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Sibiro valdžia padarė su
tarti su Japonija. Japoni-
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Franci joj atidaryta pir
ma karės išgriauta anglių 
kasykla. Įtaisyta pagal nau
jausių išradimų.

Lietuvos Misijos
Informacijų Skyrius.

e
111a ir augštai jos yra
mos.
mos,
vardų ištikro atrodo kad jose 
susispietė geriaust tautos na
riai, apsišvietę piliečiai, išti-

Francijon atvyko pirmie
ji Amerikos turistai pama- 
tvti karės lauku.V fc

Prieš du mėnesiu ai i j an
tai buvo paprašę Rusijos 
bolševikų įsileisti tarptauti
nę komisiją ištirti dalykų 

. Ikšiol negavo at-

Parodykite Narių Pilietiškų 
Susipratimų.

Draugijos, Parodykite Savo 
Patrijotiškumų.

stato- 
Kur-gi nebus augština- 
nes sprendžiant iš jų

Šveicarijos vyriausybė at
sisakė įsileisti vm Kappą, 
kurs Vokietijoj nnvo sukė
lęs maištą ir nuvertęs Eber- 
to valdžią.

Misijos Pranešimai
LIETUVOS LAISVES 

PASKOLA.

Lietuvos Misija,
257 W. 71-st St., 
New York City.

*
dolerių.

Kame skirtumas ir kame gludi 
to skirtumo priežastis, tespren
džia patys skaitytojai, o Cleve- 
landieeiai gerai žino ir supranta. 
Ir visai neįstabu, dėl ko tą va
karą Clevelandiečiai taip mažai 
pirko L.L.P. bonų. Tik nesmagu 
pažymėti to vakaro L.L.P. bonų 
pirkimo rekordą. Juk tai bene 
bus pirmasis maži ausis!

• A. iš P.

NETVERS POLITINĖS 
PARTIJOS.

\ ______

j tartį su uapomja. uapvui-Į Amerikoje randasi daug į- 
ja gavo daug privilegijų Si-1 vairių lietuviškų draugijų, 
bire. Lietuvoje daug.apie jas mano-

IMAS PRASIDĖS GEEl15
LIETUVOS SEIMAS 

PRASIDĖS GEGU
ŽIO 15 I).

Kąunas 6, 1920.
Čion atvykau gegužio 3. 

Dirbu biznio reikaluose ir 
matau gera pasisekimų atei
tyje. Visi siuntiniai jau čia. 
Išvežiojami dabar. Seimas 
susirinks gegužio 15.

Roman.

ŽINIOS IŠ KAUNO.

Kopenhayen. — Sulyg čia 
gautų žinių iš Kauno Len
kija ir Ukraina padarė su
tartį, kuria pasirašė Ukrai
nos militaris vadas Petlura. 
Tasai vadas taip-gi išleido į 
ukrainiečius atsišaukimą, 
kviesdamas žmones stoti į 
lenkų armiją ir kovoti už 
laisvę.

Kartu pranešama, jog 
Lenkija slaptai varydama 
derybas padarė sutartį su 
Finlandija. Lenkija taip
gi tikisi padaryti defensyvę 
sutartį su Lietuva, Latvija 
ir Estonija.

Amerikos žydų organiza
cija “Independent Oraer of 
B’rith Abraham” pasiuntė 
Anglijos vyriausybei padė- 
konę už sutikimų imti savo 
globon Palestinų.

Iš Maskvos bevieliu tele
grafu pranešama, kad Gu
dijoj žmonės kįla prieš len
kus okupantus. Būriai gu
dų užpuldinėja dvarus.

Latvija ir Estonija paga
lios susitaikė dėl rubežių. 
Kaikuriose vietose bus ple
biscitas. Visa dalykų ves 
atstovai iš abiejų pusių po 
vienų ir tarpininku bus ang
las.

Šventasis Tėvas užgyrė 
pieną pavesti Suv. Valstijų 
katalikams įsteigti bazilikų 
ant Taboro kalno Palesti- ___
noj. Kaip žinoma ant to stovio, 
kalno buvo Išganytojaus sakymo. Pasiųsta paklausi- 
persimainymas.

Gegužio 16 d. Washing- 
tone bus pašventinimas vie
tos šventyklai Nekalt6 Pra
sidėjimo. Ceremonijas at
liks apaštališkasis Delega
tas. Šventykla bus nepap
rasto gražumo, turės 40 al
torių. Bus vienu didžiau
siu Amerikos sostinės pa
puošalu. Bone lenktyniuos 
su Capitol bone, o varpinė 
kils virš Washingtono pa
minklo. Atseis $5.000.000.

JONAS J. ROMANAS,
Lietuvių, Prekybos Bendro-1 daryti; o Lietuvoje susirinkęs L.

Seimas š’ * 
s nustatyti 

ten nuolatiną ' ir galutiną i 
tvarką.

Taigi dabar visas daroas tu- i Mylėtojų Draugija”,
i.. _ ai: „i______________ :  »• .. ,, -r . .

vės prezidentas, kurs iš Steigiamasis
Kauno kableyramu praneši- paikuose jau mokė? 
nčjcr per “Darbininką” la-\ 
bai svarbias ir indomias A-, 
merikos lietuviams naujie-1 
na s.

Vokietijos valdžia suareš
tavo du rusų bolševikų pa
siuntiniu su dviem čemoda
nais dokumentų francūzų 
socijalistams. Areštas 
daryta mieste Lindau.

Subatoj gegužio 8 d.
Yorke prasidėjo Amerikos 
socijalistų partijos konven
cija. Reikalaus be kito ko 
pripažinimo Rusijos, Airi
jos ir apsisprendimo mažo
sioms tautoms.

Suv. Valstijų Bureau of 
Crop Estimates sako, jog 
šiemet užderėjimai nekokie 
tebūsią. Pavasaris vėlustas, 
o antra tai darbininkų sto
ka ant farmų. Todėl valgo
mųjų daiktų atpigimo nėra 
ko laukti.

Lietuvos Laisvės paskolos 
bonai jau atspausdinti. G ra- j kimiausieji Lietuvos sūnai ir 
žūs yra bonai ant 50 dolerių,! dukters.
gražesni po vienų šimtų, o dar jeį spręstame apie draugi- 
gražesni po 500 dolerių. į jų vertę vien tik iš jų vardo,

Ikisiol visos didesnės pasko-1 tai kas-gi gali abejoti apie 
los stotys jau apvažinėtos. patrijotiškumų tokių draugijų 
Pakvietimai prie talkos Lie- kaip “Didižojo Lietuvos Ku- 
tuvos atstatymui jau visur pa- j nigaikščio Mindaugia”, “D.

K. Vytauto Draugiją”, 
šiuose šv. Kazimiero”, “D. L. K.

Gedemino”, “D. L. K. Algir
do”, “Lietuvos Sūnų ir Duk
terį} Draugija”, “Tėvynės 

_ , “Lietu-
rėtų būti atliekamas jau pačių • vių Piliečių”, “Lietuvos Mv- 
stocių, kad ispardavus siu bo- Į lėtoji}”, “Lietuvos Laisvė”, 

' - - ■ - -■ “Lietu-
“ Lietuvos
K. Keistu- 
“Birutės 

Daukanto 
Lietuvos Atei- 

ir daug kitų draugijų su

nų tiek, kiek maždaug kiek
vienai stočiai priklauso. Šiuo 
tikslu patartume, kad visose 
kolonijose kas šventadienį 16, 
23 ir 30 gegužės ir birželio 6, 
13 ir 20 būtinai būti} sureng
tos prakalbos bonų pardavinė
jimui, kad iki birželio 20 die
nai jau paaiškėtų, kiek viso
se kolonijose yra išparduota ir 
kad iki liepos 1 dienos jau ga
lutinai būtų suvestos visos ro- 
kundos.

Taigi sukruskite Lietuvos 
piliečiai ir pilietės ir neapleis
kite nė vienos progos, kad tik 
galima pakalbinti ir įtikinti, skambantį arba patrijotišką 
kad daugiau šių bonų būtų iš- ■ V; 
pirkta. Darykite visų stočių 
pirkėjų sąrašus, o patįs komi
tetai ir įvairūs darbuotojai 
tegul nusitraukia fotografi- 

Iš visų ji} paskui bus ga- 
Lietuvos atminčiai suda- 
albumas ir patalpinti

jas.
Įima 
ryti

| kiekvienos stoties bonų pirkė
jai, kurie daugiau išpirks. 
Smagu bus matyti šis albumas 
ir paskui, kaipo gyvas pavyz- 
dis žmonių, kurie prisidėję y- 
ra prie savo tėvynės laisvės 
išlaikymo. Kuri stotis išpirks 
sulyginamai daugiau, ta sto
tis bus ir albume pirmiau pa
minėta.

Taigi čion turime pasirody
ti.

“Lietuvos Rėmėjų 
vos Gelbėtojų”, 
Žvaigždė”, “D. L. 
čio Draugija”, 
Draugija”, “S. 
Draugija” “ 
tis” 
panašiais dideliais ir daug 
reiškiančiais vardais.

Tiesa, vardas turi didelę 
reikšmę, bet tik tuomet tasai 
vardas turi didelę reikšmę jei 
tų vardų nešiojančios organi
zacijos darbai tam vardui ati
tinka. Gėda tokiai draugijai 
kuri pasisavinusi garsiai 

ardų, tūni kur nors kampu- 
tije apipelėjusi.

Draugijos, dabar yra gera 
proga pasirodyti kad ištikro 
užsitarnavote pasirinktųjį var
dų pasirodykite jog ištikro e- 
sate Lietuvos žvaigždė, Lie
tuvos Mylėtojais. Kų-gi jums 
primena Didžiųjų Lietuvos 
Kunigaikščių ar šiaip milžinų- 
-kovotojų už Lietuvos laisvę 
vardai? Su mažomis pastan
gomis šiandienų galite pasiro
dyti jog pilna suprantate sa
vo vardų reikšmę! Kai-ku- 
rios draugijos jau yra prisidė
jusios prie Lietuvos laisvės 
paskolos ir nupirkusios bonų, 
bet ne visos. Dabar skelbiame 
jums lenktynes. Todėl visos 
draugijos, sušaukite “extra” 
mitingus ir apkalbėkite patį 
svarbiausį šiandieninį klausi
mų. Kiek dar galite išpirkti 
bonų, jeigu jau pirkote ir 
kiek pirksite, jeigu dar nieko 
nepirkote

Būtų svarbu žinoti kokios 
draugijos pirks už tūkstantį 
ar daugiaus, kokios apskritai 
prisidės prie paskolos.

Iki gegužės mėnesio pabai
gos Lietuvos Misija norėtų ži
noti kiek tokių draugijų susi- einos studentas, 
ras. Bus sudarytas tokių drau- karą L. L P. bonų parduota už

gijų tam tikras surašąs ir pla
čiai Lietuvoje ir Amerikoje 
paskelbtas. Tokių draugijų 
Valdybos narių sarašai ir fo
tografijos ir-gi būtų reikalin
ga, kad pagaminus tų draugo- 
jų albumėlį.

Draugijos, prašome suskub
ti, tik mėnuo laiko teliko! Pa
rodykite savo narių pilietišką 
susipratimą!

Neapvilkite visų tų, kurie 
jumis augštai stato ir gerai a- 
pie jumis mano!

Visas reikalingas žinias pa
skolos reikale galite gauti ad
resuodami :

Lietuvos Misija,
257 W. 71 st St., New York Cfty 

Prašome prisiųsti žinių, 
kiek kuri Draugija ir kuomet 
yra bonų išpirkusi, koksai tos 
draugijos valdybos sąstatas ir 
tt.

----- 0------
CLEVELAND, OHIO.

Svarbiausiųjų Prakalbų Pasekmės.

Gegužio 3 dieną- pirmadienio 
7:30 vai. vakare, Moose salėje, 
įvyko svarbios Liet. L. Pask. bonų 
prakalbos, kuriose kalbėjo Lietu
vos atstovas p. J. Vileišis ir Dr. 
Vitkus (visai man nežinomas). A- 
pie progranio išpildymą nerašy
siu, interesuojantieji terašo. Tik 
noriu konstantuoti vieną faktą, 
kurį tose prakalbose viešai išgir
dau iš Lietuvos atstovo p. J. Vi
leišio lupų. P-nas Vileišis savo 
prakalboje apie L. L. P. bonus, 
taip-gi užsiminė ir apie Amerikos 
lietuvių grįžimą į Lietuvą, tarpe 
kit-ko maždaug išsireiškė, buk 
Pušaloto klebonas su vargoninku 
nridares tiek degtinės, kad visa 
apielinkė negalėjo išgerti. Pas
kui ne tik miestuose darbininkai, 
bet ir sodžiuose valstiečiai ėmė iš 
kunigo pavyzdį ir dabar Lietuvoj 
visur pilna bravorų ir kiekvienas 
moka sau padaryti ne tik alų, bet 
ir degtinę. Tokių pramoninkų 
Lietuva nereikalauja ir visai nepa
geidauja.

Čia jokių išvadžiojimų nedaro
me, tik konstantuojame faktą, 
kurį gerb. Lietuvos atstovas pažy
mėjo savo prakalboje. Taip-gi 
reikia nepamiršti, kad žmonių sa
lėje buvo daugiau, negu tikėtasi. 
Bet iš priežasties viršui pažymėto 
fakto žmonėse nekoks ūpas pasi
darė. Ir Lietuvos Laisvės Pas
kolos bonų tą vakarą teparduota 
vos tik už 600 dolerių.

I Ar-gi Clevelando lietuviai bu
tų taip jau užsnūdę ir nepirktų 
Lietuvos Laisvės Paskolos bonų? 
Ne tame dalykas. Tik reikia su
sidurti su kitokiomis aplinkybė
mis ir pamatysime visai kitokius 
rezultatus. .Juk laikraščiuose yra 
užrekorduota, kad kovo 21 d. 
1920 m. ir-gi kalbėjo toje pat sa
lėje gerb. Al. M. Račkus. medi- 

Tos dienos va-

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV.
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir su ha tom i s 
Metams
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežvj metams

"DARBININKAS. 
242-244 W. Broadway.

South Boston. Mass.

$4.00

$5.00
M

Tel. So. Boston 620.
KAINA 5 CENTAI

Darbininkų reikalai

Illinois valstijos 
Federacija, vedama 
Fitzpatricko. manė 
Darbo Partiją. Bet dabar to 
pieno atsižadėjo ir nutarė 
veikti su Amerikos Darbo 
Federacijos centru ir varyti 
nepartinį politišką veikimą, 
t. y. stengtis pastatyti dar
bininkams prielankius kan
didatus, už juos balsuoti ir 
sukirsti darbininkams prie
šingus kandidatus. Colora- 
dos darbininkai ir-gi atsiža
dėjo tverti Darbo Partiją.

WATERBURY, CONN.

Streikų bėgis.

.Jau trys tūkstančiai išėjo nuo 
darbo ir susirašė į uniją, dirban
čių yra labai mažas skaičius- gal 
nebūtų nė tų, bet valdžia uždrau
dė streikieriams būriais vaikščio
ti, tai dar randasi, jei tas. tai 
kiekvienas daugiau bijotų eiti 
dirbt. Valdžia uždraudė todėl, 
kad nebūtų riaušių. Nežiūrint to 
kaip kur jau įvyko susikirtimi) 
su streiklaužiais, tą daugiausia 
atliko italai. I)r-jos atsisako duo
ti pašelpą tiems nariams, kurie 
streiklaužiauja ir gaus nesveikatą 
dirbtuvėj arba ant gatvės. Buvo 
keletas atsitikimų, kurie streik- 
laužiaudami gavo gerai į kailį ir 
nustojo sveikatos ant viso savo- 
gyveninio. Patartina visiems lai
kytis vienybės ir eniti drbti o ra
šytis prie junijos, kuri suteiks 
pašelpą reikalaujantiems. Kur 
vienybė, ten galybė. Unijoj jau 
priguli dešimts tūkstančių narių.

Streikieris.

i

Laicrence, Mass. — Amal- 
gameitai audėjai pareikala
vo algų pakėlimo ant 50 
nuoš. ir 44 vai. savaitėje.

Bulgarijoj streikuoja ge
ležinkelių darbininkai. Val
džia imasi aštrių priemonių 
prieš streikininkus.

Washinyton. — Surokuo- 
ta. kad cukrus dabar bran
gesnis ant 76 nuoš., negu 
1913 m., o bulvės branges
nės ant 275 nuoš., negu mi
nėtais metais.

ĮSIGYKITE NAUDINGĄ 
KNYGELI

Iš vokiško versta 
KUN. PR. ŽADEIKIŲ

Pašušvės klebono.
Išleista

Šv. Kazimiero Dr-jos Kaune.
Perspausdinta “Darbininko”

KAINA 65 CENTAI.

Per šį gražiausi Gegužės 
mėnesį kiekvienoje katalikų 
bažnyčioje prie išpuošto Pa
nelės Švenčiausios Aukorio 
skaitoma ir giedama pritaiky
tos maldos ir giesmės. Tokios 
maldos ir giesmės kiekvienai 
dienai per visų mėnesį randa
si “Gegužės Mėnuo” knygelė
je-

Be jos nė vienas lietu- 
vis(aitė) katalikas(ė) neturė
ti} būti. Knygelė nedidelio 
formato papuošta gražiomis 
vinjietėmis, 184 pusi., stipriais 
popierio viršeliais ir labai tin
ka neštis į bažnyčių.

Užsisakykite tuojaus prisiųs- 
dami 65c. čekiu, money orde
riu arba pašto ženkleliais že- 
miaus paduotu adresu. Imant 
po daug ant syk duodame di
delę nuolaidų.

“DARBININKAS”
244 W. Broadway,

So. Boston27, Mass.



DARBININKAS

I

101A

102A

I

104B

•Jeigu siųstos knygos negautų—mes atsakome.

Tą progą duosime tik iki Balandžio 30 š. m.

Pasiskubinkite užsakyti tuoj aus.

Tiesus Kelias prie Turto

t

102B
103A

L. D. S. CHICAGOS APSKR. 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Jeigu norite, galite nupirkę ir patys užregistra
vę pasiųsti.

užsirašė 32, prie darbo prista
tyti 30; Wilmington, Dėl. už
sirašė 35, prie darbo pristaty
ti 24.

$1.00
1.50 
10c.

i vi-

Gamta
Paukšte-

Suv. Valstijų farmų ark
liu vertė vra apie $1.993.- 
000.000.

JAU IŠĖJO NAUJO LAIK
RAŠČIO

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

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

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

Tel. So. Boston 839-W.

RF.RF.TK ALINGAS 
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu
mus ir išlaidas.

Jų kainos: $2.50, 
$3, $3.50, $4, $5 ir 
augščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.
“DARBININKAS”

244 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

NAUJAUSIOS LAIDOS KNYGA.
Galima gauti 

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖJE,
414 Broadway, Boston 27, Mass.

Grįšiantiems j Lietuvą.
KAM PINIGAI REIKALIN

GI, ARBA RUOŠKIMĖS Į 
LIETUVĄ.

Nėra, man rodos Amerikoj 
bent kiek didesnės lietuvių 
kolonijos kur nebūtų apsilan
kęs koks nors kalbėtojas ar a- 
gitatorius, kuris vienu ar ki
tu būdu sujudino tenykščius 
lietuvius ir davė jiems progos 
pagalvoti apie Lietuvą.

Y’tin pastaruoju laiku visi 
lietuviai sukruto kas kuo gali 
prisidėti prie Lietuvos reika
lų rėmimo. Čionai aš noriu 
biškį pakalbėti apie tai, kaip 
rūpindamiesi vien savo reika
lais, liet-uviai-išeiviai gali gel
bėti Lietuvą ir jos nuvargin
tus gyventojus. Kaip visi ži
nome Lietuvoje bal. 14 ir 15 
dieną beveik visur įvyko rin
kimai į Kuriamąjį Seimą. 
Kiek laiko praeis, kol rinki
mų pasekmės paaiškės ir mes 
turėsim jau pačių gyventojų 
— pilnateisių piliečių išrink
tuosius šalies šeimininkus. 
Jau vis arčiau ir arčiau prie 
mūsų visų troškimo — Lietu
vos galutino užsitikrinimo sa
vo nepriklausomybės. Visi 
lietuviai — tėvynės mylėtojai 
ir tikri jos sūnus labai 
džiaugsmingai laukia galuti
no mūsų valstybės sutvirtėji- 
m.0 ir išėjimo į laisvą, malonų : 
gyvenimą.
i Amerikiečiai lietuviai jau 
sent?? pasiilgę grįžti į Lietu
vą, jeigu ne pasilikti tenai, 
tai bent kiek pasižiūrėti — sa
vųjų, pažįstamų aplankyti. — 
Šis noras yra geras ir plėtoti
nas, tik jam reikia daugiau 
drąsos ir pasiryžimo priduoti. 
Pasiryžti reikia ne tik apsi
lankyti parvažiuoti, bet ga
lutinai atsisveikinti svetingą 
Ameriką ir parvažiuoti į savo 
brangią šalelę. Drąsa gi rei
kalinga tam, kad neatbojant į 
tai, kad sugrįžus iš karto ir 
vargo kiek galima pamatyti, 
visgi to nežiūrėti. Nes toliau 
ūmai galima apsiprasti naujo
se gyvenimo apystovose, tuo 
labiau savųjų tarpe, kur ir 
vargelis vargti smagu ir ma
lonu.

Dabar tiesa yra dar nema
ža Lietuvoje vargo. Karo me
tu ir prie vokiečių okupacijos 
Lietuvos gyventojai buvo la
bai suvarginti, ūkis sunaikin
tas. Pas ūkininkus sunku kur 
buvo rasti 2-3 melžiamas kar
ves. porą-trejatą geresnių ar
klių. kaimenę avių ar kitų gė
rybių, bet vokiečiai mūsų kar
žygių išvaryti iš Lietuvos ir 
štai jau mūsų žmoneliai pra
dėjo vėl geriau gyventi. Kur 
nebuvo jokių gyvulių arba la
bai maža jų turėjo, tenai jau 
ūkyje matome vieną kną gal
viją, arklį. Kurie turėjo 1-2 
karvi, jau dabar turi 3-4 kar
ves ir kiti gyvuliai bei turtai 
nematomai ir smarkiai auga. 
Tik visokie priešai (lenkai, 
latviai etc.) vis dar iš pasalų 
užpuldinėja, skriaudžia ir 
spaudžia mūsų šalies gyvento
jus. Bet ir jų savavalė, tiki
masi, greitai pasibaigs. Ir 
tuomet lietuvis vėl galės lais
vai darbuoties. O prie laisvo 
darbavimosi ir noro dirbti mū
sų šaly netrūko niekuomet nei 
duonos, nei “prie duonos”, 
kaip žmonės sako. Visi ramiai 
sau gyveno.

Dabartiniu metu Lietuvoje 
ūkis kiek apleistas yra. Dva
rai dirvonuoja, ūkininkų lau
kai dar nevisai pilnai įdirba
ma. Dideli plotai žemės suvi
sai neneša naudos arba labai 
maža ką teduoda. Čia reiktu 
lingas pridėjimas rūpestingų- 
darbščių rankų ir pinigų.

| dingą pargryžimą. O kaip tik 
kelias palengvės ir nesiskubi
nant traukti į tėvų šalį.

P. čisavinis. 
Fribourg, .Šveicarija, 

bal. 16, 1920.

KARĖS DEPARTAMENTO 
TARNYSTĖS IR INFOR

MACIJOS BIURO 
PRANEŠIMAS.

Y’isuomeniškas ištyrinėjimas 
kareivių užsiėmimų padėjimo 
ką tik užbaigtas Lt. Pulkinin
ko Matthew C. Smitli, virši
ninkas Karės Departamento 
Tarnystės ir Informacijos 
Biuro, rodo sumažinimą skai

Mūsų Seimas, reikia tikė- 
ties, apsvarstys tinkamai so
diečių reikalus ir neleis to
liau žemėms dirvonauti, žemes 
turės atiduoti tiems, kurie tu
ri teisės ir verti tą žemę dirb
ti. O, kaip aišku suprasti, vi
si lietuviai — žemdirbių sū
nus, turi teisės žemę įsigyti 
ir joje šeimininkauti. Žemės 
įsigyti (ypač iš dvarų) ir čia 
įsitaisyti reikia turėti pinigų. 
O tų pinigų mūsų amerikie
čiai turi nemaža. Tad jie ga
lėtų žemės įsigyti ir pasidary
ti šeimininkais. Kaip malonu 
būti savo nuosavios žemės šei
mininku ir ūkininku.

Ateina pavasaris, 
atgimsta. Atšįla.
liai čiulba; medžiai pamažu 
rengiasi žiedais ir lapais pasi
puošti. O mūsų ūkininkas įsi
kinkęs į arklą juodbėrius-žir- 
gelius traukia lauko dirbti. 
Kaip smagu gamtoje, tyrame 
ore, saulutei bešildant ir švie
čiant. Tai suvis ne tas, ką 
kur nors susikuprinus kauškė- 
ti kūju ir kasti anglius kur 

j nors giliai žemėje, iš kur iš- 
I eini nepanašus į žmogų. Na 
o kiek tų mūsų brolių liekasi 
po žeme ir jau daugiau saulu
tės šviesos nemato. Žiaura ir 
šiurpu pamąstyti. Juk šimtą, 
tūkstantį kartų laisvam sau 

i laukuose dirbti, švilpauti pa
skui žagrę einant, šventadie
nio susilaukus pasidžiaugti, 
pasišnekėti ir tinkamai ge
rąjį Dievulį pagarbinti! O 
kur dar įvairios dirbtuvės! 
Čia žmogus jokios asmens 
vertės ir didybės nejauti. 
Pristatytas prie mašinos, taip 
sau stovėk dienų-dienomis, iš
tisais metais ir dirbki vienodą, 
nuobodų darbą! Ir ištikrųjų 
gal nusibosti visuomet tą pat 
dirbti ir klausyti mašinų gai- 
velingo zvimbimo, švilpimo, 
čirškimo... arba kur nors 
liepsnos ir karščio kaitinties 
ir prakaituoti taip vis kasdien 
ir kasdien. Nejaugi tai įdo
mu ir malonu? Žinoma, kad 
ne. Yra reikalas, uždarbis ir 
pragyvenimas traukia, šeimy
na reikia užlaikyti! O Lietu
voje suvisai kas kita! Čia nė
ra nei tų didelių dirbtuvių, 
dulkėtų miestų, kurie ėda 
kievieno sveikatą, nei to gar- 
valingo mašinų šaukimo-ūži- 
mo, kuris ir geriausias ausis 
atbukina. Čia malonu! Tuo
jau išeini į laukus, miškus, 
laukus. Medžiai žaliuoja, ja
vai žydi arba žiema malonu 
girgždančiu sniegu rogėmis 
važinėtis, skambučiais ark
lius parišus!.. Visur gi savi 
žmonės: giminės, tėvai, bro
liai, vaikai, pažįstami. Sava 
valstybė, valdžia!..

Bet kas nors pasakys tai 
ne man, aš Lietuvoje nieko 
neturiu ir ką-gi tenai veiksiu. 
Lietuvoje labai daug visa y- 
ra, kad pačiam turėti nerei
kia. O patsai vis-gi šį-tą tu
ri, tai “skambančio turto — 
dolerių”. Reikia tik mokėti 
tuos dolerius gerai globoti, 
kad jie nenusiristų kur nors į 
netvirtas rankas ir nepatektų 
saliūnuosna arba į panašias 

i vietas, iš kurių jhu daugiau 
nesugrįžta. Reikia pinigus 
taupyti ir kuodaugi ausiai jų 
susidėti. O kas turi pinigų tai 
ir pons yra! Už pinigus mūsų 
laikais galima visko gauti. 
Tad taupykime visi pinigus 
ir dėkime juos tam, kad su
grįžus į Lietuvą būtų galima 
gauti kas norima, nes Lietu
voje, kaip sakiau visko yra, 
tik pinigų ir žmonių reikia.

Kas turės pinigų ir norės į- 
sigyti žemės, jos gaus ir ga
lės sau ūkį įsitaisę laimingai

su savo šeimyna gyventi, ra
miai sau dirbti ir džiaugties 
savo šalies laisve ir kitomis 
piliečių teisėmis.

Kas nenorės žemės dirbti, o 
turės pinigų galės kitu kuo 
užsiimti ir leisti savo pinigus 
į apyvartą. Visiems gerai ži
noma, kad Lietuvoje augina
ma nemaža avių, kerpama vil
nos, verpiama-audžiama ir 
sau puikūs naminio darbo rū
bai taisoma. O kur gi linų sė
jimas, drobių audimas? Pas
taruoju gi laiku mūsij seselės 
lietuvaitės jau atpranta rate
lį sukti — linelius verpti. Jau 
ir Lietuvoje iš mados išeina,
verpimas, audimas. Tik ligi; tlinės buvusių kareivių ieško- 
šioliai nebuvo kas tą darbą. jusiu darbo. Iš kitos pusės y- 
pamaino. Čionai mūsų ameri-1 ra padidinimas skaitlinės vy- 
kiečiai kaip tik gali parvažia-. rų, kuriems surasti , darbai, 
vę pridėti savo sumanymą ir ’ Per keturias savaites buvo už- 
pinigus, o daug, daug šioje 
srytyje darbo reikia. Dar be
veik nieką nepradėta. O ir 
mūsų šalis turi prieiti prie to, 
kad visa būtų verpiama ir au
džiama ne namie, bet tam tik
rose dirbtuvėse-dirbtuvėlėse. 
Čia daug sumanių darbininkų 
ir pinigų reikia! Kur vienas 
neįstengsi padaryti, tai gali
ma susidėjus. Kam-gi mes jau 
papratome gyventi visokiose 
draugijose? Galima ir reika
linga taipgi tverti draugijas, 
kurios užsiimtų dirbtuvių 
steigimu linų ir vilnų apdirbi
mui. O dar kur mūsų visos ki
tos darbo šakos. Mūsų' šaly 
taip maža visokių kelių, ku
riuos reikės statyti-dirbti. Mū
sų šaly maža prityrusių gelž- 
kelio ir kitokių tarnautojų. 
Tik reikia mokėti ir norėti 
dirbti, o Lietuvoje buvo ir bus 
darbo. Lietuva karo nudegin
ta. Nemaža dar naujų triobė- j 
šių reikės pastatyti. Apart to 
mūsų šaly ir miško daug iš
naikinta, reikės kitokiais bū
dais (cementu etc.)namus sta- 
tyties; čia ir-gi nemaža suma
numo ir darbo galima ir reika
linga pridėti. O mūsų atgims
tančioje valstybėje reikia ir 
prekyba užsiimti. Kol kas ta 
prekyba menkai eina ir vis 
svetimtaučių rankose. Ar 
mums lietuviams savo žemėje 

l<11 nepravartu ir prekyba į savo 
rankas paimti, o svetimtau
čiai tegul eina sau ramiai iš 
kur yra atėję ir tegul nesuka 
mūsų prastų žmonelių ir tegul 
nesikrauna sau turtus iš mūsų 
uždirbto skatiko. Savasis 
pas savąjį. Tad čia ir-gi ga
lima savo doleriams plati vei
kimo dirva rasti.

Ką ir bekalbėti, kad darbo 
nebūtų.

O jeigu mes dirbsime sau, 
savo prekybos kėlimui, ūkių 
įsitaisymų, dirbtuves steigsi
me, tai tuo pat prisidėsime ir 
prie Lietuvos gerovės kėlimo. 
Nes šalies gerovė tuomet tik 
pakyla, kuomet jos gyvento
jai gerai gyvena. O parsive- 
žus iš Amerikos dolerius, ga
lima gerai gyventi ir dar ki
tiems padėti gyventi. Kitiems 
padėsime, jiems darbo duo
dami per savo naujus ūkius, 
dirbtuves, prekybos ir pramo
nės įstaigas ir tt.

Užtat kiekvienas tenepralei- 
džia be tikro reikalo savo pra
kaitu sunkiai uždirbtą dolerį, 
bet tegul įsidomi sau, kad kuo 
jis daugiau dolerių parsiveš 
Lietuvon, tuo daugiau prisi
dės prie šalies atstatymo. Prie 
dolerių reikia parsivežti moks
las ir noras darbą dirbti. Ap
sišarvavęs gi pinigais, mokė
jimu ir noru darbą dirbti la
bai laukiamas yra Lietuvoje 
kiekvienas lietuvis ar lietuvė.

Iš šių kelių mano žodžių vi
si turite suprasti, kad jie lau
kiami ir reikalingi Lietuvoje. 
Kaipo laukiamas ir reikalin
gas, turi taip-gi tinkamai pri
siruošti grįžti. Tad jau laikas 
galvoti apie tinkamą ir nau-

Dv. Vad. — Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd PI., 

Chicago, III.
Pirm. Al. Krenčius, 

1420 — 48 Court, 
Cicero, III.

Rast. M. Zizas,
1817 So. Union Avė., 

Chicago, III.
Ižd. J. A. Globis,

617 W. 37 St., 
Chicago, III.

“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 užsisakyti 
“MEILĖ”, 

301 Statė St., Du Bois, Pa.

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 dolerių, atsi- 
šaukit tuojau šiuo antrašu:

“PERKŪNAS”,
206 Cordoni Avė.,

Detroit, Mich.

sirašę su įvairiomis įstaigomis 
per visą šalį 22,589 kareiviai 
ir jurininkai, iš tų 19,170 bu
vo pristatyti prie darbo.

Daugely miestelių Darbo 
Biurai buvo uždaryti, nes ne
buvo reikalo jų užlaikymo. 
Amerikos Legiono skyriai da-I 
bar pasekmingai veda tą dar
bą. Suradimas darbo buvu
siems kareiviams dabar užima 
antrą vietą, visos pastangos 
yra daromos gaut jiems pa
šaukimo lavinimą, arba pagel
bėt jiems užbaigt reikalus- su 
valdžia.

Rytuose ir Naujoj Anglijoj 
atsiranda daugiau nedirban
čių vyrų negu kur kitur. Ke
turių savaičių skaitlinės šios 
dalies Suv. Valstijų atrodo, 
jog 10,030 vyrai užsirašė ir 7, 
088 buvo pristatyti prie dar
bo.

Praeitos savaitės skaitlinės 
iš didžiausių miestų atrodo: 
New York užsirašė 1,973. prie 
darbo pristatyti 1.235; Phila. 
užsirašė 322, prie darbo pri
statyti 322; Bostone užsirašė 
430, prie darbo pristatyti 101; 
Pittsburgh užsirašė 233, prie 
darbo pristatyti 220; Buffalo 
užsirašė 79, prie darbo prista
tyti 58. IVashingtone užsira
šė 392, prie darbo pristatyti 
455; Harrisburgh, Pa. užsira
šė 18, prie darbo pristatyti 16; 
Worcester, Mass. užsirašė 21, 
prie darbo pristatyti 9; Sy- 
racuse, N. Y. užsirašė 45, prie 
darbo pristatyti 33; Scranton, 
Pa. užsirašė 30. prie darbo pri- 

! statyti 23; Springfield, Mass.

AUTOMATIŠKAS PLAUKŲ 
KIRPIMAS.

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

Taip-gi už tą pačią kainą pasiųsime ir į Lietu
vą.

Nukirpsi pats sau plaukus len
gvai ir gražiai, nereikalinga pra
ktika. Nukirpsit laike jus šuka
vimo pagal vėliausios mados. Pa- 
pimas jusi} gyvenime. Prisiun- 
togiausias laikas ir pinigų sutau- 
čiam apmokėdami siuntimo kaštus 
tik už $2.00.

Kaina už pats-kerpamą maši
nėlę $2.00 ir priegtam 10 kirpi
mui peliukų.

Iškirpk šitą apgarsinimą šian
dieną ir siųsk indėjęs $2.00 o gau
si ekstra 3 kirpimui peilukus dy
kai. Siųskit: 
LEO KARTZ,

Self Sanitarv Hair Cutter,
P. O. Box 416, 

Munising, Mich.

NAUDINGIAUSIA KATALIKUI KNYGA, 
TAI MALDAKNYGĖ

“PULKIM ANT KELIU”.
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.

Kietais drobės apdarais, raudo
nais kraštais .............................$1.50
Liauniais (Flexible) Immitation 
drobės viršeliais, raudonais kra
štais, apvaliais kampais .......... $1.85
Toki pat auksuotais kraštais.. .$2.00 
Liauniais (Flexible) skūros ap
darais, auksuotais kraštais, ap
valiais kampais ........................$2.50
Toki pat juodos moroko skūros 
apdarais.................................... $3.50

dau išėjo iš spaudos knygelė, kurios lietuviai laukė per ilgus 
metus. “TIESUS KELIAS PRIE TURTO.” Išaiškina daug biz
nio ir išdirbystės paslapčių. Ji parodo kaip padaryti muilą, amo- 
niją, lazurkas, ketčupą, syrupą, gyduoles ir daug, daug kiti] 
dalykų. Ji parodo kaip namie padaryti skanią kavą, kuri kaš
tuos nedaugiau kaip 10 ar 15 centų svaras. (Krautuvėje kaštuoja 
tokia pat kava nuo 60 iki 80 centų svaras). Knygelė “Tietus ke
lias prie turto,” parodo kaip su mažu kapitalu gali pradėti savo 
biznį ir likti turtingu. Ji parodo apie 20 atskirų šakų biznio, ku
riu tarpe lietuvių kaip ir nėra. Ji parodo kur gali pirkti auksi
nius ir deimantinius daiktus už labai žemą prekę.

“Tiesus kelias prie kurto” turi rastis kiekvieno lietuvio dar
bininko ar darbininkės namuosia. Šitą knygelę turi būtinai įsigyti 
visi bizhieriai čia Amerikoj arba parvažiavę į Lietuvą, nes tai yra 
neapkainuojamos vertės knygelė, o prekė jos taip maža, nes tik
tai vienas doleris. Todėl nelaukdamas nei valandėlės paimk popie
rinį dolerį ir suviniojęs į laišką parašyk savo adresą ir siųsk man 
ant žemiau nurodyto antrašo arba siųsk money order.

VLAD. JURKEVIČIUS.
3226 S. HALSTED STREET, - CHICAGO, II.L.

PARDUODAME RAKANDUS už gatavus pi
nigus arba ant išmokėjimo.

Turime nuosavų 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.
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(Tąsa)
Ant rytojaus pašnekėjo su vienu iš 

artimiausių savo draugų, Julium Ab
romavičiumi, sūnumi turtingo pramoninin- 
ko, tiesa abejotino tautiškumo, bet nevei
zint to gan intekmingo vietinėje Lenkų ir 
Lietuvių draugijoje. Abromavičia sugal
vojo gana gerą sumanymą.

— Žinai ką? Pasakysiu seniui kad aš 
reikalauju mokslo draugo padėt mokytis 
užduotis, nurodysiu tave kaipo kandidatą, 
senis sutiks ir užmokės tau daugiau negu 
kad reikia.

Iš teisybės senis Abromavičia su sū
naus reikalavimu sutiko, nes jam niekuo
met nieko atsakyti nemokėjo ir po kelių die
nų Jonelis Gurgaitukas liuosas nuo mokslo 
valandas praleisdavo puikiame turtuolio 
name.

Motina džiaugėsi ne vien tuomi kad ne
reikėjo rūpintis sūnaus mokslo iškaščių pa
dengimu, bet ir tuomi kad sūnelis būdamas 
poniškame name persiims poniškas manie
ras ir inpročius, nusikratys nemokėjimo 
mandagiai išreikšti savo jausmų.

Taip apibendrindavo motina atvirą 
stačiokiškumą sūnaus išreiškime savo min
čių ir įsitikrinimų.

Jonelis taip-pat jautėsi laimingu, bet 
visiškai iš kitų priežasčių. Ponas Abroma
vičia su juomi būdavo labai mandagus, o 
namų šeimininkė, jauna Abromavičiaus 
brolio, tetos ar keno kito duktė, turėdavo 
visuomet malonų meilų žodelį jaunam filo- 
zofui, kaip jį vadindavo. Tas viskas tiko 
labai Joneliui, bet labiausia jį džiugino po
no Abromavičiaus knygynas.

Ko tenai nebuvo? Puikiausi ir bran
giausi veikalai rusų, lenkų, francūzų, vo
kiečių ir kitomis kalbomis, patįs naujausi 
leidiniai, tankiai net visiškai nė nesupjau
stytai s lapais. Apatiniuose stalčiuose sura
do keletą knygelių nelegalės literatūros kas 
davė jam visai kitokį supratimą apie p. Ab
romavičių.

Vėliaus surasdavo daugiaus panašių 
dalykų. Su nustebimu ir baime imdavo į 
rankas veikalus didžiausių radikalų kaip 
Marksas, Lassale ir kitų, kurių Rusijoj net 
pavardes nevalia buvo garsiai paminėti. 
Radosi tenai ir lietuviška visa anų laiku li
teratūra, kuri taip-pat buvo priskaityta 
prie radikališkiausiu dalyką pasaulyje. 
Rusai valdininkai lietuvišką maldaknygę ir 
elementorių laikė ant lygio su Markso ko
munistų manifestu...

Nuo to laiko Jonelis į savo draugo tė
vą pradėjo kitaip veizėti, jisai jame matė 
ne vien turtuolį, kurs pilvą augindamas už 
dyką pinigus praleidžia, bet matė jame ir 
žmogų idėjos, kurs dirbo tokį darbą kurs 
anais laikais skaitėsi vienu iš švenčiausių ir 
prakilniausių, kad gali būti kad tai yra net 
vedėjas to paslaptingo judėjimo kurs taip 
caro valdininkus gązdino, apie kurį visi j 
mokykloje pašnibždomis kalbėdavosi... bet 
niekas jo nežinojo kur jis gyvena ir kas jis 
toks yra.

Jonelis žiūrėdavo į p. Abromavičių su 
tam tikra baime ir neslepiamu žingeidumu, 
kurį kiekvienas galėjo jo akyse išskaity
ti.

P-nui Abromavičiui su šeimyna išva
žiavus vakarais kur į balių ar teatrą juodu 
su draugu perversdavo visas draudžiamas 
knygas ir raštus ir gerdavo iš jų žinias kaip 
uždraustą vaisių...

Taip prasidėjo Jonelio radikalis susi
pratimas iš kurio išsivystė ir politiškai vi
suomeninis veikimas.

KELETAS ŽODŽIŲ APIE JONELĮ 
ŠIRŠĘ.

Po poros metų Jonelis taip įsikinkė į 
agitatvvį darbą, kad negalėjo sau net įsi
vaizdinti, kad galima būtų gyventi be jo. 
Pašvęsdavo jam kiekvieną valandą savo 
gyvenimo, apsileizdavo moksle, o kuomet 
iš Tolimųjų Rytų pasigirdo neaiškus kares 
atbalsis. Jonelis visiškai dingo iš akių.

Niekas nežinojo, kur randasi ir ką vei
kia, ale užtat laike revoliucijos garsiai 
skambėjo vardas Jonelio širšės, kurs vidu
ryje skaisčiai šviesios dienelės ant vietos

mirtinai perguldė senį Abromavičią vieną 
iš gudriausią caro ohrankos šnipą, kurs tu
rėjo rankose visus siūlus jaunimo bruzdėji
mo, o tai dėka savo sūnaus darbavimosi, 
buvusio šuneliu biauriausiems tėvo tiks
lams visai apie tai nežinant.

Apie Širšę buvo žinoma ir Ukrainoj ir 
Lenkijoj ir Rusuose ir net Suomijoje.

Apie jį stebuklus apsakinėdavo revo- 
liucijonierią grupelėse, fabrikuose ir troš
kiose darbininką grintelėse, tas pasakas 
kaip paprastai fantastiškai perdėdavo ir iš
pūsdavo Širšės darbus ir jų reikšmę, o apie 
jo galvą tarsi aureolės vainiką pynė. Pri
ėjo prie to, kad visus atsitikimus ir darbus 
kurie atsižymėdavo savo gudrumu, suma- 
ningumu ir lapės vikrumu ją išpildytoją, 
visuomet jungdavo su Jonelio širšės vardu.

Savo gyvybę kas valandą statė ant kor
tos daugiau įsimylėjęs kovoje kiek jaunys
tės dienose. Šį-tą žinojo ir apie savo šlo
vę, bet tas jį nedarė nė geresniu nė bloges
niu.

Kartais pakildavo mintimi augščiau 
kasdieninės kovos su jos paprastais prieti
kiais ir nelaimėmis ir stengdavosi pažvelgti 
Į akis ateičiai, tuomet savo fantazijoj skris
davo į tolimą išsvajotą šalį brolybės, lygy
bės, laisvės, laimės, prie saulės, kuri švie
čia ir šildo visiems vienodai... Tiesiog jau
tė, kad kas nors turi įvykti, kad žmoni
jos abelno sutvarkymo mašinerija turi bū
ti perdirbta ir pertvarkyta iš pat pamatą, 
ii šventai tikėjo kad jisai pats yra vienu iš 
tų kurie tą pertvarkymo darbą turi įvykin
ti. Už savo darbą nieko nereikalavo o iš 
savo pusės duodavo viską, net gyvybę būtu 
i i ega i I ė j ęs paaukuc >t i.

Žmonija galėjo tą jo pasiaukojimą pri
imti ar atmesti, bet nuo jo daugiau reika
lauti negalėjo.. .

Turėt naujai iškeptas vikaras. Akis turė
jo gražias, rimtas, malonias, teisingas, ju
dėjimus neramius, nerviškus—nekantravo.

Iš šono paveizėjo į Jonelį, o paskui 
pradėjo tyliai su Grybu kalbėtis. Gry
bas krapštėsi pakaušį ir murmėjo ką 
tai neaiškaus, ale kuomet pamatė kunigė
lio rankoje raudoną dešimtinę, linktelėjo 
galva ir sukirto arkliams.

Kunigas aiškinosi plačiau:
— Matote, norėčiau šį ir tą nusipirkti 

Prūsuose, nes čia brangenybė, o žinote, 
kad mums be valdžios leidimo net iš para
pijos pasijudinti nevalia, o prieg tam kam 
čia tie žygiai su kortomis?

Senis Grybas lingčiojo galva o Jo
nelis manė:

— Išrodo kad tasai Dievo tarnas to
kiame pat padėjime kaip ir aš... Kad bėga, 
negali būt dviejų nuomonių!

Kunigas išsiėmė iš kišeniaus brevijo
rių, bambėjo po nosia lotyniškas maldas ir 
nuo knygos akių neatitraukė net iki pat 
smuklės.

Saulutė išlengvo leidosi, kuomet Gry
bas užvažiavo priešais senos smuklės, 
kur jį pažinojo, kaip seną berlinką, ir kur 
visoko galima buvo tikėtis. Kas iš ko gy
vena, tai savo reikalus ir remia, ir savo pa- 
gelbininkams reikalo negadina, o savinin
kas smuklės iš tokių dalyku nebiskį pinigo 
buvo padaręs, tai yra iš tokių pasažierių.

Grybas priėjo prie Jonelio.
— Reikės viską peržiūrėti, sužinoti ir 

tikrai gerai ištirti, nes dabar kas žingsnis, 
tai žalkepuris ir kitokių šungalvių, tai tik 
šnypščia, visuose krūmuose pilna... Apie 
vidurnaktį bus tamsu, kad net durk į akį,' 

i ta i eisime.

Nė jokia revoliucija amžinai negali 
tęstis. Kartais pavyksta kartais nepavyks
ta. bet užsibaigti turi. Tuom kartu užsi- 
:baigė pralaimėjimu tų kurie ją vedė ir to- 
delei visuomenė nusprendė, kad ji nebuvu
si reikalinga, kad jos esą nereikėję kelti.

O tuom tarpu prisikimšo kalėjimai ka
liniais, užsigrūdo vieškeliai vedanti į Sibi
rą, kabojo ant kartuvių lavonai karštesnių
jų revoliucijonierių o per rubežių smuko 
tie, kuriems pavyko išsprūsti iš tinklų žan
darmerijos, parubežio sargybos, provoka
torių ir šnipų uoslės...

Tokių tarpe buvo ir Jonas Gurgaitis, 
persivilkęs į ūkininko sermėgą, susijuosęs 
apipuvusiu pančiu, su užleistais ant akių 
ilgais plaukais, su tyčia sujuodintomis ran
komis ir su užsmaukta ant akių kepure iš
rodė panašiu į nusigyvenusį dvaro kumetį. 
Niekas jame nepažintų ne tik veikėją ir a- 
gi tat orių, bet net ir paprastu inteligentė
liu už jokius pinigus jo nepavadintų.

Važiavo vežimėlyje su Jurgiu Grybu, 
senu kontrabandieriumi ir “ameriko
nų” vadu, kurs biskį dėl pelno, biskį mas
koliams ant keršto per ilgus laikus veždavo 
iš Prūsų knygas, ginklus ir kitus dalykus, 
o su “amerikonais” taip dailiai “žaliąja 
juosta” prasmukdavo kaip lapė per tvorą.
(Jonelis juomi užsitikėjo kaip niekuomi pa
saulyje.

Buvo jau tik kokia pora verstų iki pa
skutinės smuklės, nuo kurios reikėdavo jau 
eiti pėkštiems, kaip staigiai ant takelio, iš? 
einančio iš giraitės pasirodė paveikslas jau
no kunigėlio su ryšeliu rankose.

Jonelis sukeikė, nes jam prisiminė se
nas prietaras:

— Kad jį kur šimts keturiolika... Bus 
blogai... bus netikėta nelaimė...

Bet neparodė savo neužsiganėdi- 
nimo, ir ištikimas savo prisiimtai rolei, 
kartu su Baravyku nusiėmė prieš kunigėlį 
kepures. •

— Pagarbintas... Prot. Rašt. — A. J. Dymta,
— Ant amžių... geri žmonės. O kur-; 

gi Viešpats Dievas neša?
Grybas priekin botkočiu mostelėjo.
— Ana į smuklę, važiuoju veršiuko... 1
— Ar nepyksite jei ir aš prie tamistų 

prisiėsiu 1
— Kur-gi! Sėskite tėveli.
Jonelis pasislinko į šoną, kaklą įtraukė 

į kalnierių ir pradėjo tėmyti kunigėlį.
Buvo jaunutis ir visiškai vargingai iš

rodė. Matyt dar plunksnoms neapaugęs.

čio.
Jonelis nuvargęs po dviejų nemiegotų 

naktų, išsitiesė ant suolo kaip ilgas ir už
migo. Išbudo apie dešimtą, ir nesakyda
mas nė žodžio į susijaudinusį, išsigandusį 
kunigėlį užsidegė paperosą.

Praslinkus kokiam ptisvalandžiui, stai
ga išgirdo kokiuos tai, tarsi slopinamus 
žingsnius. ■,

Pašoko ant kojų, davė ženklą kunigui, 
kad nesijudintų, tyliai atidarė langą ir po
roje sekundų buvo jau lauke. Jo įpratusi- 
ingudusi ausis suprato skaičių ateinančių...

— Penki.. .
Parpuolė ant žemės ir kaip žaltys slin

ko linkui vieškelio. Tie staptelėjo, bet jis 
link ją slinko. Jau juos galėjo pažinti. 
Keturi mundieruose ir tarp jų Grybas.. .

Prigulė šalę jų tarpažyje ir įtempė 
ausį.. .

Gribas aiškino:
Kunigas neguli, bet tas raudonųjų ge

nerolas ant suolo miega, kaip papjautas...
— Charašo!
— Bet aš.. .
Pošol von!
Jonelis ramiai išsiėmė brauningą ir ne

mirktelėjęs iššovė keturis kartus.. .
Ant trijų žingsnių tolumo nepataikvt, 

nebent aklu turėtum būt.
Keturi mundieruoti gulėjo ant vieške

lio, Baravykas puolęs ant kelių maldavo:
— Aš nekaltas.. .
— Cit kvaili, nei mur.. . mur.. .

(Toliaus bus)

Ką tu veikiai tin-

Ant ledo čiužinė-

Kas tau ant pa

JUOKAI.
Antanas: Ar tu buvai Jur

gi šiandiena mokykloje.
Jurgis: Nebuvau.
Antanas:

gini?
Jurgis:

jau!
Antanas:

šaulio yra brangiausia.
Jurgis: Pypkė.

Antanas: Eik tu kvaili, — ar 
ne mokslas.

Jurgis: Aš apie jį nieko ne
suprantu, nes tingiu mokytis.

V. J. Beisogalietis.

tai

MANO GIESMELĖ.
: sietuva brangiausia, gimtoji žemele, 
Nupiešt tavo grožės mano plunksna negali.

Ta pat paantrino kunigėliui ir nuvedė ^ur ras^ uT)a už mus Nemunėlį,
j abu į kokią tai pašiūrę, kuri turėjo ir pusė
tinai didelį langą ir pasieniais viduje porą 
nesiaurų suolų.

Kunigėlis atsisėdo ant vieno suolo, 
stengėsi būt ramiu, nors prakaito lašai 
varvėjo nuo jo veido, o širdis plakė kaip 
kūjis. Ryšelį savo, kokiuo tai šniūru ap
rištą pasidėjo šalę savęs ir laukė pusnak- •

Ai- yr kur kaip Dūkšto gražus ežerėlis? 
Kur girios didesnės kaip mūs Žalioji, 
Bet kožno lietuvio žaliuoja sodnelis;
Ir mūs sesučių žydi darželis.
Lietuvos kultūra savo darbą pradėjo... 
Rimtai prie darbo kiekvienas lietuvis stoja 
Už metų nepažinsi jau mūsų artojo.

' O. M. Č. i
TAUTOS FONDO VALDYBOS

ANTRAŠAI.

His Eminence
James Cardinal Gibbons,

Honorary President,
Baltimore, Md.

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

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

71 Warwick St., 
Newark, N. J.

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

Athol, Mass.
B. V. Vaišnoras, kasierius, 

1514 Carson St.
Pittsburgh, Pa.

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

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

Detroit, Mich.
Grajauskas, kasos globėjas, 

2016 Sarah St.,
Pittsburgh, Pa.

B.

j.

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, 

56 New York Avė., 
Newark, N. J.

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

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Organizatoriai —
S. Misiūnas,

94 Warwick St., 
Newark, N. J.

F. Savickas,
238 Pine St., 

Elizabeth, N. J.
D. Kašėta,

549 E. 12 St., 
New York, N. J.

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatras. 

Tariu ilgų metu praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

3en-Hurl
Y

ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ.
Su puikiais drobės apdarais tik........................... $1.50 ♦*♦

Toji istoriška apysaka vra išversta visose kalbose ir bėga- «,♦«
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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 YRA?
Joje rasi aprašymą atsitikimų iš senovės laikų prieš V. Jė

zaus užgimimą. Toliaus rasi apie užgimimą, gyvenimą ir 
t. t.

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

arba registruotame laiške šiuo adresu:
f t T ♦>

kad su jokia kita plunksna

.Tų kninn su genimu yra visiškai žema. $2.50, 
$3.00, $3.50, $4.00, $5.00, $5.50, $6.00 ir augščiaus.

Pirk dabar! Mums ir mes už kiekvieną plunksną 
garantuojame.

“DARBININKAS”
244 W. Broadway, Boston 27, Mass.

. . RAŠYS taip greit, kad su jokia kita plunk:
W L negalės lygintis—be kratymo pirm pradėsiant.

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOS!
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus 

tarnavimo.
SUTALPINA savyje daug rašalo.
NEBĖGA—Siunčiame per paštą ir expresu j visas 

šalis pritrauktas rašalo. Nėra kitos plunksnos Jai 
lygios.

VĖLIAUSIOS LAIDOS
LAIŠKAMS POPIERŲ SU 

EILĖMIS IR KONVER
TŲ.

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

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

100 popierų ir 100 konvertų 
už............ $2.00

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

1000 popierų ir 1000 
konvertų 

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

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

“DARBININKAS”, 
242-244 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

i!iTONIKO IŠDIRBYSTėI
$

Ji
Ji

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
kią pramogą ir tai už la
bai prieinamą kainą.

CAMBRIDGE 
BOTTLING CO, 

31 Fifth St., 
Cambridge, Mass.

Tel. Cambridge 296-J.
J. MALINAUSKAS 

savininkas

TA$i
n
ii j!
Ii
J! 
5!

i! 
i! 
i!
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SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO.
“Darbininko” Knygyne ga

lima gauti knygą 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* šalis.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.
f
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■taa IS So. Boston’o ntarnlnkals, ket- 
rargals Ir subatomls. Leidžia Am. Lie
tuviu Rymo-Katalikų Av. Juozapo Dar- 
bmmku Sąjunga.

v “DARBININKAS” 
(The WobkebJ 

rtxe Llthuanlan trl-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

ind Saturday by St. Jo»eph’» Lithuan- 
R.-C. Aggociation of Labor.

SUBSCRIPT10N RATES:
fearly...............................................$4.00
Boston and suburbs..........................$5.00
Foreign countrles yearly................ $5.00

'Entered as second-class mater SepL 
22. 1915 at the post office at Bosforu 
Saus., under tbe Act of March 3, 1879.”

’Acceptance for mallling at special ra
te of postage provided for in Section 
1103. Act of Oct. 8. 1917, authorized 
ot July 12, 1918.”

Paaiškino
“MEŠKOS PATARNA

VIMAI”.

nepasigailės šešias- 
tūkstančių dolerių 

Kun. Bučys tada ir 
ir privačiuose susi- 

kad tu-

L. D. S.mi, kaip ir aniedu, nešioja to
kias pat nesuprantamas žy
mes. “Draugas” sako, kad tas 
taip varomas darbas yra pa
vojingas tėvynei ir pavojingas 
kiekvienam vyrui įsitraukian
čiam į jį. Šitą “Draugo” nuo
monę p. Žadeikis vadina“ meš
kos patarnavimu” ir cituoja 
Lietuvos karės ministro žo
džius.

Taip pat pirmojo sumanymo 
vedėjai šovė į “Draugo” re
daktorių Lietuvos ministrų 
pirmininko laišku, taip pat 
antrojo sumanymo šalininkai 
turėjo oficijalių raštų iš augš- 
čiausios valdžios Lietuvoje. 
“Draugas” gerbia Lietuvos 
valdžią, bet skirtingą savo 
nuomonę nesibijo išreikšti, 
kuomet mato, kad ta valdžia 

’ pergreit patvirtina perdaug 
nenunokusius sumanymus, vė
jais paleidžiančius daug viešų 
pinigų.

Kvailos meškos vardas gau
ti nei vienam nemalonu. Bet 
tegu žmonės “Draugo” re
daktorių vadina kaip nori, jei 
tiktai ims viešus darbus dirb
ti kaip reikiant.

Kaip anais dviem atvejais 
“Draugo” redaktorius pasi
tenkino vieną kart išreiškęs 
viešai savo mintį, o paskui 
kritikomis netrukdė kitų ve
damo darbo, kaip p. Žadei- 
kiui renkant Amerikoje aukas 
Lietuvos šauliams kun. Bučys 
pasitenkino pažymėjęs pačiam 
p. Žadeikiui, jog šaulių orga
nizacija yra uždrausta tarp
tautinėje teisėje, taip bus ir 
dabar. Daugiau “Draugas” 
nekritikuos p. Žadeikio varo
mąjį darbą.

Nesidžiaugiame, kad mūs 
persergėjimų teisingumą tau
tiečiai patyrė išmetę apie sep- 
tvniasdešimts tūkstančių do
lerių. Norėtume, kad dabar
tinis mūs persergėjimas pasi
rodyti) nebereikalingas. Bet 

i savo įsitikrinimo negalime at
sižadėti. Kol kas p. Žadeikio 
veikime, rengiančiame 1000 
asmenų vežti į Lietuvą mato
me tiktai drąsos, o nematome 
nei rūpesčio apsaugoti Lietu
vą nuo tokių dalykų pavojin
gumo. nematome nei mokėji
mo apsaugoti nuo pavojaus 
tam pasiduodančius vyrus.

Tai ir viskas ką turėjome 
pasakyti.

(“Draugas”) 
----o----

PRANEŠIMAS PILN. BLAIVI
NINKŲ KUOPOMS.

N. A. Apsk. Pilnųjų Blaivininkų 
2-ras suvažiavimas atsibus Law- 
rence, Mass. 9 d. gegužio. 1-mą 
vai. po pietų bažnytinėj salėj 94 
Bradford, St. Meldžiam delega
tų nesivėlinti ir laiku pribut. At
sivežkit naujų įnešimų. Bus išlai- 
mėjimas. taip-gi bus nauji) svar
bių svarstymų kiek kuopos mokės 
į Apskr. Iždą. \

Apskr. pirm. J. Svirskas.

I

i

Be pastabų patalpinome 
“Drauge” p. Žadeikio prane
šimų, kuriame “Draugo” 
nuomonės pavadintos meškos 
patarnavimu. Reikia prisipa
žinti, kad tokių paaarnavimų 
vien tik paskutiniais metais 
“Draugas” padarė ne vieną. 

) Štai 1919 m. pavasaryje pa
rėjo: iš New Yorko skubi ži
nia, kad Amerika pripažįs 
Lietuvos neprigulmybę, jei tik 
lietuviai 
dešimties 
spaudai, 
viešuose
rinkimuose kalbėjo, 
ščia yra tikėti tokioms svajo
nėms, kad spaudos įtekmė 
ant politikos toli netaip daro
si kaip sumanytojams rodosi, 
kad sulyginus su Lietuvos ne- j 
turtu išdėjimas $60,000 dole
rių yra taip pat neprotingas, 
kaip būtų neprotinga, jei še
šių dešimtinių ūkininkas pirk
tų lenktynių arklį kelių tūks
tančių dolerių vertės.

Tie kun. Bučio žodžiai nu
skambėjo tuščiais. Keturiasde- 
šimts tūkstančių dolerių tapo 
išleista agitacijai spaudoje. 
Apgarsinimas atsėjo pigiai, 
bet jį padarę turto netekome. 
Šiandien nei tų pinigų neturi
me, nei Amerika mūs nepri
klausomybės nepripažino. Su
vienytų Valstijų diplomatija 
mus tebelaiko nepribrendu
siais. Kun. Bučys kovo mėne
sine 1919 m. sakė, kad mūsiš
kis minėtasis sumanymas gali 
kam nors išrodyti nesubren
dimo ženklu. Tai buvo vienas 
“meškos patarnavimas”.

Rudenije tų pačių 1919 m. 
kaip audra pakilo sumanymas 
sudaryti Amerikos brigadą 
Lietuvai. Tam tikslui p. 
Swarthout’as tapo pakrikšty
tas Juododžiu. Buvo garsina
ma, kad jis esąs Lietuvos mi- 
litarės misijos pirmininkas, 
Lietuvos generalio štabo ryt- 
rys ir jos armijos generolas.

Žiūrėdamas į tą visa kas da
rėsi ir kaip darėsi, kun. P. 
Bučys sakė, kad ta brigada ei
na nesuprantamais keliais, 
kad joje yra ir pavojaus ženk
lų. Dvidešimt trys tūkstan
čiai viešų pinigų tapo sukišti 
į Amerikos brigadą. P. Ža- 
deikis visai nesenai pagarsino 
ją likviduojąs, kaipo nevyku
sį sumanymą. “Draugo” re
daktorius tą patį buvo sakęs, 

•kada dar pinigai buvo neiš
leisti. jisai bandė įtikrinti tau
tiečius, kad tų stambių pini
gų nemestų neapsižiūrėję. Tai 
buvo kitas “meškos patarna
vimas” tėvynei.

Dabar p. Žadeikis organi
zuoja ir mobilizuoja tūkstantį 
vyrų. Tas "organizavimo dar
bas čiuožia taip pat paviršiu-

gar-

Salė
So.

i

. DIDŽIAUSI ŠOKIAI.
Daugelis iš skaitytojų patėmijo 

“Darbininke” žinutę apie rengia
mus bažnytinio choro šokius ir 
koncertus, kuriuose dalyvaus 
rus* solistas p. A. Sodeika.

Šokiai bus 15 d. gegužio, 
paimta viena iš puikiausių
Bostone Municipal Building, taip
gi paimta geriausia orkestrą. To
dėl kviečiame jaunimą kaip vie
tinius taip ir iš apylinkės koskai
tlingiausia atsilankyti į minėtus 
šokius. Kurie nebus, tie gailėsis 
visą savo gyvenimą.

Kviečia Komitetas.

Kopenhagoj tam tikra 
draugija aprokavo, jog dėl 
didžiosios karės žuvo 35,- 
380,000 žmonių. Karės lau
ke nukauta 9,829,000. Ser
bija daugiausia pražudė gy
vasčių.

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

113OLAI.
RUOŠKIMĖS PRIE 

L. D. S. SEIMO.

Norint gerai prisiruošti 
prie seimo mes turime pirm 
viso ko gerai peržiūrėti da
bartinį mūsų L. D. S. stovį: 
kas mūsų per 5 metus yra 
jau nuveikta, kaip nuveik
ta. Kas mūsų organizacijo
je yra pagirtino, o kas peik
tino ir taisytino, kuomet tą 
visą prieš akis turėsime, 
tuomet lengva bus orientuo
tis, susivokti dalykų padė
tyje ir tinkamai pradėt pa
sekmingai dalykus stumti 
pirmyn.

Mes į dalykus žiūrėkime 
be entuzijazmo, šaltai, rim
tai, kritikuokime patįs sa- 
vę ir kitus už tai ko neatli
kome taip kaip reikėjo ir 
kaip galėjome atlikti, bet 
nepamirškime ir to prisi
minti ką esame padarę gero, 
kaip to gero atsiekėme, kiek 
tas mums lėšavo ir taip to- 
liaus.

Mes suorganizavome per 
5 metus apie 5,000 darbinin
kų. Gerai yra ir tas, bet 
tai yra visiškai mažai. 
Mums reikėjo suorganizuot 
mažiausia bent 30,000. Ko
dėl mes to nepadarėme ?

Pirmiausia kalti yra tie, 
kurie permažai dirbo, o to
kiais esame mes visi ir L. D. 
S. centro valdyba ir apskri
čių ir kuopų valdybos ir pa
tįs LDS. nariai. Mes pa
prastai kaltę numetame ant 
kitų ir ant nelemtų aplinky
bių. bet tas yra nevisuomet 
teisybė. Tik reikia norėt 
dirbt o aplinkybės visos yra 
geros. Mes turime aplinky
bes pergalėt ir pasikinkyt 
į mūsų plėškę. Kepti kar
veliai nei vienam į bumą 
neatlekia, reikia juos pasi
gauti, nupešti, iškepti ir 
tiktai tuomet galima pradėt 
valgyt, taip ir su kiekvienu 
darbu, su kiekvienu veiki
mu yra.

Mes per tuos 5 metus dir
bome, bet dirbome perma
žai, net pasakysiu atvirai 
kad kaip kurie turėjome 
keistas nuomones apie agi
taciją už organizacijos au
ginimą. Kaip kurie saky
davo kad mums parankiau 
esą turėti daugiau skaityto
jų “Darbininko” iš šalies, 
negu kad narių dėlto kad iš 
pašalinių keliais centais į 
metus daugiau įplaukia į 
“Darbininko” kasą negu iš 
narių. Toks pasakymas ne
išlaiko nei mažiausios kriti
kos. Ir šiame L. D. S. sei
me reikia būtinai išrasti 
būdus kaip organizaciją iš
auginti narių skaičiumi. 
Galvokite apie tai visi ir sa
vo sumanymus siųskite tuo
jaus į L. D. S. centrą. Ne
reikia varžytis, drąsiai, kas 
ką sumanei rašyk. Vieno 
bus toks sumanymas kito 
kitoks, bet turint daug su
manymų, galėsime pasirink
ti tinkamesnius, kurie sei
mo delegatams pasirodys 
praktiškesniais tuos ir už- 
girs, ir nutars tais naudo
tis.

Bepigu tuomet sumany
mus kritikuoti ir iš jų rinkti 
geresniuosius kuomet jų v- 
ra daug, kuomet yra iš ko ir 
ką pasirinkti.

Aš nuo savęs sakyčiau 
kad mums reikės prieiti 
prie to, kad laikyt centre 
du raštininku, vieną finan
sų kurs galėtų kartu būt ir 
administratoriumi, o antrą 
protokolų, kuriam turėtų 
būt pavesta visa agitacija ir 
organizacijos auginimas. •

Mes neturėtume į tai žiū
rėt kiek tas lėšuotų, tas, 
mums visuomet apsimokė-

tų.
Aš jau tą sumanymą kė

liau dviejuose ar trijuose 
L. D. S. seimuose, bet kaž
kodėl vis mano sumanymas 
neturėdavo užtektinai rė
mėjų ir nupuldavo. Bet 
nors jis keletą kartų ir nu
puolė, vienok aš prie jo ir 
šįmet vėl grįžtu. Bet pa- 
briežiu, kad tai yra suma
nymas mano vpatiškas kai
po L. D. S. nario, o ne kai
po L. D. S. centro pirminin
ko. Tą mano sumanymą 
galima kedent, velt, niur- 
kįt, ir akėt kiek tik kam 
tinka ir jeigu pasirodytų 
netinkamu nusukt jam 
sprandą be jokio pasigailė
jimo, bet apsvarstyt ir pa- 
diskusuot būtų neprošalį.

F. V.

LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ 
DEMOKRATŲ RĖMĖJŲ 

IR L. D. S. KUOPŲ 
DOMAI.

A. Vaisiauską. .. .$31.00
8 kp. Worcester
J. Vaitkų.............. 40.00
10 kp. Brooklyn,

17.00

Nuo sausio 15 d. iki gegu
žės 1 d. įplaukė per LDS. Cen
trą Lietuvos Krikščionims 
Demokratams nuo šių kuopų: 
LDS. 8 kp. Cambridge

per 
LDS.

per
LDS.

N. Y........................
LDS. 82 kp. Trenton,

N. J............................... 10.50
LDS. 67 kp. Albany,

N. Y............................... 26.75
LDS. 16 kp. Elizabeth,

N. J., per J. Balčiūną 14.40 
LDS. 14 kp. Newark,

N. J................................ 10.75
LI)S.-73 kp. Linden,

N. J............................... 10.85
LDS. 18 kp. Paterson,

N. J............................... 16.00
LDS. 3 kp. Norwood,

Mass.................
Petras Plaska .. 
Cambridge, Mass.

prakalbose....................16.20
5 kp. Waterbury,

Ct. per Z. P. Karalių 37.35

5.48
1.00

JERSEY CITY, N. J.

L.D.S. 76 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks “nedėlioję, 9 d. ge
gužės 2 :30 vai. po pietų paprasto
je vietoje. Kviečiame ateiti ir 
naujų narių atsivesti.

Valdyba.

Valdyba.

Valdyba.

Valdyba.

LAWRENCE, MASS.
L.D.S. 70 kp. mėnesinis susirin

kimas Įvyks nedėlioję, 9 d. gegu
žės 5 vai. po pietų bažnytinėje sa
lėje 94 Bradford St. Šiame su
sirinkime turėsime daug svarbių 
reikalų aptarti.

CAMBRIDGE, MASS.
L.D.S. 8 kp. mėnesinis susirin

kimas Įvyks utarninke. 11 d. ge
gužės bažnytinėje salėje. Kviečia
me visus narius būtinai ateiti, nes 
turime svarbių reikalų.

Valdyba.

Atsiveskit ir naujų narių. 
C. B.

WORCESTER, MASS.
L.D.S. 7 kp. mėnesinis susirin

kimas Įvyks 12 d. gegužės 8 vai. 
vakare. Į šį susirinkimą kviečia
me visus narius koskaitlingiausia 
ateiti.

PHILADELPHIA, PA.
L.D.S. 13 kp. mėnesinis susirin

kimas Įvyks 11 d. gegužės 7:30 
vai. vakare bažnytinėje salėje. 
Kviečiame visus narius būtinai a- 
teiti. Artinasi L.D.S. Seimas ir 
turime pradėti rengtis iš anksto.

Valdyba.

HARTFORD, CONN.
L.D.S. 6 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks nedėlioję, 9 d. gegu
žės tuojaus po sumos bažnytinėje 
salėje 41 Capitol Avė. Kviečiame 
visus narius ateiti. Taipgi atsi
veskite naujų.

HARRISON, N. J.
L.D.S. 15 kp. susirinkimai lai

komi kas antrą panedėly kiekvie
no mėnesio bažnytinėj salėj ant 
5-th St. Harrison, N. J.

Susirinkimas bus 9 d. gegužio, 
7:30 vai. vakare. Visi nariai ma
lonėkit pribut paskirtu laiku nes 
turim daug svarbių reikalų aptar
ti.

LDS. 8 kp. Cambridge,
Mass....................... ....50.00

Petras Jakutis ........ . ..25.00
J. Petukauskas ....... ...150.00
Pr. S. Kvietkus .... ... .25.00
J. Litvinas.............. ... .25.00
Pr. Vileikis............. ....25.00
Pov. Karaliūnas .... ....25.00
D. Jockus ............... ... .25.00
K. J. K..................... ....25.00
K. Valančiūnas .... ... 100.00
A. Budris............... ... .25.00
M. V. Ardzijauskas . ..25.00
LDS. 7 kp. Worcester,

Mass....................... ....25.00
K. A. Vencius......... . . .25.00
T. Skusevičius ........ . ..25.00
M. Vilkišius ........... ... .25.00
J. A. Kriviutė ....... ....25.00
M. Baravičienė .... ....25.00
Ant. Petronis ......... ... .50.00
Jonas Bundulis .... ....50.00
Jonas Davidonis ... ....25.00
K. Baltrėnas ......... .. ..25.00
Ad. Stravinskas .... ....25.00
Šv. Pranciškaus parapi-

ja Lawrence, Mass. Kle-
bonas Kun. F. Ver-
mauskis............... ....25.00

A. Pavilionis .......... ....25.00
M. Stravinskiutė ... ....25.00
Antanas Kancevičius 25.00
Ant. Petronis ......... ... .50.00
Kaz. Antanavičius .. ....25.00
M. Paliučiutė ......... ... .25.00
M. Kniubiutė ......... .... 25.00
LDS. 70 kp. Laivrence,

Mass...................... . .. .25.00
Vinc. Mačiulaitis ... .. .100.00
Juozas Šveistys .... ... .25.00
Teklė Blužienė .... ....25.00
Adomas Šejevka ... .. .100.00
Ona Šimbalaitė .... ... .25.00
O. Staniuliutė ........ .. .100.00
St. Noreika............. .. .100.00
M. Urbaičiukė ....... . . .100.00
K. Petraičiukė .... .. ..50.00
Jed. Šimkienė ........ . . .200.00
O. Unguraitė ......... .... 25.00
Stasė Šejevkiutė 6 metų

mergaitė.............. . . . 100.00

Išviso.............$5,250.00
Ant kovo 27 d. buvo pa

skelbta ..................$8,754.14

<

LDS. KAS IR UŽ KIEK PIRKO 
L. D. S. NAMO BONŲ.

Išviso..................$237.28
Šios aukos sulig nutarimo 

LDS. Centro Valdybos kovo 
30 d. pasiųstos Tautos Fondui 
su įsakymu tuojaus pasiųsti 
Lietuvon Krikščionių 
kratų Centrui.

Taip-g.i pasiųstas 
Lietuvos Krikščionių
kratų Centrui, su pažymėjimu 
iš kokių šaltinių pinigai su
plaukė ir kad tuos pinigus 
gaus iš Tautos Fondo Centro.

A. F. Kneižis,
LDS. Centro Sekretorius.

Demo-

laiškas
Demo-

CAMBRIDGE. MASS.

LDS. 8-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas atsibus gegužio 11 d. 
7:00 vai. vakare bažnytinėj salėj 
ant iVindsor gatvės. Visi nariai 
malonėsit susirinkti ir nauju at
sivesti.

Narys.

P0QU0N0CK, CT.
LDS. 24 kuopos susirinki

mas įvyks gegužio 9 d. apie 
3 vai. po pietų. Pasibaigus 
susirinkimui šv. Kazimiero dr- 
jos ant svetainės šv. Juozapo 
airių parapijos. Meldžiu atei
ti kodaugiausia ne tik nariai, 
bet ir svečiai taip-pat prašomi 
nes yra svarbus reikalas.

Rast. M. B. Juškas. 
—6----

PHILADELPHIA PA.
L.D.S. 13-tos kp. susirinkimai 

visuomet būna kiekvieną mėnesį 
kas antrą utaminką 7 :30 vai. va
kare. Busiantis susirinkimas pri
puola 11 d. gegužio. Malonėkit 
visi nariai pribūti ant paskirto 
laiko, nes turim daug svarbių da
lykų aptarti ir išdalinti knygeles.

Ona Unguraitė.

Vac. Ivanauskas........... $50.00
Juozas Jelmokas .......... 100.00
Juozas Mačiulis .............. 75.00

(Pirmu sykiu už $25.)
V. Morkūnas...................50.00
V. Pigaga........................ 25.00
Jį Jaškelevičius.............. 25.00
Jurgis Česnulevičius ... .25.00 
V. Miliauskas ................. 25.00
Juozas Treinavičius .. ..25.00 
Pranas Kukauskas ........ 25.00
J. Sinkevičius.................25.00
O. Kašėtaitė ....................25.00
Ignas Kodis ....................25.00
J. Tamonis...................... 25.00
R. Andreliūnas ............... 25.00
J. Mockevičius ............... 50.00
D. Kašėta ....................... 25.00
Pranas Bačiulis .............. 25.00
Petronė Zuikiutė ............ 25.00
P. Balčiūnas ....................50.00
A. Vinciunas...................50.00
P. Zaronskis....................50.00
Pr. Dement......................25.00
J. S. Kazlauskas ............ 50.00
Jonas Bajarskis.............. 25.00
Br. Ivaškiutė ..................50.00
J. Jodis ............................ 50.00
S. Ivaškevičius ............... 50.00
J. Jazukevičius ............ 100.00
P. Kanapeckas ............... 50.00
LDS. 14 kp. Newark,

N. J.................................25.00
Kazys Jonaitis .............. 100.00
LDS. 3 kp. Norvood.

Mass...............J............ 25.00
St. Noreika *...............1,000.00
Petras Kiiselius ........... 100.00
J. Širvinskas................... 25.00
Kun. J. Švagždis ...........25.00
Julius Baronas ..............25.00
J. Saladonis ....................25.00
Ap. Račiuniukė ............ 100.00
Adolfina Loh ..................50.00
Marijona Klovienė . .100.00
Juozas P. Motiejūnas 100.00 
Petras Vosgirdas ____   .50.00
St. Luinis ....................... 25.00

Taigi išviso turime $14,004.14
Iki $25,000.00 trūksta $10,- 

995.86.
Pasiskubinkite likusius bo

nus išpirkti šiame gražiausia
me metų mėnesyje. Nelaiky
kite pinigų Lankoje už ar 4Į 
nuošimtį, kuomet jūsų pačių 
organizacija siūlo 5 nuoš. Pi
nigai įdėti į LDS. Namo Bo
nus nežus. Jie pilnai apsau
goti nuo visko. Parodykite 
savo užuojautų LDS. pirkda
mi bonus.

LDS. yra tai vienintelė dar
bo žmonių organizacija.

Lietuvoje mūsų vienminčiai 
broliai krikščionys demokra
tai laimėjo kovų su visokio 
plauko idėjos priešais išrink
dami į Steigiamąjį Seimų di
desnę pusę atstovų, negu jų 
visus sudėjus į krūvų. Laimė
kime ir mes išpirkdami LDS. 
Namo Bonus ir pastatydami

mūsų organizacijų ant stipres
nių pamatų negu sudėjus į 
krūvų mūsų idėjos priešų vi
sas organizacijas.

Parodykime mūsų prie
šams, kad mes skaitlingumu, 
darbu ir pasišventimu viršija
me juos.

LDS. Namo Bonai kaip jau 
žinote parsiduoda po $25.00. 
Galima pirkti kiek nori.

BINGHAMTON. N. Y.
Nedarykit iš savęs juokų.
Kartą “Lietuva” nurodė punk

tus, kokiais pasinaudoti rašant 
rezoliucijas į Lietuvos Steigiamą
jį Seimą. Dabar A.L.T.S. 25 kp. 
tą rezoliuciją ir išnešė. Ji sako pil
nai sutinkanti su Lietuvoje gyvuo
jančios Santaros programų. Bet 
ant kiek aš pamenu, Santaros pro- 
grame buvo punktai: Kad Lie
tuvos pilietis ar pilietė, neski
riant tikėjmo ar lyties turi teises 
įsigyti žemės Lietuvoje. Tuo tar
pu A. sandariečiai sakydami, kad 
sutinka su anuo programų ir rėkia 
visa gerkle ir ragina išnešti re
zoliucijas L. Steig. Seimui, kad 
neprileisti dvasiškių nei prie jo
kios valdiškos vietos ir kad atimi
nėti nuo visų klebonijų žiemes.”

Jeigu Lietuvoje kiekvienas pi
lietis ar pilietė turi lygias teises 
ir prie žemės yra prileidžiami žv- 
dai arba taip prie valdiškų vietų, 
tai kodėl kunigai-dvasiškiai nei 
kiek neprastesni piliečiai už žy
dus butų nuo to atmesti? Tai kur 
butų ta lygybė, laisvė ir vadi
namoji demokrtija? Ir kaip ga
lėtų būti ant to paties programo 
pasakyta, kad visiems piliečiams 
lygias teises. Tuo tarpu kiek že
miau kitas programas kalba apie 
carizmo laikus, kada lietuvis tu
rėjo visko išsižadėti, jei norėjo 
gauti valdvietę. Pagal sandarie- 
čių programą ir-gi panašiai išeina, 
kad jei nori užimti valdžioje ko
kią vietą, tai išsižadėk visko.

Nedarykit patys iš savęs juokų, 
nes iš panašių rezoliuzijų išeina 
niekas kitas, kaip tik pasiro
dymas didžiais neišmanėliais. Lie
tuvoje irgi yra galvų su gerais 
protais ir ne tokių rezoliucijų nuo 
musų reikalauja, bet finansiškos 
paramos.

Todėl remkim Lietuvos finan
sini stovį o jie ir be “rezoliucijų” 
aprūpins Lietuvos reikalus taip 
gerai, kad anot to priežodžio: 
Bus ir vilkas sotus, ir ožka gyva.

J. Lakštutė.

Seredos ryte atėjo iš Kauno 
glėbiai visokių laikraščių, pro- 
klemacijų ir spalvuotų agita
cinių paveikslų. Viskas rodo, 
jog Lietuvos krikščionys de
mokratai rinkimų kampanijai 
darė milžiniškas pastangas.

Vietiniai ateikite pasižiūrė
ti tų paveikslų ir pasipirkti 
laikraščių.

Kitų miestų lietuviai lai iš
sirašo tų laikraščių, o prokle- 
macijų gaus “magaryčių”. 
Vienok spalvuotų agitacinių 
paveikslų neturime pardavi
mui.

STASĮ A SAJEFKIUTĖ,
kuri iš savo “Taupymo Banko” 

pirko L. D. S. namo boną už $166.00.
U
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE
BRIGHTON, MASS.

aukomis

B. A.

Y.

)

LAWRENCE, MASS.

%

A.
P.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. Jfi- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.

ačių tiems, kurie 
parėmė.

Vargo Mergelė.

S.
K. Bin-

bet veikli, turi gabių 
Bal. 25 d. surengė vaka- 

jvairiais pamarginimais.

F. Lukoševičius, 1 
405 7-th St., 
i So. Boston, Mass.

po $2.00: V. Belekevi- 
N. Navickas, L. Malukas, 

K. Andrijauskas, 
Rimkaitė. L. 
Tinteris, J.

Laike gerb. kun. Mirono prakal
bų 18 d. bal. surinktos aukos.

Po $5.00: B. Ajauskas, P. 
Brencius; 
čius,
J. Bueevičius, 
P. Kakarieka, 
Kavaliauskaitė, 
Raudeliunas.

$1.00: M. Belekevičienė, V. Be- 
lekevičius, A. Žilinskas, Z. Savic
kas, S. Malukas, J. Noreika, S. 
Smaižis, J. Petrauskas, V. Va
leikas, A. Klimas, D. Jurgeliu- 
nas, D. Jonuką, K. Petrauskas, 
P. Bunza. P. Pivaronis, L. Jan
kauskas, S. Radzius, A. Danela, 
P. Vėbras, J. Rafalavičius, K 
Kalinauskas, ,A. Bueevičius, M. 
Zablackas, A. Ugentas, L. Staš- 
kus. J. Zinkevičius, J. Vladukai- 
tis, S. Leonauskis, A. Olseika, 
J. Kumeliauskas, M. Bucelevi- 
čius, A. Pakštis. J. Jukna, L. 
Zavistanavičius, P. Kreučiunas, 
A. Baužinskas, . 
P. Bartkevičius, 
A. Bučaitė, 
Dribenuskis, 
Kuprevičius, 
Low, 
Kiškienė, 
rauskis, 
kas, 
V. Tiškus, 
A.
Dirsas, 
gelis.

Iš viso su smulkiomis 
$116.62c.

P.
J. Valutkevičius,
, A. Bukauskis, 

S. Andrukonis, K. 
A. Bueevičius, A. 
S. Pet rukenas, A.

A. Kadzis. K. Saulėlienė,
S. Uždavenis, J. Kace- 

J. Kantrimas, T. Joni- 
J. Mešlis, J. Kudarauskas, 

S. Baublis, A. Dirsas, 
Bukaveckas, A. Stonis,

S. Sangavičius,

BINGHAMTON, N.

Čia susiorganizavo jaunimo Dr- 
jėlė po vardu: Jaunimo Ratelis. 
Draugijėlės tikslas spiestis Į vieny
bę, lavintis ir abelnai žengti prie 
didesnio susipratimo.

A. Sevinskas veiklus darbuoto
jas jaunimo tarpe energingai vei
kia, kad minėta draugijėlė atsie
ktų pageidaujamą savo tikslą.

Linkėtina Rateliui gerai suktis 
ir traukti jaunimą prie didesnės 
vienybės ir apšvietos. Bingham- 
tone jau senai buvo reikalinga pa
naši draugijėlė.

Jaunimo Narys.

DAYTON, OHIO.
Vietinė L.D.S. 69 kp. nors dar 

jaunutė, 
veikėjų, 
rėlį su
Buvo vaidinta “Dangus Brangus 
ir “Tėvo išvažiavimas Į Alaską.” 
Vaidinimas puikiai nusisekė, nes 
aktoriai savo roles gerai žinojo, 
taip-gi choras sudainavo keletą 
dainelių ir J. šeštokas solo netik 
lietuviškai, bet ir rusij kalboje. 
Turėjo progą išgirsti rusų dainas 
ir tie, kurie dar nebuvo girdėję. 
Užbaigta su Lietuvos himnu.

Vakarėlis nusisekė gana gerai, 
publikos buvo daug ir visi buvo 
patenkinti. Pageidaujama kad ir 
daugiau tokių vakarėlių butų ren
giama.

L.D.S. kp. laikytame susirinki
me išreikšta pageidavimas, kad 
sušaukti Ohio ir Mich. valstijų 
L.D.S. apskr. suvažiavimą, nes 
daug yra svarbių reikalų, kuriuos 
reiktų vykdinti. Prie to dar ši kp. 
turi Įsteigusi vakarinius kursus, 
kurie norit šį-tą pramokti, steng- 
kitės dažnai lankytis.

Bravo LDS. 69 kp. kad taip 
puikiai darbuojasi, patartina, kad 
daugiau rašytusi prie LDS. 69 kp.

Raporteris.

ATHOL. MASS.
Bal. 21 d. čia kalbėjo Įeit. Mi

lius. Pirmoje savo kalboje aiški
no apie reikalingumą Lietuvoje 
netik mokytų žmonių, bet ir šiaip 
apsišvietusių ir apie kitus Lietu
vos reikalus. Paskiaus kalbėjo a- 
pie Laisvės paskolą. Jo kalba bu
vo aiški ir visiem suprantama. 
Buvo renkamos aukos dėl Lietuvos 
apsaugos skyr. Aukų surinkta 
$27.00 su centais. Taipgi parduo
ta keletas L.L.P. bonų.

Staiga mirė.
Bal. 25 d. persiskyrė su šiuom 

pasauliu Kaz. šaučiunas, mirtis 
Kaz. patiko netikėtai. A. a. Kaz. 
25 d. bal. važiavo į Greenfield, 
Mass. iš Atholio ir pakeliui susto-

DABBININKAS

VYRAMS IR MOTERIMS.

jęs Orange, Mass. atlankyti savo 
draugų, bet neradęs jų namie 
sugrįžo ant stoties ir belaukda
mas traukinio mirė.

A. a. Kaz. kūnas tapo parvež
tas į Athol pas p.p. Kvedarui Pa
sipylė visokių kalbų. Vieni sakė, 
kad buk užgėręs ko tai ir nuo to 
miręs ir t.p.

Kiek aš žinau, tai Kaz. visuo
met buvo blaivas ir svaigalų ne
gėrė. Mirties priežastis gal bus 
greičiausia širdies liga, kuri nu
traukė jaunikaičio gyvenimo siu- 
U-

A. a. Kazimieras artimų gimi
nių Amerike kaip ir neturėjo. Pa
laidojimu rūpinosi šv. Pranciškaus 
pašelpinė dr-ja, prie kurios jis 
prigulėjo ir jo pusbrolis A. Masi- 
lionis. Laidotuvės buvo su bažny
tinėmis apeigomis 28 d. bal.

A. a. Kaz. buvo geras ir doras 
katalikas. Lai būva jam lengva 
svetimos šalies žemelė.

L.R.K.Rėmėją vakaras.

Bal. 27 d. Įvyko L.R.K. Rėmėjų 
vakaras. Prie jo surengimo dau
giausia pasidarbavo skyr. rašt. V. 
S. Matulis. Pirmiausia kalbėjo 
gerb. kun. A. Petraitis apie nau
dingumą L.R.K.R. ant galo pri
siminė, kad jo gentys jau gavę 
skrynią kurią jis buvo siuntęs 
per L. Pramonės Bendrovę. Jani 
kalbant apie šį dalyką buvo gali
ma patėmint ant visų veidų džiau
gsmą, tas pridavė vilties, kad 
visų pasiųsti daiktai nežus.

Perstatyta “Į laisvę žengiant.” 
Aktoriai savo roles atliko kopui- 
kiausia. Tarpais padeklemavo 
p-lė A. Aničiutė. Taipgi nemažai 
pelno liko.

Širdingai 
dirbo ir kurie

Blaiv. Apskr. Suvažiavimas.
Ges. 9, š. m. Pil. BĮ. Naujosios 

Anglijos Apskr. susivažiavimas 
Įvyks pobažnytinėj salėj Lawren- 
ce, Mass. tuoj po piet apie pir
mą valandą. Visi delegatai (tės) 
pribukite ant to laiko. Puiku būt, 
kad visi šv. mišias toj dienoj iš
klausytų Lawrence ’uje.

Daug svarbiij dalykų bus šiuo
se posėdžiuose apkalbėta. Be to 
bus išleidimas aukso šmoto pen
kių dolerių vertės. Todėl visos 
kuopos turinčios tikietėlius pasis- 
tengkite iš anksto pristatyti. Ne
pardavę pasiskubinkite greitai iš
parduoti.

Posėdžiams pasibaigus bus iš
kilmingi Mišparai ir Palaimini
mas. Po tam bus puiki vakarie
nė, kurią surengė Lavvrence’o su
manios gaspadinės. Po užkandžių 
bus puikus perstatymas. Aktoriai 
bus iš Cambridge. Vaidins “Var- 
goninko Dukterį,” “Šliubą su 
Viržiu ” “Katriutės Gintarai.” 
Bus kalbų, eilių, dainų ir daug 
kitko. Lai neivienas nepralei
džia šio vakaro. Lawrenciečiai 
jau matė Cambridge aktorius vai
dinant, visi buvo pilnai paten
kinti. Bet šį sykį dar labiau pa
tiks, nes bus daug juoko, links
mumo. Urą visi į Blaiv. vakarą!

Rengė j at

Pirmininkas —
A. Kmitas,

284 5th St.,
So. Boston, Mass.

Vice-pirm. —
J. Kavolinas,

63 Gold St., 
So. Boston, Mass. •

Protokolą Rašt. — 
J. Stukas,

8 Grimes St., 
So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas —
Simanas Alikonis,

140 Bowen St, 
So. Boston, Mass. 

Kasierius —
S. Gižius,

377 Broadway,
So. Boston, Mass.

Maršalka — •

I

Geriausias LOTION van
duo vartot dėl veiko. Išgy
do spuogus ir pienius, pada
ro veidą skaistų ir čystą. 
Kas prisius $2.00, gaus visas 
informacijas kaip pačiam pa- 
dirbt šitas vanduo ir kaip jį 
vartot.

Wm. LEBEDNIKAS,
R. S. S. Rutland, Mass. • 

I

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVI
MAS NAMINIŲ RA

KANDU IR U.v

Turiu išeiti iš vertelgystės 
(biznio) ir parduosiu viską 
labai pigiai.

Ateikite, kurie norite pigiai 
pirkti reikalingiausią daiktą 
pas:

M OLIM & CO.,
388 Broadway,

So. Boston, Mass.
Tel. Conn.

8V. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINES DR-JOS 

VALDYBA
SO. BOSTON, MASS. 

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

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

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

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

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

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį k’ kvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietą Baž
nytinėje Salėje, So. ton, 
Mass.

D. L. K KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 

BOSTON, MASS.

BEKOVOJANT.

Al. f’OŽELLŪ ūū.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Staų 
Chicago, UI.

Garsus Amerikos autorius 
Robert Louis Stevenson rašė: 
“Per keturioliką metą Bebu
vau nei vieną, dieną, tikrai 
sveikas. Keldavau liguistas 
ir eidavau gult nuvargęs ir 
dirbau be paliovos”. Dauge
lis yra kenčiančių, kurie ko
voja panašiai, bet daugelyje 
atsitikimij jų padėjimas galė
tų greit pasitaisyti, jei jie ži
notą Trinerio Amerikinį Elik- 
sirą iš Kartaus Vyno. Tas 
vaistas prašalina daugelio 
skausmų priežastis gerai iš
valant žarnas, padedant su
virškinti ir sugrąžinant sveiką 
apetitą. Pas savo aptiekinin- 
ką ar vaistų pardavėjų visas 
Trinerio gyduoles ras. Mė
gink taipgi Trinerio Angelica 
Bitter Tonic, ypač pasveiks- 
tant, o nušalime ir turint ko
sulį, imk Trinerio Cough Se- 
dative. Ar girdėjai apie Tri
nerio Antiputriną, kuris netu
ri sau lygaus gerklei ir burnai 
išvalyti ir taipgi žaizdoms nu
plauti ? — Joseph Triner Com- 
panv, 3133-43 S. Ashland Avė. 
Chicago, UI.

Pirmininkas—
Motiejus Versiackas,

105 Silver Street,
So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm.—
Mikolas Žarkauskas, 

128 Bowen Street,
So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas—
Juozapas Vinkevičius,

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

Finansų Raštininkas—
Juozas Kavaliauskas, 

209 E. Cottage St.,
Dorchester, Mass. 

Kasierius—
Andriejus Zalieckas, 

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

Maršalka—
Antanas Gruodis, 

550 Medford St., 
Charlestovn, Mass.

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

ŽIŪRĖK, SKAITYK, GALVOK.

Nepraleiskit progos, nes pana
ši retai kada pasitaiko. Kas už
sirašys pas mane laikraštį “Dar
bininką”, gaus dovanų vertės 
$1.00. Užrašau į Lietuvą, Ang
liją ir čia Amerikoj. Dovanos bus 
suteiktos lygiai visiems, kas ko
kių norės: 1) Lietuvos žemlapis 
(mapa), 2) lietuviškas kalendo
rius. 3) knygos. Nelauk rytojaus, 
bet rašyk šiandien šiuo antrašu: 
A. K. Mašinauckas,

321 Lincoln. Avė., 
Rockford, III.

HARTFORDO IR APYLINKĖS LIETUVIU

MUMS REIKALINGA MERGINŲ
Ant jėginės mašinos, dirbančios rainkotns; lengvas 
švarus darbas. Taipgi merginą darymui robą 
(rubers). Mes mokame $12.50 į savaitę besimoki
nant. Nuolatinis darbas ir gera užmokestis kuo
met išsilavina.

Mes esame arti Kendall Sąuare, Cambridge, 
tik 10 minutą nuo Park St. Atsišauk bile dieną 
tarpe 8 vai. ryte ir 5 vai. po pietą į

AMERICAN RUBER GO.
Cambridge, Mass.

Spring 9537.
PIRMUTINIS IR SENIAU-
SIAS LIETUVIŠKAS UŽ
EIGOS NAMAS ARBA HO-

TELIS NEW YORKE.

i i!i
$
i
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GERBIAMI TAUTIEČIAI:—
Norime pranešti visuomenei, kad mes esame 

pirmi lietuviai graboriai Hartford’e. Taip-gi turi
me laisnius balsamuotoją iš “Board of Health”/ 
Mes visados esame pasirengę patarnauti savo tau
tiečiams koprielankiausiai ir pigiaus negu svetim
taučiai.

Tai-gi reikale laidotuvių kreipkitės žemiaus nu
rodytu antrašu. Turime savo automobilius, ku
riuos parsamdome dėl krikštynų, veseliją ir kitokią 
pasivažinėjimą. Visais tam panašiais reikalais 
kreipkitės pas mus. Mes duosime geriausį patar
navimą. Todėl nepamirškite lietuvių.

WAŠKELIAUČIUS IR AUKŠTIKALNIS
LIETUVIAI GRABORIAI

16 Charter Oak Avė., Hartford, Conn.
Tel. Charter 2393

-k -k -K -K -k -M

Nuža-Tone

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

GEO. J. BART AŠIŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.

Parduoda Laivakortes ant visų linijų j Lietuvą ir iš Lietuvos.

Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso.
Parūpinant išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkant žmones ant gelžkelio 

stočių Netv Yorke pribuvus iš kitų miestų.

Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydime ke
leivius ant laivų ir pristatome jų bagažus. Žodžiu sakant pilnai aprūpiname 

kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi j musų viršminėtą Agentūrą su reikalais.

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

METINĖS PRAKALBOS!
-----------Rengia------------

ŠV. VINCENTO VYRŲ IR MOTERŲ DRAUGYSTĖ

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO-MAY 9 DIENA* 1920
LIETUVIŲ KOOPERACIJOS SALĖJE,

26 Lincoln Street, Brighton, Mass.
Prasidės 2 vai. po pietų.

Tai-gi Broliai ir Sesutės nepatingėkite ateit ant minėtų 
prakalbą. Yra užkviesti garsūs kalbėtojai, išgirsit daug nau
dingą dalyką, taip-pat užprašytas ir benas, mažos mergai
tės deklamuos.

Tą dieną nauji nariai įstojantieji į viršminėtą Draugiją 
bus priimami UŽ PUSĘ ĮSTOJIMO.

NARIAMS PRANEŠIMAS.
Tą dieną bus Dr-jos Šv. Mišios 9 vai. ryte L. R. K. bažny

čioje Cambridge. Visi nariai turit pribūt 8 vai. ryte Bažnv- 
tinėn Svetainėn. Nepribuvusieji bus nubausti.

Kviečia Komitetas. 
*t^*w*^tw*^*^Z^*^*^*w*^*^*^*^*^************************t*******^

“PIKTA DVASIA
i 
i j $i 
iį

Pasekme po 21 diena 
arba grąžiname ]nmi 
pinigus.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

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

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistas dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nusra-Tone ir persitikrik kaip irreitu laiku jau- 
sesi visai nauju imoftu! Devyncs iš de&imtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis. anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia. stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, s kišto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo. *

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

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuStinase regulariSkai. Atgaivin inkstus. iSvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputhnu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą. tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipria kraujo ir pagerina cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibamą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rastus ____
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdomu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonj ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems. *

MUSŲ ABSOLIUTIŠKA GVARAN ilga-Tone per dvidešimts (20) dienų ir 
bonkutę. Kožna bonkutė talpina devynios dešimtis (90) plliulų, arba vieno 
mėnesio gydymą. Galite pirkti Šešias bonkutes, arba šešios mėnesius gydy
mo už penkis ($5.00) dolerius. Imk NCIJA: Prekė Nuga-Tone yra $1.00 už 
Jeigu ne busi užganėdintas pasekmių, sugrąžink bonkutę ir pilnus, o mes 
urnai sugrąžinsime jūsų pinigus. Negalite prapuldyti vieną centą. Mes ima
me rišiką.

PRI3IUSK SAVA PASTEIJAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
Nailonai Laboratory. L. 22—617 Sooth Dearbom St.. Chicago, DL

Gerbiamieji: K-tu čionai, |..................... ir meldatu prisiųsti
Nuga-Tone.

Vardas ir pavard*

Gaivi ir

darbo
žino-

N orinčios 
kreipkitės prie gerai 
mo ir prityrusio dirbėjo.

Vėliavos, šarpos ir įvai
rūs ženkleliai tai mūsų spe- 
ciališkumas.

Mūsą dailė (artistiška
me) darbe.

Liūdi j a tūkstančiai drau
gijų-

M A. NORKŪNAS,
16 Pleasant St.,

YYY
Y
Y
YYY
Y
Y

Drama trijų aktų iš Latvių gyvenimo.

Rengia A.L.R.K. Mot. Sąjungos 41 kp. 8 d. Gegužio- 
Mav, 1920 m.

LIETUVIŲ SALĖJE.

26 Lincoln St., Brighton, Mass.

Pradžia 7:30 vai. vakare.»
Veikalas Įdomus ir naudingas kiekvienam pamatyti.

Įžanga prieinama.

Širdingai kviečia KOMITETAS.

PASPORTAI LIETUVON VELTUI!
Dėl patarnavimo važiuojantiems Lietuvon mes sutvėrėm speciališką depar
tamentą prie CENT. B. LIET. BANKO.
Visi važiuojanti Lietuvon kreipkitės į viršminėtą departamentą po žemiau pa
duotu antrašu.
Nemėtykit pinigu bereikalingai, žmogus nevertas auksino kuris nemoka su- 
taupint.

------------- A T Y D A I-------------
MŪSŲ AGENTAS APSAUGO NEW YORKE KIEKVIENĄ KELIAUJAN
TĮ NUO VISOKIŲ APGAVIKŲ. Manantieji važiuoti Lietuvon užsisakykite 
laivokartes išanksto pas mus.
Pranešam visiems mūsą klijentams kad lig šiol pinigą siuntimas Lietuvon bu
vo apsunkintas, todėl kad Lietuvoje nebuvo tam tikrą banką katros užsiėmė 
tais dalykais . Dabartiniu laiku Lietuvos padėtis eina geryn, tad ir mes patar- 
nausim geriau. Mūsą moto buvo seniau ir dabar yra kad patarnavus Lietu
viams sąžiningai ir greitai.
PUSE MILIONO Vokišką markią pasisekė nupirkti pigiai todėl šiandien mes 
parduodame pigiau negu kas nors, nežiūrint kad markią kaina pakilo.
Su visais reikalais kreipkitės sekančiais antrašais:

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIU BANKAS,
CENTRAS: SKYRIUS:
32-34 Cross St, Boston 16, Mass. 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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“ PRAGIEDRULIAI”
Vaizdai kovos dėl kultūros. 

Parašė Vaižgantas. Vilnius. 
Švyturio Bendrovės spaustu
vė. 1918 m.

Mažame Žemaitijos miestely
je minios žmonių ūžia, neri
mauja. Ir kur čia neūž, kad 
štai vieną ir tą pačią dieną į 
ramiausį mūsų šalies užkam
pį iš giedrutėlio, rodos, dan
gaus net keli syk trinkteli ne
tikėtai perkūnas. 1) Caro žan
darai, iškrėtę vietinį gydyto
ją Gintautą, nors ir nieko ne
suradę, bet pildydami guber
natoriaus įsakymą išveža į ka
lėjimą vieną iš nedaugelio 
tuomet Lietuvos kultūros pi- 
jonierių. Bus teismas, paskui 
ištrėmimas į tolimą Sibirą. 
2) Tą pačią dieną pasikaria 
Gintauto tarnaitė, nekalta, ne
laiminga, tamsi mergaitė, įvi
liota apskųsti Gintautą žanda
rams — išgamos aptiekininko 
Viadorelli 
Pamišėlio 
Vėdarėlio 
apdega jo 
gingai užsibaigia 2-as tomas 
Vaižganto naujo veikalo“ Pra
giedrulių”. Tarsi žaibais ir 
perkūnais pratrūksta ilgus 
metus ramiai ir kantriai Gin
tauto ruošta žmonių dvasios 
audra. Toji dvasia tiek amžių 
slėgta ir slopinta, galop caro 
žandarų ir činauninkų kuorū- 
pestingiausia marinama, bet
gi atgija, prasiveržia galinga 
daina, mokslu, ištvermingu 
kultūros darbu. Tik reikėjo 
visai plačiai apielinkei vieno 
gyvo lietuvio ir tasai atgaivi
na visus kitus. Gintautą ca
ras sudorojo, bet jo vietoje li
ko visa eilė naujų kultūrinin
kų, liko atbudęs jaunimas. 
Puskapiui metų praėjus nuo 
tų atsitikimų, jau kita Lietu
vos karta daro tolimesnius 
žingsnius tautos paliuosavi- 
mui. Baigiama iškovoti tau
tos nepriklausomybė. Ir tie 
patys pirmieji mūsų kultūri
ninkai, pirmieji kovos vetera
nai, kurie dar išliko gyvi, ve
da tautą į paskutinius mūšius 
už laisvę. Vieni apkasuose, 
kiti gyvu žodžiu, treti su 
plunksna, — visi tai pačiai gy- 
vaijai idėjai dirba, kad tik 
tauta būtų laisva ir nepriklau
soma.

Vienas iš tų jau pražilusių 
kovos veteranų, kun. J. Tu
mas (Vaižgantas) aplinkybių 
nuneštas keliems mėnesiams į 
Stockholmą, inkvėpimo pa
gautas. nupiešia galingais 
bruožais mūsų dar netolimos 
praeities vaizdus. Kovos už
baigą tarsi palikdamas jaunie
siems, jisai griebiasi plunks
nos, kad vaizdžiai atpasako
jus tos kovos pradžią, kad ar
čiau surišus skausmingą pra
eitį, su audringa dabartimi ir 
su — Dievas duos — skaisčia 
ateitimi.

Sunku ramiai rašyti apie 
kun. Tumo “Pragiedrulius”, 
ypač žmogui, per septynetą 
metų nemačiusiam lietuviško 
dangaus. Pasakyti, kad tai 
mūsų literatūros žemčiūgas, e- 
popeja, kad tai gražiausis ir 
svarbiausis iš visų Vaižganto 
veikalų, kad “Pragiedruliai” 
užpelnė jam nevystantį garbės 
vainiką ir lietuvių amžiną dė
kingumą — visa tai bus tiesa; 
bet visa to bus maža. Nes no
rint gerai suprasti, apimti ir 
pajusti tojo veikalo vertę ir 
svarbą, reikia jį perskaityti. 
Rašantis šiuos žodžius buvo 
vienas iš tų laimingųjų pir
mųjų amerikiečių, kuriam ta
sai veikalas pateko į rankas. 
Tai buvo tikros tautinės re
kolekcijos. Kaip bematant nu- 

birėjo nuo sielos svetimos dul
kės, savoji skaisti mintis iš- 
naujo pragiedruliu švystelėjo. 
Ko-gi ir belinkėti geresnio vi
soms svetimybių užuitoms sie
loms, kaip to atsinaujinimo 
lietuvystėje. Niekas taip ar- 
tistingai to atnaujinimo neat
liks, kaip Vaižgantas savo 
‘ ‘ Pragiedruliais ’ ’.

Mėginant daryti trumpą su
trauką “Pragiedrulių” gerų
jų pusių, reikėtų pažymėti 
svarbiausia šie dalykai:

1) Vaižgantas—dailininkas. 
Didis apstumas dailės, paro
dant lietuvių sielas su visomis 
jų tikromis ypatybėmis, nu- 
piešiant lietuviškos gamtos į- 
stabias grožybes, pačios mūsų 
kalbos gražumų ir įvairumų 
sukraunant į du tomu beveik 
neišsemiamus turtus.

2) Vaižgantas—nors ir sva
jotojas, bet kartu ir realistas. 
Vaizdus piešia taip tikrus, 
taip nenuduotus, kad beskai
tydamas visai užsimiršti esąs 
ant kito kontinento; rodosi 
Tau, kad esi Lietuvos sodžiu
je, tarpe gerai Tau pažįstamų 
veidų ir sielų. Tik autorius 
visą laiką vedamas vienos di
džios svajonės: iš kiekvienos 
sielos nors ir labiausia apmi
rusios ir iškreiptos—išgauti 
daug daug gero ir grožės. Štai 
pav. dvarininkas Sviestavi- 
čius: tai vaikščiojantis lavo
nas. rodos, miręs Lietuvai ir 
b y kokiam naudingam darbui. 
Vaižgantas bet-gi atsisako jį 
nakinti, laidoti. Jis liepia 
Lietuvos gražiai gamtai atgai
vinti šiame lavone savo žemės 
meilę, pamylėti žmones, dar
bą, iš papaikusio aristokrato, 
tinginio, liurbio—patapti ge
ru demokratu ir darbininku. 
Gyvenime su panašiais atsiti
kimais nesusitikdavome. Bet 
skaitant “Pragiedrulius”, 
žmogus intiki, kad taip galė
tų būti. Viena bent aišku, 
kąd taip turėtų būti. O ką ga
li žinoti, pagalios! Gal Vaiž
ganto “Pragiedruliai”, lenkų 
kalbon jau verčiami, ir bus 
geru įrankiu atsivertimui prie 
savo krašto meilės ne vienam 
Lietuvos dvarininkui.

.3) Vaižgantas—Lietuvos so
džiaus žinovas ir idealizuoto- 
jas. Patsai sodiečių 
sodžių gerai pažįstąs, 
sutapęs siela ir kūnu, 
tingas observatorius, gabus ir 
rūpestingas fotografas so
džiaus gyvenimo — Vaižgan
tas savo paskutiniųjų laikų 
raštais, ypač gi “Pragiedru
liais” vienas iš pirmųjų deda 
kertinius akmenis mūsų tauti
nės literatūros ir dailės. Juk 
mūsų beveik visa tauta — so
džiuje. Miestai, 
svetimųjų ligšiol 
globojami, nedarė 
dar nedaro žymios 
sodžių ir mažai ligšiol nusve
ria mūsų tautos sielos išsivys
tyme. Tokie Vaižganto tipai, 
kaip šešiavilkis Benediktas, 
tėvas, kaip šešiavilkiokas ir 
šešiavilkiotė, kaip Prūsas Vid
mantas, kaip sodiečių švietė
jai gyd. Gintautas, kun. Viz
girda — tai gyvi nešiotojai tų 
lietuviškųjų sielos turtų, ku
rie mūsų tautai turės praties
ti garbingą kelią. Auganti so
džiaus kultūra, teknika daug 
gražių papročių panaikino; 
“Lino pasaka” (viena iš indo- 
miausių vietų “Pragiedru
liuose”) liks istorijai. Bet 
lietuvaičių ypatybės ras sau 
pritaikymą naujose srityse.

4) Vaižgantas—skaistumo 
skiepintojas. Jis neužsiima 
pigiu moralizavimu, nebara, 
nemokina; bet jis, iš bočių 
paveldėjęs lietuviams ingimtą 
sielos žiaurumą, atpasakoja 
vaizdžiai, kaip Šešiavilkięnė 
motina padeda savo sūnui iš
bristi iš varginančių pagundų, 
kaip tėvas Knistautas apsau

goja skaistybę savo dukters 
Onos, leisdamas jų tarnauti 
pas nevedėlį gydytojų Gintau
tų, kaip tasai Gintautas, jau
nas sveikas vyras moka pa
gerbti Onos nekaltybę. Ir vi
sa tai su tokiu tikrumu, na- 
turalumu, jog skaitytojas tu
ri ingauti giliausio įsitikini
mo, jog taip, o ne kitaip ir 
turi būti.

5) Važgantas — stambiau
sias mūsų apysakų rašytojas. 
2 dideliu tomu “Pragiedru
lių” jau išėjo iš spaudos. Skai
tytojas juos ryte prarija. Iš 
spaudos išeis dar trečias, gal 
ir ketvirtas “Pragiedrulių” 
tomas. Tokiame plačiame apė- 
mvje dar neturėjome origina
lių veikalų. Vaižgantas, pasi
statęs tikslu nupiešti visų anų 
laikotarpį rusų autokratijos 
siautimo ir mūsų gyvybės pir
mi! jų daigų skleidimo — tų 
savo tikslų “Pragiedruliuose” 
išviso gerai atsiekė, duoda
mas progų skaitytojui tarsi 
pergyventi pačiam visų anų 
aprašomųjų gadynę.

Tiesa, ne visi jo išvedamų
jų kelių dešimtų tipų ganėti
nai aiškūs, charakteringi; tie
sa, ne visa istorija (intriga) 
ganėtinai nuosekliai ir gyvai 
išvesta. Labai jaučiasi stoka 
pažadėto, o neduoto skirsnio 
apie kun. Vizgirdų, su kuriuo-

Sočiai liaudininkai ir kito
kio lauko cicilikai ant visų 
kryžkelių pasistoję šaukia ir 
reikia neklausykit kunigų, nes 
jie einą su ponais, nesidėkit 
su krikščionimis demokratais, 
nes jie einą su kunigais!? 
Kaip-gi ištiesų yra? Kad lie
tuviai kunigai “eitų po po
nais”, tai ponai jų nešmeižtų, 
neskustu net Ryman lietuvių 
kunigų ir lietuvių vyskupų, 
būk jie mužikus kurstą prieš 
ponus, nekviestų iš Varšavos 
Kaunan popiežiaus pasiunti
nio “nubausti” Žemaičių vys
kupui ir kunigams lietuviams 
už jų per daug didelį bieiulia- 
vimąsi su žmonėmis. Kad kri
kščionių demokratų partija, 
atstovaudama reikalus katali
kų lietuvių sluogsnius, neiš
skiria iš savo tarpo veikėjus 
lietuvių kunigus, kaipo kata
likybės mokytojus, tai visai 
suprantama, nes koki gi būtų 
krikšščionių partija, kad joje 
nebūtų krikščionybės specia
listų. Juk cicilikai nešaukia 
savo sėbrams sodiečiams: ne
klausykit jūs social-liaudinin
kų dem., nes jų priešakyje 
stovi advokatai lojikai, gydy
tojai plėšikai ir puskapis kar
štakošių mokytojėlių. Juk vis 
tai nebilekokie mužikėliai pro
letarai, bet ponai ir ponai
čiai.. .

Socialistai eina su Lietuvos 
priešais.

Dabar pakėlę uždangą so
cialistų, ypatingai vadinamų
jų social-liaudininkų demo
kratų partijos, žvilgterėkim 
arčiaus į jų bruzdėjimą, o len
gvai patėmvsim su kuo jie ei
na? Egi jų einama su di
džiausiais Lietuvos valstybės 
ir lietuvių tautos priešais: ru
sų juodašimčiais, bolševikais, 
lenkais! Ką gi reiškia tas nuo
latinis cicilikų lojimas ir uji
mas lietuvių katalikų kunigų 
(žydų rabinų ir reformatų bei 
liutarų pastorių cicilikai ne- 
užkabinėja) ? Juk tai visai tas 
pats, kas buvo caro juodašim- j 
čių valdininkų laikuose, kad i 
rusų žandarai visaip stengės 
kunigus nuo žmonių atskirti, 
uždaryti juos klebonijose ir 
palikti jiems vienintelį taką į 
bažnyčią, bet ir bažnyčioje 
stovėdavo rusų šnipai ir gau
dydavo kunigus, bene prasi

mi taip, rodos, norėtųsi ar
čiau susipažinti. Kuris betgi 
lieka visų laikų tarsi už kuli
sų. Nežiūrint tečiau tų ir ki
tų mažų trūkumų, visas vei
kalas daro galingų, visų žmo
gų suimantį įspūdį, daug ka
me apšviečia, stipriai atgaivi
na, užkrečia sveiku optimiz
mu, suriša sielų nebeatmezga- 
mu mazgu su tauta, josios rei
kalais, sielvartais ir viltimis.

Auklėjamoji veikalo reikš
mė — bus milžiniška. Pravar
tu “Pragiedrulius” perskai
tyti kiekvienam gyvam, ar no
rinčiam atgyti lietuviui. Bet 
ypač svarbus bus juos pasi
skaityti lietuviams internaci- 
jonalistams, kurie norėjo sau 
inkalbėti, kad reikia niekinti 
savo tautų ir kovoti prieš jo
sios laisvę. Jie neras “Pra
giedruliuose” nei kritikos, nei 
apaštalavimo socijalizmo. Bet 
jie ras tenai tai, ko jų sielai 
labiausia reikia: lietuviška 
mintį ir jausmų. Kų-gi! Juk 
jų vadas Vincas Kapsukas ge
rų pradžių jau padarė. Pasi
kalbėjime su autorium, besė
dėdamas Vilniuje ant bolševi
kų sosto, prisipažino, kad 
liuosomis valandomis skaitųs 
Vaižganto “Pragiedrulius”.

Skaitykime ir mes visi.
Uosis.

tars kokį netinkamą jiems žo
delį. Dabar social-liaudininkų 
valstiečių sąjunga siuntinėja 
savo žandarus į bažnyčias šni
pinėtų kunigų pamokslų, ne
palankių cicilikams ir ketina 
už tai kelti riaušes bažnyčio
se, ko visgi ir rusų žandarai 
nedarydavo, tikt pusgalviai 
lenkai.

Kasgi taip sugebės gerintis 
ponams ir lenkams, jei ne so
cial-liaudininkai dem. ir so- 
cial-demokratai. Kas gi Vil
niuje buvo dar porą metų at
gal įsteigęs “Ūkininkų Drau
govę”, prie kurios prigulėjo 
žinomas lenkomanas dvarinin
kas Meištavičius draug su ki
tais ponais ir lietuviais social- 
liaudininkais? Juk tai buvo 
darbas p. Jono Vileišo, social- 
liaudininkų šulo. Kasgi per
nai rudenį laike mitingo Kau
no teatre stengėsi įtikinti lie
tuvius, kad dėtus su lenkais, 
nes vieni patys lietuviai, gir
di, neatsilaikysią prieš juos? 
Juk nekas kitas prie to ragi
no, tikt social-demokratų va
dai: A. Janulaitis su Bielskiu,
M. Biržiška, pagiedoję mums 
tą pačią giesmelę, ką ir lenkų 
atsiustas agentas Herbačevs- 
kis. Kas gi važinėjo Varša- 
von tartis su lenkais? Ogi vis 
tie patys social-demokratų at
stovai Požėla, Kairys. Kas 
džiaugės iš riaušių lenkų su
kurstytų Kaune 22 vas.? Tikt 
lenkai ir socialistai! Jų sėb
rai Šiauliuose, Alytuje šaukė: 
jau Smetonos nebėra, sugrįžo 
Sleževičius ir kilnojo sparnus 
lėkti Kaunan, kad Šleževi
čiaus prieglobstyje gavus vėl 
sau šiltas vieteles. Lenkai gi 
jau siuntė laiškus Kaunan, 
adresuotus Saliero karei
viams. Prie sukaktuvių iškil
mių 16 vas. kas nenorėjo pra
leist ? Lenkai ir social-liaudi
ninkai, kurių proklamacijo
mis buvo nusėtos Kauno apy
linkės, Ukmergė ir kiti mies
teliai 15 vas. Tiesa, Šleževi
čius ir jojo laikraštis “Dar
bas” kaip įmanydami teisinos 
— nieko bendro neturėję su 
kauniškėmis riaušėmis, bet 
visgi kaip 22 vas. pavakarį 
riaušininkai pradėjo šaudyt 
Kaunan, atbėgo pas preziden- 

kevičienė, leidėja “valst. są
jungos” laikraščio “L. Uk”. 
ir soc.-dem. Kairys ir ėmė ra
gint permainyt valdžių, nes 
visuomenė, gird, nerimastau- 
ja, patardami sudaryti naujų 
ministerių kabinetų iš vienų 
socialistų, iš kurių santarie- 
čiai būtų dešiniausieji. Mat 
socialistai visokio plauko 
kiekvienų Lietuvos nelaimę 
stengias išnaudoti, kad sau 
tikt daugiau galės įsigijus. 
Atsiminkim kų jie darė Peter
burgo Lietuvių Seime, Kauno 
Konferencijoje. Kas gi ardė 
tuos lietuvių seimus, šaukia
mus Lietuvos nepriklausomy
bei viešai paskelbti ir ginti? 
Juk tai vis p-no Šleževičiaus 
ir jo kompanjonų social-liau- 
dininkų ir social-demokratų, 
bolševikų talkininkų, darbų 
būta! Kas gi yra rašęs, kad 
jiems žydas socialistas yra ar
timesnis negu lietuvis katali
kas? Juk tai vis mūsiškių ci- 
cilikų “pilozopija”.

Kas labiausiai trukdo lietu
vių sutartinį kūrimo darbų, 
jeigu ne cicilikų atkaklumas 
ir siauraprotiškas savo asme
niškų ir partijinių cicilikų rei
kalų vaikymas. Kad dabar vi
sų lietuvių būtų vienas tiks
las — Lietuvos valstybės at
statymas, kad visiems lietu
viams būtų vienas akstinas — 
tėvynės meilė, kad dabar pas 
mus būtų toks sutartinas dar
bo pasidalinimas, kaip Algir
do ir Kęstučio laikuose, negi 
drįstų mumis iš visų pusiij pe
šioti ir lenkai, ir bolševikai, ir 
pagalios latveliai? Jiems vi
siems priduoda drąsos cicilikų 
keliami vidaus sumaiščiai, 
trukdymas valstybės stiprini
mo darbo. Tokiuo būdu čia
buviai cicilikai, ar jie vadin
sis soc.-dem. ar soc.-liaudin., 
yra geriausi lenkų ir kitų Lie
tuvos priešų talkininkai
Cicilikų “demokratiškumas”.
Dabar pažiūrėkim, kas per 

“demokratai” yra social-liau- 
dininkai-demokratai ir vals
tiečių sąjungos šulai? Vienas 
stambiausiųjų social-liaudinin
kų demokratų šulų, advoka
tas Jonas Vileišis, didelis bi- 
čiuolis lenkų dvarininkų, nes 
patsai yra vedęs dvarininko 
dukterį ir turi po pačios įgijęs 
dvariuką, yra tikriausis bur- 
žujas, “ir iš stomens ir iš le
mens”, kurs lygiai kaip ir 
antrasis tokios pat rūšies soc.- 
liaud. “demokratas”, adv. 
Šleževičius moka paimt už vie
ną pakalbėjimą teisme tiek, 
kiek darbininkas neuždirba 
per mėnesį. Kad p. Šleževi
čius buvo ministerių pirminin
ku, tai važinėjo languotam 
automobily ir dairės po Kau
ną geriausių rūmų, kame bū
tų galėjęs “demokratiškai” 
apsigyventi. Pristeigė tiek 
ministerijų, lyg tartum Lietu
va būtų tokio didumo kaip Ru
sija ar Anglija, o ministerijo
se, kame vienas valdininkas 
galėtų apsidirbti, prisamdė 
“demokratiškai” keletą negut 
tam, kad daug liuoso laiko tu
rėdami galėtų klausytis sočiai, 
liaudininkų agentų prikalbi
nėjimų rašytis prie jų parti
jos.

Negeresni demokratai už 
advokatus “liaudininkus” y- 
ra ir liaudininkų vadai gydy
tojai, kaip antai d-ras Stau
gaitis, Avižonis. Jie vis-gi 
dykai negydo ir savo cicilikė- 
lius, bet moka paimti nuo 
varsto visai nedemokratišką 
partiją, atėjus gi pas juos — 
parodei liežuvį ir dėk ant sta
lo mažiausiai penkrublę. Suly
ginant su tais ponais “demo
kratais” liaudininkais, kuni
gai išrodo tikt ubagais. Gal 
gi “valstiečių sąjungos” na
riai bus demokratiškesni ir 
labjau panašūs į proletarus? 
Bet ir čia demokratiškumas 

tikt ant liežuvio tekibo. Vals
tiečių sąjungos vadais yra tie 
patys social-liaudininkų-demo- 
kratų šulai
Bartkevičienė, gi nariais yra 
labiaus prasitrinę ūkininkai. 
Iš kur gi jiems toji mandrybė 
ir drąsa atsirado, kad jie kar
tais su ponais advokatais ir 
gydytojais už vieno stalo atsi
sėda? Mat tie valstiečiai ūki
ninkai tankiausiai yra pralo
bę per įvairius šmugulius ir 
samogonką, o tariamieji varg
šų globėjai neretai moka už
prašyti už nuvežtą turgun pū
relį rugių, po 120 rb., kaip 
tai girdėti Skaudvilės apylin
kėje.

Tai-gi visi tie “social-liau- 
dininkai-demokratai ’ ’, tikrai 
pasakius yra paprasčiausi 
buržujai, visai poniškai gyve
nantys arba prie poniškumo 
besistiebiantys, tiktai kitiems 
norintys įkalbėti, kad pasi
liktų proletarais ir prie prole
tarų skurdo varantys kiekvie
ną kraštą, kame tikt pasigau
na valdžios.

Atsiminkim kad ir p. Šleže
vičiaus, soc.-liaud.-dem. vado, 
šeimininkavimą per du atveju 
esant ministerių pirmininku. 
Jo šeimininkavimas su abiems 
savo rankomis — kairia J. Vi
leišiu ir dešine “profesorių” 
Šimkų pridarė Lietuvos vals
tybei kelias dešimts milionų 
nuostolių ir buvo visai pana
šus į “polnische AVirtscliaft” 
(lenkišką ūkę). Pašalinė pra
monė ir prekyba buvo nuslo
pinta, iš užsienio buvo trau
kiamos prekės, kurias Kaune 
pas žydelius gaudavo 3 kart 
piginus. Agentai gaudavo di- 
deliausius uždarbius, pagalios 
apvogė valdžią ant 5 milionų. 
Obolių ir vaisių sušaldyta ir 
supūdyta vieną rudenį už ke
lioliką milionų, vis ketinant 
pačiam ministrui dirbti mar
meladą. Pačiai valdžiai beka- 
sant durpes ties Kaunu pri
kišta apie 300.000 auk., dur
pių gi ne tik negauta bet ne
žinia kur nukišta durpių mi
namos mašinos. Valstybės 
kontrolierius viešai dejavo, 
kad ponam social-liaudinin- 
kams bešeimininkaujant taip 
buvo susivėlus valstybės ats
kaitomybė, kad negalima su
rasti patikrinančių dokumen
tų 10 ir ir 100 tūkstantinėms 
išlaidoms. Pasekmės tojo tik
rai “lenkiško” social.-liaudi- 
ninkų ir soc.-dem. šeimininka
vimo buvo tokios, kad per 5 
mėnesius ištuštėjo valstybės 
iždas ir nei valdininkai nei 
kariuomenė nebeteko algų. Ži
noma šeimininkams nebuvo ką 
veikt ir jie pasitraukė. Bet 
visgi social-liaudininkai ir da
bar nesiliauna besipiršę į val
stybės valdovus ir išsijuosę 
darbuojas, kad tikt dauginus 
valstiečių prie savo kompani
jos pritraukus ir ant jų kuprų 
pasistojus lengviau* būtų į-

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

Visi S. L. R. K. A. nariai ir “Garso” skai
tytojai tų kalendorių gavo dovanai. Jei Tams
ta dar jo negavai, įsirašyk tuoj aus į Susiv. L. 
R. K. A. arba lik “Garso” skaitytoju, o tų 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 gavimų ir įsirašymų vietinės kuopos 
raštininko. Jei ten nėra S. L. R. K. A. kuo-

šokti Steigamajan Seiman
Bet ir lietuviai sodiečiai ir- 

darbininkai ne mulkiai. Jie 
tebeatmena, kaip Kauno Kon
ferencijoje pareikalavus krik
ščionims demokratams, kad 
dvarų žemės būtų tuojaus da
linamos kareivių šeimynoms 
ir žemės reikalaujantiems, so- 
cial-liaudininkai dem. nenorė
jo su tuo sutikti, patardami 
bežemių aprūpinimų atidėti 
iki Steigiamajam Seimui, o 
gal ir dar toliaus.

VĖLIAUSIA IŠLEISTOS 
KNYGOS.

“Musų Tikėjimas”. Vertė 
Jonas M. Širvintas. Ši knyga 
yra viena iš naudingiausių re
ligiškų knygų. Kiekvienas lie
tuvys katalikas turėtų jų 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 knvgas už 2 ar 3 dienų.
“DARBININKAS”,

242 W. Broadivav,
So. Boston, Mass.

| KRIAUČIŲ ATYOAI' 
$ Sutverta ir inkorporuo- 
1! ta ant $50.000 kapitalo 
iį! Rūbsiuviij Bendrovė.
į! Visi kriaučiai ir dirbtu- 
(! vių vedėjai malonėkite at- 
$ sišaukti kad, išvien ben- 
V dromis spėkomis sukėlus 
£ kapitalą ir protiškas jie- 
1$ gas uždėjimui dirbtuvių 
y čionai ir Lietuvoje.

* Rašykit:—
AMERICAN EAGLE 

MFG. CO. INC.
454 Broadway,

So. Boston, Mass.

I t i

339 W. Broadway,
South Boston, Mass.

A. GRUBIS.
Mokytojas

Drums (būgnelio).
Trombono
Korneto
Piano
Klarneto

Piccolo
Mokinama ant smuiko

VOKIŠKŲ MARKIŲ
LIETUVIŲ PREKYBOS 

BENDROVĘ,
414 W. Broadway,

So. Boston, Mass.



*

DARBININKAS t

Tautos Fondo Reikalai
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ilį.

Micli................................................
31 skyr...........................................
Kat. Vienybės Seimo kolekta.
31 skyr. Kun. Laukaičio fond

Pa. 15 skyrius

TAUTOS FONDO INEIGŲ ATSKAITA. 
Sausio mėnesio ineigos.
Sinisburv, Conn. 133 skyr..........................................
Maspeth. N. Y. 46 skyr................................................
Homestead, Pa. 25 skyr................................................
Minersville, Pa.................. ................................................
Northaniton, Mass...........................................................
Plyniouth, Pa....................................................................
Boyne City, 
Chicago, III. 
Chicago. III.
Chicago,
Cincinati, Ohio.........................
Schenectady, N. Y. 142 skyr, 
Donorą,
Melrose Park, III. 47 skyr.................................................
Export. Pa. 91 skyr............................................................
Pittsfield, Mass. 130 skyr.................................................
New London. Ws. SLRKA. 208 kp........................ ........
Berrisso, Argentina 131 skyr...........................................
Chicago. III. 32 skyr............................................................
Thompsonville, Conn. 16 skyr.........................................
Elizabetr, Pa. SLRKA. kuopa............................................
So. Boston, Mass. 11 skyr...................................................
Bridgeport, Conn..................................................................
Shenandoah, Pa.....................................................................
Cleveland, Ohio............................ .........................................
Philadelphia, Pa. 106 skyr. 100 vėliavėlelių. ..i.........
Leviston, Me. 99 skyr...........................
Duquesne, Pa.........................................
Hill (’ity, Minu. L. D..............................
Kingston, Pa.............................................
Minersville, Pa.........................................
Kennoskee, 111. 101 skyr........................
Athol, .Mass. 12 skyr............................ .
Sioux City, lova....................................
South Boston, Mass 11 skyr................
AA’ilkes Barre, Pa.....................................
AA’orcester, Mass.......................................
AVestfield, Mass.......................................
Chicago, III. šv. Kryžiaus parap. ... 
Curtis Bay, Md. 28 skyr........................
Runiford, Me 140 skyr..........................
Chicago, 111. “Draugas” L. P. Z. ... 
Schenectady, N. Y. 142 skyr..............
Chicago, III. 31 skyr..............................
Brighton, Mass.........................................
Detroit. Mich. L. P. Z..........................
Chicago. III. 43 skyr.............................
Forest City, Pa.........................................
Paterson. N. J. šv. Kazimiero Dr-ja. . 
Grand Rapids, Mich................................
Cricago. III. 60 skyr...............................
Tamaqua, Pa............................................
Chicago Heights, III..............................
Cicero, III. L. P. Z.................................
Cambridge, Mass. 35 skyr....................

643 Worcester, Mass. L. P. Z........................................................
644 Detroit. Mich. L. P. Z.............................................................
645 Homestead, Pa. L. P. Z.........................................................
646 Middleboro, Mass. 66 skyr....................................................
647 Cambridge, Mass. L. P. Z.......................................................
648 Cleveland, Ohio. 1..................................................................
649 Kewanee, III. 45 skyr.............................................................
650 Hill City, Minn. 13 skyr.........................................................
651 Likusių nuo Byoiro Biuro.....................................................
652 Pittsburgh, Pa: 2 skyr...........................................................
653 Chicago, 111. 31 skyr...............................................................
654 Chicago, III. 43 skyr................................................................
655 Ciceco, III. L. P. Z.................................................................
656 Kewanee, III. 45 skyr....................................................... :.
657 Detroit, Mich. 168 skyr. AV. S.............................................
658 So. Boston, Mass. “Darbininkas” L. P. Z.........................
659 Detroit, Mich. 93 skyr............................................................
660 Kewanee. III. 45 skyr.............................................................
661 Elizabeth, N. J.........................................................................
662 Pittsburgh, Pa. šv. Kaziui, parap.........................................
663 Rendos už typeivraiter, nuo Pramonės Bendr..................
664 AVaterburv, Conn......................................................................
665 Raeine, Wis. 79 skyr........................................... ..................
666 Paąuonock, Conn. Apmainytas bonas ..............................
667 Garsas, Shamikin’o bevardžio...........................................
668 Brooklyn, N. Y.. S. L. R. K. A. 135 kp...............................
669 Brooklyn, N. Y. parduota 3 žemlapiai, 10 vėliavėlių. . .
670 Garsas iš baksiuko aukų........................................................
671 Gaidų parduota........................................................................
672 Brooklyn, N. Y. J. T...........................................................
673 Brooklyn, N. Y. S. L. R. K. A. 134 kp...............................

80.00
100.00
140.75

15.75
52.50
78.25

1.00
5.00

1400.00
28.00

124.10
200.00
82.60
51.75
56.30

241.25
300.00

4.00
61.93
43.53

7.50
212.50
29.00
50.00

1.00
14.51
4.50

50
65

10.23
4.00

Viso labo $4.928.93
.................$19.257.25
................ 27,784.49
.................$47.041.74

. .. .465.64

Trijų mėnesių pajamos................
Iki 1 dienai Sausio yra likę. ..

Kartu
TAUTOS FONDO IŠLAIDŲ ATSKAITA.

Sausio mėnesio išlaidos.
K. J. Krušinskas, alga už gruodį.............................................
Nuostolių už parduotus 750.00 L. Bondsų.................................
Union Savings Bank, of Pittsburgh, renda už safe deposit Box 
A. L. Tarybos narių kelionės išlaidos.........................................
Informacijos Biurui Washingtone, .......................................... i

150.00
50.32 

: J5.00
64.88 

1000.00

Viso labo $1,280.20

Viso labo $10,914.73

595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
€06
607
608
609
€10
611
612
613,
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628

Vasario mėnesio ineigos.
Raeine, AA'is 79 skyr...................................................
Middleboro, Mass.........................................................
Trenton, N. J. 55 skyr.................................................
Detroit, Mich. L. P. Z.................................................
Amsterdam, N. Y. L. B. cop....................................
North Adams, Mass. S.L.R.K.A. 104 kp................
Lewiston, Me. L. P. Z...............................................
AVaterburv, Conn. 40 skyr........................................
Chicago, III. P. P. Balt. L. P. Z................................
Detroit. Mich. L. P. Z.............................................
Sugar Notch, Pa.........................................................
Beckemeyer. III.............................................................
Ke\vanee, III. 45 skyr.................................................
Lavvrence, Mass............................................................
Cleveland, Ohio. 22 skyr............................................
New York, N. Y...........................................................
Brooklyn, N. Y. šv. .Jurgio parap............................
Scranton. Pa. 36 skyr...............................................
Raeine, Wis. 79 skyr.................................................
AVilson, Pa......................................................................
North Abington, Mass. . .......................... - ........
Detroit, Mich. L. P. Z...............................................
Cicero. III. L. P. Z.......................................................
Montello, Mass..............................................................
Hartford, Conn.............................................................
New Britain. Conn......................................................
Grand Rapids, Mich.....................................................
Girardville, Pa..............................................................
Niagara Falls, N. Y...................................................
Cambridge, Mass..........................................................
Bradock, Pa....................................................................
Hartford, Conn.............................................................
L. B. Cuponų parduota .........................................
New Haven, Conn. J. J. Michel atmokėjo skolą.

18.00
89.55

210.00
100.00

9.57
50.00
18.75

250.00
100.00
100.00

11.00
54.00

169 55
95.00

312.65
53.55
59.82
45.45
26.00
30.00

100.00
100.00
176.45

35.50
75.35
63.40
13.25

500.00
57.19
37.92

100.40
292.57

7.26
21.41

Viso labo $3,383.59

629
630
631

632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642

Kovo mėnesio ineigos.
Buenos Aires, Argentina, 134 skyr.....................................
AA’cstfield, Mass.........................................................................
Garv, Ind. per kun. Daniuną, Elizabeth. N. J. $26.00; 
Gary, vestuvių kolekta $12.00 viso.
Levviston, Me. L. P. Z................
Poųuonock, Conn.........................
Baltimore, Md..............................
H iii City, Minn. 13 skyr............
Kansas City, Kans................♦..
Brighton, Mass.............................'.
Pittsburgr, Pa. ..........................
Cleveland, Ohio.............................
Westfield, Mass. L. P. Z..........
AYashington, D. C. care of L. B. 
Cicero, III.......................................

87.50
22.65

Vasario mėnesio išlaidos.
AVoreester’io seimo paskirtoji K. D. P. apšvietos reikalams 

likusioji dalis pasiųsta Kaunan...........................................  ;
Sekretoriaus alga už sausio mėn...............................................
“Garsas” už spaudą T. F. laiškų, atsišaukimų, ete..............
6 mėli, renda, 36.00; telefon., popiera, šniurukai 12.00, viso
Kap. J. Bielskiui ir Įeit. C. Sloane kelionės išlaidos į Brook

lyn. N. Y. su prakalboms 11-16-19.....................................
J. B. Šaliunui kelionės išlaidos į dvejas prakalbas. Brooklyne
Kun. N. Petkui už salę.................................................................
Už plakatus.......................................................................................
Krušinskui už “Cut” paliudijimams LIET, pašto ženklelių,

3.25, už 2000 pirkite Liet. Paš. Ženki. $6.00, car fare
1.08, 23.700 T. F. ženki. 246.24, krasaženkliai 23.14, 
klijai stempukių R. C. D. 35c. Viso.................................

L. Tarybos narių kelionių išlaidos.........................................
Kun. J. Laukaičiui atmokėta........................................................11,000.00

S. A’asiliauskui išlaidos Informacijos Biuro reikaluose
AVashington, D. C.

5000.00
150.00
57.25

105.25

50.00
30.00
10.00
5.00

A.

J.

280.06
119.12

30.00

Viso $16.779.43
Kovo mėnesio išlaidos.

Sekretoriaus alga už vasarį, $150.00, kelionės išlaidos Wa- 
terbury, Conn. 12-21-19, 5.28, Trenton. N. J. 4.00, 
krasaženkliai 21.04. Viso labo.............................................

A. L. Tarybos narių kelionės išlaidos.........................................
Kun. P. Saurusaičiui kelionės išlaidos su prakalbomis važi

nėjant, Saulės mokykloms..................................................
AVorcester’io seime paskirta Mot. Są-gai Kaune, pasiųsta $5.000.00

180.32
170.30

216.00

Nuo
Nuo

Iš viso per tris mėnesius išleista.... 
įsteigimo T. F. iki balandžio 1 d. pribuvo, 
įsteigimo T. F. iki balandžio 1 d. išleista.

Geležinio kapitalo...............
Kun. J. Laukaičio Fonde.
Saulės Mokykloms.............
Kitų Fondų.........................

i

Balandžio 1 d.

Viso $5,566.62
... $23.626.25
. . .$437,328.96
. . .$413,913.47

lieka $23,415.49
............  $9.713.64
............ $11,916.73
..........  $751.39
.............. $1,033.73

Labu $23.415.49
K. J. KRUŠINSKAS. Tautos Fondo Sekretorius,

456 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Melagiai Demokratai
Tai sandariečiai ir jų orga-• jėzuitas kun. Bukaveckas... 

nas! Ir ko gi tau neprirašo-; O, pasmerkimas jam!.. Kaip 
ma? Įsižiūrėjus, tai ir neno- 
roms turi pamanyti, jeigu ne 
vargšai sandariečiai, tai. var
giai ką Amerikos lietuviai tu
rėtų! O jau jų organo geru
mas, o jau redaktoriaus drą
sumas, tai apsaugok perkūne! 
Net ir teismo valdininkai jį 
vargšą pažįsta, kankintinio 
vainiko siekia... ir tai vis už 
“demokratybę”! Viename iš 
savo editorialų vargšas redak
torius šaukia: Sandariečiai, 
gelbėkite kalėjimas gręsia už 
demokratizmo skelbimą ir dė

jis tą drįsta daryti? Draugai- 
draugės aukų, aukų!..

“Sandaros” nuopelnai.
Draugai, mes, ir tik mes 

turime tiesą vadovauti mi
nioms susirinkimuose, organi
zuoti pašalpą ir tt. Juk tai 
mano triūsu palaikomas “Nu
teriotų Draugų Komitetas”, 
varoma kuodidžiausia agitaci
ja už Lietuvos Laisvės Pasko
los Bonus ir viską ką tik Bos
tone, ir visur kitur turite, tai 
vis aš padariau, .aš, drg. Kos- 
tantinas Norkevičius (uodegą 

mokratišką meldimą Na ir nukirtus tai bus — Norkus).
Draugai-gės, jei pasigailė-

38.00
45.00

6.30
151.22

5.00
215.00
305.45

70.80
389.85

75.00
1.06

161.001 to viso kaltinu klerikalas,

site dabar kelių dolerių, tad 
graudinsitės, kaip manęs ne
teksite, be jūs pagalbos tik
rai man gręsia kalėjimas. Žiū
rėkit koks kun. Bukaveckas y- 
ra galingas “Keleivį” priver
tė už melavimą užsimokėti, o 
ką gi aš reiškiu prieš “Kelei
vį”... Aukų ir dar aukų už 
melavimą...

Bostono ir apylinkės lietu
viai ar duosite save suvedžio
ti? “Darb.” num. 47 yra til
pusi atskaita “Nuteriotų 
Draugų”. Tiesa “Darb”. sa
ko, kad “Nut. dr-gai” užvy
lė žmones aukojusius ne tik 
nepasiuntė badaujantiems lai
kė ir dabar dar laiko, bet sta
čiai su tais pinigais darė taip, 
kaip tik norėjo. Bostoniečiai! 
Tamstos aukojote pinigus nu- 
kentėjusiems nuo karo sušelp
ti. nušluostyti ašaras našlai
čiams Lietuvoje kurių pilni 
rasi patvoriai, o ne lėbavi
mams. pirkimui dovanų? Mes 
būkime demokratiški, dova
nas duokime, jeigu kas ver
tas yra tų dovanų; bet kad 
aukotojas tikrai žinotų kur. iri 
kas jo aukas sunaudoja. Ats-; 
kaitoje yra minima “Dovanos 
Misijai nuo aukotojų”, (dra
bužiais) $167.70. Ar Tamstos 
aukotojai delei to davėte savo 
kruvinai uždirbtus grašius 
kad kam norints pirktų “šil
kus, šiūbas”? Kad “Nute
riotų Dr-gų Komitetas” turė
tų sau garbę, kad jie nupirko 
dovanas už jūs pinigus? Kad 
atitraukė kąsnį duonos nuo 
alkstančio kūdikio, senio, se
nelės, ir pirko Misijai dova
nas. Ar daug iš jūsų aukoto
jai žinote apie tai ? Ar žino ir 
pati Misija (tur būt Lietuvos 
Misija?) kokias dovanas pri
ėmė, ir už kokius pinigus ne
šioja (jeigu tas tiesa?) tas 
drapanas? Liet. Misijos dova
nos tikrai būtų ne vieną mirš
tantį' iš alkio kūdikį išplėšę iš 
mirties nasrų, nes vienas kar- 
žygis kariautojas už Lietuvos 
liuosybę už tas drapanas Misi
jos būt gavęs per Liet. Raudo
nąjį Kryžių geresnį užlaikymą 
geresnią priežiūrą. (Liet.) Mi
sija dirba už algas, kaip ir 
kožnas iš mūsų. Yra papro- 
tis kad duoti dovanas, bet ne 
tokias kaip kad “nut. dr-gai”. 
Jeigu jie norėjo turėti garbę 
tad galėjo tą $167.70 patys iš 
savo kišenių sudėti; o ne iš 
aukų vargšų-našlaičių! Toks 
darbas netik yra vertas kriti
kos pasmerkimo, bet stačiai 
yra šaukiąs danguosna atker
šijimo!. .

Tie kurie išdrįsta pasakyti 
“nut. dr-gams” tiesą akysna, 
tai vadinami yra “judošiais, 
griovikais, klerikalais, nieki
nami visur kur tik nesusiren
ka vienas, du, tai apie nieką 
neišgirsi kalbant kaip tik 
“nut. dr-gams” užsilaikyti 
ant paviršiaus, kad nenustoti 
įtakos į minias. “Nut. dr-gų” 
ir jų užtarėjo drg. Norkevi- 
čiaus ‘ ‘ Sand ’ ’. redaktoriaus 
obalsiu yra “šmeižk, meluok, 
leisk dūmus akysna” o savo 
tikslą pasieksi... Norite fak
tų tai aš jums aukotojai dar 
pakartosiu. Ar badaujan
tiems vaikams, seneliams, au
kojote, ar Misijos dovanų pir
kimui? Kaip Bostono “Nute- 
rioti dr-gai” ir sandariečiai 
stengiasi monopolizuoti ir da
ryti “spaudimą” ant Lietu
vos Misijos prie progos pakal
bėsime ateityje atskirai.

Vincius Virpša.

kad

turi rinkti į Seimą išmintin
giausius žmones ir gerus kata
likus. Cicilikų buvo norėta vi
sai uždrausti per pamokslus 
bažnyčiose net priminti apie 
rinkimus, nes žinoma, kuni
gai per pamokslus neagituos 
už social-liaudininkus, ar ki
tokius cicilikus. Socialistai, 
ypatingai social-liaudininkai 
dem. ir jųjų išperėta valstie
čių sąjunga labai bijo,
kas neiškeltų aikštėn jų visų 
monų ir veidmainysčių, 
riais jie vylioja į savo tinklus 
nesusipratusius sodiečius. So- 
cial-demokratai tai bent aiš
kiai sakos, kad jų mokslas 
“taip skirias nuo krikščiony
bės kaip ugnis ir vanduo”, 
kad jie nori panaikinti nuosa
vybę ir mano įvykint tai, ką 
bolševikai jau mėgina vykint. 
Social-liaudininkai dem., ypa
tingai jų “valstiečių sąjunga” 
tai “nei drižas nei gegutė”: 
nei jie nuoseklūs socialistai, 
nei jie atviri buržujai, nei jie j 
aiškūs bedieviai, nei tokie 
kaip visi katalikai. Kad per- 

| nai rudenį Vilkaviškio apylin- 
I kėje dvarų darbininkai parei
kalavo algų ir ardinarijos pa
didinimo ir pakėlė streiką su
šaldė bulves ant lauko, paties 
Šleževičiaus soc. liaud. laik
raštis “Darbas” šaukė: kaip 
darbininkai netur sarmatos iš 
dvarų reikalauti “poniški] al
gų”. Tuotarpu tos pačios 
“valstiečių sąjungos” laikraš
tėlis “L. Uk.” dar 
karą pravardžiavo 
“storakakliais”, 
mas prieš juos jų 
kius, kad reikalautų didesnių 
algų! Social-liaudininkai sa
kos tikėjimo nekliudą, bet no
ri jį saviškai iškraipyti ir ne
perseniai vienas jų laikraštėlis 
rašė: mes, gird, taipogi esam 
tikintys, bet tikt “ne Rymo 
vergai”. Suprask — social- 
liaudininkai nepripažįsta Ry
mo popiežiaus, ir tuo pačiu 
nepripažįsta Rymo Katalikų 
Bažnyčios, bet vien tik cicili
kų valdžią net dvasiškuose 
reikaluose ir nori kad kunigai 
taptų social-liaudininkų agen
tais. Užtat nesvietiškai šėls
ta, kad kunigai aiškiai išvel
ka per pamokslus social-liau
dininkų veidmainystes ir per
spėja katalikus, kad jų ne
klausytų ir nesidėtų į soc. 
liaud. organizacijas, nors jos 
nesivadintų aiškiai socialisti
nėmis, kaip antai “valstiečių 
sąjunga”, taipogi, kad neįsi
leistų cicilikų į savo katalikiš
kas organizacijas, kurias cici- 
likai yra pasiryžę užvaldyt 
arba suardyt, kaip tai rodo

ku

prieš pat 
ūkininkus 
kurstyda- 
šeimyniš-

f 
/

» 

žinios iš Troškūnų apie Liet. 
Kat. Moterų draugijos susirin
kimą, iš Baisogalos apie kri
kščionių darbo Federacijos su
sirinkimus (Žinios iš Lietu
vos). Žinoma, pareiga kiek
vieno susipratusio lietuvio ka
taliko, tuo labjaus kunigo, y- 
ra vilkt aikštėn visas cicilikų 
apgaules ir perspėt nuo jų 
žmones. Social-liaudininkai 
tai vadina “šmeižimu” savo 
“valstiečių sąjungos” ir neį
manydami kaip savo priešams 
burnas užčiaupti, ragina per 
“L. Uk”. kelti riaušes bažny
čiose, garsiai atsakinėt kuni
gui, jeigu drįs užsiminti apie 
“valstiečių sąjungą” ir so- 
cial-liaudininkus ir raginti 
žmonės neklausyt pamokslo, 
bet eiti laukan ir vestis iš baž
nyčios ir. kunigą! Žodžiu sa
kant, nori savo priešininkus 
užbaidyt, užrėkt.

T tai mes turime pareikšti, 
kad jūs ponai cicilikėliai mū
sų katalikų nei mūši] kunigė
lių neužrėksit. .Jeigu kurs iš 
cicilikų laike pamokslo drįstų 
bažnyčioje atsiliept, kaip tai 
darydavo (ir dabar tebedaro) 
lenkininkai laike netinkamų 
jie lietuviškų pamokslų, tai 
priedermė kiekvieno kataliko 
tokį riaušininką sučiupus už 
apykaklės išvilkt laukan, kad 
tenai bent kiek atauštų jo į- 
kaitęs pakaušis ir sustatyti 
protokolą pasišaukus miliciją, 
nes įstatai aiškiai draudžia 
kelti riaušes viešųjų pamaldų 
laike. Saugoti mūsų bažny
čias nuo įšėlusių cicilikų dūki
mo mums matos pasiims visų 
pirma mūsų katalikiškojo jau
nimo organizacijos, bažnyti
niai brostvininkai ir visi paga
lios susipratę katalikai. Mat, 
kaip sočiai, liaudininkams, 
kad ir pačiam Šleževičiui tai 
galima sakyt ant rinkelės, prie 
pat šventoriaus vartus, savo 
“pamokslus”, blevizgot ant 
katalikių tikėjimo, kolioti ka
talikų kuningus, o kunigams 
tai nei prasižioti nenorėtų leis
ti prieš social-liaudininkus ir 
jų visus sėbrus! Jeigu čia 
kunigai tylėtų ir nepaaiškin
tų žmonėms visos tiesos apie 
veidmainingiausius iš cicilikų 
social-liaudininkus demokra
tus, tai kunigai būtų panašūs 
tiems “nebiliams šunims”, 
kuriuos peikia šv. Raštas. To
dėl kunigai ir netylės, kaip 
netylėjo ir netyli prieš viso
kius atskalūnus, žmonės gi 
kas kart geriaus įgus skirt 
krikščionišką tiesą nuo cicili- 
kiškųjų falsifikatų (užmainų 

erzacų) (Kauno “Vienybė”)

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

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

“PERKŪNĄ S’’
222 South 9th St., Brooklyn, N. Y.

CICILIKAI NERIMSTA

Visokio plauko socialistams 
labai nepatiko Lietuvos vys
kupu ganytojiškas atsišauki
mas į katalikus, išdėstęs jų pi
lietiškas pareigas laike rinki
mų į Steigiamąjį Seimą ir pri
menąs, kad lietuviai katalikai

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

GERBIAMI TAUTIEČIAI: —
Labai prašyčiau Tamstų siuntinėti savo laikraš

tį “Perkūną”, nes man gavus Tamstų laikraštį iš 
kitų pasiskaityti, labai pasirodė indomus. Jei butų 
galima pinigus “Perkūnui” pasiųsti, kuoveikiau- 
siai tai padaryčiau, bet iš Lietuvos pinigai džrube- 
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.

“P E R t Ū N A S”
222 South 9th St., Brooklyn, N. Y.



DARBININKAS/

VIETINĖS ŽINIOS.
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DR. F. MATULAITIS
J. Vinkevičius.

NEPRISILEIDO.

I

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

1

Lietu-

M

BOSTONO IR APYLINKĖS LIE
TUVIAMS PRANEŠIMAS.

Nedėliotais 
nuo 10 vai. ryta 

<W 4 vai. raka.

gy- 
ga-

Aš Anelė Šulaitė po vyru Ste
ponavičienė, Kauno rėd. Velionos 
miestelio, paieškau savo pusese- 
rės Onos Sutkitės, Suvalkų rėd. 
Patašių kaimo. 5 metai atgal gy
veno Baltimore, Md. Dabar ne
žinau kur. Turiu iš Lietuvos nuo 
motinos laišką, meldžiu atsišauk
ti ar kas kitas malonėkit pranešti 
ant šio adriso: 
Anelė Steponavičienė,

P. O. Box 120
New Canaan, Conn.

Tel So. Boeton27O

DR. JOHN MicDONNELL, M. D.
Galima tatiialSrti ir Hatuvitaiai 

Ofiso valandos:
ftyt iia iki 9 va).

Po pietų l iki 3
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

suau-
nes nei 
pinigų 
o kitų

Parsiduoda rakandai. Labai už 
prieinamą kainą parsiduoda pui
kus rakandai. Priežastis pardavi
mo, važiuojam j Lietuvą. Savi
ninką galima matyti 6:30 vai. va
kare, ant 3-eių lubų. Adrisas: 
Petras Grinkaitis, 

124 Bowen St.
So. Boston, Mass.

Ant pardavimo 3 šeimynų na
mas, visi intaisymai: toiletai, 
gesai. Ant pirmo 4 kambariai, po 
5-kis kambarius ant antro ir 3-čio. 
Namas randasi tarpe D ir C gat
vių ant Silver St. Savininkas 
vena ant pirmų lubų. Matyt 
Įima dienomis ir vakarais.

169 Silver St.
So. Boston, Mass.

ateik 
___Tamsta sutaupai laiką, pinigus ir 
a* negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
ri augio gydytojaus prižiūrėjimo.
doe plečiasi ir niekados pačios nepranyksta, 

i valandos, nes gali būti pervėlu.

CAMBRIDGE, MASS.

Koncertas.

Paieškau brolio Petro Murkvie- 
no. Jis išvažiavo į Pennsylvania. 
Kur dabar randasi nežinau. Ma
lonėk atsišaukti. Kas bus su tavo 
pinigais? Aš greitu laiku išva
žiuoju į Lietuvą.
Rapolas Drevenskas,

61 Becon Park, 
Montello, Mass.

“7-------------------------------------------
Paieškau brolio Juliaus Krase- 

lio, Kauno rėd. Beitigalos parap. 
Getgaudu kaimo, pirmiau gyve
no Bridgeport, Conn. Dabar ne
žinau kur. Jis pats ar kas kitas 
atsišaukit, nes turiu svarbų rei
kalą. Yra moteris mirus 
voj, liko vienas vaikas.

Kazimieras Kreselis,
40 Woodland St., 

New Britain. Conn.

Reikalingas mokinys, pagelbi- 
ninkas aptiekoriaus arba šiaip 
jaunas vaikinas, kurs norėtų mo
kintis aptiekorystės.

Atsišaukit tuojaus.
K. ŠIDLAUSKAS 

(Aptiekorius), 
Broadway,. So. Boston, Mass.

savų katalikystės jausmus, o

Phone - Kensington 5316
DR. E. G. KLIMAS
Lietuvis Gydytojas.

.I-;.
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Alleghery Avė., 

Philadelphia, Pa.

Bell Pbona Dicktnaan 3995 M

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

Lietuvis Daktaru ir Chirurgai. 
Ofiso Valanda*;

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

Neda

I

gas, 
J.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

(Dr. Af. V. Kasparavičius) 
425 Broadtoay, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston, 27 
Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 

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

Tel. S. B. 1771

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

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

až nuteiksiu patarimus dy- 
panalklnsi kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

Ligoe niekados nestovi, bet vlsa- 
Nelauklte vienuoliktos

Egzaminavimas dykai!

DAKTARAS MORONEY
(arti Boyteton 8t) BOSTON. MASS.

kos, pirmiau gyveno Manchester,.; i 
N. H. paskui Philadelphia, Pa. Da- *; 
bar nežinau kur. Kas žinot arba‘ 
jis pats duokit man žinią sekančiu 
antrašu:
Jadvyga Nadzeikaitė,

330 E 8-th St.,
New York, City.

•

Gydo visokias ligas Piskiria akinius 
Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius) 

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 8 popiet Nuo 7 iki 8 vakarą

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

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, sn
geriausiais prietaisais, sn nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

Valandos
Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

ffi Telephone S. B. 1429 J.V

; DR. J. C. LANDŽIUS įį 
i SEYMOUR | 
G Gydytojas ię Chirurgas h 
* 489 Broadway, S. Boston, Mass j į 
y,- OFISO 9-10 iš ryto, <į 
S VA T AKDOS. PietU- Vž -ALAVUOb. 6-9 vaakre.

MES PERKRAUSTOME
Turime 4 didelius Auto-trokus 

dėl perkraustymo rakandų ir pia
nų nežurint kur: Bostone ar a- 
pelinkėje. Persamdome pasilinks
minimams ir piknikams. Prielan
kus patarnavimas.

FR. V. STRAVINSKIS,
291 Silver Street,

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605.

D.L.K. Keistučio Bostono Dr- 
ja rengia dideles prakalbas Sekmi
nių dienoje t. y. nedėlioję 23 d. 
gegužio (Mav). Prakalbos ren
giamos Lietuvių Salėj ant kampo kiekvienam pagatavas reikšti 
E ir Silver St. So. Boston, Mass.
1-nią vai. po pietų, 
bų bus priimami nauji nariai tik 
už pusę Įstojimo. Prašome kitų 
draugijų nieko nerengt ant tos 
dienos delei musų draugijos pra
kalbų.

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
414 Broadicay, So. Boston, llass.

Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.
Tel. S. B. 1196-W.

Paieškau pusbrolio Jono Poš- 
ko, Vilniaus rėd. Alytaus apskr. 
Varėnos miestelio. 6 metai atgal 
gyveno Trenton, N. J. Dabar gir- 
lėjau gyvena Philadelphia, Pa. 
Aš turiu svarbų reikalą, gavau 
laišką iš Lietuvos nuo jo tėvo. Jei 
kas žinot arba jis pats malonėkit 
man pranešti šiuo adrisu: 
Jonas Poškus,

240 Breunig Avė. 
Trenton, N. J.

I mauzmą, sciaucą, SKauaancius aroa suDnnKusius sąnarius, 
! j ikausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki- 
| ■ [ mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 

Aš Jadvyga Nadžeikaitė paieš-’; i dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!
kau savo brolio Motiejaus Nadžei-1; i Jeigu ikiSiol niekas negelbėjo, 
u— ______Tor—_i._~.__ t kaL Tamsta sataupiai laiką, pii

f

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

AP T IE K A .
Sutaisau receptus su didžiau

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

Paieškau darbo į bučernę-gro- 
semę už vedėją arba darbininką. 
Turiu gerą prityrimą šiame darbe, 
nes 8 metai kaip dirbu. Turiu pa
budinimus. Kam butų reikalin- 

malonėkit greitai atsišaukti.
Jankauskas,

65 Dawidson St., 
Lowell, Mass.

Paieškau brolio Stanislovo Dar- 
gio. Pirmiau gyveno Thomas, W. 
V. Dabar nežinau kur randasi. Tu
riu reikalą, gavau laišką iš Lie
tuvos. Meldžiu atsišaukti jis pats 
ar kas apie jį žinot ant šio adreso: 

914 Chateau St.
N. S. Philadelphia, Pa.

RŪBSIUVIŲ SEIMAS.
Ateinančią savaitę Bostone 

Mechanics salėj bus Amalga- 
meitų rūbsiuvių seimas. De
legatų bus nuo lokalų iš Suv. 
Valstijų ir iš Kanados. Ka
dangi lokalai dalijasi ir pagal 
tautas, tai delegatų bus ir lie
tuvių. Bostono lokalas yra 
num. 149 ir narių turi arti 1,- 
000. Seredoj gegužio 12 d. 
Municipal salėj bus koncertas 
ir prakalbos, vietos lietuvių 
lokalo surengtos. Dalyvaus ir 
gerb. komp. M. Petrauskas. Į- 
žanga dykai, bet ineis tik tie, 
kurie gaus tikietus.

a 

Iš to išeina, kad Tag Day 
vedamas vieno ‘‘nuterioto ko
miteto” ir jam eina talkon 
tie, kurie juo pasitiki.

PAVYZDINGOS PRAKAL
BOS.

Gegužio 2 d. vakare Munici- 
pal salėj “nuteriotų draugų” 
buvo surengtos prakalbos, į 
kurias aš maniau neiti, bet 
dėl tūlų priežasčių nuėjau. Ma
niau neiti dėlto, kad eina kal
bos, būk nuteriotų draugų 
prakalbose išgirsi tik plūdimų, 
keiksmų, šmeižtų, niekinimų 
ir tt. Bet prieš prakalbas man 
buvo tekę matytis su nuterio- 
tu draugu Veniu ir jis tikrino, 
jog jokių plūdimų, jokių pri
kaišiojimų prakalbose nebū
siu, o bus kalbama tik apie 
Tag Day. Gi jei kas išdrįsiąs 
kišti srovinių dalykų, tai tam 
būsią burna užčiaupta ir bū
siąs pasodintas. Na, o kas 
gal Veniui netikėti ? Juk jis

čius perkarštai užėmė ir kaiką 
bereikalo įžeidė. Bagočius pa
sijuto, kaip ant adatų. Sune
rimavo. Tuo tarpu ineina ma
joras Žadeikis. Pasisveikina 
su nuteriotais draugais. Ba
gočius, matyt, susinegeravęs 
tuoj išbėgo. Kalba maj. Ža
deikis. Kalba apie bonų pir
kimą. Užsimena apie nuterio- 
tą komitetą ir Tag Day. Ra
gino bendrai tą darbą varyti. 
Gaila, kad jis negirdėjo juris
konsulto '“prakalbos”. Tai 
būtų supratęs, kaip čia eina
ma prie bendro darbo.

Pavyzdingoms, karštoms, 
patriotiškoms prakalboms pa
sibaigus, seku lenkus. Matau 
šnibždasi. “To jak, čy litri
ni bydlo, čy mogą sobą žon- 
džic”? klausia antrasai pir 
mojo, kurs kilęs z Litwv. Ta
sai polak z Litwy aiškina ant
ram, kad “agulniai” imant 
jau ne bydlo lietuviai. Jei-gi 
bvdlams duosis vedžioti, tai 
gal būti lenkams viltis užimti 
Lietuvą. Bet girdi vargu lie
tuviai duosis bvdlams vedžio-z 
ti. Girdi kaikurį laiką bydlai 
gali visuomet mulkinti, bet vi- i 
sų žmonių visą laiką bydlai 
negalėsią mulkinti. Kils prieš 
bydlus, kaip cldopai kad ki
lo prieš ponus.

Ką daugiau kalbėjo lenkai 
negirdėjau, nes pamačiau Ve
nį šnekant su kokiuo ten vy
ru. “Ką tu ten po kelis kar
tus Bagočiui “spyčiuojant 
šnibždėjai”? klausia tasai vy
ras. Atsiminiau, kad ištikrų- 
jų jis tą darė. Tai sakau jis 
patapo nelyginant to bydlo uo
dega.

Tai tokios tokialės iš nute- 
rioti] draugi] darbelių.

Ten buvęs.

Paieškau savo sunaus Antano- 
Kasparo. Jau senas laikas kaip- 
persiskyrė ir nežinau kur. Turiu 
labai svarbų reikalą, jis pats ar , 
kas apie jį žinot prašau pranešt, 
kas praneš, gaus dovaną.

Kazimieras Kasparas,
321 Lincoln Avė., 

Rockford, III.

“Nuteriotas Komitetas” už
simanė monopolizuoti visiems 
Bostono lietuviams suteiktą 
Tag Day. Pastatė ant savo. 
Vieni “nuterioti draugai” va
dovauja. Jie kvietė “visus 
geros valios žmones” talkon. 
Kadangi “nuteriotas komite
tas” pasižymėjo nežmonišku 
eikvojimu darbininkų 
kuotų Lietuvai pinigų, 
pusės žmonių sudėtų 
nepasiuntė Lietuvon,
pusę čia išeikvojo, tai žinoma 
toks komitetas tikrai geros va
lios žmonių pasitikėjimo ne
galėjo turėti. Katalikų Vie
nybė mitingavo kas savaitė ir 
išdirbinėjo išlygas bendram 
darbui. Pradžioj apie išlygas 
nuterioti draugai nenorėjo nei į 
kalbėti, bet paskui neva priė
mė, bet čia pat jas sulaužė.

Pereitą pėtnyčią susirinki
me buvo katalikrj vienybės iš
dirbtas “ultimatumas”, kurs 
turėjo būt subatoj priimtas ar
ba atmestas. Atmetus, katali
kiškoji visuomenė, kaipo or
ganizuotas kūnas negalėtų 
stoti darban. Ultimatumas bu
vo atmestas. Nedėlioj buvu
sios “nuteriotų draugų” pra
kalbos kuoaiškiausia parodė, 
kaip jie rengia visuomenę 
prie viešo aukų rinkimo. Bet 
utarninke atėjo “Darbinin- 
kan” Ivaškevičius, k-to pirm, 
ir duoda propoziciją skelti 
Bostoną perpus ir katalikų 
vienybei pavesti vieną, o ant
rą pusę imtų jie. Ta propozi
cija atmesta, nes negi prisi
rengsi prie tokio darbo per 
tris dienas. Po to jis su Čes- 
nuliu išdirbo punktus, sulyg 
kurių katalikų vienybė bend
rai veiktų. Seredoj katalikų! 
vienybės susirinkime svarsty
ta pasiūlytieji punktai. Dau
gelis šitą pasiūlijimą palaikė 
pasityčiojimu. Girdi, kodėl 
jie nekalbėjo apie sutartis 
prieš keturias savaitės, kodėl 
nekalbėjo apie sutartis prieš 
leidimą turėti Tag Day. Pa
galios kodėl subatoj atmestas 
be svarstymo mūsų “ultima
tumas”. Prisiminė nedėlios 
prakalbos. Nepasitenkinta, 

kodėl Tag Day išlaidos bus 
padengtos iš sukolektuotų tą 
dieną pinigų, o ne iš nuterio- 
to komiteto kasos, kur dar e- 
są arti 1000 dolerių, kurie dar
bininkų sudėti prieš pusmetį 
su tuo supratimu, kad tuoj pa
siųsti Lietuvon. Ką darys“ nu
teriotas komitetas” su tais

► senai darbininkų suaukuotais 
pinigais, ir tt

Laike prakal-; nuteriotų draugų vadas Ivaš
kevičius kartą Katalikų Vie
nybės susirinkime pobažnyti- 
nėj salėj kalbėdamas apie Tag 
Day reikalus, paraudęs suri
ko, kad “ten geresni katali
kai. negu čia”. Na, o juk 
Venys priguli “ten”. Tai kaip 
dabar Veniui netikėsi, kad 
jis neleis prakalbininkams už
sipuldinėti, šmeižti, niekinti 
kitus. Juk jis nuterioti] drau
gų vice-pirmininkas. Be to 
garsinta buvo, kad būsiąs ma
joras Žadeikis. Tai kaip čia 
neisi Į tokias prakalbas tokia
me svarbiame reikale rengia
mas.

Prieinant prie salės, žiūriu 
žmoneliai traukia būreliais ir 
pavieniai. Mano priešakyje 
ėjo du vyru. Juodu tyliai 
šnibždėjo ir kažkaip nugir
dau: “co”? Čia knioktelėjau. 
Ar-gi tai lenkiškai kalbėtų. 
Seku juos Į salę, tuodu nu
žiūrėtu lenku sėda, o aš jų už
pakalyje. Perdaug nenuste
bau, kad lenkai lankosi į lie
tuvių prakalbas, o ypač į 
svarbesnes. Gerai atsimenu 
parašų rinkimo kampaniją. 
PrakaTbos buvo toj pat salėj. 
Tada Kneižiui kalbant aš ne
tikėtai nugirdau štai kokį pa- 
tėmijimą: “taki malenki, a 
gardlo, to gardlo”. Taigi sa
kau ir šiuo kartu perdaug ne
nustebau iš lenkų atsilanky
mo.

Žmonių salėj besą pusėtinai. 
Priešakyje prie estrados bū
riavosi nuterioti draugai — 
Venys, Norkūnas, Varaitis, 
Valukonis. Jau aštunta va
landa, o niekas nieko nedaro. 
Pradeda nekantrieji ploti. Ta
da nuterioti draugai užeina 
ant estrados, susėda, prakal
ba Venys ir perstato dėdę Va- 
raitį, nuterioto komiteto sek
retorių. Tasai sako: “Aš bu
vau katalikas, stačiau bažny
čią” ir tt. Pradėjo būti nuo
bodu. Bet visai netikėtai ke
li nuterioti draugai tik pykšt, 
pykšt delnais. Kas-gi tokio 

l čia. Nagi Bagočius pribuvo, 
nuterioto komiteto galva, ju
riskonsultas. Varaitis sęda, o 
Venys sako: “Dabar gerb. 
Bagočius viską paaiškins”.

Tasai prabilo: “Mes rengia
mės prie didžio darbo Tag 
Day,—viešo aukų rinkmo Lie
tuvos našlaičiams, o Kristaus 
pardavėjai, išgamoj, prolen- 
kai, iskarijotai, zibcikai iš po 
bažnytinio skiepo mums prie
šinasi, trukdo(Nuterioti drau
gai ploja). Jie yra bepročiai 
ir reikia už juos sukalbėti po 
tris sveikamarijas. 
apsėstas su ilgais plaukais, 
vaikėzas iš pobažnytinio skie
po čypdavatkes, kupročias 
erzina, (plojimas). Jie rei
kalauja kontrolės. Štai mūsų 
kontrolieriai (rodo į Venį, 

Norkūną, Valukonį). Jie mo- 
į* i'*,

ka suskaityti.pinigus ir žino, 
kur pasiųsti (plojimas). Jei 
cypdavatkės ir išgamos iš po- 
bažnytinio skiepo nori dirbti, 
tegu eina, o jei ne, tai po 
vėl... (Plojimas). Jei aš tu
rėčiau galę, tai nuo tų iš po^ 
bažnytinio skiepo katalikų gy
vų kailius nulupčiau, atiduo
čiau į garbamę ir pasiūdin
čiau Lietuvos kareiviams ba
tus (Nuterioti draugai plo
ja). Štai šitie vyrai (rodo į 
Venį, Norkūną ir k.) yra ka
talikai, eina spaviednės, pėt- 
nyčioj silkes orderiuojasi. Ko
mitete yra tik du nekataliku. 
Aš esu geros širdies ir dirbu 
su katalikais”.

Tuo tarpu pradėjo mano 
priešakyje šnibždėtis lenkai ir 
ėmiau jų klausytis. Nugirdau 
vieną sakant: “Ci litvvini 
prawdziwi bydlo, a myslą so- 
ba žondciz”. Antras sako: 
“Na estradze žecziįviste byd
lo, ale ne plublika”. 
to?” sako pirmasis.

Toliau lenkų pasikalbėjimo 
nenugirdau, nes išgirdau Ba- 
gočių man gerai pažįstamą 
Antaną Vaisiauską minint. 
Bagočius be kito ko pasakė: 
“Tu paskutinis kreizi”. “Ką 
tu čia mane kolioji”, sušuko 
Vaisiauskas. Kai vilkai šoko 
ant Vaisiausko keli nuterioto 
komiteto gizeliai. Dabar ma
niau, tie gizeliai taps raka- 
liais ir padės pildyti Bago- 
čiaus norą, ims lupti nuo Vai
siausko kailį, kad jį atiduoti 
garbamėn, kad Bagočius ga
lėti] iš jo pasiūdinti batus Lie
tuvos kareiviams. Visi žmo
nės matyt tą pat pamanė, nes 
visi sužiuro į tą pusę. Ir len
kai žiūri kas bus. Vaisiaus
kas buvo vienas tų, kurių su
lyg. Bagočiaus pieno, grei
čiausia reikėtų lupti kailis. 
Juk jis yra Lietuvai aukavęs 
virš trijų šimtų dolerių, buvo 
vienas pirmutinių Lietuvos 
boną pirkti ir yra vienas ar
šiausių “zipcikų”. Tai retas 
nepripažįs, kad Vaisiauskas 
pirmas turi tekti į skurlupii] 
rankas.

Tuo tarpu klausau lenkai 
šnekasi. Antrasai, tai yra tas, 
kurs sakė, kad lietuviai byd
lo, dabar tvirtina savo drau
gui antru kartu, jog lietuviai 
yra tikrai bydlo, bet patėmi- 
ja, kad lietuviai gali būti za- 
jadli vojakai. Girdi žiūrėk 
jie pagatavi saviškiui kailį 
nulupti, o kas būtų jei len
kams reikėtų karėje susiim
ti su tokiais lietuviais. “Du- 
ren jestes. Ja urodzilemsę na 
Litwe i poznalem litwinow. Ci 
peštuki spodnicu nažucą abi 
neišc do voiny”. Čia mane 
apėmė didelis apmaudas ir no
rėjau polakui z Litwy ausin 
skelti už karštų tėvynainių, 
kurie kibo į Vaisiauską, pava
dinimą spodničininkais. Bet 
susilaikiau, indomavau, ką 
daugiau pasakys. Bet jiedu 
sužiuro į Bagočių. Mat tasai 
pradėjo aiškinti apie atskai
tas. Apie pinigus mat netik 
aukotojams rūpėjo, bet ir len
kams. Apie tai beaiškinant, 
girdžiu žmonės aplinkui šne
ka, kad su jų suaukuotais nu- 
teriotam komitetui pinigais 
buvo sulyg priežodžio: “palie
tų barščių šun ir katei”. Žiū
riu lenkai šnibždasi. “Vieš 
dobrodzieju, ja wstampi do 
nuteriotego komitetą ir latwo 
ošukam jego”, pasakė lenkas 
z Litwy.

Pagalios pabaigia Bagočius 
karštą, patriotišką “spyčių” 
ir išdidžiai atsisėda. Nuterio
ti draugai plojo laba;. Į Ba-

Koleros •gočių pažvelgus, man prisimi 
nė knygoj kadais matytas pa
veikslas indijono, kurs tik ką 
buvo nulupęs skalpą. Bago
čius ir minėtas jndijonas išro
dė vienaip.

Ivaškevičius atsistojo prieš 
publiką ir užreiškė, kad Bago-

Geg. 2 d. pobažnytinėje salėje, 
bažnytinis choras turėjo puikų 
koncertą, kurs tikrai artistiškai 
tapo atliktas. Buvo daug dainų, 
solų ir t.t. Dainos visiems pati
ko. Dainavo: “Sėdžiu po'lange- 
liu, Kur namas mus ir t.t. Ne
stigo solų, duetų, kvartetų, mo
nologų ir šokių mažos mergaitės. 
Solais žavėjo keletas vietinių ir 
svečių iš Latvrence p-lė J. Kriviu- 
tė ir iš Norvvood’o S. Pauras.

Senai tokį vakarą Cambridgie- 
čiai turėjo. Žmonhj buvo pilnutė
lė salė. Vakaro vedėju buvo pats 
gerb. kun. Pr. Juškaitis.

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

13 akerų žemės pusė dirbamos 
pusė miško. Derlinga žemė,

Ant .pardavimo namai West 
3-rd St. arti E St. 11 kambarių, 
pavieniai namai. Kaina $2,000.00.

E. C. ROUNDTREE,
8 Moreland St. Roxbury, Mass.

373

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

Frank Znotin,
108 Compart St., 

Bridgetvater, Mass.
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DĖL GERESNIU 
PASEKMIŲ

Tarpe Amerikonų 
garsinkitės

I N Q UIR E R
Ofisas 4 Gatės St. 

Tel. S. B. 720
Tinkamiausis laikraštis 

So. Bostone

u u ui

i

$ $ į
i 
į
i i
$
i ai i $

Egzaminą cij a DYKAI
* DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.

Ar nenusibodo sirgti Ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu
sibodo, ateikite aš lšegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų Ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santlpiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS-
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu
matizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius,
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