
publika, vietoje L. Bonus pirk
ti, pradėjo išeidinėti iš svetai
nės. Paliko tik tie, kurie no
rėjo išgirsti p. J. Vileišio kal
bą. Žinoma kai-kurie užsira
šė L. Bonų, bet ar tiek būtų 
užsirašę, jei ūpas nebūtų bu
vęs pagadvtas.

Šioje kolonijoje lietuviai su- 
aukavo tūkstančius dolerių 
Liet, neprigulmybei su mielu 
noru; gi dabar skolina Lietu
vai visai nesiskubindami.

Kun. J. Žiliuss sako: “Čia 
kokia tai negera atmosfera 
kad neprijaučiama Lietuvos 
paskolai”. Je, negera atmos
fera, bet ar ji kįla iš viršaus 
ar iš apačios. Ji kįla iš vir
šaus. Jei iš viršaus eitų gera 
atmosfera, tai pinigų būtų, 
kaip šieno.

Visų gerb. “Darbininko” 
skaitytojų prašome atsily
ginti už prenumeratą taip 
greit kaip tik gaunate para
ginimą. Būtų gerai, kad 
už prenumeratas atsilygin
tumėte nelaukdami paragi
nto, tuomi sutaupytumėte 
mūsų organizacijai per me
tus didelę sumą pinigų, ką 
galėtume įdėti prie pageri
nimo laikraščio.

Dabar-gi priseina net po 
du ir tris paraginimus siųs
ti iki prisirengia užsimokė
ti.

Popiero ir kitų spaustu
vei reikmenų kainos kas
dien kįla augštyn. Siunti
nėti laikraštį “Darbininką’ 
už dyką negalima. Todėl 
prašome užsimokėti prenu
meratą išanksto arba nors 

I tuoj aus gavę pirmą paragi
nimą. Neužsimokėjusiems 
laikraštį “Darbininką” su
laikysime tuoj aus po išsiun
timui pirmo paraginimo.

Tai-gi nelaukite nė die
nos, bet tuoj aus rašykite 
laišką ir su “money orde
riu”, čekiu arba registruo
tame laiške pinigais siųsk: 

“DARBININKAS”
244 W. Broadway

So. Boston 27, Mass.

Vieversis.

HARTFORD, CONN.

Maudis.

PHILADELPHIA, PA.

(Port Richmond)

18 d. balandžio antru kartu 
pas mus atsilankė Liet. Misija: 
p. J. Vileišis ir kun. J. Žilius; 
taip-gį nesenai sugrįžęs is Lie
tuvos Dr. J. Bielskis. Pirmas 
kalbėjo Dr. J. Bielskis apie sa
vo kelionę į Lietuvą, patirtus 
tėvynėje įspūdžius, lietuvių 
atsipeikėjimą ir džiaugsmą, 
kariuomenės narsumą, stebėti
ną tvarką ir kitokius džiugi
nančius ir malonius praneši
mus iš nepriklausomos Lietu
vos Respublikos. Taip-gi pa
sakojo, kad Lietuvos narsi ka
riuomenė rengiasi pešt lenkų

menė jiems parodys kaip jie 
tur bėgt iš svetimų žemių.

Abelnai viską suvedant į 
krūvą Lietuvos valdžios poli
tika yra tokia: Svetimų žemių 
nei turtų nenorime, bet savo 
brangios Lietuvos žemelės nei. 
vienos pėdos niekam neužleisi- 
me nors už tai ir kraują pri- 
seitų pralieti ir kariauti kad ir 
su pat galingiausiu pasaulio 
galiūnu—pavieniui arba net ir 
su visais kartu.

Tokia valdžįa, tokia ir kitų 
Lietuvos veikėjų ir turėt visų 
Lietuvos gyventojų politika ir 
nuomonė, ir Lietuva be abe
jo bus nepriklausoma nuo me
keno, neprigulminga ir lais
va.

Tai taip daug-maž kalbėjo 
gerbiamasai kun. dekanas Mi
ronas apie Lietuvos valdžios 
politiką, o ką kalbėjo apie e- 
konbminius Lietuvos reikalus, 

iu sekančiame “Darbi
oje-

18 bal. 1920 m. čionais įvy
ko L. D. S. Conn. apskričio su
važiavimas. Delegatų pribuvo 
22 ir trys svečiai, vienas iš jų 
buvo La Salette kolegijos mok
sleivis. Tai J. Vaitekūnas, 
kuriam buvo suteikta kaipo 
delegato balsas. Sesijos prasi
dėjo 1 vai. po piet ir traukėsi 
iki 6 vai. vakare. Sesijų vedė
jas buvo J. P. Totoraitis iš 
Waterbury, Conn. Viskas ė- 
jo tvarkoje kopuikiausiai. De
legatai visus iškeltus klausi
mus svarstė ramiai, be jokių 
ginčų ir užsikarščiavimų.

Sesijoms pasibaigus visi de
legatai nusifotografavo.

Visi delegatai buvo užkvies
ti per L. D. S. 6 kp. ant vaka
rėlio, kurį buvo parengus, 
kaipo dėl pagerbimo delegatų. 
Buvo sulošta veikalas “Gra
fas kaimiečio bernu”. Čion 
turiu pažymėti, kad aktoriai 
visi savo roles atliko kopui
kiausiai. Ir gan prijuokino pu
bliką savo nudavimais. Tarpe 
aktų buvo ir įvairių pamargi- 
nimų, kaip tai deklamacijų, 
dainų, kurias sudainavo vieti
nis šv. Cecilijos choras po va
dovyste P. Kamantauskos. 
Taip-gi kalbėjo P. Alekna iš 
Waterbury, Conn., LDS. Conn. 
apskr. pirm. Kalbėtojas savo 
kalboj kvietė visus rašytis prie 
L. D. S. Vėliaus atvyko p. A. 
Kneižis iš Boston, Mass., ku
ris sveikino visus hartfordie- 
čius ir išgyrė jų uolumą visa
me kame linkėdamas dar di
desnių pasekmių. Vakaras už
sibaigė Lietuvos himnu.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. J£- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas, 
284 5th St.,

So. Boston,
Vice-pirm. — 

J. Kavolinas,
63 Gold St., 

So. Boston,
Protokolų Rašt. —

J. Stukas,
542 6-th St., 

So. Boston,
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis,
140 Bowen St,

So. Boston,
Kasierius —

S. Gižius,
377 Broadway, 

So. Boston,
Maršalka —

F. Lukoševičius, 
405 7-th St.,

So. Boston, 
PRANEŠIMAS. 

Draugystės S. Š. Jėzaus se
kantis susirinkimas bus nedė
lioję 2 d. gegužės.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

I

B. M.

“Draugas” num. 92 pra
dėjo ' spauzdinti Lietuvos 
konstitucijos projektą, pa
gamintą mokslavyrio, socio
logo gerb. kun. Dr. Maliaus- 
ko. #

Išsirašykite iš “Darbinin
ko” laikraščių iš Lietuvos. 
Už dolarinę gausite 20 ekz., už 
50c. (šių skite stampom i s)

F. V. ^.7..

SV. JONO EVANGELISTO 
PAŽALPINES DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS. 

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

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

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

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

Kas. — Andr. Naudžiū as,
16 Vinfield St., S. B. 

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį k‘ ^vieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. I ton, 
Mass.

TONIKO IŠDIRBYSTĖt
Išdirbama visokios rū

šies toniką. Lietuviams 
parankiausia reikale krei
ptis pas mus, o mes duo
sime prielankų patarnavi
mą.

Mes apsiimam pristaty
ti toniką ir ice-cream (šal- 
takošę) ant balių ir kito
kių pramogų ir tXi už la
bai prieinamą kainą.

CAMBRIDGE 
BOTTLING CO., 

7 31 Fifth St,
Cambridge, Mass.

Tel. Cambridge 296-J.
J. MALINAUSKAS
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Lietuviam:
LIETUVIAI PIRKIT FARMAS (ŪKĖS), EIKIT TEN GYVENTI KUR PRAGYVENIMAS

PIGESNIS IR ORAS DĖL SVEIKATOS SVEIKESNIS, NESKURSKITE MIESTŲ KAMPUOSE.

YRA

J
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VINCENT A JENKINS 
(JANKAUSKAS)

4 V

Mes turime visokių farmų visose dalyse Naujos Anglijos, jų didumai nuo 1 akro iki 200 akrų, visokių kainų: pigių ir brangių. Nekurias galima nupirkti su keletos šim
tų dolerių inešimo. •
Lietuviai gyvendami toli nuo Boston’o gali kreiptis laiškais ir mes maloniai patamausim visokiuose reikaluose ypatiškai arba per laišką, nes ši Nejudinamo Turto ir Ap
draudimo (Real Estate ir Insurance) Agentūra yra viena iš didžiausių Naujoj Anglijoj.
Tai-gi Lietuviai kreipiktės į šią Agentūrą dėl visokių patarimų kas-link pirkimo farmų, namą arba apdraudimo savo rakandų arba namų.
Kurie ieškote pigių ir gerų farmų arba namų pirkti arba išmainyti, rašykite mums šiandiena ir mes jums atsiųsim savo katalogą, kuriame rasite visokių farmų ir namų, 
tokių kokių jūs per ilgą laiką ieškote.

Rašydami adresuokite:

VINCENT A. JENKINS
WEST BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

MiKII ARPMTAIi F- A- zaleskas—m. p. karbauskas—j. jakubaus kas muoįl RULll I Ali P J RŪTA—J. J. MARKŪNAS—C. L. HOLLAND.

TALBOT BUILDING 
TEL. SO. BOSTON 2341.
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KONCERTAS!

Nedėlioj

Balandžio

25 d.,

1920

z

Rengia

Pilnųjų
į

’ i

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

Mes ir šiems metams parūpinome puikių 
Pirmosios^ Komunijos PAVEIKSLŲ su at- 
spauzdintais tam tikrais žodžiais ir tuščiomis 
vietomis, kur galima užrašyti vardas, pavarde, 
vieta ir laikas ir parašui klebonui.

Gerb. Klebonams parduosime su didele nuo
laida.

Reikalaudami kreipkitės:

a
Į?

I

s

LIETUVIU RAKANDŲ KRAUTUVĖ
268 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Tel. So. Boston 839-W.
PARDUODAME RAKANDUS už gatavus pi

nigus arba ant išmokėjimo.
Turime nuosavą Auto-troką ir pristatome į vie

tą, o net ir į kitus miestus.
Taipgi perkraustome rakandus ir už labai pri

einamą kainą. Reikale kreipkitės virš pažymėtu 
adresu. ,

y

f

kuopa
/

*■

Blaivininkų

i

REIKALINGA

P-LĖ AL. NARINKEVICIUTĖ,
< GARSI NAUJOSIOS ANGLIJOS DAINININKĖ 

............................................ . ............. ■ ■ ■ ■ , , — -............... T , - 1 ■■ ■■■!■ ...................... ... ..

Municipal Salėj e
E. Broadway tarpe G ir H gatvių, South Boston, Mass. 

Pradžia 2-trą vai. po pietų. .*
t

NAUJAS “PERKŪNO” ANTRAŠAS
“Perkūno” Redakcija ir “Perkūno” Ben

drovės Administracija persikėlė iš Detroito 
Brooklynan. “Perkūnui” prenumeratas ir 
“Perkūno” Bendrovei serus siųskit šiuo antra
šu:

“PERKŪNAS”
222 South 9th St., Brooklyn, 'N. Y.«

REIKALINGA
DEŠIMT VYRŲ
Užmokestis gera. Nebūtinai 

reikalinga patyrimas. Atsišau
kite į

ROBERT BISHOP NFG CO.
187 W. 6-th St, So. Boston, Mass.

Šį puikų koncertą išpildys šv. Petro Bažnytinis Choras, vedamas p. M. Kar
bausko. Apart choro, dalyvaus šie solistai: J. Morkūnas, J. Varaitis ir D. Anta-V 
navičius; p-lės Ei Narinkaitė, S. Motiejūnaitė, E. Kohanskiutė ir K. Švagždžiutė. 
Pertraukose kalbės gerb. klebonas kun. K. Urbonavičiais, kun. J. J. Jakaitis ir P. 
Gudas. Programą ves A Kneižis.

Atsilankykit visi, nes p. M. Karbauskas senai rengiasi prie to taip puikaus 
koncerto. Ir kaip visi žinote, p. M. Karbauskas savo rengiamuose koncertuose 
visuomet publiką užganėdina. Todelei būsit užganėdir “ -- “

ĮŽANGA VISIEMS VIENOKIA: Ž5 CENTAI;

“Perkūno” prenumerata metams Amerikoje 
$1.50, Lietuvon $2.25. Užsisakykit “Perkūną” tuo
jau sau ir pasiuskit savo giminėms Lietuvoje. “Pe
ktinas” geriausias, linksmiausias ir naudingiausias 
laikraštis. Skaityk ką apie “Perkūną” rašo Lietu
vos piliečiai:

GERBIAMI TAUTIEČIAI: —
Labai prašyčiau Tamstą siuntinėti savo laikraš

tį “Perkūną”, nes man gavus Tamstą laikraštį iš 
kitą pasiskaityti, labai pasirodė indomus. Jei butą 
galima pinigus “Perkūnui” pasiąsti, kuoveikiaū- 
siai tai padaryčiau, bet iš Lietuvos pinigai užrube- 
žin nėra siunčiami. Nežinau kokiu budu galiu Tam
stoms atsilyginti už laikraštį.

Su pagarba A Katkauskas.

Taip-gi “Perkūnui” yra reikalingi smar
kūs agentai Geras uždarbis užtikrintas.

“PERKŪNAS
222 South 9th St, Bi

DEŠIMT MOTERIŲ
Užmokestis gera. Nebūtinai

reikalinga patyrimas. Atsišau
kite i

ROBERT BISHOP MFG CO
157 W. 6-th St,
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Darbai ir Kritika.
¥

*

Kairiosios partijos, dalyva- 
sios p. Sleževičiaus kabinete ir 
žodžiu ir raštu ir darbu atsi
dūrė aštrioje opozicijoje da- 

x bartiniam kabinetui. Per savo 
organus ir savo spausdintą žo
dį, jos prikiša p. Galvanaus
kio kabinetui, kadmis neturįs 
jokio pasitikėjimo krašte, kad 
jo kabineto politika esanti ne
aiški, vingiuota, kad finansų 
politika nesanti kraštui nau
dinga, kad vidus politika ne
dedanti pirmon vieton darbo 
žmonių reikalų — žodžiu sa
kant, kad šioji vyriausybė e- 
santi nedemokratinga.-

Toks girdas uoliai yra sklei
džiamas per visą šalį, per vi
sus visuomenės tarpus. Vary
damos tokią agitaciją kairio
sios srovės nejučiomis nusvyra 
dar į kairesnę pusę, negu jos 
pačios yra. Taip elgdamosios 
jos nepaduoda kritikai vieno 
ar kito žingsnioi vienoje ar ki
toje dabartiniojo kabineto 
darbų plano šakoje, bet pasi- j 

tenkina insinuacijomis, t. y. ] 
paskalomis, skleidžiamomis iš : 
rusų pasisavintu būdu. ;

. Tiesa, šiuo metu, kada Lie- 1 
tuva tik dar metasi į valsty- : 
bę, šiokia ar tokia jos vyriau
sybė negali būti idealinga, ’ 
stipri, bet iš to neišeina, kad 1 
jos darbų kritika iš vienos ar , 
iš antros pusės daroma būtų be ' 
pagrindo, t. v., kad nebūtų 
tiksliai nurodoma, kas yra blo
gai padaryta ir kaip reiktų 
padaryti geriau. Katras kabi
netas geresnis, ar buvusis p. 
Sleževičiaus ar dabartinis p. 
Galvanauskio ar, pagaliaus, 
abu tokiuo, galima spręsti tik 
juodu sulyginus ir atsiminus 
jų susidarymo istoriją. Taigi, 
neišsemdami visiškai to klau
simo ir pamėginsime juodu ke
liais brūkšniais palyginti.

P. Galvanausko kabinetas, 
toks koks jis yra, susidarė dėl 
tos priežasties, kad anuo lai
ku kitoks ir nebegalėjo susida
ryti. Kabineto p. Sleževičiaus 
niekas negriovė — jis pats sa
vaime iširo. Valstybės Tary
ba, kuri vaduodamos pamati
niais laikinosios konstitucijos 
dėsniais, viena ir tegalėjo pa
reikšti anam kabinetui pasiti
kėjimo ar nepasitikėjimo žodį, 
nebuvo# nei vieno karto sušau
kta. Nesirinko ji dėl to, kad 
kairiosios partijos, siųsdamos 
kabinetan savo žmones, pareiš
kė pasiliksiančios tik tol kabi
nete, kol nebus šaukiama Ta
ryba. Vadinasi, kairiosios par
tijos tuo reikalavimu pabrėžė, 
kad jos nepripažįstančios Ta
rybos atstovybės ir kadangi 
kitos atstovybės jokios nebu
vo, tai bevelyjo vaduotis vien 
savo partijų nurodymais. To- 
kiup būdu Tarybos veikimą p. 
Sleževičiaus kabinetas fakti
nai buvo suparaližavęs, jos gi 
vietą buvo užėmusi lyg parti
jų direktorija. Partijos, daly
vavusios kabinete ir turėjusios 
savo spaudos organus nelaikė 
galimu daiktu kritikuoti jų pa
čių sutartą kabinetą; priešin
gai, jos teisino jį kur ir kiek 
galėdamos. Tokiu būdu, žiū
rint iš šalies buvo įspūdžio, ta
rytum visi juo patenkinti. 
Vien murmėjimo opozicija gir
dėti buvo visur. Ir išėjo taip,, 
tarytum visos partijos buvo 
patenkintos savo kabinetu, o 
visuomenė nepatenkinta. Gi 
niekas plačiau nežinojo, kokie 
vyriausybės planai finansų, vi
daus, užsienio politikoje ir tt. 
Tik labai dažnai ir visur bū
davo matyti viso, kabineto pa
sirašytus atsišaukimus į viąuo- 
menę, kad ji gelbėtų, padėtų, 
šelptų vyriausybę.

Kur gi rštikrųjų kabinetas 
vedė šalį ir kuriais principais 
vadavosi. Į tą klausimą pilnai 
tegalima būtų atsakyti plačiai 
atsiminus ir perkračius jo dar
bus. Čia pasitenkinsime tik
tai svarbesniais ano- kabineto 
planais. Kaip kiekvienoje val
stybėje teip ir >

lies gyvybė yra jos lėšos, va
dinamieji finansai. Kokį gi, 
čia buvo p. Sleževičiaus kabi
neto politika? — Gyventi pa
skola, pasiskolinti pinigų kad 
ir labai brąngia kaina, vis tiek 
iš kur: iš Vokietijoš^-Švedijos, 
Danijos, Anglijos,’ žodžiu sa
kant vis tiek iš ko, by tik kas 
duos. Paskolos reikalu, saky
sime, tuojaus susidarius kabi
netui finansų ministeris išsėdė
jo Berlyne net 5 savaites ir iš 
viso, rodos, jis Berlyne dau
giau ne Kaune sėdėjo, bet de
ja, be gerų rezultatų. Tiesa, 
jam pasisekė gauti penkių mi
lijonų paskolą, kuri jau dabar 
atsiėjo Lietuvos Valstybei 
daugiau ne trigubai.

Kita — Prekybos ir Pramo
nės ministerija, ta finansų mi
nisterijos sesuo, rodos buvo 
neatsargumo atžvilgiu dar 
pranešesnė: ji “nacionalizavo 
prekybą”,kitaip sakant, užuot 
užsiėmus prekybos tvarkymu, 
ji pati pavirto prekybos įstai
ga ir kadangi nemokėjo pre
kiauti (kas jai teisybę sakius, 
ir neleistina buvo daryti!) vėl 
pridirbo valstybei "milijonus 
nuostolių, kuriuos gal kada 
apskaitys žingeidus istorikas, 
besirausdamas po tos ministe
rijos arkyvą.

Kaip gi buvo su užsienių po
litika? Čia reikia pažymėti, 
kad faktinai tai politikai buvo 
du ministerių: užsienių reika
lų ministeris — prof. Voldema
ras, kuris, kaipo mūsų taikos 
delegacijos pirmininkas dirbo 
Paryžiuje ir antras — pats mi
nisteris pirmininkas p. Sleževi
čius Kaune. Ir dėlto, kiek ro
do Paryžiaus ir Kauno doku
mentai tuo metu buvo ir dvi 
užsienio politikos: Paryžiaus 
politikos spinduliai ėjo į Lon
doną, AVashingtoną, Rymą, 
Versaliu, o iš Kauno spindu
liai ėjo kartais tuo pat keliu, 
bet dažniausiai į Berlyną. To
dėl ir pačiam kabinetui pasiro
dydavo labai dažnai keista kas 
daryti: ar vis prieš Berlyną 
kontredansą šokti (taigi lauk
ti iš ten pinigų iki paskutinio
sios kabineto dienos), ar užuo
lanka per Kopenhagą tiesiog iš 
Londono svarų sterlingų pa
prašyti.

Bet taip bepolitikaudamas 
kabinetas pasijuto beesąs ne
tiktai be pinigų, bet pagaliaus 
pamatė, kad už du mėnesiu 
nei kariuomenei nei valdinin
kams nei rekvizicijoms pini
gai neišmokėti. Ir iš kur be
mokės? Tas šimtas milijonų, 
kuriuos pirmasis (dešinysis) 
kabinetas yra išgavęs iš Vo
kietijos, paskesniųjų kabine
tų visas buvo suvartotas! — 
Kabineto laimei iškilo1 aikštėn 
P. O. W. byla, kuri davė jam 
progos pasirodyti didžiausiu 
patriotu.

Po to kabinetas galėjo dar 
vilkti 3 savaites. Bet pačios 
partijos pradėjo neberimti, 
kaip reikės gyventi toliau be 
pinigų ir todėl ėmė kilti gin
čų, dėl principų. Patys kai
rieji jau dėl tų “principų” mė
gino nebevaikščioti į kabineto 
posėdžius. Beje dar kokiem 
dviem mėnesiam prieš tai ka
binetas susiprato, kad 13 mi
nisterijų tokiai mažai Lietuvai 
bene perdaug. Bet galų gale 
jokiu būdu negalėjo susitarti, 
kuriems išeiti iš kabineto, ku
riems palikti. Daugiausia var
žėsi, rodos, finansų ministe
ris su pramonės ir prekybos 
ministerių.

Pagaliaus, pasinaudojęs tuo, 
kad prof. Voldemaras, kurio 
padėjimas kabinete dėl jo įsa
kymų atmainymo pasidarė vi
sai nebegalimas, pasidavė di
misijom, ministeris pirminin- 

i kas, susitaręs su kitais kairiai
siais, pareikalavo ir iš savo pu
sės, kad prof. Voldemaras, 
Pažangos partijos žmogus, bū
tinai išstotų iš kabineto. P. 
Sleževičiui rodėsi, kad mo
mentas toks, jog su Pažangos 
partija nebereikia skaitytis, gi 
Pažangos ministerihms pasiro-

dė, kad per atsakominga būtų 
prieš savo šalį ilgiau bepalik- 
ti kabinete nepareiškus savo 
nusistatymo politikoje. Taigi 
Pažangu, padavusi savo credo 
ministenui pirmininkui pa
reiškė išstojanti iš kabineto. 
Kabinete bepaliko 4 partijos. 
Bet partijų sutartimi kabinetą 
darant jis dar galėjo gyvuoti, 
nes tik dviejų partijų ministe- 
riams atsistatydinus kabinetas 
irsta. Ir p. Sleževičius nenusi
minė — jis panorėjo kabinetą 
rekonstruoti ta sąlyga, kad į 
jį įeitų p. Galvanauskis ir p. 
Tūbelis. Bet tuodu nesutiko* 
nurodę motyvus, kad jie už 
taip sudaromo kabineto dar
bus neapsiimu apsakyti. Be to 
social-demokratai pranešė, kad 
po 3-jų mėnesių būsianti jų 
partijos konferencija, kuri 
vistiek sarto partijos ministe- 
rius iš kabineto atšauksianti 
(prieš Steigamąjį Seimą—kad 
nenešti atsakomybės). Tuomet 
visas kabinetas, pareiškus p. 
Sleževičiui, kad jis nebesiimąs 
kabineto sudaryti atsistatydi
no. Tada Valstybės Preziden
tas rado tinkamu pakviesti p. 
Galvanauskj naują — ne parti
jų, bet* darbo kabinetą suda
ryti, tečiau kviečiant ministe- 
rius iš visų partijų. Preziden
tas nebenorėjo sutikti pavesti 
daryti kabinetą partijų susita-

V

Galvanauskiui teko sudaryti 
kabinetą tik iš tų, iš kurių jis 
dabar yra sudarytas — taigi 
dabartinis kabinetas yra bute- 
nybė. Į jį įstojo žmonės, ku
rie juto vien priedermę prieš 
sąvo šalį imti arft savęs tokia 
atsakomybę: Valstybės iždas 
nevien buvo tuščias, bet jis tu
rėjo skolų 2-jų 3-jų mėnesų.
’ Gal po to trumpo paaiškini
mo bus suprantama, kodėl kai
rieji nesiėmė savo laiku suda
ryti kabineto, kad ir iš vienų 
kairiųjų.

Kitą kartą pakalbėsime, 
kaip pavyko p. Galvanauskio 
kabinetui išbristi iš sunkaus 
jam pavesto uždavinio.,

St. K

rimų pamatais, viena, dėlto,, 
kad sugriuvęs kabinetas kaip 
tik parodė, kad tokie pamatai 
nebegalimi, antra, ir tai svar
biausia, dėlto, kad dviem kon
stitucijom — Valstybės Konsti
tucija, ir partijų sutartimi, ku
rios viena kitai prieštarauja 
vaduoties neleistina. Gana bu
vo vieno tokio bandymo pri
traukti prie valstybinio darbo, 
net prieš konstituciją, visas 
“visuomenės srovesVieną, 
be gi, turėjo ir gerą tas ban
dymas rezultatą — tai mūsų 
partijų suvalstybinimas, tai iš- 
dirbimas vienos visiems bend
ros Lietuvos nepriklausomy
bės platformos, ant kurios 
kietai stovėjo ir p. Sleževičiaus 
kabinetas. Bet statymas pir
mon galvon partijų reikalų ir 
organizacijos stoka pražudė 
visą darbą ir parodė partijų 
sutarties principo klaidingu
mą.

P. Galvanauskis, apsiėmęs., > Eilės pritaikintos sulyg Šių 
Prezidento duotais nurody
mais sudaryti kabinetą, kvie
tė į jį žmones iš visų partijų, 
neaplenkdamas nei vienos: p. 
p.‘ Kairį iš social-demokratų, 
Sleževičių ir Vileišį iš soc.- 
liaudininkų, Leoną — iš San
taros. Vieni griežtai atsisakė 
neisią į mišrų kabinetą, kiti 
pareiškė eitų, bet kad jų par
tijos neleidžiančios... Todėl p.

(“Tauta”)

VĖLIAUSIOS LAIDOS 
LAIŠKAMS POPIERŲ SU 

EILĖMIS IR KONVER
TŲ.

A ’v*.

dienų. Tinka visiems: tė
vams, broliams, seserims, gi
minėms ir pažįstamiems. 
Parduodame 1 tuziną popie- 

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

100 popierų ir 100 konvertų 
nž.............$2.00

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

1000 popierų ir 1000 
konvertų 

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

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

“DARBININKAS”, 
242-244 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

AL. ffiŽELLU 60.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str„ 
Chicago, UI

7 SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO.
“Darbininko” Knygyne ga

limą 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
ta* šalia.

“DARBININKAS,” i 
244 W. Broadway,

* So. Boston, Mass.

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

•v

Juozas Zupkauskis

ŠIŲSKITJZ knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs
kite laiškinės popieros ir 
konvertų.

Šiuomi turiu už garbę kviesti savo draugus ir pa
žįstamus prie atidarymo pavasarinio išpardavimo nauji: 
siūtų 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.

JOSEPH ZUPKAUSKIS,
Sąryšyje su

S. H. Harrison Co., 662-672 Washington St.

X X XX XX 
t
X XX X X t v

i Į Sutverta ir inkorporuo- 
į I ta ant $50.000 kapitalo 
« Rūbsiuvių Bendrovė. 
S Visi kriaučiai ir_____
« vių vedėjai malonėkite at- 
j! sišaukti kad, išvien ben- 
! I dromis spėkomis sukėlus 
1Į kapitalą ir protiškas jie- 
Igas uždėjimui dirbtuvių 

čionai ir Lietuvoje.

Rašykit:— 
AMERICAN EAGLE 

_ MFG. CO. INC.
J 454 Broadway, 
3’

ir dirbtu- !; 
H 
i!

R.

So. Boston, Mass.

i! 
i! 
i: 
i! 
i! 
i! 
į!
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tstg^iskjl apysaka iš Jėzaus Kristaus laikų.
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 
apie šimtą įvairių paveikslėlių.

. KAS JOJE YKA?
Joje rasi aprašymą atsitikimų iš senovės laikų prieš V. Jė

zaus užgimimą. Tolinus 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 vedė į nukryžiavimo vietą Bal
tazarą, Esterą ir du Galiliečiu.

Mes kiekvienam “DARBININKO” skaitytojui pasiūlome 
tą knygą įsigyti, nes kainuoja tik $1.50 ir užtikrinam, kad 
būsite užganėdinti ir dar savo draugams patarsite nusipirk
ti.

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

arba registruotame laiške šiuo adresu:

“DARBININKAS,”
242-244 W. Broadway, So. Boston, 27, Mass.

f

AR JAU GAVAI GRAŽIAUSI PASAULYJE f
KALENDORIŲ? f

X X X x X X T T XX X X❖ 
tX X X X X ❖

____  X

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

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

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

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

T
XXXX fXXXXT tXXXX
T

XX
Tt t X X X X X X X X X f

/
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AR SKAITOTE “MOKSLEIVĮ”?
Galima gaut pas: 

KUN. JULIŲ ČAPLIKĄ,
41 PROVIDENCE ST., 

WORCESTER, 'MASS.

244 W.
South

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

Jų kainos: 12.50, 
$3, $3.50, $4, $5 ir

gausi Lietuvos ž«m- 
lapį dykai.

Arba'pas:
KUN. P. JUSKAITĮ,

40 YORK STREET,
CAMBRIDGE, MASt$

Kaina metams Amrrikoje $1.50; Lietuvoje—2.25. V

UŽLAIKAU ČEVERYKUS DĖL VYRŲ IR VAIKĮ! 
PIGIUS, GERUS, NAUJUS.

* *
Užlaikau naujausios mados čeverykus. Neužmirški

te užeiti ir persitikrinti kokius geros čeverykus 
galit gauti.

Taisau visokius čeverykus: vyrų, moterų ir 
vaikų. Padarau iš senų beveik naujus. Gali vaik
ščioti kaip kad su naujais. Padarau stipriai ir ge
rai ir pigiai. Užeikite dėl persitikrinimo. Visiems 
patogi užeiga, arti Lietuvių Svetainės.

******

Nuga-Tone
Pasekme po 2$ diena



DARBININKAS
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(“Kariškių Žodis”)
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BOSTON 27 MASS
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Californijoj atsirado di
delis pritarimas overallsų. 
madai. San Francisco Exa- 
miner redaktoriai puikauja 
overallsuose.

“Talka”( yra mėnraštis ir 
kainuoja 25c. ekz. Agentai 
gali gauti platinimui. JJd 
Išsiunčiame tą pat. dieną, 
kada užsakymas ateina.

LD.S. CENTRO VALDYBOS 
„ ANTRASAI

Jeigu siųstos ^nygos negautų—mes atsakome. 

Tą progą duosime tik iki Balandžio 30 š. m.
I

Pasiskubinkite užsakyti tuojaus.

1

I■■i

Ar mes patys valdysimčs, 
ar kitų busim valdomi?

Ne kartą matei, kaip muse
lės dūzgia, žaidžia saulės spin-. 
dūliuos, o kur iš plyšio ar iš 
po lapo tyko jas nutverti gro
bimas voras. Jisai patykojęs, 
pagalvojęs pradeda pinti savo 
tinklą. Gudriai moka jis jį nu
megzti. Z

Iš tolo muselėms tas tinklas 
atrodo, lyg blizgantis, saulės 
spinduliuose paskendęs lapelis, 
kame galima būtų patogiai pa- 
tūnoti, Saulutės šilumoje pasi
šildyt.

Bet vos tik prisiartins prie 
tų monų kokia neatsargi muse
lė, voras kaip šoks ir pagau
na jas į savo nagus. Zirbia ne
laiminga muselė, spardosi iš 
karto, burzda kiek gali, o vo
ras tik pina tik pina ją į savo 
voratinklius, kad muselė nei 
kojų nei sparnelių pajudinti 
negalėtų. Tada tik voras tik
ras, kad jo auka neištrūks ir 
iš lengvo ima gerti muselės sy
vus. ..

Deja, taip atsitinka ne tik 
su musėmis ir vorais. Žmonių 
tarpe yra tokių, kas moka dar 
gudresnius tiklus už pačius vo
rus nuregzti savo aukoms su
čiupti. Tokiems vorams iš 
žmonių rūpi kitus žmones į sa
vo pinkles pagauti, juos su
pančioti, kad paskui galima 
būtų juos čiulpti.

Tokių vorų, žmogaus išvaiz
dą turinčių, yra ir Lietuvoje. 
Paskutiniu laiku jų ypač daug 
lando mūsų kariuomenėje, ka
me jie mėgina savo voratink
lius įsitaisyti, kad gaudyti ne
atsargesnius ar mažiau susi
pratusius kariškius.

2. Delko tokių vorų dabar tori 
daug atsirasti?

Tų vorų kasdien vis dau
giau. Bet visai ne dėl to, kad 
dabar pavasaris ir pradeda at
sirasti visokių vabzdžių. Ne, 
kad dabar ir ruduo būtų, vis- 
tiek šie vorai daugintūsi. Šie 
vorai, tikru vardu juos vadi
nant, yra bolševikų ar lenkų 
agentai, gaudo jie ne muses, 
o Lietuvos sodiečius, darbinin
kus; ypač mėgsta kariškius. 
Atsirado jie dėlto, kad Lietu
voje neužilgo turi susirinkti 
Steigiamasai Seimas, kuris vi
sų žmonių išrinktas, ir būš vy
riausias ir galutinis Lietuvos 
valdovas.

3. Kokias pinkles pina 
tie vorai?

Kai kas mano, kad jeigu kas 
yra^bolševįku, tai jis. atėjęs ir 
sakys:

Mes, bolševikai, norim Lie
tuvą prie Rusijos prijungti, 
norim į Lietuvą pargabenti ru
sų činauninkų, šiandien komi
sarais vadinamų, norim dvarų 
žemes burlokams išdalinti.

Ne, nė vienas bolševikas taip 
nesakys. Kur tada atsirastų 
toks beprotis, kad jo klausy
tų!

Arba, gal kas mano, kad 
persirengęs lenkų legiomnkas 
atvirai pasisakys, kad jis atė
jo Varšavos ponų papirktas 
arba jieihs aklai atsidavęs, kad 
jis nori iš mūsų gražios lais- 
vos Lietuvos lenkų pastumdė
lę padaryti, baudžiavą įvesti. 
Tokių atvirumų iš jų neišgir
site.

Kaip voras, kada jis nori 
musę pagauti, nurezgįa tinklą, 
kad musė pati į jį tupia, taip 
ir šie bolševikų ir lenkų vorai 
moka taip gražiai savo tikins 
nudailinti, kad žmogus pats 
save susi pančioja.

Šie vorai apsimeta mūsų di
džiausiais^ draugais. _ Jų kal
bų klausant rodosi, kad jeigu 
i M voratinklius atsisėstum,

Savo darbui vaisingai vary
ti, bolševikai ir lenkai uoliai 
renka visa, kas yra Lietuvoj 
negera, paskui dešimt kartų 
tiek prideda iš savo galvos ir 
išeina visai gera baidyklė, ne
susipratėliams ir lengvati
kiams baidyti. Mat jie vieną 
kartą nori pasirodyti, būk 
jiems rūpi Lietuvoj gyvenimas 
sutvarkyti, kitą kartą, tai net 
padėti mūsų nepriklausomai 
valstybei kurtis, kodėl neduoti 
gražių prižadų, jei jos nieko 
nekaštuoja. Iš tikrųjų jie ren
ka mūsų klaidas ne tam, kad 
jas taisyti, o tam, kad greičiau 
akis apdumti ir nesusipratu
sius piliečius’ į savo voratink
lius įpainioti.

— Ana ka, — pasakoja tie 
agitatoriai net putodami. — 
Žiūrėkit, veizdėkit: jūsų val
džia vokiečių pastatyta, ji vo
kiečiams parsidavusi. Juk vi
sa Lietuvos valdžia prie vokie
čių prasidėjo, susidarė vokie
čiams leidus.

Taip, bet kodėl šie vilkai a- 
vinėlių kailiuose nepasako, 
kad vokiečiai leido mūsų val
džiai darytis, nes jie prie tų 
aplinkybių buvo priversti; ko
dėl jie nepasako, kad ne vien 
Lietuvoj tuomet tas buvo; ko
dėl nepasako, kiek tai kliūčių, 
kiek varžymų ta valdžia iš vo
kiečių turėjo pakelti besidary
dama; kodėl jie gudriai nutyli 
Radviliškį, kur vokiečių lieka
nos gavo tokį smūgį iš mūs ka- 
lavijos; kodėl jie tyli, kad Ma
žoji Lietuva (teisybė, Santar
vei padedant) vokiečiams iš 
nagų plėšte plėšiama.

Ir ko neišmislioja, kaip ne
dergia tie vorai visos mūsų 
tvarkos! Visa ir išpasakoti 
sunku! Bet vieni jų nė žode
lio nepaminės, kad pas bolše
vikus kareiviai vos kąsnelį 
duonos gauna, kad apiplyšę 
vaikščioja, kad risoki rinki
mai veikiančiojoj bolševikų ar
mijoj jau seniai panaikinti, 
kad komisarai po senovei dau
žo ir šaudo kareivius, nė kiek 
neblogiau, kaip caro činau- 
ninkai tai darydavo; kiti tyli 
kad Varšavos valdžia štai vėl 
išplėšė 20 nuoš. žemės iš žmo
nių rankų, kad ten žmonės jau 
griūva, nepakeldami sunkaus 
mokesčių bei valstybinės sko
los jungo, kad visa valdžia ten 
ištikrųjų ponų rankose ir tt.

Taip tai tie vilkai lapės uo
degomis kiekvieną mūsų klai
dą nurodo, bet nė žodžio ne
prasitars, kas dedasi bolševi- 
kijoj, ką žmonės pakelia Len
kijoj.

• Bet ne vien pas mus tų vo
rų priviso. Ji prirista visur, 
kur tik gyvenimas naujai ku
riasi, kur žmonėms geresnis 
rytojus nušvysta. Štai Estoni- 
joje, kuri yra į šiaurę nuo Lie
tuvos tuojau už Latvijos, Stei
giamasai Seimas rinkosi žie
mą, kada šalta buvo, o ir tai 
vorų buvo pilna. Jie ten kėlė 
riaušes, rėkavo, šūkavo, bet 
estai apsižiūrėjo laiku* ir išnai
kino visus! Mato tie vorai, 
kad ir Lietuvoje galas jiems 
ateiti gali tai ir pradėjo taip 
uoliai savo tinklus pinti.

Bolševikams ir jų vorams y- 
ra labai baisus Steigiamasai 
Seimas, nes jie žino, kad, jei
gu Steigamasai Seimas susi
rinks, tai Lietuvoje bus ne ru
sų komisarų, ne lenkų, bet 
tikra žmonių valdžia. Lietu
va niekados tada negrįž Rusi
jai. Jau bolševikai įsitikino, 
kad Estonijoj arba Suomijoj, 

i kaip tik susirinko Steigiama- 
! sai Seimas, tai pasidarė tokia 
valdžia, kokios risi geros va- 

i lios žmonės norėjo, o komisa- 
. rai ir ponai net nosių parodyti 
negali.

į Lietuvai tapus nepriklauso-

kietijos per Lietuvą' pirkti ir 
parduoti Mūsų šalis greitai 
praturtėtų, gerų uždarbių vi
si turėtų, greitai'gal geriau, 
kaip prieš karą, gyventų. 
Gaila rusams' paleisti iš savo 
nagų Lietuvą! Mato, kad da
bar patys lietuviai valdysis, 
nereiks rusams komisarams, 
činauninkams ur kaip ten juos 
pavadinti, algų mokėti, ne
plauks Lietuvos pinigėliai į 
Rusiją ir'rusų kišenes, o lik
sis mūsų krašte !

Lenkams mūsų Steigiamasai 
Seimas yra dar baisesnis. Len
kai turi daug Lietuvos žemių 
užėmę, kurias labai -nogėtų 
sau pasilaikyti Net mūsų so
stinę Vilnių lenkai turi užgro
bę ir sakosi mums neatiduosią. 
Kai Lietuvoj įvyks Steigiama
sai Seimas, tai visos valstybės 
pripažins mūsų nepriklauso1- 
mybę, ir lenkams jokiu būdu 
neteks tų Lietuvos plotų, ku
riuos jie dabar turi užėmę.

Bet tai dar ne viskas. Len
kams nemažiau rūpi Lietuvos 
dvarai. Lenkai turi Lietuvo
je tiek žemės, kiek ir spdie- 
v* _ • ciai.

Steigiamasai Seimas beabe- 
jo tuos dvarus padalys kaiku- 
riems mūsų kariškiams ir be
žemiams. O kai tik išsmuks 
dvarai iš lenkų rankų, išsmuks 
ir lenkų įtaka Lietuvoje ir ne
galės tada lenkai mūsų “bro
liais” dėtis, kad čia žuvelių 
sau gaudyti.

Šitas dalykas yra lenkams 
baisiausias. Dėlto jiems bai
sus ir Steigiamas Seimas. 
Lenkai ir bolševikai, kad ir ne 
susidėję, bet iš vieno pina gud
riausius tinklus, kaip suvilio
ti mūsų žmones, kaip juos į- 
painioti į savo voratinklius ir 
neduoti Steigiamajam Seimui 
susirinkti.

O ką kalbėti apie lenkų tvar
ką! Jau mes fronte gana ge
rai matome, kad pas lenkus ir 
su valgiu ir drabužiais daug 
kartų blogiau negu pas mus! O 
koks biaurus1 karininkų su ka
reiviais apsiėjimas! Gaila, kad 
ne visi tai matė. Tai bent pa
mylėtų lenkus!

4. Avies kailius numetę.
Jie* jau nusimetė avies kai

lius, jau spėjo parodyti vilko 
nasrus, darydami š. m. vasar. 
22-23 d. kariuomenės sumiši
mą Kauno įguloj. Ir kas pa
sirodė?! Beveik vieni lenkai ir 
iš Rusijos atkeliavę agitatoriai 
tai darė. Vien pavardes pa
skaitę, rasime,' kad tai sveti
mųjų vorų darbas, Stanislav 
Geeevič, Jerzy Liutkevič, Ne
makščių bajoras Vizgirdas, 
Kušner, Ivaškerič, Girdon, 
Ziberman, Glass, Zefer Vulf, 
visa virtynė kitų jiems pana
šių, atvykusių į Lietuvą, ko*-' 
misarais likti ir keli prie jų 
prisišlieję lietuviai. Daugu
ma jų net lietuviškai susikal
bėti nemokėjo ar nenorėjo. 
Juk Artilerijos pulke per su
mišimą jauteisi tartum Rusi
joj. Vien rusų kalba skambė
jo, visi riaušininkų dokumen
tai, protokolai ir tt. rusų kal
ba rašyti; kareiviai buvo ver- 
čiami-rusų kalba kalbėti, o vie
nas kareivis gavo buože per 
galvą už -tai, kad pasisakė, mo
kąs tik lietuviškai.

Matot, kaip'gražiai čia su
gyveno rusų bolševikai su len
kais, nors šiaip sakosi didžiau
siais priešais esą. Mat rusams 
rūpi Lietuva prie Maskvos pri-- 
jungti, o lenkai įgerai numano, 
kad Lietuvoj visuomet jų vir
šus bus, jei tik Lietuvos val
džia ne lietuvių rankose bus.

Tbdel tos pačios rūšies len
kai, kurie mėgino rugpiūtį pa
daryti lenkų sukilimą, vasarį 
prisišilėjo prie bolševikų riau
šių. Kad tik ne lietuviai Lie
tuvą valdytų.

O yra dar tikri} žinių, kad 
prie tų nelemtųjų riaušių bu
vo prisidėjusių ir vokiečių. 
Daug jų buvo slaptai į Kauną 
atvykę/ Tik galando savo 1

nūs suleisti, bet sukilimui ne
pavykus, tą pačią dieną jie iš
dūmė Vokietijon.

O kada reikėjo sumišimą da
ryti, tai visi tie agitatoriai vis 
savaip savo kromelį gyrė. Vie
pi jų sakėsi darbininkų atsto
vais esą ir nori prieš ponų val
džią kariauti, kiti, kad Lie
tuvos valdžia esanti vokie
čiams parsidavusi, kiti buvo 
labai susirūpinę kareivių vai-

Zgiu, algomis ir tt.
Graži kompanija, ką?

, 5. Į praeitį žvilgterėjus.
Kada pirmą kartą Lietuva 

savo nepriklausomybę prara
do, tai ją prarado dėl lenkams 
parsidavusio karaliaus Jogai
los suktybių ir lenkų ponų ža
bangų. .

Kada pirmą kartą mirė lie
tuvis už savo Tėvynės laisvę 
už spaudą, už nepriklausomy
bę—tai jis mirė Sibire nuo ru
sų kazokų nagaikos ir rusų 
šnipo kulkos.

i

Kada pirmas jau atgimusios 
Lietuvos kareivis stojo į kovą, 
tai jis krito nuo kulkos bolše
viko, atėjusio mus plėšti, vėl 
muš prie Rusijos grąžinti.

Jei mes dąbar negalime grįž
ti prie savo arklo, negalime ra
miai savo kasdieninį darbą 
dirbti, o turime šautuvu ran
koje sergėti Lietuvos žemę^— 
,tai dėlto, kad lenkas jau įsi
veržė į Lietuvą, jau nori mus 
pavergti ir grąžinti baudžiavą.

Kada mes norime sušaukti 
Steigiamąjį Seimą, padaryti 
tikrai žmonių valdžią, sustip
rinti nepriklausomybę—tie pa
tys lenkai ir bolševikai bando 
mūsų Seimą sugriauti, bando' 
grąžinti baudžiavą bei senąją 
verguvę.

Bet nejaugi šį kartą pavyks 
jiems tai padaryti?! Tai pri
klausys nuo mūsų pačių: jeigu 
mes jų klausysime, tai gali 
jiems jų pikti norai ir pavykti, 
o jei neklausysime—tai susi
lauksime tikros laisvės, atgau
sime ir sustiprinsime Lietuvos 
nepriklausomybę, pagerinsime 
visų darbo žmonių gyvenimą.

Dvasiškas Vadovas —
Kun. F. Kemėšis, 

381 Westminster Avė., ~ 
Detroit, Mich.

Pirmininką^ — 
Pranas Virak’s, 

244 W. Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Vinft-PirmininkS —
M. Žukauskaitė,

1 Grime St., 
So. Boston, Mass.

Sekretorius —
A F. Kneižis, ' 

244 W.z Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas — 
Jonas Glineckis, 

277 Silver St., 
So. Boston, Mass.

Iždo Globėjai —
Ona Jankienė, 

1428 Columbia Road, 
So. Boston, Mass.

B. MoTkaitė,
145 Main St., 

Athol, Mass.
J. M. Bakšys — 

St. Bernard’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 Avė., 
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. Broadway, 

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

41 Providence St, 
Worcester, Mass.

£5
244 W. •*>

NAUDINGIAUSIA KATALIKUI KNYGA,, 
TAI MALDAKNYGĖ

PULKIM ANT KELIŲ

Jeigu norite, galite nupirkę ir patys užregistra
vę-pasiųsti.

“DARBININKAS”,
►. BOSTON, MASS.

iii

APDOVANOKITE
SAVO TĖVUS, BROLIUS, SESE
RIS, GIMINES ARBA PAŽĮSTA
MUS GEROMIS KNYGOMIS.

J”*
Lietuvoje stoka knygų, o jei ir gauna, tai 

turi daug užmokėti.
Tamistoms jau žinoma, kad “Darbininko” 

Knygynas perspauzdino maldaknygę, kuri viso
je Lietuvoje yra mėgiama ir vartojama. Mes 
tą maldaknygę parduosime už tą pačią kainą, 
kaip kad ir pirmiaus buvo.

101A Kietais /drobės apdarais, raudo
nais kraštais ..........................$150

102A Liauniais (Flerible) Immitation
/ drobės viršeliais, raudonais kra

štais, apvaliais kampais ____ $1.85
102B Toki pat auksuotais kraštais.. .$2.00

. 103A Liauniais (Flexible) skūros ap- x
darais, auksuotais kraštais, ap
valiais kampais........................$2.50

104B Toki pat juodos moroko skūros
apdarais....................................$3.50

Taip-gi už tą pačią kainą pasiųsim^ir į Lietu
vą. ~ .

Su užsakymu siųskite ir pinigus “money orde
riu”, čekiu arba registruotame laiške šiuo ad
resu:

A

NEGRĮŽTA DARBAN. • 
. New York. — Apie 2.000 

geležinkelių, darbininkų at
sisakė grįžti darban. Tą 
nutarė susirinkime. Sako, 
laukią iš ko tai kokių tai 
instrukcijų:

VĖLIAUSIA IŠLEISTOS 
KNYGOS.

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

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

Visos trys už $1.00.
Siųsk dolerinę dabar ir gau

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

242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

TAUTOS FONDO VALDYBOS
ANTRASAI

His Eminerice
James C&rdinal Gibbons,

Honorary President, 
B&ltimore, Md. 

Kun. K Urbanavičius, prez.
50 ,w: Sirth St.,

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

71 Warwick St., 
Newark, N. J. 

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

Athol, Mass.
V. Vaišnoras, kasierius, 

1514 Carson St.
Pittsburgh, Pa.

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

Kun. F. Kemėšis, kasos globėjas, 
x 381 Westminster Avė..

. Detroit, Mich.
Grajauskas, kasos globėjas, 

2016 Sarah St., 
Pittsburgh, Pa.

Pas mane galit užsirašyt laik
raštį “Darbininką,” kuris jus 
linkys 3 kartus sąvaitėj. Paduodu 
apgarsinimus ir paieškojimus. Kas 
užsirašys pas mane “Darbininką,” 
gaus dovanų puikų 20 metų ka
lendorių. Visi pas: 
J. F. Margelis

544 Mvrtle St.

Grand Rapids, Mich.

DŽIAUGIASI LAIKRAŠČIU “DARBININKU"'

Jurgis Petrauskas rašo savo broliui, kad jie gavę 
iš Amerikos laikraštį “Darbininką” negalėjo atsigerėti, 
ir kuomet išgirdo kaiminai, kad “Darbininkas” aplankė 
Petrausko namus, tai rinkosi visi pamatyti ir klausėsi 
skaitančio. Kuomet pradėjo ateit daugiaus, tai pas mus 
traukte traukė susiedai ir visi atėję meldė, kad gautų 
perskaityt “Darbininką.”

Taigi Brangus Brolau neperstok siuntęs tokį brangu 
svetį “Darbininką”, nes jis mus palinksmina. Mes šven
tą dieną ar šiaip vakarais suėję jau negriebiam kaziras 
kaip pirmiau darėm, bet skaitom tuojaus iš “Darbinin
ko” žinias ir kalbame apie musų brolius amerikiečius. 
Mes iš to laikraščio sužinom ką jus veikiate Amerikoje ir 
už tai mes negalim jums atidėkavot.

Jurgis ir Kazimieras Petrauskai,
• Virsuziglio kaimo, Kampiškių parap. 

Gerbiamoji Redakcija:
Meldžiu Jūsų siuntinėti man laikraštį “Darbi

ninką,” nes jis man didžiai patiko. Malonėsite nuro
dyti kokiu budu aš jums galėčiau nusiųsti pinigus už pre
numeratą ir kokius pinigus: lietuviškus, vokiškus ar 
rusiškus. Taipgi praneškite kiek kainuoja metams “Dar
bininkas” Lietuvoje.

Su pagarba Pranas Niką,
Zavenčių kaimo, Mažeikįų apskr.

Gerb. “Darbininko” Admin. »
Begalo malonėčiau gauti iš Jūsų nors 10 egz. 

“Darbininko” nuoseklesniam apsipažinimui su Amerikos 
lietuvių visuomenės veikimu ir dvasia. Tikiuos neatsa
kysite.

Su pagarba
Leitenantas Melys, Lietuva.

TAMSTA LEISI LIETUVOS ŽMONĖMS SUVAR 
GUSIEMS NUO KARĖS BEKOVOJANTIEMS Už 

LIETUVOS LAISVI IR NEPRIGULMYBĘ 
SIŲSTI PINIGUS Į AMERIKĄ 

UŽ LAIKRAŠTĮ

"DARBININKĄ” I
Ne! Taip negalima leisti. Kiekvienas amerikietis 

privalo užrašyti laikraštį “Darbininką” į Lįetuvą savo 
giminėms arba pažįstamiems dovanų. Jie susirūpinę savo 
likimu, trokšta užuojautos ir pagelbos iš amerikiečių. Lai
kraštis “Darbininkas” yra jiems suraminimu, nes iš jo 
sužino Amerikos lietuvių gyvenimą ir veikimą link laisvos 
ir neprigulmingos Lietuvos. Nepasigailėk keliatą dolerių 
tiems, kurie viską, net ir savo gyvybę pašvenčia nepri
gulmingos Lietuvos labui.

"DARBININKAS” Į LIETUVĄ 
METAMS PENKI DOLERIAI.

Pusmečiui f 2.75; vien tik subatinis numeris metams $2.50
Šimtas laiškų ant syk nesuteiks tiek žinių, triek vie

nas numeris laikraščio “Darbininko.”
Nelauk ilgiaus, bet imk plunksną į ranką ir parašyk 

mums adresą kam nori siųsti ir sykiu su pinigais siųsk 
šiuo adresu: 
į “DARBININKAS,1
242-244 W. BROADWAY,



Paieškau savo giminaičio Jono 
Vieviašiaus. Suvalkų rėd. Kalva
rijos apskr. Rudaminos valšč. 6 
metai atgal, girdėjau kad gyveno 
Pennsylvania valstijoj, dįrbo an
glių kasyklose. Jis pats ar kas ži
not apie jį meldžiu man pranešti 
už ką busiu dėkingas. Gavau lai
šką iš Lietuvos su daugeliu žinių. 
Jonas Bušilas,

101 Oak St„
New Britain. Conn.

NUTERIOTŲ DRAUGŲ 
VEIKIMAS.

Paieškau savo dėdės Jurgio 
Dapkaus. Kauno rėdybos, Rasei
nių apskr., Seredžiaus rapap. Me- 
tiškių kaimo. Trys metai atgal 
gyveno Waterburv, Conn. 'Turiu 
svarbių binių iš Lietuvos nuo jo 
sesers. Jeigu kas aplink jį žinot, 
prašau man pranešti arba jis pats 
tegul atsišaukia ant šio adreso: 
Pvt. Vietor C. Veturis,

U. S. A. Geheral Hospital No. 31 
WarH /). P. and Q., \

Carlisle, Penna.

Siunčiame Tavorus ■ 
Lietuvon. !

Reikalaudami platesnių! 
^formacijų rašykite se- 
ančiu adresu:

TW 8a. Bo.to« 270
DR. JOHN MacDONNELL, N. D.

Galima iasikalbrti ir Hrtatritabai 
Ofiso valandos: 

Ryt ii* iki 9 vai.
, Popietę 1 iki 3

vakarais 6 iki 9
536 Broadway, So. Boston.

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nno 9 rito Ori S po pieta
Vakarais, Ketverge nuo8iiri9P.M,

NaMtaate M 4 eeaiita. *

339 W. Broadway,
South Boston, Mass.

A. GRUBIS
Mokytojas

Drums (būgnelio).
Trombono
Korneto
Piano
Klarneto

Piecolo
Mokinama ant Smuiko

“Meilės paslaptybės.“

5-se aktuose dramos vaizdelis 
parašytas iš lietuvių gyvenimo Ru
sijoj laike pasaulinio karo. Šits 
vaizdelis bus perstatytas scenoje 
Nedėlioję Balandžio 25 d. Lietu
vių bažnytinėj salėj, vaidins ga
biausi Liet. Vyčių aktoriai.

Šį perstatymą turėtų pamatyti 
kiekvienas lietuvis senas ar jau
nas, nes visiems bus indomu pa
matyti iš tremtinių gyvenimo Ru
sijoj karo metu. Trumpai sakant 
tai yra vienas iš geriausių veika
lų lietuvių kalboje. Todėl visi 
kviečiami atsilankyti ir pamatyti 
šį nepaprastą teatrą.

Širdingai kviečia visus
4 Liet. Vyčiai.

“Nuterioti Draugai” matyt! 
“spring fever” yra pagavę. 
Neva rengiasi prie Tag Day, 
bet jų surengtose prakalbose,; 
kur turėti} būt kalbama apie ■ 
Tag Day rengimą girdisi tokie 
plūdimai, kokių So. Bostono 
žmonės nėra girdėję nuo estra- j 
dos. Tiesa padorūs žmonės nei j 
neina į tas jų “prakalbas”, į 
eina tik plūdimų ant katalikų 
mėgėjai. Pereitą nedėlią lie-' 
tuvių salėj buvo tų “nuteriotų 
draugų” “prakalbos”, kur jų 
lyderiai parodė savo gražkal-} 
bystę. Bagočius vadino kata
likus lenkbemiais, judošiais, 
Lietuvos pardavikais, ruplpu- 
kais, bomais ir tt. Bet tų iš
lygų, kurias katalikai stato 
rengime Tag Day, tai nei vie
nas nekritikavo. Mat neturi 
ką užmesti. Bagočius tik pri
minė apie sukolektuotų pinigų! 
siuntimą. Girdi katalikai no
rį siųsti per New Yorką (nesa
kė per misiją, kaip iš teisybės 
yra). Girdi kam tas, ar kad' 
ten sudiltų dalis tų pinigų, 
kam girdi mums gelbėti pa
dengti jų išlaidas; girdi dirba 
17 žmonių, kur gali 5 apsidirb
ti. Reiškia nepatinka misija, j 
Gi buvo laikas, kuomet jie 
purškė ant “Darbininko” už 
misijos kritikavimą. Aišku, Į 
kodėl kitaip dabar kalba. Juk j 
gali pavykti sukolektuoti pini-1 
gų ir juos pasiųsti per savo 
“korporeišiną”. Na ir liks 1 
jai žiupsnis pinigų. Ivaške
vičius ima sau Leniną už 
pavyzdį. Girdi kuomet Le
ninas paėmė viršų Rusijoj ir 
kuomet prieš jį kiti kovo
jo jis pasakęs: “Caras val
dė Rusiją su 200.000 činau- 
ninkų, aš turiu 250.000 komi-' 
sarų. Ir valdysiu Rusiją”. Ir j 
valdo, sakė Ivaškevičius. Taip 
mes, tęsė Ivaškevičius tarime' 
susiorganizuoti ir eiti “over 
the top” ir valdyti tamsią mi
nią. Norkus tai gyrė “Nute
mtą Komitetą”, girdi Nute
riotų draugų paveikslai esą 
Kaune garbingiausioje vietoje.

Į tas “prakalbas” gali eiti 
eieilikėliai, laisvamanėliai,

MES PERKR AUSTOME
Turime 4 didelius Auto-trokus 

dėl perkraustymo rakandu, pia
ną ir nežiūrint kur Bostone ar 
apielinkėje.

Persamdome pasilinksmini
mams arba pikninkams. Prie
lankus patarnavimas.

FRANCIS V. STARINSKAS.
291 Silver St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605

Dr. Paul J. J akinau h 
(Jakimavičius)

Priėmimo vulandoa:
N no 2 iki 3 po piet. Nuo 7 Ik! 8 vakar*

509W ROA.DWA.5f Cor. ST SO. BOSTON
TalEOŽS.B.




