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ITALAI PLEKAVO MAISTO 

RIAUŠES.

Viso Kalėdų dovanų $270.00

Smulkių aukų_______ i 26.00

Ta:p-gi prisiųskite dovanų L. D. Kalendorių 1918 
metams.

Su pagarba

5.00
565.00

285.00

Viso Kalėdų ddvanų su
plaukė $850.00

K. PAKŠTAS,
. ' Tautos Fondo Sekr.
456 Grand st, Brooklyn, N. Y.

Worcesteris tegalės smarkauti, šios stambios skaitlinės, 
o Chlcaga ir uždus besivary- 
damak vistiek neįstengs mus Tautos Fondankas mėnū0 
pasivyti, gi apie kitus mies- ka $10 00; 0 _

' JAMES M KEY8, advokatas
SOUTH BOSTOH, MASS..

AMRnMte prie manęs sn tiekiate teimnlikate reUmiaia. Duo- 
<lu pi’nna Informacijas kas-ltnk Suvienytu ValatlJu

Per keliolika metu era prityrę* tr turtję* visokiu reikalu *n 
I.TETVVJAIS. RUSAIS, ir TKNKAIS telamunae MarendmaetA mi
nti joje. AH era tnklrtBie stovyje, kad salite manimi pilnai neįti
kėti. Vtrakim reiamKkne retlcaltr* atlieku «oje valstijoje.

Turln eeru prityrusiu vertėju arba parkajbttojp lietuviu, rom}, 
lenku ir latviu- Jeigu Jua norite turėti seras pasekmes ir IMatmMi
provę, tai paveskite man. Telefonfcoklte, pa rąžykite arba pakaukite. ’ 

35O BROADtVAY, SOUTH BOSTON. MASS.
JAMES M. KEYS,

rd. So. M vr So. Botum
Jetru vienas uSlmtas Sank (dta.

VOL. II Metai D. Organas Am. Lietuvių Rymo-katalikų šv. Juozapo Darbininkų Sąjungos

Rusija skęsta netvarkoj Italijoj abi pusi stiprinasi
Tme rrnnsiation nied vs-ith the^post- štabo oficieriai atkako Petro- 
_i graJan ir tarėsi su Nikolai Le

ninu, bolševikų premieru.
Iš Londono telegramoj skel

biama, jog teutonų oficieriai 
bus kaipo patarėjai Leninui.

master at Boston, Mass. on Nov, 29,1917 i 
as reąuired by the act of October 6,1917

GAL PALIUOSOS MILIJO
NĄ TEUTONŲ.

Vokiečiai derisi su Rusija apie 
nelaisvių paliuosavimą.
Washington, lapkr. 28. — 

Nepatvirtinta žinia atėjo per 
Stockholmą iš Haparandos, jog 
Petrogradan atkako- vokiečių 
generalio štabo atstovai tartis 
apie paliuosavimą teutonų ne
laisvių Rusijoj.

Bet čionykščiai valdininkai 
turi žinių, rodančių, jog ru
sų tauta nesutiktų ant tokių 
taikos išlygų ir jog armija a- 
belnai stos prieš Rusijos atsi
metimą nuo talkininkų.

Politiškas Rusijos padėji
mas eina blogyn ir blogyn.

Daug rusų miršta badu.
Naujausios žinios praneša, 

jog sočiai - revoliucijonieriai 
bando įkalbėti armijų vadams 
sudaryti naują koalicijinę val
džią.

Primena pasižadėjimus.
Nuo Amerikos ambasado

riaus Francis iš Petrogrado 
gauta žinių apie tenykštį daly-

paskelbtos.
Bet spėjama, jog jis pra

nešė apie įvairius pasikalbėji
mus tarp talkininkų diploma
tų Petrograde.

Sužinota, jog tapo sudary
tos pienas, sulyg kurio bus 
reikalaujama, kad dabartinė 
valdžia laikytus sutarčių ir nu
tarė visi pasitraukti, jei tos 
sutartys taps sulaužytos ir į- 
vyks taika skyrium.

Diplomatai apreiškė, jog 
bolševikų užsienio reikalų mi
nisteris Leon Trocki pareika
lavo, kad rusai Cičidin ir Pet- 
rov, dabar laikomieji Angli
jos kalėjime, būtų tuoj paleis
ti ir pasiusti Rusijon, eji ne 
tai Anglijos pavaldiniai Rusi
joj bus areštuojami. Tas dar 
pablogina supainiotą dalykų 
stovį.

Diplomatai sako, jog bol
ševikų gauja tuomi pabriežia 
savo priešingumą talkinin
kams.

Yra tikima, jog Suvienytų 
Valstijų piliečiai ir reikalai 
šiuo kartu nėra pavojuje, nes 
bolševikai tikisi gauti pinigų ir 
amunicijos nežiūrint į Įeit.-pul
kininko Judsono, karinės misi
jos persergėjimus, visokia pa
gelba bus atšaukta jei derybos 
su Vokietija bus tęsiamos.
VOKIEČIAI PETROGRADE.

Anksti šiandie per Londo
ną atėjo žinia, jog Vokietijos

Kalėdinės

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 29,1917 
as required by the act of October 6,1917

NUSKYRĖ DIENĄ 
DERYBOMS.

Ateinanti nedėlia, gruodžio 
2 d., tapo vokiečių nuskirta 
konferencijai su bolševikų va
dais kaslink pertraukimo mū
šių. Tas tapo nutarta karinia
me fronte, kur bolševikų atsto
vai buvo nuėję vokiečių pusėn 
pasikalbėti su vokiečių karine 
valdžia.

Vokiečiai greitai sutiko pri
imti rusų pasiūlijimų pertrauk
ti mūšius, nes tikis iš to ga
lų gale taikos, nes vos keletu 
valandų pasitarimas tarpe vo
kiečių ir rusų tesitęsė ir vokie
čiai priėmė pasiūlijimų.

KAUKAZAS ATSIMETĖ 
NUO RUSUOS.

Washington. — Amerikos 
konsulas iš Tifliso pranešė, jog 
Ant Kaukazo susidarė nauja 
valdžia, kaipo protestas prieš 
anarchijų Rusijoj.

Dabar yra daug
NAMŲ,

PIGIŲ Ittef
Daugelis savininkų karės lai

ku priversinai parduoda visai 
pigiai ir mes patys nuo savęs 
patariam persitikrinti pas:

A. Ivaszkevicz
315 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
ir jis tamstoms aprodys pigių 
farmų, visokių biznių dykai. 
Naudokitės gera proga, nes po 
karės bus du-syk brangiau, 
negu dabar r jeigu patiks na
mas arba farma pirkti tai A. 
Ivaszkevicz padarys visus raš
tus teisingai ir atsakančiai.

V6»9»S«999B999B9B9^9B99999B99999999999999999999tB9B99

Svarbi Naujiena!!
PINIGUS PASIUNČIU Į LIETUVĄ 

IR Į VOKIETIJĄ.
Per mane tarpininkystę galėsite pagelbėti 

BADU MIRŠTAUTIEMS LIETUVOJE 
ir jūsų broliams

KARES TREMTINIAMS VOKIETUOJE.
PASTABA:— Pagal įstatas galima siųsti tiktai 

. per vieną įstaigą bėgyje vieno, mėnesio sekančiai: 
karės tremtiniams ne daugian kaip po $125, šeimy
noms $125, pavienėms vpatoms $75 ir .nepilname
čiams $25.

DID2IAUSIS LIETUVIŲ BANKAS 
JUOZO KOWALIAUSKO.

Tel. Richmond 340.
111 SALĖM STRET, BOSTON, MASS.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 29,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917

NAUJOS ARMIJOS 
ITALIJON.

London, lapkr. 28. — Kaip 
kariniai ir diplomatiniai rate
liai skelbia, tai vokiečių pie
nas sutriuškinti Italiją taip, 
kaip Serbiją ir Rumuniją, pa
sibaigė nepasisekimu.

Vienok, karionės šiaurinėj 
Italijoj dar nepasibaigė. Gali
ma daleisti, jog vokiečiai ir 
austro-vengrai dar “didesnes 
pastangas, negu ligšiol darys, 
kad persilaužti per italų linijas 
palei Piave ir ant Asiago aug- 
štumų.

Abi pusi rengiasi prie di
desnių mūšių. Sustiprinimai 
kariuomene ir anuotomis ūžia 
per Austrijos'rubežių Italijon, 
kad^sudrūtinti įsiveržusias jė
gas. Tuo pat tarpu Alpų ke
liais, vedančiais iš Francijos 
Italijon ūžia masoe Francijos 
ir Anglijos veteranų, 
su reikmenomis ir ilgos linijos ‘ 
artilerijos.

-------- 1—
True trrnsintfon ff’ed —i*h tlu» :>< st 

’Tister “tt Bost-in, ?tnss. on Nov. 
•s rvgn’red hy tho net of Oe-obor G 1917

Washington. — Danielę &

Seattle, lapkr. 28. — Immi- 
gracijos komisijonierius H. M. 
White apreiškė šiandie, jog čia 
suareštuotų italų suokalbinin
kų pagauta literatūros, iš ku
rios pasimatė, jog jie pienavo 
užgrobti maistą įvairiose Suv. 
Valstijų dalyse.

Tariamoji anarchistų dr-ja 
sudarė pienus, White sakė 
padaryti Bostoną'maisto riau
šių centru. Prigelbstami aido- 
blistų jie rengėsi prie abelno 
sukilimo.

‘‘Žmonės sukils ir ims mais
tą, kur tik galės5<jo pagriebti,” 
taip sakoma buvo viename 
pamflete, kaip valdininkai •sa
ko.

“Padėjimo svarbumo ir žmo-; 
nių sukilimo galimumo nega
lima paslėpti,” toliau rašoma.

----į .
True tmnslation fiįed with the post- 

n ■ ster at Boston, Mį^s. on Nov.29.1917 
•eonired by theoctiof October 6,1917

USKANDINO.

— Pagal 
teto paskel- 
jb prekinių

vežimai i
I ■

DAUGIAU ir

London, la
■ savaitinį

pivn.uiL'j 
Valstijų laivyno sėkretorius^a^vų per pastarąją savaitę žu- 
apreiškė, jog miestas Brest. vo nuo submarinųir 'minų 7 
Francijoj padaryta Suv. Vals- virš 1.600 tonų įtalpos, o 14 
tijų prieplauka. i mažiau 1.600 tonų įtalpos.

24 dienos iki Kalėdų!
Ar pirksite dovanų Kalėdoms 

ir ką?
AR PRIPAŽĮSTI, KAD SPAUDA, TAI GALYBĖ? 

Mes savo skaitytojams ir prieteliams norime pa
tarti, kad ant šių Kalėdų bus geriausia ir naudin
giausia dovana laikraštis “Darbininkas,” o prie lai
kraščio duosime dovanai didelį, puikų

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIŲ.
Štai kodėl mes sakome gerausia ir naudingiau

sia:
1) Todėl, kad laikraštis “Darbininkas” eina 3 

sykius į savaitę ir visuomet paduoda naujausias ži
nias iš viso pasaulio.

2) Todėl, kad “Darbininke” visuomet gvilde
nama svarbiausieji mūsų tautos reikalai.

3) Todėl, kad “Darbininke” kiekvienas ras 
praktiškų ir naudingų patarimų.

4) Todėl, kad “Darbininkas” leidžiamas pačių 
darbininkų ir jame daugiausia rasime iš darbininkų 
gyvenimo žinių.

Jeigu Tamsta jau skaitote “Darbiįninką,” tai 
užrašyk kitam ir gausi puikią dovaną ant Kalėdų

LIET. DARBININKŲ KALENDORIŲ.
Dovanas duosime ir tam kuris užsirašys tam 

kuris užrašys. ,
P. S. Agentai tų dovanų negalės gauti. Gaus, tik 

tie, kurie atsiųs tiesiog į “Darbininko” Adminis
traciją $3.00 išpirkę (money order).

NEUŽMIRŠK, KAD DOVANOS TIK IKI
* KALĖDŲ. 

IMK DOVANAS ŠIANDIENA.
<• . * -* * -’ '’•** ■ v '. r k

Išpildyk tą bjanką ir tuojaus siųsk sykiu su pi
nigais į “Darbininko” Administraciją.

GERBIAMIEJI: —
Šiunčiu ant $3.00 Money Order,. už kariuos ma- / 

lonėkite siuntinėti laikraštį “Darbininką” per visus : 
metus šiuo adresu:
Vardas Pav. __— 
Adresas .__

CAMBRIDCŲš NUKIRTO 
NE WARKĄ! *

Worcester ir Boston rengiasi 
prie negirdėtai atkaklių 

lenktynių.
WORCESTER, MASS.

Lapkričio 24 d., subatoj, T. 
Fondo sekretoriui pripuolė kal
bėti Worcesteryje. Sekretorius 
rado ten Tautos Fondo fėrus, 
nedidelius, bet smarkius. *

Worcesterio lietuviai labai 
svetingi. Ponas Zataveckas, 
smarkus Worcesterio veikėjas, 
užsiprašė sekretorių ant pietų.

— Kiek worcesteriečiai į- 
stengs šį vakarą sudėti Kalėdų 
Fondan dovanų? — užklausiu 
jo-

— Tai.. $300 galėtume sudė
ti, bet nesurįnkti Lietuvai pa- 
liuosuoti bent $1000, tai reiškia 
Worcesterio lietuviams tik gė
dos užsitraukti — truputį nusi
minęs p. Zataveckas pasakė.

— Tai ką, sakau, daryti? 
Reik imti kad ir $300...

—Ne, ne. Ar negeriau tik bū
tų duoti vorcesteriečiams kiek 
pasirengti ir duot jiems progos 
parodyti, kiek jie gali, — pa
tarė jis.

Vakare įsispraudžiau ir Šv. 
Kazimiero'parapijos salėn, kur 
fėrai virte virė. Na, visiems 
žinoma, kad ant jomarko ne
patogu apie “Lietuvos Respub
liką” kalbėti. Ten kur kas 
patogi au‘ ‘ tlumočinti ’ ’apie viš
tų ir žąsų “mėsingas cnatas” 
ir tam panašius pabūklus. O 
tokių prakalbų ir šiuose fėruo- 
se nestigo.

— Na, žinai ką? Patarčiau 
sveikam palaukti geresnės pro
gos Worces^erio duosnumu ir 
patrijotizmu pasidžiaugti, — 
TautoS Fondo Centro pirmi- 
n:nkas gerb. kun. J. Jakaitis, 
taip daug pasidarbavęs Tau
tos laisvei ir pagelbai, pradė
jo man sakyti.

Kur čia nepritarsi gražiai 
minčiai. Prakalbos atidėtos. 
Worcesterieč;ai rengiasi prie 
didžios patrijotizmo šventės. 
Žada samdyti didžiausio teat
ro salę. Pažiūrėsim, pamaty
sim.

tus mes ir nekalbam — entuzi- 
jastiškai ponas redaktorius už- 
briežė.

Ir tiesą jis kalbėjo. Neil
gai tereikėjo laukti, kad jo žo
džiai pradėtų pildyties. Užte
ko iš gelžkelio stoties tik pa
kliūti šv. Petro parapijos salėn 
į Liet. Darb. Sąjungos 1-mos 
kuopos susirinkimą ir tarti ten 
porą žodelių, kaip 1-ma kuo
pa ir gražiausi pavyzdį pada
vė : vos 30 suvirsum darbinin
kų bei darbininkių sukrovė a- 
pie $90.00.

Kaip kurie darbininkai pri
guli ir prie Lietuvos Vyčių or
ganizacijos. Vyčių narsumas 
ne nuo šiandien žinomas. L. 
Vyčių 17 kuopos pirmininkas 
p. Bendoraitis, pamatęs ką 
darbininkai daro, atsistojo ir 
štai ką pasakė:

— Mes, vyčiai, dėsim kad ir 
po $20.00, o tik parodysime, 
kad mylime visos Tautos lais
vu žę!

Nesistebėsime, jei jo žodžiai 
ir išsipildys. Juk vyčių širdy- 

— gyva ir laisva Lietuva!

1) Mateušas Norbutas 25.00
2) Ant. Vaisiauskas 10.00
3) Stasys Luinys . 10.00
4) Leo. Praspaliauskis 10.00
5) Ona Mankevičiutė 10.00 

' 6) Petras Gaigalas 10.00
7) Leon. Kraučiuniutė 10.00
8) M. Romanavičiutė
9) Jurgis Petraitis

10) Vladas Šlekonis
11) Ben. Stravinskiutė
12) Kazys Bielskis
13) VI. Jakavičia
14. Antanas Citkauskis
15) Lon. Rudokas
16) Ant. Kleinauskas
17) Ben. Jakutis
18) Mik. Jablonskis 

Jurgs Mockevičius
Marcelė Zaveckienė 5.00 
Antanas Sargelis 
Petras Tulušis

23) Izidorius Kairys
24) Povilas Steponkus
25) Jurgis Alksnis
26) Zigmas Tamošiūnas 5.00
27) Juozas Naujalis
28) Vincas Tolivaiša
29) Petras Radavičia
30) Juozas Tamoševičia 5.00
31) Ona Repšaitė
32)
33)
34)
35)

7.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
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Į BOSTONĄ!
Traukinys greitas. Už va

landos ir Bostone. Stotyje su
tinku p. Joną E. Karosą, 
“Darbininko” redaktorių ir 
Bostono lietuvių viešosios min
ties vadą. Jo patrijotizmas 
juoku nemėgsta, nors jo kal
boje humoro nestinga. Kalė
dų Fondan iš savo redaktoriš- 
kos kišenės jis paklojo $15.00.

Pastaba: Labai pravartu čia 
paaiškinti,, kad “redaktoriška 
kiŠ€fliė” reiškia nekokį kitą 
daiktą, o tik tokią kišenę, ku
rioje pinigas labai nemėgsta 
veistis, arba ‘ ‘ kiaura kišenė. ’ ’ 

Ką Bostonas žada Lietu
vos neprigulmybei suteikti?'— 
užklausiu garbaus veikėjo.

— O kaipgi! Žada, kurgi’ 
nežadės, bet ne tiek žada, kiek 
duoda. Štai tik paklausykit, 
kas Bostone jau darosi. Kata
likų Federacijos kimitete®, vos 
tik 20 žmonių, susirinko ir pa
darė pradžiai apie $25.00. Tai 
tik pirmas žingsnis. Mea pri
sirengsime nuosekliai. Drau
gijos savo priedermę šventai 
išpildys. Ant galo mes steng
simės gauti salę nors su 1000 
sėdynių. O tada tai tik vienas

Į CAMBRIDGE! -
Artinosi vakaras. Po miš

parų “Darbininko” redakci- 
jon susirinko bostoniečių, ne
mažas būrelis. Jie rengėsi į 
Cambridge. Mat, labai žin- 
geidavo, ką jų kaimynas iškirs.i 
Tai už pusvalandžio ir atsidū- . 
rėm Cambridžiuje, Institute 
salėje. Salėj buvo vos keli 
klausytojai. Net nugąstavo
me. Juk, sulyg žmonių kalbos,;
kum. Krasnickas, vietos kle
bonas, tą pačią dieną bažny
čioje per pamokslą agitavęs 
prieš Tautos Fondą, sakęs 
būk Bažnyčia “nepripažįstan
ti” Tautos Fondo. Bet Cam- 
bridžio lietuviai nemenki pa- 
trijotai Nė kun. Krasnic- 
ko, nė cicilikų. nė neza- 
ležninkų zaunos jų iš tiesaus 
Tautos kelio neišvedė. Salėn 
prisirinko net 400 klausytojų

Kalbėtojų ir-gi nestigo. Gerb.
kun. Juškaitis kalbėjo, kad 
žmonės skaitytų padorius ka
talikų laikraščius ir knygas, o 
amerikonų veikėjas p. Gary ir 
Tautos Fondo sekretorius aiš
kino, kaip reikia gelbėti ir pa- 
liuosuoti Lietuvą. Smagu čia 
pastebėti, kad amerikonas p. 
Gary nemažai turi apie Lietu
vą žinių. Kad ir angliškai 
kalbėjo, bet kalbos dvasia bu
vo lietuviška

Tą vakarą dar buvo ir dai
nų. L. Vyčių 18 kuopos cho
ras, p. J. Varaičib vedamas 
gražiai jas išpildė.

Ką prakilnūs Cambridžio 
lietuviai šuankavo, lai parodo ’

Ona Žilinskaitė 
Jul. Taškaitė 
Ona Šimb laite 
Kat. Jasevičienė 

36 Malvina Keizikiutė
37) Jonas Kukausklfe
38) J. Kaziukonienė
39) Apolionija Žižiutė 
40 Alek. Vaičiūnas
41) M. S.
42) Povilas Vaitiekus
43) Pet. Bagdoniutė

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 , 
5.00

Viso surinkta--------- $296.00

Ir ačiū ir bravo už tokią au
ką. Cambridge, mat, ir New- 
arką sukirto, nes Nearke Ka
lėdų dovanų surinkta tik 
$255.00.
Kirs?

O kas dabar Cambridžių su- 
Central Brooklyn rengiasi 

ant gruodžio 2 d., nedėlioj, 7:30 
vai. vakare, šv. Jurgio para
pijos salėje, Brooklyno garbę 
atlaikyti. Tad į darbą, vyrai!

Šį raštelį spandon beren
giant, atėjo aukų iš Mahanoy 
City, Pa:
Kun. Dr. Augustaitis $10.00 * 
Ona Sajoniutė 
Pirmiau paskelbta 
Per savaitę įplaukė

i 
i 
i
i
:

i



KUN. JUOZO TUMO—VAUGANTO.

Ilga, smarki žiema.

v •

ILGA, SMARKI
Siaurės žiemos — ilgos ir smarkios žiemos. Bet kaip ši mū

sų “Žiema,” tai tokios visoje šiaurėje nėra buvę. Rodės, nei 
pradžios jai nebuvo, nei bebus galo.

Ištisais mėnesiais nejudėdamas, stovėjo vienodas tirštai 
pilkas dangus, neduodamas jokios žydrumo vilties. Ištisais 
mėnesiais po visą orą draibės dūmų rūkai, vartaliojos drumsti 
šarmo kunkulai, sverdėjo tokios snieginių debesų duknos, lyg 
visos žemės juros būtų pakilusios oran iš viršaus spaustų.

Ir spaudė orą taip, kad net ausis spiegė, šiurpas ūžčiojo 
per odą, drebulys kratė žmones, kaip ligonius.

Tad krito sniegas, palengvo, neskubėdamas, plačia iš- 
siketusiais kačiokais. Kaip krito, taip ir gulo, kur patekęs.

Minkštas minkštas pačiupinėti, lengvas lengvas pakilno
ti, baltas tyras pažiūrėti, — džiaugies skyrium plaštakėlėmis. 
Bet kai tos plaštakos ima ant kita kitos gulti be galo; kai 
pasidaro per visą uolektį stora, — tai, bra, ir pūkeliai sun
ku, ir rožių lapeliais galima užtroškinti. Minkšta, lengva, 
kol plona; virsta kieta pluta, kai stora: ir pūkelių duknos 
sveria pūdą.

Sniegas gula ant visko: ant tvorų, medžių ir stogų, ant 
žemės ir užšalusių vandenų. Tvoros krypsta, medžių šakos 
lūžta, stogai neišturi. Trokšta spaudžiamame vandenyje žu
vys, trokšta spaudžiamame ore žmonės.

Snigs snigs palengvo, ilgai, be galo, tai įninka pustyti: 
Ims švilpti šiauris. Pučia ir pučia vienodai, neatsidvės- 

damas, nestabtelėdamas, kol visa gamta ne pradeda švilpti 
groti, kol tam grojikui-šiauriui visi daiktai nepavirsta stygo
mis, švilpiančiomis savotiškai. Švilpia tvora, švilpia me
džių šakos, švilpia šiaudų stogas, švilpia trobų sienos ir visi 
jos plyšiai švilpia, pagaliau, visas oras tuščiame lauke.

Švilpia ir sniegus varo nuo daiktų, nuo žemės; supusto pus
nių kalnus vienur, visiškai nuplikina kitur.

Tai kįla pūga. Šiauriui į sutartinę atbėgs rytys. Juodu 
besidarkant pamatęs, lyg trečias du šuniu susinėjus puls va
karis. Ir pakils tokia dargana, kad nei dangaus, nei žemės 
nebesimato. Žmonės panamėje klaidžioja, užpustytų durų ne- 
beatsikasa, į trobas nebeįeina; vėpūtinėms siekiant šelmenų, 
pro langus nebesimato.

Žemė giliai įšalo. Visą šalį sukaustė toks šaltis, toks spei
gas, kokio niekas neatminė. Stingo kraujas gyslose, stin
go smegenys kiauše. Kas tik bus oran kokiuo reikalu išėjęs, 
greitai greitai sprunka vėl atgal grįčion stidentų. Ne visai 
gelbti nuo speigo ir trobos sienos; vis dėlto viduje nors gi 
nėra bailės už ausis ir nosies galą, kad pabalę nepagestų.

Į .1 Į. Utiti, šalta!
; Rugeliai nemalta,
““‘ A .,.. turgun nevažiuotą

ožka neparduota...
Aimanojo piliečiai, kad visi jų reikalai sustojo, lyg ir juos 
šiaurės vėjas būtų sukaustęs surakinęs.

Atgudo žmonės nuo darbų, nebemokėjo jų dirbti, ir ne- 
bepadirbo. Nebetiko nei geidulių, nieko nebepageidė. Vaik
ščiojo lyg lokiai žiemos metu: apsiblausę, aptingę; savo le
teną, anot to, bepažysdami.

Nevikriai, atsileidę, besukiojo spaliuotas linų pabrau- 
kas, bevijo pančius ir virvagalius, patys nežinodami, kam; 
nebent patiems iš nuobodžio pasikarti.

Tai visais kūnais ant stalų pasidribinę, nei riebių triau- 
sių nenusivoždami, nei įprakaitintų kailinių nuo nugaros ne- 
nusiplėšdami, lyg tik tam kartui būtų suole sėstelėję, — po 
penkias šešias valandas ėjo—kikso. Kreidų ar anglių nura
šė visą stalą lazdomis, ratais, kryžiais, — ir vis nenorėjo baig
ti. Bijojo baigti, nes pabaigus kortoti, kils tas pats įkyrus 
klausimas, kaip vakar, užvakar, prieš mėnesį, prieš du, tris, 
prieš penkis, šešis mėnesius:

— 0 dabar ką?.. Kas gi dabar beveikti?..
Ir rąžės piliečiai, nuo kikso į sienas atsimesdami, abiem 

delnais suolo atsiremdami. Ir ilgai žiovavo piliečiai, taip pla
čiai išsižiodami, jog iš priešakio žiūrint, nieko nebesimatė, 
nei akių, nei kaktos, nei smakro: vietoje viso veido bežiop
sojo viena juoda skylė ligi abiejų ausiu. Rodės, kad nesi
laikytų suolų nusitvėrę, visą save į orą išžiovautų.

Po tokio nusižiovavimo pabalusios akys nei tiek minties 
nebereiškė, kiek pliaukšint kikso.

Ir stovinėjo piliečiai viduaslyje, ilgai kasės pakalį ar kud- 
lotą pakaušį; giliai siekė į vieną antį, į antrą ir kur beišma
nydami, — ir vis dar daug liko laiko. Žengė žingsnį slenks
čio link, žengė žingsnį atgal. Mirštančio žvilgsniu sekė il
gas virtines prūsokų sienų plyšiuose ar kaip palubėje svirp- 
lys-dainininkas nesileukia iš kelio tarakanui-smalininkui. 
I — Kad bent oran įsinorėjus ar ką... Ilgėjos įvairumo: 
visgi būtų tikslo išeiti ir valandą sugurstu Bet yra jau bu
vęs. Tai ir vėl grįžta kasytus ar atliekamų knatų suktų.

Kartais, nėr ko veikiant, ūmai pašoksta pyktis. Pilietis 
atsimena, kaip dar anais metais kaimyno gyvulys buvo jam 
žalos pridaręs — visą pūdymą išknaisiojęs. Jau daug daug 
kartų dėl to bartasi rietasi. Bet kodėl gi dar kartą neatsi- 
barus? Ir eina pilietis į pilietį nebaigiamųjų rokundų vestų. 
Ag bet • ' --j ;

Jei pilietės tik vakar vakarą ar net jau šįryt buvo visas 
Žalas dėl vištų ir kitko išsidėjusios, visus ligi ketvirtos kar
tos nabašninkus susikėlusios, tai bėgo nors palangėje Šukte
lėti kaimynei:

— Ragana, ragana, ragana... Tavo ir močia tokia pat, 
ir bobutė tokia pat buvo, Dieve duok jai dangaus karalys
tę... S'" < j.

Ir smuko atgal, išgirdusi, jog kaimynė jau pradėjo barš
kinti žersteklį, šakes ir ližę, pasirinkdama, kure čia bus pa
kabesnis lojikei kupron suduoti.

Visas šalies oras darė tam tikrą ir jo piliečių ūpą
Vilties saulės nei būti nebuvo. Kokia piktoji laumė ją 

nuo piliečių dengė? O dengė, tyčia dengė.
Piliečiai matė, bent, jautė, kaip saulė taiko žemei šyp

telėti, nors pro menkiausį dangos plyšelį. Pradriks kur ne
tyčiomis debesų kailiniai, prasiskiea jų šarmas, — ir šiūpt 
saują spindulių, tokių neregėtai skaenčių, kad vienais die- 
mentais sublizga sumirga visas pasaulis. Pasakos užburtu pa-, 
virsta kiekvienas pakrypęs tvorgalis; diementais saulė atri- 
šviečia nuo tų pat tik ką bereikšmių piliečio akių; ūmai jos 
tampa nebe tos, jų gelmėje atsiranda kita esybė, pilna gei- 
H — -—U n- —
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ŪMUS “PAVASARIO” POLAIDIS.

Įsismarkavusi Žiema niekaip nebenorėjo atleisti Šalies. 
Kitur jau jiuo Gramnyčių veža krypsta, o upės jau pradžio
je kovo iijįa lytis mesti. Čia nei balandžio mėnesyje neketino 
speigai liautis. Šalo ir šalo, snigo ir snigo. Juo mažiau be
buvo šalčių tikimasi, juo jie, lyg tyčią labiau smarkavo. Ro
dės, nebebus nei galo.

Vis dėlto visiems ėmė rodytis, jog visa tai jau pavėluota. 
Lyg pačiame ore būtų atsiradę kokių elektrikos ar radijo Vil
nių, kuriomis neregimos gerosios Laumės telegrafavo Šalies 
Piliečiams:

— Pavasaris, Pavasaris gamtoje! Susilauksite, susilauk
site jo visi! Nebėra tokios galybės, kuri jį bėsustabdytų.

Visas oras buvo jau tirštai prielektrizuotas; bebuvo lau
kiamą kada tik ūmai plyš, nusigriaus, nusižaibuos ir jau 
tikrai stos pavasaris.

Dieną, kada maža kas tesitikėjo, kadą Oro atmainą vos 
kaikuriems ramatu negalojantiems tereiškė sąnarių gėlimas, 
pakilo smarkus Vasaris; toks įnirtęs, toks piktas, lyg daug 
metų slėpęs kruvinas nuoskaudas, kurių buvo prityręs iš Šiau
rės ir Rytų Siaubūnų. Pūtė dūko jis vis iš vienos pusės, kol, 
pirmą vienu matu kažinkur nenugrūdo visų rūkų, visų debe
sų, viso pragarinio oro ir dangaus pilkumo; kol, paskui, ne
nudengė dangos nuo dangaus ir Saulės.

Nuošvito žalios, melsvos, baltos vilties spalvos. Tuoj 
Saulė stojo talkon savo sūnui Vasariui. Ir nebebuvo gamtoje 
galybės, kuri jiemdviem atsiturėtų.

Baile pasišiaušę, pajuodavę Siaubūnai akyse tirpo nyko 
vis greičiau, atgal į Šiaurę traukės. Bet Vasaris vis jų ne
paleido; pūtė, pūtė, užsispyręs nei žymės tų Siaubūnų nebe
palikti visoje Šalyje ligi pat šiaurės ašigalio. Ir matė, kad tai 
padarys.

Lengvėjo oras, lengvėjo visai Šaliai. Pirmiau iš visų pu
sių spaudžiama piliečių dvasią slogučiams ūmai nugriovus, 
kuone susprogino pačių piliečių. Juk gi persprogsta žuvis, iš
keliama iš didelės gilumos, iš didelio vandens spaudimo vir
šun, į mažą vandens spaudimą

Sielos pūtės, didėjo. Ūmai sukilo viri stabdomieji gei
duliai ir tiek jų iškarto, kad nei nebepakelsi. Kits už kito 
augštai sustojo visi atidėtieji, bet daugiau nebeatidėliojamieji 
reikalai. Jiems patenkinti, rodės, maža bus viso amžiaus. 
Maža bebuvo 24 valandų per dieną Nebebuvo laiko viduje be
būti, besirąžyti. Skranda pati savaime nuo pečių dribo. Tik 
eik, tik bėgk. Akys bereiškė vieną neramų rūpestį — atidirb
ti už visą sugaištą laiką Saulė, žerdama žemyn šviesybių ir 
karščio sroves, atliuosavo gyslas, užvirino sustingusį jų krau
ją ir kiaušo smagenis.

Ir nebetilpo Piliečiai kailyje ir ėmė vėl nerimti, bet jau 
nebsusivaldydami Bėgo ir dabar į kaimynus, tik jau nebe bar- 
tųsi, tik drauge džiaugtųsi atgijusiomis viltimis ir’tartųsi, 
kaip čia bendromis pajėgomis sutikus Pavasaris ir apsisaugo
jus nuo tų žalų, kurių paprastai visur pridaro pavasaris, o šis 
ir šitoje Šalyje žada juoba pridaryti. Jie buvo gana pamoky
ti polaidžių ir visados laiką iš rudens rengėsi jų sutikti. Ly
gesnėse vietose tiesė visą tinklą perkasų, idant taisyklingomis 
srovėmis vanduo tekėtų: drėgmę trauktų iš klampynių ir liū
ną o drėkintų sausovietes.

Kad vanduo, pertoli nukalniau tekėdamas, neišgraužtų gi
lių ir kreivų vagų, atkalnėse perkasai rausė įkypai skersai. 
Kad ir jais vanduo betekėdamas, nesugriautų žemutiniojo per
kaso šono, grindo jį akmenimis, užbadinėjo šakaliais, kaikur 
užpynė karklų vytimis. Ną Piliečiai buvo papratę gudrauti, 
visu atsargumu rengtis pavasarių palaidžiosutikti: daryti vi
są ką tik žmogaus išmokė ir prisityrimas berodė. Ir papras
tai jiems sekėsi apsaugoti savo ūkius nrio skaudžios ža
los.

Bet šį pavasarį-. 0, Viešpatie! Švilpus švilpus Vasa
riui, ūmai ištiko visai kita muzika: ėmė Tisais pašaliais kriok
ti. Šito vėjo sparčiai ėdamas sniegas virto vandeniu; sniego 
vanduo čia pat vietoje virto klanais; klanai prapliupo nuota
komis viena ištisa srove. Nebe tekėte tekėjo, tik griūtę griu
vo nėkiek nebejauzdamas, ar čia lygi atkalnė, ar čia įkypai 
perkasėtais, lyg vaikų žaislais, išrausinėta. Griuvo visam 
kam per viršų, per lygumas ir kaubrelius, per daubas ir ka
simus. Virto juodai maurinas vanduo nuo moliakalnią

Pakalniu slėniuose užliejo perkasų tinklą visas lomų le
ntikes, kur per kiaurus metus puvo vanduo, vieną vienatįjį 
kartą teatsimainydamas — per pavasario polaidį. Dabar mai
nės nebetik jų vanduo, bet ir dugnas: kur tik giliau, kur tik 
duburėlis, ten verpetas, lyg pablūdęs, putodamas!, sukas-krio- 
kią dar gilesnį duburį gręžia. Vartosi kunkuliuoją kriokia 
fikia. vandens, lyg pasikartojus antram didžiajnjam tvanui. Vi
si laukai ir pievos — ištisa jūrą

Išbėgo Piliečiai, kas kastuvą kas mietais ar šakaliais ne
šinas, pasirengę sustiprinti rudenines savo priemonės, idant 
juoba išlaikytų vandenų galybę. Išbėgo, apsidairė, ir visi 
įrankiai iš jų rankų žemėn iškrito. Lengva su gamtos gaiva
lais kovoti, kai ji tik žaidžia. Bet kai ištiesų ima pykti ar 
šiaip jau savo galybę rodyti, tai traukis šalin, žmogau — že
mės vabalėli.-

Berods, neilgai tetruko tasai gaivalo siutimas; tik kele- 
tą dienelių. Ūmai užėję, ūmai ir nugriuvo didieji vandens. 
Bet, jergutėliau, kas paliko! Nuo kalnų, kalvą nuotakų nu
skalauta visa geroji žemė; per kelius colius nuliežta visos der
lių pūvenoą kurioms padaryti per tūkstančius metų vargo dir
bo oras, milijonai sliekų ir tūkstančiai žmonių. Paliko oro ir 
kitko dar nepaliestas nepapūrentas.bergždžiapadią išvertęs 
negražias savo mėzras. Tai tau gyvenamoji dirva penėtojėlė!

vėti žemėn, — ima lengvėti orui ir piliečiui. užtai žmogų maitindami ir jį dąrbuose alaugydami, — dabar
Ir vėl ima rauktis rauktis debesų plyšys; mąžta mąžta nei antvalnių, nei nuo valių; nei kalvų, nei kaubrelių, neižmo-

pragiedrulis, kol, pagaliau, visai neišnyksta, kol neregima 
piktosios laumės ranka vėl nepadaro visa pilka, pragaruose.

Užgęsta ir piliečių akys, palaidojusios saulės viltį. Be
lieka jam atminčiai tik varvulių žvakės nuo stogo.

— Kas gi čia bus, vyrai?.. O kas gi čia bebus? — ėmė, 
galų gale, nerimauti visi piliečiai.

— Eg bebus galas? — ėmė toliau ir pykti.
— Citit, citit! — ramino senieji, mokydami jaunesniuo

sius kantrybės. — Tokią žiemą iškentus, jau kad bus pava
saris, tai bus! Pamatysit!. Jau kad bus paskui metai, tai 
turto nežinosite, kur bekrauti. Šviesos, šilumos, ir lietaus 
bus tiek pat, kiek dabar tamsos, šalčio ir sniego. Ag gi va
sara seka žiemą...

Ir piliečiai laukė. Ką gi daugiau bedarys? Atimk ir tą 
tuščia žodžių viltį — pribaigsi žmogų.

nių rankomis padarytos kanalizacijos; nei sausumų, nei šla
pumų. Visa lygiai stora mauro pluta apklotas slėgia troški
na augmenų gyvybę, kaip kuą kartą tvaną antneštos žemės 
suslėgė ir užtroškino ištisas milžinų medžių girias. Tai tau 
plaunamoji pievelė, Dievo kilimėlis, dirvos duktė ir jos der- 
lintoja: .dirva pievą tręšė, pieva dirvą mėžė. O kas dabar?

Išėjo Piliečiai, dirvų artojėliai, pievų piovėjėtiaL Ir ma
to — senosios jų žemės kultūros nei žymės. Buvo bekimbą 
pievas nuo mauro valyti ir jį atgal į dirvas mesti. Tečiau 
tuoj liovėsi. Ir tomis rankomis, kuriomis kitkart slėnius ly
gino, kalnus nurausė, dabar betesėjo sau pakaušį pasikrap
štyti. Nustėrę nusiminę, viena aiškiai beišmanė: nuo šio Pa
vasario potvinio sudiev, senasis ūki, sudiev, ir senoji kultū
ra! Gamta verčia Piliečius pradėti visai kitaip ūkininkau
ti.

Tik kaip, kad nėra dar pavyzdžių? Kad nebežymu, kur 
gi dabar mano, o kur tavo? Ne! Reikia pradėti nuo daly
bų. Imta dalytis slėniais, ir susipešta, kad jų kiekvieno kuo- 
daugiausia norėta; imta dalytis tuščiomis kalvomis, ir vėl su
sipešta, kad jų nevieno nėkiek nenorėta. Imta tartis, kaip 
bet gi sunaudojus, kas yra, kad bent bado nebūtų, ir vis dėl
to peštas.

Taip ir tebestovi perkeistas ūkis vienas pats, laukdamas, 
kada gi Piliečiai ateis į jį... kogi daugiau, jei ne pasipeštų? 
Nieko gera iš jų nebelaukdamas, stovi, Vasaros pastigęs, 
idant jį atitaisytų sudarkytą žemę ir parodytų Piliečiams, ko 
dabar iš jos pačioms begalima laukti, patiems nebemokant nei 
pirštu pajudinti.

O Vasara dar toli... Toli tai toli, visdelto kada nors ateis! 
Tai reiškia senoji Saulė švietėjėlė, tai reiškia senasis Cyruly? 
ramintojėlis, tai reiškia senasis Miškų paunksnis, vandens 
šaltinių tėvas, ir tas pats Vanduo gaivintojėlis. 0, Gamtos 
galybės, kad ir keičias, nenyksta! Jos dar pavergs Piliečiij 
valią vėl imtis iš jos to, ko pati siūlo: kitokio turto, bet tos 
pat meilės, poezijos ir grožio. Ir lieps užmiršti laikinos netvar
kos biaurumą: revoliucija vedas ne nusiminimą, bet naują gy
vybę.

(“Lietuviu Balsas.”

{darbą stokim
(Gaida kaip: Lietuvos vardas garsiai skambėjo)

Broliai tautiečiai, į darbą stokim, 
Skubėkim greitai mes tekini.
Naujai tėvynę atbudavokim,
Kur vargsta broliai mūs alkani.
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Ten mūsų bočiai pirmiau gyveno, 
Ten mūsų tėvai augino mus. 
Lietuva brangi buvo nuo seno, 
Ar-gi šiandiena ji mums pražus.

t

Pakol dar laikas visi iš vieno 
Stokim, brolyčiai, gint Lietuvos, 
Taisyklių ginklus meiliško plieno. 
Kuomet kariauti tik apsistos

Ir susispietę mes į vienybę, 
Tuomet galėsim ieškot teisių. 
Kuomet turėsim pilną galybę, 
Nesibijosim priešų visų.

O mūsų kalba, kuri skambėjo, 
Tenepražūsta ji niekados.
Ir sūkuryje audringo vėjo 
Tvirta ir gyva būn visados.

Liuosybės šaukim, už ją kovokim 
Garbės vainikas mums pražydės. 
Drąsiai be baimės į būrį stokim 
Žvaigždė liuosybės greit užtekės.

U. GUDIENE.

GERBKIME LIETUVOS M0- 
TEKIS IK SAUGOKIME 

JŲ PALIKIMĄ.
Palyginamai aiškina patį 

dalyką. Tikra teisybė! Vi
suomet aš branginau Lietuvos 
moterį, ypatingai motiną. Lie
tuvoje gyvendamas mačiau, 
kiek ji yra gavusi gabumų nuo 
Sutvertojo. Tuos gabumus mūs 
moters neužkasė į žemę. Ar 
žiūrėsiu į jų meilę ir gabumą 
auklėjant vaikelius, ar į ją 
mokėjimą vesti ūkį — visur 
reikia stebėtis.

•

Betgi štai karės audra iš
metė mane iš Lietuvos. Jau 
arti du metu gyvenu Mažaru- 
sijoje. Čia šiek-tiek pažinau 
tą palaimintą šalį, matau jos 
žmones ir kultūrą. Dieve bran
gus! koks skirtumas tarp Lie
tuvos moterų ir ukrainiečių. 
Nemanau žeminti ir įžeisti šios 
šalies moterų. Saugok Dieve, 
ir jos turi daug gražių savumų, 
betgi toli nuo mūs moterų. 
Neapsirikmu pasakęs, kad lie
tuvaitės prigimtais gabumais 
ir kultūriniu išsilavinimu šim
tmečiais pralenkė ukrainietes. 
Imkime ūkio darbus. Ukrai- 

verpti. Jos vii-

nupiešė prie ratelio, tai ką gi 
bekalbėti apie darbų mokyklą. 
Visur ta pati mokytoja — 
Lietuvai motutė. O doros mo
kytoja? Vėl ta pati geroji

ga mergaitė, kuri 
jaunutė neteko tos mokytojos. 
Našlaitės balsas prieš amžius 
išdainuotas ir šiandie verte 
veria širdį. Bernelis vesda
mas daro mergaitei kvotimus 
ar ji moka austi (Dainų gaidos 
kun. Sabaliausko):

Panele mano, jaunoji mano, 
Aš atjojau tav’ paklausti, 
Ar tu moki austi? —

Su veriančiu širdį jausmu at
sako našlaitė:
Berneli mano, jaunasai mano, 
Vargiai augau be motutės, 
Kas gi mane išmokins?

0 gi mėsų, sūrių, sviestų 
pagaminimas! Medučių, alu
čių sutaisymas! Ką rasi pana
šaus kitur?

Štai pagirtoji šalis, turtin- 
giausioji visoje Rusijoje — 
Ukraina. Čia sūrių nė kai
muose, nė dvaruose raugti nie
kas nemoka. Sviesto pana
šaus į Lietuvos sviestą jei bent 
dvaruose rasi. Kaimų svies
tas — tai bjauri košė, bet ne 
mūsų kaimų sviestas. Mėsos 
rūkytos jie neturi, nė rūkinti 
nemoka. Apie skilandžius nė 
Ukraina, nė Lenkija neturi 
supratimo. O juk Ukrainos 
žemė, tai turtai. Jai Dievas 
davė ir dribtelėjo. Deja, žemei 
davė, bet ne jos gyventojams. 
Tos dovanos drimba jiems 
pro smakrą, per pirštus, bet 
tie vargšai jų suvartoti nemo
ka.

0 vaikučių auklėjimas! To 
švelnumo, to širdies jautru
mo, to skaistybės branginimo, 
kurį mažiau Lietuvoje, čia nie
kur nėra. Čia mergaitės nesė
ja rūteles, jas nė neapdainuo
ja. Neturėdamos darželiuose 
skaistybės simbolio^ nebrangi
na nė pačios skaistybės. Daug 
jos turi drąsos, bet apie lietu
vaičių širdies švelnumą ir jau
smų prakilnumą ukrainietė nė 
sapne nesusapnavo. Kaip bran
gus rūtelių darželis... kaip 
gražus rūtelių vainikėlis — tik 
lietuvaitė supranta. Nestebėti
na! Jai amžių amžiais darže
lio rūtelė švagžda, jai tą nupi
lę dainą dainuoja, jai karšta 
močiutės širdis meilės žode
liais nuo lopšio niūniuote į- 
niūniuoja Stabmeldė Lietuva 
jau jai pavedė saugoti savo 
šventąją ugnį. Kristaus Baž
nyčia šventumo aureole jos 
skaistybę papuošė. Kaimynai 
tai pastebėjo; jie lietuvaitę 
skaistybės idealu pastatė :“Ne- 
winna jak litwinka.”

Tokios motinos moka sukur
ti visoje šeimynoje meilę. Taip 
jautrių širdžių, kaip Lietuvoje 
čia nėra. Ir nežinau, ar kur 
yra Tai rodo mūsų dainos. 
Gražios ukrainiečių dainos, bet 
už ši t,bes jos nestveria, nes ne 
iŠ širdies jautrun o teka. Lie
tuvių dainoms tą jautrumą 
suteikė motinos širdis.

Gaila, be galo gaila, kad ne 
vi«i vaikai ir dukters šiandie 
brangina tuos gerųjų motučių 
sielos turtus. Naujos spalvos 
“didvyriai ir didvyrės,” pa
šiepdami savo motučių tikėji
mą, jau pradeda savo vaisius. 
Jau matojne kitos rūšies lie
tuvaites. Štai “Vade” apra
šyta savažudė, kuri jau tiek 
nužengė pirmyn, kad save žu
dydama liepia panašios spal
vos draugėms ziratauti prie 
savo karsto. Ar tikinčioji Lie-

nas verpia ar tikriau sakant 
suka tam tikrais virbalais, 
rateliu gi suverpti nė viena ne
moka Mergina mokanti austi 
— tai retenybė. Ją išmokino 
no motutė, bet žemietijos įstei
gtoji mokykla Dabar aš su
pratau, ką vertos lietuvaičių 
drobės arba vilnoniai audimai. 
Lietuviams taisant parodas, aš 
nesuprasdavau, kam siųsti pa- 
rodon drobes, verpalus, mez
ginius. Juk tai toki paprasti 
rankų darbai. Taip, Lietuvo
je jie, rodos, paprasčiausias
dalykas, o čia už jokius pini - tava yra mačiusi bent ką pa
gos jų negausi, nes jų padary
ti moters nemoka. Yra, tei
sybė, ir čio drobių išaustų mo
kyklos mokinių, bet jų nepa
lyginsi prie Lietuvos drobių: 
reti, šiurkštūs, kieti. O ką jau 
bekalbėti apie aštuonytes dro
bes! čia jų nieks nėra matęs. 
Rankšluoščiai — tai paprasti 
audeklo gabalai. Yra čia ir 
milų, bet tai ne Lietuvos vil
noniai, kuriuos kartam sunku 
atskirti nuo dirbtuvės austinių 
milelių.

0 juk tos drobės Lietuvai 
jau amžiais yna žinomos.' Jei-, 
gu skaitymo mokyklą Rimša

našaus?!
Kas gyvas stokim darban, 

kad nepražudžius tų šventųjų 
mūsų motučių palikimų. Vis
kas galima atstatyti: ir iš
griautieji namai, ir išraustie
ji laukai! Bet pražudę šven
tuosius mūs motučių paliki
mas, jų papročius, jų širdies 
švelnumus jau nebesugrąžįsim. 
Nukris lapeliai — atžels ir kiti, 
Numirs močiutė, jau nebus 

kitos!
Vai bėda, bėda be motinėlės, 
Kaip naujoms staklelėms be 

audėjėlės!
Senas Karėms. 

(H “Vado.”)



timos medžiagos, kurio gyvy-1
bės veikėjai, dirksniai, ant kad Amerike būtų taip, kad 
tiek yra tvirti, kad gali ilgai cukraus būtų užtektinai ir tai- į 
pasipriešinti (sukelti reakciją), kininkams ir šias šalies gyven-
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Aš viską tą tau ištesėsiu,tx_ __ ______
ivą uttr prijMitiejtvu. -

BIRUTĖ (viena dainuoja). 
Mielasai mano, štai širdį «vo, 
Tau pažadėjau.

Būsiu tau tikrai, 
Visad ištikima: — 

Telaimina dievai mums.
KEISTUTIS ir BIRUTĖ (duetas). 

Telaimina dievai mums, 
Tegu laimę skiria mums, 
Tegu rėdo kelius mūs, 
Tesaldina dienas mūs.

Per visą amželį.
VISI (dainuoja ir mosuoja rankomis). 

Telaimina dievai jums, 
Tegu laimę skiria jums, 
Tegu rėdo kelius jūsų, 
Tegu saldin dienas jūsų, 

Per visą amželį.
SENIŪNAS (kalba). Prisiminė šios nakties man sapnas, 

jis jau pildosi. Noriu, kad tauta mūsų būtų laiminga. No
riu, kad duktė mano būtą parama visuose mūsų šalies reika
luose. Dievai palaimink jiems. Ilgiausių metų!

VTSI (dainuoja ir kelia augštyn rankas).
Ilgu metų jums, ilgų metų jums, 
Dgų metų, ilgo amžiaus jums;

Ilgo amžiaus visados, 
Mes linkim dėl jūsų. (Du kartu) 

UŽDANGA.
Pabaiga viso perstatymo.

Bet ar-gi negali taip būti, ginusios žemės apsodinama ■ 
v.j piktžole taboka. Milijonai bu

šelių javų suvartojama svaiga
lams. Jei nebūtų svaigalų ir 
tabokos vartotojų, tai toje že
mėje, kur dabar taboka augi
nama, būtų galima burokus 
auginti, o tie žmonės, kurie 
dirba prie tabokos ir svaiga-, 
lų, dirbtų cukrinėse. Tuomet 
cukraus būtų Amerike tiek, 
kad iš čia gautų visas svietas 
kiek tik jo norėtų ir mes turė
tume sau, kiek norėtume ir 
dar liktų tiek, kad farmeriai 
galėtų cukrum meitėlius tukin
ti.

Tai matome, kaip yra su cuk
rum.

I Jeigu persišaldėlio spėka nebe- 
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(tolio ligos persvara, tuomet 
pasidaro iš vienos bėdos dvi 
bedi ir blogos pasekmės yra 
neišvengiamos, negu kas pa
žadintų organizme pasislėpu
sią gamtos pajėgą. Tai reikia 
daryti nežiopsant.

laimingas žmogus, kurs dar 
gali persišaldyti! Dėlko! Šių 
laikų žmonija yra visa apsės
ta svetima medžiaga. Persi
šaldymo nelaikyk, Meiluti 
Skaitytojau, už ligą; netark, 
būk kas svetimas įlindo tavo 
kūnan. Ne! Bet laikyk tai už 
ligos persvarą (kryzį). Manyk, 
jog tai gamta mėgina tave iš
gydyti, ji stengias iškratyti iš 
tavęs ligos sėklą. Tu padėk 
gamtai tai padaryti naturališ- 
ku būdu, be aptiękos. Jei tavo 
kūnui šalta, tu 
kelk prakaitą. Jei jam karš
ta, jei oda yra sausa ir sukai
tusi, dėk kąnors šaltą, mažink 
karštį- Apsidrausk nuo persi
šaldymo šitaip: žmoniškai gy
venk, užsigrūdink,( nevalgyk 
ir negerk visokių bjaurybių, 
nedėvėk peršiltai, nemiegok 
perminkštai, tankiai velėkis 
maudyklėje, vonioje, pirtyje, 
krutėk šviežiame ore. N o- 
rint išsisaugoti nuo 
persišaldymo, rei
kia š a J d y t i e s kas
ti i e n.
(Iš kun. Geručio knygos “Svei
kata.” ,

nių-painiausias ligos formas sveikatos ^n^s-
(komplikacijas) šiokios ir ano-j 
kios rūšies.

Taigi, persišaldymą nuola
tos seka karštis suvienytas su 
procesu svetimos medžiagos 
rūgimo. Pirmasis ligos apsi
reiškimas yra šalčio jausmas, 
odos drebulys. Šioje gadynėje 
nėra beveik žmogaus, kurio kū
nas būtų liuosas nuo svetimos 
medžiagos. Šalčio jausmas, 
atsiradęs iš kokios noris prie
žasties, nėra tai pats persišal
dymas, bet yra tik pavienis jo 
apsireiškimas. Tikrasis persi
šaldymas, kurio ženklai gali 
būti labai įvairūs ir mainus, y- 
ra 
t y. rūgimo veiksmas. Čia y- 
pač tampa užgauti: odos glitą 
ir išmetu takai. Norint pra
šalinti karštį ir užgesyti pa- 
odžio glitos uždegimą, reikia 
stengties tam tikru gydymu 
pakreipti ligą odos ir kitų iš
einamųjų takų linkon.

Pirmų-pirmiausiai reikia odą 
nuplauti, kad pasidarytų šva
ri kiek vien begalint. Tai dėl
to, kad atjaktų jos skylutės 
(porai) ir kad per tas skylutes 
galėtų išeiti laukan visoki ga
rai, raugalai, ligos veikėjai. 
Kaip tai vis daros, Skaityto
jas primink sau, ką esi skai
tęs.

Bet grįžkime atgal prie da
lyko. — Mūsų tėvynėje Lietu
voje, klimatas yra beveik vi
suomet netikęs. Vėjai, lytūs, 
sniegas, šlapdrabos, eina kuo
ne pakaitomis. Čia saulė kepi
na, čia kailinių reikia. Gali
me pasigirti negu Gegužės, 
Biržio ir Liepos mėnesiais. 
Toks temperatūros svyravi
mas, žinoma, neaplenkia ne
užgavęs žmogaus organizmo. 
Persišaldymas pas mus stovi 
pirmoje eilioję, tai kasdieni
nis svetys. Dievui dėkui, kad 
lietuvis neperlab jo vengia! 
Kaip dabar išaiškinti šitą da
lyką, kad vienas persišaldo 
nespėjęs išeiti pro duris, o ki
tas nepersišaldo niekados, ar 
bent labai retai! Kodėl vie
nam nevodi ja jokia oro permai
na ir kodėl kitas tose pačiose 
sąlygose persišaldo amžinai! 
Ar tai yra netyčia ir kas čia 
yra!

Negalima yra pasakyti, kad 
oro permainos būtų vienintelė 
persišaldymo priežastis visiems 
žmonėms ir visuomet. Čia sle
pias dar kit-kas. ' Tas kit-kas 
talpinąs pačiame žmoguje. Y- 
ra svetimos medžiagos kūne su
si spietimas, arba, aiškiau ta
rus, yra palinkimas (dispozi- 
ja) prie persišaldymo. Tiktai 
palinkęs žmogus persišaldo, 
jam reikia tik priežasties. Prie
žastis iš viršaus ir sukelia ligą 
iš vidaus. Kaip sakiau, kiek
vienas žmogus turi savyje 
daugiau, ar mažiau ligos me
džiagos. Tas, pas kurį tos 
medžiagos yra apsčiau, persi
šaldo pigiau ir tankiau. O ki
tas, pas kurį tos medžiagos y- 
ra nedaug, nevengia nieko. 
Tuomi išsiaiškina, kodėl vie
nas persišaldo išėjęs laukan, o 
kitas ne. Persišaldymo daly
kuose labai daug reiškia užsi
grūdinimas ir šugležnėjimas. 
Užsigrūdinęs žmogus yra tvir
tas kaip geležis. Jam niekai 
speigas, niekai kaitra, niekai 
visos oro negandos. Kad tuo- 
tarpu sugležnėlis persišaldo 
menkam vėjeliui pūsterėjus, 
lytaus lašui nukritus. Pas už- 
sigrudėlį oda veikia kaip rei
kiant Pas jį nespėja susirink
ti daug svetimos medžiagos. 
Tai viena O antra, pas užsi- 
grudėlį sukeltas jo odos veiks
mas (funkcija) nugali visokią 
kenksmingą Įtekinę iš viršaus, 
kaip va: temperatūros svyravi
mą, drėgmę, dvasios uogavi
mą ir tt. Atžagariai tinkas su 
gležnu, subobėjusiu žmogumi. 
Pas šį yra daugybė svetimos ir 
savos netikusios medžiagos ir 
pertai jis pigiai persišaldo, 
kaip tai minėjau pradžioje.

Ale persišaldymo kryzis tam 
ją sudeginti ir iškratyti, už- tiktai padeda nusikratyti nuo

PERSIŠALDYMAS.
“Aš persišaldžiau!” “Nei 

maž nežinau, kame aš persi
šaldžiau!” Tokius dejavimus 
girdime kasdien.

Kaegi yra persišaldymas! 
Yra tai blogos pasekmės iš 
priežasties kūno atvėsimo. 
Tankiausiai persišaldymo prie
žastimi esti apleista, savo 
veiksme sugaišinta ir pertai 
sugležnėjusi, oda. Tokiame 
atvejyje odos kvėpavimas, ga
ravimas ir šilumos taisyklė yra 
paprastai sukliudyti. Sulyg 
prieina rakas, sulyg pasitaiki
na patogi proga, kaip va: stai
gi oro permaina, dvasūs paer
zinimas ir tt, tuojau oda susi- 
kiršina.

Skaitytojas žinai jau iš ki
tur, jog odai padedant nusis
tatė kūno šiluma, o tuo pačiu 
nusistatė kraujo sunkstymos 
(cirkuliacija). Dirksnių veik
smas kietai nerias su šiluma ir 
su kraujo taisykle. Odos gįs- 
lelytės žymiai dalininkauja ta
me fyzijologiškame darbe. 
Priežasčiai atsiradus — orui 
persimainius,kiaurapurčiui pa
pūtus, rūbams sušlapus, iš
gąsčiui ar baimei atsitikus — 
tampa užgauti odoje kraujo 
indeliai, kurie dirksniais pagal 
vieninas su dirksnių sėdyba 
(centru). Užgauti indeliai rie
čias krūvon. Kraujas nekur 
dėjęsis, traukias atgal vidu- 
riuosna, oda pasidaro šalta, 
sausa, bekrauju ir mažiau 
beišleidžia šilumos ir drėgmės 
paviršin. Anksčiau, ar vėliau, 
kraujas — kurs buvo nupludęs 
viduriuosna — grįžta vėl odon. 
Tai jis nori sukelti garavimą 
ir šilumą, kad tokiu būdu už- 
veiktų šalčio įtekmę ir kad ati
taisytų kūno nuosvarą. Ale 
veltas kraujo noras ir rūpestis! 
Apleista oda iš priežasties jos 
menkos ir netikusios globos, 
yra bedarbė, yra negalinti. 
Jos skylutės (porai) yra už
kimštos ir užsiklijavusios viso
kiomis šiukšlėmis. Jos dirks
niai visai nebeveikia. Taip 
dalykams esant, kraujas grįž
ta kūno vidun, paplūsta po vi
sus vidurius ir pakelia tenai 
šunybę. Apsireiškia podžio gil
tos uždegimas, ima varvėti 
snargliai ir skirties iš gerklės 
skrepliai. Tai “slogos apni
ko.” O sloga yra visiems ži
noma viešnia.

Bet paodžio glitą gali susir
gti ir taip sau nuo betko. Kaip 
va: gali užsidegti nuo ilgos 
šnekos, nuo šalto gėralo, nuo 
įkvėpimo šalto ar dulkėto oro 
ir tt. Gali užsidegti glitą: 
plaučių, gerklės, nosies, go
murio, pažiaunių. Tokį už
degimą vadina krutinės 
slogos. Uždegimą nosies, 
ir smilksnių vadina s 1 a*n- 
k č i u. Uždegimą glitas: pil
vo, žarnų, inkstų, pūslės, va
dinama slogomis. Akių 
slogos irgi nėra retas atsitiki
mas. Serga jomis taip vyrai, 
kaip ir moterįs. Sausgėla (reu
matas) yra ne kas kitas, tik 
uždegimas to sąnario, tos kū
no vietas, kame ji veikia. 
Sausgėla pasikelia nuo oro per
mainos, nuo šlapdrabos, nuo 
sumirkusių rūbų ir tt Visoks 
uždegimas iš vidaus ir iš vir
šaus yra tai organizmo pasi
priešinimas ligai (reakcija). 
Organizmas siunčia daugiau 
kraujo ton vieton, kame grū
moja ligos pavojus, kad jį pra
šalintų. O kąme tik sutrinks
ta kraujo gausiau, nei kiek 
reikia, visuomet tas daiktas 
turi užsidegti.

Kieno yra šaltos rankos ir 
kojos, pas tą kraujas yra ne
lygiai išsmkirstęs po kūną. Ka
me kraujo randas daugiau, te
nai ir kelias uždegimas.

Jeigu susispietė kūne pa
kaktinai svetimos medžiagos, 
ligos sėklos, tuomet ta sveti
ma medžiaga, ta sėkla, ima 
rūgti laike slogų, kad paskui 
išskystų, sudegtų ir taptų iš
mesta laukan iš kūno. O kad 
organizmui ne taip jau pigu

tojams! Juk Amerika yra pla- j 
ti, pramonė išplėtota, tai Juk Į 
rodos, kad nieko, nei kokia- j 
me atsitikime čia negali pri- j 
trūkti. Žinoma, kad taip ga
lėtų būti. 0 kas kaltas, kad 
taip nėra. Gal nusidyvisite, 
kaip pasakysime. U-gi tame 
kalti tabakninkai ir neblaivi- 
ninkai. Taboka ir svaigalai 
ne tik nereikalingi žmonėms, 
bet kenksmingi. O auginime 
ir taisyme tabokos ir daryme 
svaigalų užimami milijonai 
žmonių. Milijonai akrų derlin-

I

kaip sakiau — karštis,

aekos. Jei 
Šildyk jį ir su-

BIRUTĖ. Ar-gi dievai manęs nebaustų!
SIETYNAS. Be abejonės, kad dievai nerūstaus. Dievai 

mato mūsų tėvynės reikalus. Ir šis nepaprastas atsitikimas 
yra dievų valia.

BIRUTĖ (atsikreipus į lošėjus). Draugai ir draugės ir 
jūs kaimynai, patarkite man... Ar turiu pildyti mūsų val
dovo valią L.

ŽMONĖS (šaukia): Lai gyvuoja mūsų valdovas! Valio, 
valio, sveikas pas mus atsilankęs! Tegul išsipildo tavo va
lia.

BIRUTĖ (labai užsimąsčius, valandėlę tyli. Paskui kal
ba): Dievai, jūsų valiai atsiduodu!.. Sakykit, kas man da
ryti!.. Jums jau pasižadėjau prie aukuro tarnauti... Ar ne- 
nubausite manęs, jei išpildysiu mūsų valdovo valią... (Lau
kia atsakymo. Tyku.)

RŪTELĖ (ramindama). Sesute, kodėl taip nusiminus!.. 
Juk tau turėtų būti linksma tokio vyro meilės susilaukus. (Špo- 
saudama.) Man. jei tokia laimė pasitaikytų, aš iš skūros iš- 
sinerčiau, o ji mat liūdi. Ko-gi liūdėt! Turėsi sau vyrą, 
gražų, patogų. Būsi Lietuvos valdovo moteris... Ne bile kam 

i tokia laimė papuoia.
BIRUTĖ (teisinas). Aš dievams pasižadėjau tarnauti.
RŪTELĖ. Et, gana. Tylėk ir tiek. Nesakys nieko nei

CUKRUS.
0 ką, kaip jums patinka 

kava, arbata, koko be cukraus!
Dabtfr cukrus sutirpo, kaip 

pavasarį sniegas. Tik mažai 
kur ir retai tegalima jo gauti. < ____ _ ___ ____ ___

Žinoma, dabar nesmagu ap- (Įievaj neį žievės, jei tekėsi už mūsų kunigaikščio. Jeigu bū- 
seiti be cukraus. Bet be jo ga-; įum tekėjus už vokiečio, be abejonės, būtų dievai baudę, 
lime apseiti be jokio kenksmo yĮ^kie viską į šalį ir tark jam paskutinį žodį, 
savo sveikatai. Atsiminkime,: Uoiin
ar daug cukraus vartojom gy-I 
vendami tėvynėje, kur reikė
jo mokėti daug maž po 20 kap. 
už svarą.

Kaip aprokuota Amerikoje 
gyventojai 1915 m. suvartojo 
cukraus po 84 svarus. O šim
tas metų tam atgal Amerikoje 
cukraus atseidavo ant metų tik 
po 8 svarus. Dešimt sykių ma
žiau.

Žmogus nėra, kaip gyvulys, 
kurs priguli nuo tūlo maisto ir 
nėra it augmuo, prigulįs nuo 
klimato. Mėsaėdis liūtas nie
kaip neprisisotys žole, paima 
persodinta šiaurėje tuoj nunyk
tų, šiaurės baltoji meška, 
pergabenta pietuosna tuoj nu
gaištų. O žmogus prisitaiko 
prie įvairiausių klimatų, prie 
įvairiausių rūšių maisto.

Tai žmogui apseiti be cuk
raus yra mažmožis. Tik pa
pratus iš pradžios nesmagu.

Cukrus yra labai maistingas 
daiktas. Cukrus, kaip mokslo 
vyrai nurodo, teikia mums ši
lumos ir energijos. Be to cuk
rus yra labai koncentruotas 
maistas, tai yra jo mažas šmo
telis daigiau reiškia, negu kito 
daikto šmotas keletą sykių di
desnis. Užtad jo nereikia daug 
vartoti.

Cukraus randasi įvairiuose 
maisto daiktuose. Jo yra vai
siuose, augmenyse, javuose, 
daržovėse, riešutuose. Nėra 
tik mėsoje. Todėl be gryno 
cukraus ir galime apseiti.

Be to reikia žinoti, jog įvai
riuose valgiuose yra krakmolo, 
gi krakmolas po seilių įtekme 
virsta į cukrų.

Kodėl prapuolė cukrus!
Cukrus prapuolė dėl karės. 

Suvienytos Valstijos, turi gel
bėti talkininkus — Franciją ir 
Angliją, t Reikia daug maisto 
ten gabenti. O daugiausia tin
ka gabenti tokie maistai, kurie 
yra maištingiausi. O kaip sy
kis cukrus tokiuo yra. Cukrus 
pavyzdžiui yra keturis sykius 
maistingesnis už bulves, tai y- 
ra keturi svarai bulvių turi 
tiek maistingumo, kiek vienas 
svaras cukraus. Iš to aišku, 
jog cukrų geriausia užsimoka 
gabenti dabar, kuomet trūks- 

tatai persišaldymas gimdo pai- kietai sugulusios jo kūne sve- ta laivų.

Į

ŽMONES (šaukia). Valio mūsų kunigaikštis! Valio mū
sų valdovas!

BIRUTĖ (pamąsčius). Jūs visi man taip patariat, kad 
sutikt' su mūsų valdovo valia ir paduoti jam savo ranką. (Pa
duoda ranką.)?,-’

ŽMONĖS (šaukia). Ir širdį! Lai gyvuoja mūsų kuni
gaikštis. Lai jo valia pildosi.

BIRUTĖ (rimtai). Lenkiu galvą tau, tėveli ir tau, mo
tinėle, jums broliai ir seselės, draugai ir draugės ir jums vi
si kaimynai, tarp kurių augau, su kuriais draugavau. Da
bar jūsų patarimo laikausi. (Pakėlus akis ir rankas augštyn.). 
O jūs dievai! Atleiskite man kaltę. Nors buvau jums tar
nauti pasižadėjus, bet tegul valia pildosi mūsų valdovo. At
leiskite ir jam kaltę. Tikiuosi, (dievai atleisite prasižengimą 
ir išklausysite balsą, jūsų tarnaitės... O tau, garbingasis mū
sų valdove, savo širdį atiduodu. Tėveliai mudu palaimins a- 
kyse visų žmonių. (Žmonės garsiai ploja.)

ŽMONĖS-(šaukia). Valio mūsų kunigaikštis!.
(Seniūnai prieina artyn. Keistutis prieš Birutę klaupia. 

Seniūnai laimina.)
SENIŪNAS. Dievai galingieji, palaiminkit jiems! Aš, 

kaipo tėvas, drauge su motina, veliju judviem viso to, ko jū
sų širdis trokšta ir to viso, kas jūsų gyvenime bus reikalin
ga ir naudinga. (Žmonės ploja. Saukia.).

ŽMONĖS (rankas keldami augštyn). Sveiki gyvuokit! 
Valio! valio! Valio Lietuvos valdove! Valio mūsų kunigaikš
tienė!

KEISTUTIS (Birutę laikydamas už rankos atsikreipia į 
lošėjus). Ačiū jums už gausins linkėjimus. Ačiū jums tėve
liai, sveiki užauginę dukterį man už moterį. Išsipildė tas ko 
norėjau. Ačiū Dievams.

VISI (dainuoja):
Vaidon’s jojo per laukelį,
Per žalių lankelę. 
Ir sutiko kel:u einant

4 J aunąją ’ mergelę.
•keistutis (viens).

Būk pasveikinta mergelė mano: 
Ar būsi mano, ar būsi mano!

VISI (dainuoja). T
Mergužėle, lelijėle, ar būsi tu mano, 
Mergužėle lelijėle, tekėkie už manęs.

KEISTUTIS (vienas).
Aš tavę myliu mergele mano, 
Ar būsi mano, ar būsi mano! <

VISI (dainuoja).
Pievai žino, bernužėli, ar leis motinėlė, 
Ar leis motinėlė, ar velys tėvelis!

BIRUTĖ (viena).
Ir ką sakytų mano broleliai,
Kad būčiau tavo, kad būčiau tavo.

VISI (dainuoja).
Jau sutiko motinėlė ir leido tėvelis, -*■—
Ir broleliai pažadėjo, tau manę, berneli.

BIRUTĖ (viena duoda Keistučiai ranką). 
Štai baltą ranką, aš tau paduodu, 
Į tavo globą jau atsiduodu,

■ Ir būsiu tavų ir būsiu tavo.
KEISTUTIS (vienas dainuoja).'

Mergele mano, ko taip nuliūdai,
. Juk meilę širdyj mano atradai.

KLAUSIMAI — 1) Kiek 
lietuviai katalikai turi Suvie
nytose Valstijose bažnyčių ir 
mokyklų ir kiek daug maž 
vaikų mokinasi jose! 2) Ar tu
ri laisvamaniai su socijalistais 
savo įstaigų ir mokyklų! Jei 
ne tai kur jie leidžia mokytis 
savo vaikus ir kuom jie moki
na žmones. 3) Ar buvo kur 
kada statomas veikalas “Kur 
išganymas!” Ar jam yya pa
rašyta muzika!

S. K.
Buenos Aires, Argentina.

PAAIŠKINIMAS — 1) Su
vienytų Valstijų lietuviai ka
talikai bažnyčių turi apie 130. 
Prie didžiumos jų randasi ir 
mokyklos vaikams. Jei kuri 
bažnyčia tokios mokyklos ne
turi, tai bažnytinėj salėj esti 
nedėlinės pamokos. Be to ka
talikai yra įsteigę Chicagoje 
švento Kazimiero Akademiją, 
kur auklėjama jaunuomenė 
baigusi pradinę mokyklą. Toj 
Akademijoj rengiamos taip-gi 
sešers mokytojos. Akademija 
randasi labai dailioje vietoje, 
užima didoką žemės plotą. A- 
kademija randasi miesto kraš
te, bet dabar apie ją jau apsi
gyvenę gerokai lietuvių. Aps
kritai spėjant kiekvienoj lie
tuviškoj mokykloj auklėjama 
po 200 bernaičių ir mergaičių. 
2) Tie-gi lietuviai, kurie atsi
metė nuo Bažnyčios — socija
listai ir laisvamaniai nieko 
nepasistatė. Visuomeniškų įs
taigų kaip ir neturi. Be laik
raščių ir knygų leidimo jie maž 
kuo .kitu pasirodo savo nuvei
ki mais. Apie jokios mokyk
los steigimą vargu jie sapnuo
ja. Patys matydami savo bejė
giškumą jie tik niekina ir že
mina katalikų įstaigas. Lais
vamaniai buvo bešneką apie 
Liaudies Universitetą. Bet tas 
sumanymas užgeso. 3) Nesa
me girdėję, kad kas būtų kur 
statęs veikalą. “Kur išgany
mas” ir nežinome kodėl kom
pozitoriai nerašė tam veikalui 
muzikos.

KLAUSIMAS — 1) Meldžiu 
paaiškinti ar Kerenskį yra žy
das, kaip kurie sakė, ir kokios 
tautos yra Hearst ir Gompers. 
2) Po kiek ant žmogaus atsi
eitų, jei Suvienytų Valstijų 
turtai būtų išdalinti! N. N.

Chicago, Dl.

PAAIŠKINIMAS — Keren
skį, buvęs Rusijos premieras 
nėra žydas. Amerikos žydai 
jo nesisavino. Jis yra rusas, 
nors neišrodo esąs typišku ru
su. Jo pilnas vardas — Alek- 
sandr Feodorovič rodo, jog jis 
nėra žydas. William Randolph 
Hearst,- savininkas daugelio 
laikraščių yra amerikonas, o 
Samuel Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas, yra gryno žydiško krau-

jo. Jis gimęs Londone. 2) C. 
D. Wright 1900 metais Suvie
nytų Valstijų turtą apkainavo 
$94.000.000.000. Jei Suvienytų 
Valstijų gyventojus padalyti į 
šeimynas po penkis narius 
kiekvienoj ir minėtą turtą pa
dalyti, tai kiekvienai šeimy
nai kliūtų po $6.250.

DŽIUGIN MANE GAMTA.
Džiugin mane gamta, 
Gražūs jos vaizdeliai, 
Linksmina ir guodžia 
Raibieji paukšteliai.

Malonus man yra 
Giružės ošimas, 
Ir srauniai bėgančio 
Upelio šniokštimas.

Džiugin mane kalnai, 
Laukai ir miškeliai, 
Akį savep traukia 
Kvietkelių žiedeliai. *

Malonus man yra 
Vėjalio pūtimas.
Ir žalioj lankoje y
Žiogelių čirškimas.

Džiugin man saulutė, 
Šviesūs jos spinduliai 
Ir aukštojo dangaus 
Mėlynas skaistumas.

I
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Malonus man yra 
Darželis sesučių, 
Kurs prisėtas pilnas 
Žalių mėtų, rūtų.

Gražus man tėvelio J
Žemutis namelis,
Ir jo samanotas j
išaudinis stogelis.

Džiugin mane viskas, ' 
Kas gražu tik yra, 
Kas gyvybę turi 
Ir kas yra negyva.

Antanas G.

L. R. K. FEDERACIJOS
CENTRO VALDYBA:

PIRMININKAS:

Kun. J. Ambotas, 
53 Capital Avė. 

Hartford, Conn.

PIRM. PAGELB. —

J. Grebliunas,
425 Paca Str., 

Baltimore, Md.

RAŠTININKAS —

Kun. F. Kemėšis, 
3230 Auburn Ave^ 

Chicago, Dl.
IŽDININKAS —

Kun. V. Matulaitis, 
Sacred Heart Rectory, 
P. 0. Silver Creek, 

New Philadelphia, Pa.

IŽDO GIX)BĖJAI -

A. Bąjoriutė, 
723 W. Saratoga Staų 

Baltimore, Md.
J. Tumasonis, •

320 First Avė., 
Homestead, Pa.
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tie, kurie nesiskaito su pasi
pelnymu, bet aųgščiausia sta
to idėją.

Dabar išleistas L. Darb. Są-

Tegul bus garbė tiems vi
siems, kurie darbavosi Spau
dos Savaitės reikalais, teipgi 
ir tiems, kurie rėmė tą bran
gų darbą.

PARODO, KAD NENORI 
KATALIKŲ.

A kmp

MŪSŲGYVENIMO:JKEHfei jlabai liūdnąsąpsi^išĄimąe. J 
Dabar vėl surandu laikraš

čiuose žinių, kad ir pas katali
kus permainos vyksta. Iš 
“Draugo” redaktoriaus vietos 
jau senokai pasitraukęs* kun. 
prof, Bučys, pasitrankęs da
bar redakcijos narys K. Ginei
tis; kun. J. Dobužinskas, kvie
stas “Draugo” Bendrovės už
imti redaktoriaus vietą — dėl 
nesveikatos — atsisako. Kas y- 
ra ar bus dabar “Draugo” fe^ 
daktorium vienas Dievas žino. 

Tokios staigios ir tankios 
redakcijų gyvenime permainos 
yra visai negeistinas šių dienų 
apsireiškimas. Visuomenei 
tvirto būdo jos nebudavoja, 
bet verčia ją į visą taip svar- 

deda normalį vesti gyvenimą, bų darbą žiūrėti pa viršų tiniš- 
kaip štai praskamba spaudoje kai. Kam čia žmogus šian- 
žinia, kad toks ir toks re^ak- dieną ką nors pastovaus tver- 
torius pasitraukė, kitas jo vie- si, kuomet ant rytojaus vėl iš- 
tą užėmė.

Mes žinome, kad dažnai su 
redaktoriaus permaina, mai- i 
nosi ir laikraščio spalva, todėl 
kiekvienam čia bus aišku, kad 
ir laikraščio skaitytojai turi iš- 
naujo pradėti gyventi, mainy
ti savo įsitikinimus, arba trau- 
kties į šalį, jei to negali pada
ryti. Skaitytojams tuomet pri- 
seina širdį ir jausmus prie ki
to laikraščio kreipti. Labai 
gerai, kad jie susidraugauja 
su doru, geru laikraščiu, bet 
jei palinksta prie blogo — 
tuomet lietuvių visuomenei tik 
vienas nuostolis.

Permainos paprastai pasi
taiko tų laikraščių redakcijo
se, kurias kontroliuoja ne or
ganizacijos, f bet tam tyčia su
sidarę bendrovės. Gi dažniau
sia redaktorius maino mūsų 
bepartyviška spauda, kuri do
lerius, o ne idėją garbindama, 
pastovumo ingyti negali, o 
blaškosi, kaip tas laivelis jū
rių audroje.

Šie metai ypač buvo turi-, 
ningi redakcijų permainomis.

Nesenai teko skaityti laik
raščiuose, kad Clevelando 
“Dirvą” apleido katalikas re
daktorius Ig. Sakalauskas, o 
jo vietą užėmė liberalas, Ged
minas, “Vienybės Lietuvnin
kų*’ Bendrovės paliuosuotas 
iš “V. L.” redakcijos štabo. 
“Dirva” prie Sakalausko mė
gino būti daugiau bepartyvišku 
laikraščiu, prie Gedmino užė
mė liberališką poziciją. Dau
gelis senųjų “Dirvos” skaity
tojų turės dabar klausyties li
beralo redaktoriaus zaunų ant] 
katalikų ir jų viso veikimo. Į 

. Vargiai risi sutiks su nauja 
laikraščio tvarka ir katalikai, 

. kurie pirmi aus “Dirvą” skai
tė, dabar su ja turės atsiskir- 

> ti, nes sunku tikėti, kad savo 
brangių idėjų teršimą padorus 
žmogus galės pakęsti.

O čia vėl ir kitas dar keis
tesnis apsireiškimas. Tūlas | 
Norkus trumpu laiku spėjo su-| 
šilti net trijų laikraščių redak
cijose. Iš socijalistiškų “Nau
jienų” nukeliavo į “tautišką” 
“LietuVą” o iš ten tiesiog 
atpyškėjo į raudonųjų libera
lų tvirtovę Bostono “Ateitį.” 
Negana to, tas pats Norkus 
kaip iš debesų nukrito į sanda- 
riečių sektantų naujo organo 
“Atgimimo’ arba kaip kiti tei
singai sako sandariečių “Nus- 
mukimo”* redaktorius.

Kelių savaičių laiku iš soci- 
jalisto išsivystyti į “tautinin
ką,’ iš to paskui pakliūti į 
“kraštutininką,”o prieio nau
jos liberalų sektos vadu tapti, 
tai ne bile kas pataikys. Keis
ta, bet faktas pats už save 
kalba.

Toliaus “Vienybės Lietuv
ninkų” redacijoje pradeda 
dirbti Sirvydas jaunasis, iš 
“Ateities” išvažiuoja Šalčius, dėti prieinamą kainą, gali tik 
į “Dirvą” iš “Tėyynės”>au- 8-------~ ’
stosi Karpavičius ir, rods toms 
amžinoms lietuviškų laikraščių 
redaktorių kelionėms ir galo 
nebus. Tarsi Rusijos revoliuci- jungos 1918 metams Kalendo- 
jų obalsių vedamos, mūsų re- rius vertas mažiausi£~du kartu 
dakcijos kasdieną sau naujos j tiek, kiek jam yra padėta kai- 
minties ir taktikos išreiškė jų na. Raštais, jų indomumu ir 
ieško. Tas lietuviškųjų re- j svarba lietuvių visuomenei, y- 

i daktarių kraustymosis būtų pač darbininkų luomui, dailia 
net kurijoziškas dalykas, jei popiera ir sutvarkymu, uŽsi- 
giliau nepaliestų mūsų vi-Į tarnauja vietos pas kiekvieną 
suomenės gyvenimo, kurį la- lietuvį kataliką. Vietoj įvai- 
bai dažnai bereikalingai truk-Irių šiukšlelių, kurias lietuviai

TUMAL
Prie kitų lietuviškų keistu

mų reikia dar vienas 
ti, kuris šiais laikais, 
pilietystės teises lietuvių 
menės gyvenime ingi jo.

Nepraeina mėnuo, kitas, kad 
lietuviškų laikraščių redakcijo
se neįvyktų mažesnių ar dides
nių permainų, kurios dažnai 
lietuvių visuomeniškame gyve
nime palieka savotiškas žy
mes.

Laikraščio skaitytojai, pa- 
dėkim, jau priprato prie laik
raščio pakraipos, arčiau atsi
stojo skelbiamųjų idėjų, su tu
riniu gerokai susipažino ir pra-

net
adv. Matulevičius turėtų nebe- 
atidėliodami padaryti pinigų ir 
knygų reviziją ir apie pasek
mes pranešti visuomenei, (ar
ba nors šėrininkams) į 2) tiems, 
kurie įmokėjo visus pinigus, 
tuojau reikėtų išsiuntinėti tik- 
resnius paliudijimus su para
dais visų trijų ingaliotinių 
Banko reikalams vesti.

Šituos klausimus gal geriau 
būtų buvę svarstyti šėrininkų 
suvažiavime; bet kadangi tų 
suvažiavimų niekas nešaukia 
(nors kai-kurių šėrininkų ir 
buvo reikalaujama), tai lieka 
apsvarstyti per spaudą, juo 
labiau, kad Žemės Banko rei
kalais yra užinteresuota visa 
lietuvių visuomenė.

Būtų labai pageidaujama 
išgirsti tame dalyke nuomonę 
Žemės Banko steigėjų.

Kun. F. Kemėšis.

ŽEMAS BANKO REIKALAIS 

L Gerb. kūn. Jonas Žilinskas 
skelbia džiuginančią žinią, kad 
jau 462 žmonės įstojo į skaičių 
Lietuvos Žemės Banko šėrinin
kų ir kad $38.000 esą jau su
dėta gatavais pinigais, gi su 
pažadėtais esą daugiau, kaip 
$100.000.00.

Ligšiol dar nei vienas Uz- 
nio sumanymas nesusilaukė 
taip trumpu laiku ir taip gra
žios paramos, kaip Žemės Ban
ko sumanymas. Matyt, lie
tuviai myli savo žemę ir pasi
ryžę yra jos nępaleist sveti
miems. *

Iš Amerikiečių ūpo galima 
spręsti, kad jeigu karė dabar 
tuoj pasibaigtų, tai savo že
mės Banko šėrininkų susilauk
tume ne šimtais, bet tūkstan
čiais. Tik visas klausimas ta
me, kada ta karė pasibaigs? 
Dar ir šiandien, rodos, nėra 
to žmogaus pasaulyje, kuris 
žinotų, kada baigsis karė. 
Nesenai skaitėme laikraštyje 
nuomonę žinomo Amerikos ge
nerolo Wood’o, kad karė gali 
dar tęstis 10 metų. Girdi, ne
są jokių ženklų, kad vokiečiai 
būtų jau nuvargę, ir esą ne
žinia, kad jie nuvargsią.

Daleiskime tai, (kas labai 
gali būti), kad karė užsitęs dar 
keletą metų. Tad labai pra
vartu pasvarstyti amerikie
čiams, ką gi mums reikėtų da
ryti su jau sudėtais Žemės 
Bankui pinigais. Vien per 
rankas žemiau ‘ pasirašiusiojo 
suplaukė Žemės Bankui graži 
suma pinigų. Buvo šėrininkų. 
kurie įmokėjo po 6, 8 ir 9 šim
tus dolerių ‘— kitas rizikavo 
beveik visus savo sutaupytus 
centus. Kada mes savo pini
gus dėjome, visi tikėjomės, 
kad štai karė tuoj baigsis 
ir sudėtus pinigus tuoj galėsi
me išmainyti į rublius.

Bet karė užsitęsia ir jos ga
lo nematyti.

Norint, kad viskas būų-aiš
ku ir kad dėjusiems pinigus 
nebūtų jokios baimės ar nera
mumo dėl savo pinigų, mano 
nuomone, reikėtų šit kas pa
daryti: sudėtus pinigus (dar jų 
nemainant į rublius, ar mar
kes), reikia indėti ant didesnių 
nuošimčių į kokius nors sau
gius bondsus. Mano nuomonė 
saugiausia vieta būtų Ameri
kos valdžios bondsai (Libėrty 
Loan). Oia pinigai prapulti 
negali, o ir nuošimtis bus mo: 
karna nemažas: dabar 4 nuoš., 
ateityje gi gal ir daugiau. Vi
ri pinigai galėtų būti investin- 
ii vardu trijų, jau ingaliotų j ^aįg§ prirašinėjęs kun. Žilins- 
miomų (kun. J. Žibiko, kun ; bertainys prieg pirmą nak.
T. Žilinsko ir p. M. Bušo), bet į yigo casb pinigų tą va- 
procentus-reikėti? išsiuntinėti; k Newarko lietuviai Lietn- 
kiekvienam šėruainkui uz kiek- V06. - - - - -----
vieną jų šėrą — kas pusė me-\įfo “ -
tų (atskaičius bent vieną nuo-', 
šimtį organizavimo išlaidoms). 
Tuomet risi šėrininkai, maty
dami, kad jų pinigas neša 
jiems pelną, būtų ramūs ir ra
miai galėtų laukti karės pabai
gos. Teisingumas reikalauja, 
kad iš sudėtų pinigų nuošim
čiai, kol karė tęsis, eitų tiems, 

jo gi būti: nesustabdys jų ve- kurie/pinigus dėjo. Tais nuo- 
žimo ” j šiinčiais negali naudoties tie,

'kurie nieko neįnešė, o tik raš
tus padarė, kad jie po karės 
tiek ir tiek rublių paveda Že
mės Bankui. Jie dabar iš sa
vo pinigų kitokiais būdais 
daro pelną, tad negali norėti 
pelnyti dar iš tų, kurie jau 
įmokėjo gatavu/ dolerius. Už 
tuos dolerius turi eiti procen
tas tiems, kurie tuos dolerius į- 
mokėjo. Taip dalykus nusta
čius galima būtų tikėties ir 
daugiau šviežių kapitalų su
plausimo. Šėrininkai (tarpe 
jų ir aš) gavome paraginimus 
atsiųsti antrą dalį pažadėtų pi
nigų. Bet gal būtų gers * ' * 
pirma paaiškėtų visiems

I* tie pinigai bus laikomi ir ko?4
* kkm neš pelną, 
lo

Be to, man rodos, reikėtų 
_____  . padaryti-dar du dalyku:- 1) 

paturtinta lietuvių čius. Tai bene bua pirma A-^Banko reikalų vedėjų išrink- 
literatura. menkos lietuvių auka. tieji trustisai kun. jįjį
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AUKOKIME DEMO
KRATIŠKAI.

^^Jabar yra demokratijos lai

kai. Demokratija reiškia žmo
nių valdžią; demokratija ne
reiškia tokią valdžią, kaip Ru
sijoj arba Meksike, ‘ bet kaip 
šioje šalyje—Suvienytose Val
stijose. Demokratiškai besi- 
valdančioje šalyje viršininkai 
renkami visų žmonių, o pas
kui visi žmonės savo išrinktos 
valdžio klauso.

Demokratijoje visi žmonės 
turi lygias teisės ir už tai visi 
lygiai turi pildyti pareigas. 
Teisių sulyginimas turi sekti 
pareigų sulyginimas.

Mes lietuviai privalome au
klėti savyje demokratiškus ide
alus.

Pati svarbioji demokratijos 
žymė yra teisių ir pareigų su
lyginimas.

.Dabar parodykime tikrą de
mokratiškumą, Demokratiškai 
išpildykime vieną pareigą — 
visi paaukokime į Kalėdinį 
Laisvės fondą, kurį nesenai 
atidarė Tautos Fondas. Būki
me greiti prie pasinaudojimo 
teisėmis, bet lygiai būkime 
greiti prie išpildymo pareigų.

f Visi prisidėdami prie -vieno 
svarbaus visuomeniško darbo, 
daug jo nuveiksime visai neap- 
sisunkydami savęs. Gi jei jis 
kris ant pečių tik mažo skai
čiaus, tai bus dideliu apsunki
nimu. O šelpimas nukentėju
sių dėl karės ir rėmimas Lie
tuvos neprigulmybės negali 
tapti rūpesniu mažo lietuvių 
skaičiaus. Čia visi, kaipo tik
ri demokratai, privalome dė
tis. Susipratųsieji lietuviai 
katalikai tą'atlieka. Visa bė
da, kad ne visi yra susipratę. 
Tai išeina, jog susipratusieji 
ne vien turi atlikti savo parei
gas, o ir pasidarbuoti, kad 
nesusipratėlius atvesti į susi
pratimą ir pildymą savo parei
gų-

ČĖDYKITE KNYGAS.
Dabar yra laikai didžiausio 

taupumo. Valdžia kuolabiau- 
si prašo ir ragina taupyti mai
sto dalykus. Prašo neeikvoti 
nei jokių valgio likučių, nei 
trupinėlių.

Išmintingi žmonės visuo
met esti visame taupūs, bet 
dabar karės laike taupumas 
patampa viena didžiausią do
rybių.

Čia norime tarti keletą žo
džių apie čėdymą knygą. Tas, 
kurs mėgsta knygas skaityti, 
myri apšvietą, veik visuomet 
laiko knygas pagodonėj. To
kio ktnygos nesimėto pastabiais, 
neduodamos vaikams bovytis. 
Abelno taupumo laikais, turi
me labiau pagodoti ir knygas.

Atsiminkime tą, jog dabar 
užimtoje Lietuvoje vargu bau 
kokie raštai yra leidžiami. Ga
lima spėti, jog knygų leidi
mas ten sustabdytas, bent la
bai sutrudytas. O nubiednin- 
ti, vargo prispausti mūsą tau
tiečiai negalėtų jų įsigyti, jei 
ir norėtų. Tai mūsų viengen
čiai užimtoje tėvynėje liko be 
knygų. Dabar ten tikras mais
to badas ir lygus knygų badas.

Po karės visi skubinsime šel
pti savo tėvus, gimines pini- 
giškai, tai bus pirmas daly
kas. Alkanus papenėti, nuo
gus pridengti bus pirmas rū
pesnis. Bet reikės tildyti ir jų 
dvasišką alkį — turėsime ap
teikti juos knygomis.

To<?el dabar visokias geras, 

dvasiško ir svietiško turinio 
knygas, laikykime gerai, ne
leiskime joms mėtytis, o po 
karės jas persiųsdami savo 
tautiečiams už jūrių, atliksi
me labai svarbų darbą.

NEWARK, N. J.
Sumušė Liet, žemės Banko 

rekordą.
Daugiausia Lietuvos Žemės 

Banko šėrą yra paėmę Bosto
niečiai. Čia prie Žemės Ban
ko prirašinėjo ir sakė prakal
bas kun. J. Žilinskas ir kun. F. 
Kemėšis, po keletą kartų.

Baltimoriečiai, atsilankius 
kun. J. Žilinskui, du kart pavy- 
mu Baltimorėje, prisidėjo prie 
Žemės Banko apie 4.500 dole
rių. - . - •?

Kiek vėliau Worcesterie- 
rio lietuviai “subytino” Balti- 
moriečius vienu vakaru paim
dami Žemės Banko šėrų už a- 
pie 5.000 dolerių.

Nevarko lietuviai 21 d. lap
kričio šįmet persvėrė ir Balti- 
moriečius ir Worcesteriečius.

Pereitą seredą, 21 d. lap
kričio, kun. J. Žilinskis laikė 
Newarke Šv. Jurgio svetainėje 
prakalbas apie.politiką ir Lie
tuvos ateitį. Po prakalbų pa
aiškino ir apie Lietuvos Žemės 
Banko reikalingumą ir naudą 
ir kvietė vietinius brolius-lie- 
tuvius, kad prie Banko prisi
dėtų.

Reikėjo matyti: kaip tik 
kalbėtojas atsisėdo prie stalo, 
tai newarkiečiai — vyrai, mo- 
terįs ir merginos — pradėjo 
grųsties, kaip per kermošių ir 
dėjo ant stalo pinigus: auksu, 
popieromis, libėtty-bondsais ir 
čekiais; dėjo krūvomis. Ki
ti negalėdami sulaukti eilios 
prisirašyti, išėjo namo, ža
dėdami vėliaus laiškais susine
šti su Banko Komitetu. Pa-

naujo reikės darbui pamatas 
dėti. Taip, rods, ilgai ne
turėtą būti. Amžinai mainyti, 
keisti, tai tik pajėgą ir bran
gaus laiko gaišinimas.

Ar nebūtą galima mūsą 
laikraštijai nuo tokią “trans- 
portaciją” pasiliuosuoti ir a- 
teityje pasidžiaugti pastoves
nėmis laikraščių redakcijomis.

Skaitytojas.

Tėvynės Mylėtoją Draugija, 
išleizdama Kultūros Istoriją 
J. A. Chmieliausko surengtą 
pagal, veikalą, kurį rusiškas 
laikraštis “Viestnik Znanija” 
buvo išleidęs, aiškiausia paro
do, jog ji nenori turėti savo 
narią skaičiuje kataliką. Ta
sai veikalas patiks tik akliems 
laisvamanėliams, kurie mėgsta 
skaityti niekinimus Kataliką 
Bažnyčios. Laisvamanėliai su 
pamėgimu skaitys trečiąją tos 
istorijos knygą, kur dergiama 
Kataliką Bažnyčia ir tamsina
mi Viduriniai Amžiai. ,

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
“Darb.” 3?9-ame num. re

dakcijos straipsnyje “Apval- 
dykime socijalistus” įvyko 
šios klaidos.

1) Išspauzdinta: “Ją tary
ba būsianti bomba... Ameri
kos valdžiai.” Turėjo būti: bū
sianti baubu.

2) Išspauzdnta: “Tie basliai 
nesustabdys jų vadų”..., turė-

“Darbininko” 136-ame nu
meryje redakcijos straipsnyje 
“Artyn prie neprigulmybės,” 
įvyko šios spaudos klaidos: 
vieno skyrelio užvardijime iš
spausdinta “Iškovokime sau 
pergalę,” turėjo gi būti: “iš
kovokime sau pagarbą.” Ki
toj vietoj išspauzdinta: eikime 
kiekvieni prie savo Tarybą. 
Turėjo būti: likime kiekvieni 
prie savo Tarybą.

vos Žemės Bankui sudėjo tris 
i tūkstančius šimtą septyniasde- 
; šimts dolerių. Vienu vakaru 
tiek cash pinigrf žemės Bankui 
iki šiol dar niekur nebuvo su
rinkta, sakosi, čia Newarkie- 
čiai “bytinb” visas kolonijas 
ir sudaužė iki šiol surinktų 
vienkart Žemės Bankui pinigų 
rekordą. ’

Išviso tą vakarą Newarkie- 
čiai paėmė Žemės Bankui 91 
šėrą, ty. ant sumos 4.550 do
lerių.

Kun. J. Žilinskas su Banko
reikalais Newarke- atsilanko 
jau antru kart Pirmu kart 
Nevarkiečiai paėmė Banko šė- 
rų apie ant 1.500 dol. Taigi 
iš viso dabar bus paėmę ant 
suvirš šešių tūkstančių dolerių. 
Čia Newarkiečius “bylina” 
vien Bostonas.

; SUVAŽIAVIMAS.
1 L. V.Pitt Apskričio 4-tas 

. suvažiavimas bus Gruodžio 2, 
[1917, Donorą, Pa, šeštą vai. 
vakare, &v. Juozapo pobažny- 

■ t i nėję svetainėje.
1 . Užkviečiam visus delegatus 

1 ir draugus atsilankyti, nes bus 
1 J"ing svarbių nutarimų ir aps-

TUŠČIAS SUMANYMAS.
Šaukti dabar Amerikos lie

tuviu visuotiną Seimą yra tuš
čią tuščiausias sumanymas. 
Ligšiol apie jį užsimindavo tik 
liberalą laikraščiai. Žiuriu, 
jog dabar užsiminė apie tai ir 
kataliką laikraščiai. Ir gerai 
padarė. Reikia apie tai užsi
minti ir jį nušviesti, nes libe
ralams bepučiant tą dalyką 
vienas antras katalikas tampa 
suklaidintas. Bet tik labai 
paviršutiniai tesekantieji lie
tuvių visuomenę tegali būt su
klaidinti.

Ir tie, kurie už tą seimą ko- 
labiausia agituoja, nerodo, 
kad jie nori to seimo, kad jis 
galimas, kad jie tiki, kad jis 
įvyktą.

Pirmiau, kuomet liberalai 
užvoždavo kalbą apie koalici
jas, apie susiartinimą, tai jie 
tuoj aiškiai mainydavo toną, 
katalikus vadino broliais ka
talikais, o dabar eina tik ka
taliką pravardžiavimai. Tai 
yra pirmu ženklu, parodan
čiu, jog liberalai veidmainiau
ja kalbėdami apie seimą.

Vienas liberalą laikraštis 
vienu laiku agituoja už sei- 
įmą ir tvirtina, kad lietuviai 
turi pavesti advokatui Loppa- 
tai sutvarkymą lietuvių daly
ką prie taikos konferencijos. 
Jei tas laikraštis tikėtų, kad 
įvyks seimas, tai jis rodos tu
rėtų suprasti, jog lietuvių 
dalyką prirengimą taikos kon
ferencijai geriausia galės sei- 

Imas aprūpinti.
Liberalai užtriubijo apie 

Seimą tam, kad užbėgti šni
pą istorijai. Juk išrodymai 
apie judošišką liberalų vadų 
parsidavimą jų srovę tiesiog 
skandina Liberalų srovė bai
gia skęsti savo vadų baisiau
sios išdavystės purvyne. Te
gul ji grimsta.

O apie seimą nutilkime.

; tegul nu$ipexką tninšitą Kalen
dorių. d ten ras asug-ko jMuri- 
mokinimui ir visokių reikalin
giausių dalykų. ’ ’

PWTT.aniET.PgTA. PA

Darbuojasi su pasiiventimu.
Kai Spaudos savaitė prisi- 

artino, tai subruzdo lietuviai 
visuose kampuose. Kur tik 
gyvena lietuviai katalikai, tai 
vis matytis darbuojasi kiek kas 
gali Philadelphijoe lietuviai 
katalikai atjaučia tokį reikalą, 
kurs yra labai svarbus. ‘ Kaip 
girdėtis tai- keletas ypatų hu 
bai darbuojasi kaslink parda- 
vinėjimo knygų, ir toliau ma
tytis, kad Philadelphios lietu
viai stengsis palaikyti tą bran
gų tikslą pirkdami knygas tų, 
kurie vaikštinėja po miesto da
lis su tokiu pasišventimu, kad 
pakelti susipratimą ir apšvie- 

i tą, platinant Katalikų Spau
dą. Tegul būna garbė tiems, 

, kurie vargsta vakarais ir turi 
visko prisiklausyti nuo žmo
nių, garbė tiems, kurie palai- 

į ko tą brangų darbą, kurie 
. perka katalikiškas knygas.

LDS. 13-ta kuopa surengė 
. puikų pasilinksminimo vakarą 

su visokiais margumynais, net 
surengė tokį navatną lošimą, 
kuris vadinasi “Gudrus Kvai
lys.” Visame tame darbavo
si LDS. 13-ta kuopa. Buvo 
Šv. Kazimiero parapijos salėj, 
lapkričio 18 d. Vakaro vedė
jais buvo pp. J. Grigaitis ir J. 
Pranckūnas. Programas buvo 
tokis: Pirmiausia Šv. Kazimie
ro bažnytinis choras po vado
vyste p. J. J. Hodellio sudai
navo 1) Himną, Sudiev Lietu
va, Kur bėga Šešupė ir Pa
vasario dienas. 2) Baimė mir
tis. 3) Adv. p. K. Scesnule- 
ričius kalbėjo labai plačiai a- 
pie visus reikalus spaudos sa
vaitės, jos naudingumą ir kaip 
risi turim darbuotis išvien 
pakėlimui katalikų spaudos. 
Jo kalba labai patiko publikai. 
4) Duetas E. Mickunaitės “Va
lia valuže.” 5.) Eilės E. Mie-
kunaitė “Rauda kalinio. 6). 
Duetas p. K. Ambraso ir p-lės 
O. Unguraitės. Eilės “Atsis
veikinimas sūnaus. 7) Gimna
stikas — J. Ražiutė, šv. Kazi
miero par. mokinė, kuri savo 
gabumu labai nustebina publi
ką ir turėjo gausų delnų ploji
mą. 8) Krutantieji paveiks
lai, 9) Lošimas veikalo “Gud
rus Kvailys.” Apie lošėjus 
tai sunku ir aprašyti, — ant 
tiek buvo išsilavinę, kad ge
riau ir nebuvo galima. Tiek 
prijuokino susirinkusią minią, 
kad jau daugiau ir nereikia. 
Labiausia žydelis, P. H. taip 
nudavė, kad nei pats “ Sina
gogas” nėra mandresnis, ir 
nebus žydiškesnis. Taigi la
bai butų malonu • matyti tau
kiaus pasirodant tokų gabių 
veikėjų. Visa publika aptei
kė juos delnų plojimu. 10) 
Duetas E. Mickųnaitės “Plau
kė sau laivelis.” 11) Kinta
mi paveikslai. 12) Mačiūnai- 
tės ir E. Mickunaitės — Šimkų 
Gyventi Našlaitėm. Visi bu
vo prisirengę atlikti savo už
duotis. Dėlto matės buvo už
ganėdinta publika. Tą vhka-O apie seimą nutilkime. Į- . , , . M .

Brooklyno parsidavėlis. įplaukų buvę virš $50.00 ir 
____________ _______ Iminėta suma liko komiteto 

KĄ RASA APTg RAT.TEimo. [rankose, tol kol spaudos ko- 
EIų______________ misijos nebus nuskirta, ko-

' Štai “Vytis” parašė apie ki&m tikslui s«nan<ioti- 2i- 
mūsų Kalendorių noma turės ir išlaidas iš tos su-

Liet. Darb Są-gos spaudos lei
dinį, nenoroms imi manyti, 
kad jai, minėtai Sąjungai, pla
tinimas naudingos * katalikų 
spąudos labai rūpi. Duoti 
stAmbų krovinį dvasios maisto, 
gražią, brangią popierą ir pA KENMORE, OHIO.

Strytkarių darbininkai strei
kavo reikalaudami pakėlimo 
algos ant 10 nuoš. Streikas 
buvo ramus. Praėjo be jokių 
riaušių, tęsėsi 6 dienas. Kop- 
panija pakėlė ant 5 nuoš.

Parapijos reikalai ikišiol 
eina labai gerai, ir atrodo ant 
garo. Mat tur labai darbštų 
komitetą.

Darbai eina labai gerai ir. 
darbininkų trūksta, kožna dir
btuvė reikalauja darbininkų. 
Mokesčiai čia ir Akrone labai 

... . _ ___  ______ „„ _____ *
U,leidžia plėtoti®*^ ligšiol su pamėgimu pirkdavo,

M * i -
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Kas girdėti lietuvių keleaijose

MONTELLO, MASS. -
Sekmadienyj, 25 lapkričio, 

Iravo čia surengtas katalikiškos 
■spaudos vakaras. Katalikiš
kos spaudos komisijos pirmi
ninkė, p-lė M. Sakalauskaitė, 
kaipo vakaro vedėja, trumpoj, 
bet turiningoj kalboj nurodė 
vakaro tikslų ir pabriežė reika
lų palaikyti katalikų spaudų. 
‘Gražiai išlavintas šv. Roko 
parapijos choras, p. V. Juškos 
vadovaujant, sudainavo tris 
dainas. Vietos klebonas, kun. 
K. Urbanavyčius kalbėjo apie 
pradžių ir išsivystymų spau
dos abelnai, gi lietuviškosios 
ypatingai. Nurodė reikalų ap
valyti mūsų spaudų nuo nešva- 
hnnų, ignoruojant šlykšių be
dievių spaudų, o palaikant 
katalikiškųjų, kuri iš principo 
vengia nešvarumų. Po jo kal
bos p-lės V. Žebraitė, K. Dau- 
kantaitė ir B. Ligeikaitė gabiai 
sulošė labai juokingų komedi- 
jėlę “Šlamštų platintojas.” 
P-lė M. Raipaitė sudainavo po
rų dainelių, už kų, kaip pa
prastai gavo garsų delnų plo
jimų. Bet geriausia pakalbė
jo p. A. F. Kneižis, “Darbi
ninko” administratorius. Ji
sai nurodė, kad katalikų 
spauda platinasi, nes lietuvių 

( susipratimas kįla, kad žmonės 
[ jau tinkamai pradeda apkai- 

nuoti socijalistų šlajnštus. To
liaus kalbėtojas nupiešė tiro
niškų nepakantumų socijalistų 
valdžios Rusijoj. Vieton pla
tinti apšvietę ir skleisti prog
resų, Rusijos socijalistai žiau
riai persekioja visus, kas yra 
ne jų plauko. Užbaigdamas, 
p. Kneižis ragino visus po ka
rei grįžti į Lietuvų ir jų atbu- 
davoti.

Po jo kalbos sekė teatras 
4‘Migla.” Veikalas pats per 
save nuobodus, bet aktoriai 
taip gražiai jį sulošė, kad 
žmonės juokėsi iki ašarų. La
biausia atsižymėjo p-lė K. Ka- 
ziunaitė Pališauskienės rolėj 
ir p. F. Adomaitis, 'kaipo eme
ritas Gaveckis.
niai
du dar visai jauni žmonės. P- 
lė A. Viščiuniutė (Julia) ir p. 
K. Čirbulėnas (Rolkauskis) 
gabiai jiems padėjo.

P-lė O. M. Kašėtaitė, spau
dos komisijos sekretorė, veik
liai ir sumaniai pardavinėjo 
katalikiškų literatūrų, kurios 
gerokų pluoštų žmonės išpirko. 
Jai pagelbėjo p-lės A. Račiu- 
nytė, O. Samsoniutė, V. Kuo- 
dyče ir ŠR. Radzevyčiutė. Tvar
kų svetainėje dabojo p. J. Tu- 
monis ir p. V. Miliauskas, bet 
jie neturėjo daug kų veikti, nes 
publika, nors skaitlinga, la
bai ramiai ir patogiai užsilai
kė. Kitas katalikų spaudos 
vakaras bus čia surengtas 9 d.. 
Gruodžio. Bus gražus ’prog- 
Tamas ir gerų kalbėtojų.

lt- Brocktonietis.

Tai tikri se- 
juokdariai, nors abu-

PATERSON, N. J.
Čia jau nuo senai buvo 

aitvėrus Vyčių kuopa, bet iki 
šio laiko nekiek-tesidarbavo, 
nee *mažai narių teturėjo. Nau
jajai klebonas kun. Petravi
čius labai ėmė remti Vyčius ir 
iš sakyklos paragino rašytis 
prie Vyčių kuopos. Tai ant
rų nedėlių iš sykio prisirašė 20 
naujų narių. Dabar kuopa 
turi 30 suviršum narių. Nu
tarė kas nedėlios vakarų lai
kyti susirinkimus, o po susi
rinkimų pažaisti. Gi vienas 
susirinkimas mėnesyje bus 
svarbioms svarstymams. To
liau nutarė surengti pramogų. 
Išrodo, jog Vyčiai įsijudys. 
Geistina, kad kuodaugiausia 
jaunimo prie vyčių dėtus.

Prisirašyti galima kas nedė
lios vakarų.

Jaunas Vytis.

su-

Lapkričio 17 d. parapijinėj 
salėj buvo įvykę prakalbos, su
rengtos LDS. kuopofe. Kalbė
jo p. Pakštas, T. Fondo rašt., 
iš Brooklyn, N. Y. Aiškino 
apie spaudos reikalingumų ir 
naudų. Paskui kalbėjo apie 
tai, kaip mes drąsiai ir tvir
tai turime stoti už savo tėvy
nės reikalus. Po to buvo ren
kamos aukos į Kalėdinį Lais
vės Fondų. Sudėjo $140. Vis
gi šio miestelio lietuviai kata
likai yra geros širdies ir duos- 
nūs žmonės. Vis aukuoja prie 
kiekvienos progos. Prie vie
tinio skyriaus priguli apie 60 
narių. Bet yra tokių sugedu
sių žmonių, kurie sako: “Ne
duosiu niekam nei prakeikto 
cento.” Antru atveju p. Pak-» 
štas kalbėjo apie Vyčių orga
nizacijų.

Jaunikaitis.

ATHOL, MASS.
Aukos.

Besilinksminant svečiams p. 
Juozo Bagdono krikštynose, 
lapkričio 24 d., buvo sumany
ta parinkti aukų nukentėju
siems nuo karės lietuviams. 
P-nūi A. Losiui pakalbėjus, p. 
Kl. Monstavičius surinko aukų 
$8.25.

Aukavo šios ypatos po dole
rį: Juozas Bagdonas, Pr. Ri
mša, JonasVasiliauskas; Ste- 
punė Monstavičienė 75c.

Po 50 centų aukavo: A. Lo- 
sius, P. Strapekas, Jonas Bag
donas, Jurgis Bagdonas, A. 
Poškinskas, Kl. Monstavičius.

Po 25 centus aukavo šie: J. 
Peliski (rusas), A. Macevičius, 
Ig. Kulišauskas. J. Lešinskie- 
nė ir F. Peršalauskas.

Aukos perduotos T. F. 12 
skyriui.

mo dailę. Kalba buvo nuo- “Šakę-Kardį/’ talp ?su<iiirna- 
vojo, kad naktį jam baiaUS Sa
pnai rodinOS iŠ kO jis gavo pro- traislatlonflled ^ththe poet- True
to ligų. Kada •***
gydytojų taitį, tai tasai 
apžiūrėjęs ir 
padėjimų, parašė tokį receptų: 
per 6 mėnesius imti kūniškų 
maistą kaip ir pirmiaus, ale 
dvasiškame reikale liepė pildy
ti tllp: Skaityk •‘Draugų,” 
“Garsų,” “Darbininkų,” “Ti
kybų ir Dorų,” “Vytį,” “Tau
tos Rytų,” “Pažangų,” “žvai
gždę,” ir ant mėnesio sykį per
skaityk “Žvirblį,” tuos raštus 
beskaitydamas atras suramini
mų sąžinės, tokiu būdu sugrįš 
į norales vėžes ir nevargins 
baisūs sapnai. Begalinis buvo 
rankų plojimas. Po tam vėl 
p-lė L. Lurkšaičiutė pagrajino 
ant pijano.

Deklamacijų pasakė p-lė Mor
ta Stupinkevičiutė — “Mer
gelė rūtų darželyj.” Jos bal
selis taip aiškus, kad atsigėrėt 
negalima.

Juozas Šeštokas iš Clevelan
do, pasakė, gražių deklamaciją, 
sudainavo solo — “Naujoji ga
dynė,’’ pagrajino ant kąnklių 
sudainuodamas keletą gražių ir 
žavėjančių dainelių, už ką gavo 
daug aplodismentų.

Broliai Konoviarskai pagra
jino keletą linksmų šmotelių 
ant žydiškų arfų __

Ant pabaigos sudainavo im- 
nų ir “My Country.”

Žodžiu sakant, vakaras labai 
puikiai pavyko ir publika ra
miai užsilaikė, kas duoda su
prasti, kad Youngstowniečiai 
yra pagyrimo verti.

Ačiū Clevelando, O. kalbėto- 
tojams, artistams ir daininin
kams, kurie atvyko mums į 
pagelbą išpildyt vakaro prog
ramą ir parodyt Youngstow- 
no lietuviams savo gabumus. 

Ant galo tapo sutverta nauja 
LDS. kuopa ir išrinkta valdy
ba. Pirmininku išrinktas ga
bus tėvynainis — Kaz. Stupin
kevičius iš Struthers, Ohio.

Buvęs anf vSkaro
63 kp. narys.

šokli, labiausia ragino jauni
mą neeėdėt rankas sudėjus ar
ba smuklėje smiįrdytis, ale su
tveri jaunimo kuopų. L y. Vy- 
čių ir pradėt lavintis teatrų 
lošimuose, dainose,.. muzikoj 
ir kituose žaisluose, iš kurių 
turės patys ušsiganėdinimo ir 
inksmįs publikų savo dorais ir 
grąžais veikimais. Jo kalba 
publikai labai patiko.

Po tam vietinė p-lė Lilė 
Jurkšaičiutė paskambino ant 
pijano maršų, kas Ugi publi
kai patiko ir sekė gausus ran
kų plojimas.

Trečias išėj^eu trumpa pa
skaita P. S. Kulbickas iš Cle
velando, O. Skaitė apie gerų
jų ir blogųjų spaudų. Čia pu
blika suprato kokie raštai žmo
nėms neša kūnišką ir dvasiškų 
naudą, o kokie sugadina.

Po trumpos paskaitos savo 
žodžiais aiškino ir meldė pub
likos, kad vengtų skaityti vi
sokius cicilikų ir laisvamanių 
šlamštus, kurie nieko neatne
ša gero, tiktai gimdo visokias 
nedorybes, ųtitolina nou tikė
jimo. Ir toks žmogus niekur 
ir niekados neturi užsitikėjimo 
visuomenėje. Ragino skaityti 
tik tokius laikraščius ir kny
gas, kurie stovi už tikėjimų ir 
doros pamatus. Jo kalbų suti
ko gausus deljnų plojimas. Ži
noma keli cicilikėliai nosis nu
kabino kaip kurkinas snapą, 
kadangi buvo labai užganėdin
ti už jų nesusipratimą ir davi
mą save mulkinti. Po tam vėl 
pagrajino ant pijano p-lė Luk- 
šaičiutė. Prasideda teatras 
“Vagys.” Gim Taradai rolę iš
pildė — J. Kanoverskis, Arvai 
Austino — A*. Kanoverskis, A- 
lenos, advokato pačios — Gra
sė Vidugiriutė. Visi iš Cleve
lando:

Perstatymas taip palikai nu
sisekė, kad lošėjai ir lošėjos 
ilgai bus miųnvojami Youngs- 
towno lietuvių.

Po tam sugrajino vietiniai 
ant smuiko Jonas Sabaliaucku- 
tis ir ant pijano p-lė Ona Sivei- 
kiutė.

“Baisus Sapnas,” arba 
kaip išveda iš proto blogų raš
tų skaitymas. Jurgio Kepaišio 
siuvėjo rolę atliko — A Kano- 
viarskis, Uršės, Kepaišio pa
čios — Ona Kiršiutė, Barboros, 
jų dukters — M. Stupinkevi- 
čiutė; Rutkaičio, gydytojo — 
J. Konoviarskis. P-lė Morta 
Stupinkevičiutė buvo vietinė, 
kiti iš Clevelando.

Šitas perstatymas taip gerai 
nusisekė, kad nesigailėjo pub
lika daužyt delnų ir dėkot lo
šėjams. Jurgis Kepaiša be-

the act of October 6,1917
- . ■ -- ^4-

jonemĮ Washington, lapkr. 28. — 

Amerikos karininkai, sugrįžę 
iš. Francijos skelbia,’jog dabar 
anglų pradėtas ofensyvas bus 
tęsiamas per visų ■ žiemų, be 
to ofensyvas prasidės visu 
frontu.

Paprastai ži^hų mūšiai ap
sistodavo. Dabar to nebūsią. 
Ir kaip tik Flandrijoj sušals

X.-’

■ translation filed with the post- 
„.^ at Boston, Masu, ob Not. »,X917 
as reąuired by the act of October 6.1917 
PRITARIA BOLŠEVIKAMS. 

-Petrogradu. — Antrosios 
armijos kongresas priėmė re
zoliucijų, kurioj užginama vei
kimas tautiškųjų komisijonie- 
rių Tarybos. Prieš rezoliucijų 
buvo tik vienas balsas. Tar
pe minėtos Tarybos reikalavi
mų yra pertraukimas mūšių 
be atidėliojimo ir įvykinimas 
taikos ir pritarimas Darbinin
kų ir Kareivių Delegatų val-

v

)

Nauja Knyga
Kų tik išėjo iš spaudos Jom 

nnos Tamašauskaitės (Lakštu 
tės) eilės. Knygelė 64 pusiu 
pių, ant gražios popieros. Kai 
na tik 25c. (tik vienas kvotė 
ris). Agentams nuleidžiama d i 
delis nuošimtis. Galima gaut 
pas autorę: 720 N. Main Str 
Kewanee, UL

purvai, kurie trukdė veikimu džiaj.
Rezoliucijoj atsišaukiama į 

kareivius neremti premierų 
Kerenskį ir laikinosios val
džios generolų.

per pereitas savaites, bus pra
dėtas toks ofensyvas kokio 
nėra buvę prieš vokiečius.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 29,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917

NUSKENDO AMERIKOS 
LAIVAS.

London, laprk. 27. — Iš Co- 
runna Ispanijoj pranešama, 
jog nedėlioj tapo sutorpėduo- 
tas Amerikos laivas Actaen. 
Išsigelbėjusiųjų 21 atplaukė į 
Port Camarinas. Trys botai su 
išsigelbėjusiais jūreiviais dar 
nepasiekė kranto.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 29,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917

NORVEGIJA GAL STOS 
KARŽNt

Kopenhagen, lapkr. 28. — 
Kilo baimė, kad Norvegija 
neįsikištų karėn.

Yra taip-gi baimė, jog jei 
taip bus, tai Vokietija, kad tą 
atsverti užims Daniją,

Svarbią konferenciją Skan
dinavijos valdovai atlaikė šių 
savaitę.

Iš pasitikėtinų šaltinių su
žinota, kad konferencijų rū
pestingai seka Vokietija. To
ji konferencija buvo sušaukta 
dėlto, kad Norvegijoj po to, 
kai vokiečiai nuskandino Šiau
rinėj jurėj laivą, ėmė kilti 
priešvokiškas jausmas. Yra 
baimė, kad Norvegija arba sa
vo žmonių arba talkininkų ver
čiama gali stoti karėn, arba 
mažiausia gali suteikti Angli
jai ir Suvienytoms Valstijoms 
prieplauką. Tai tuomet Vo
kietija, kad tų atsverti tikios 
pat prieplaukos ieškotų Dani
joj.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 29,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917

NESIVARĄ PRIE UŽGRO
BIMO.

Amsterdam. — Berlino soci
jalistų organas Vorwaerts, 
svarstydamas užreiškimų laik
raščio Leipzig Volks Zeitung, 
būk vokiečių valdžia varosi 
prie prijungimo žemių rytuose 
pasakė;

“Pagal pačios valdžios ap
reiškimų tas nėra teisinga.

Jei dabar prieis prie derybų 
su rusais, tai vokiečių valdžia 
tuoj pamatys, jog ji negali ki
tokios taikos norėti, kųip to
kios, kurios nori vokiečių tau
ta. Vokiečių tauta nei penkių 
minutų netęstų karę, idant 
Lenkiją įgytų Austrija, o Kur
šas ir Lietuva tektų Prūsijai.

I

Seniems ir pniems
monems.

Nieko kitko nėra kas teik
tų taip malonų ir maistingų 
dadečkų prie musų valgio, 
kaip /

BORDEN’S 
Malted. MiM 

IN TKC SOUAKK PACKAOK

Prieš einant gulti paduoda
mas karštas, garuojantis, gi 
dienos laiku karštas arba šal
tas. Jis prigelbsti atstatyti 
ir atgaivinti nuvargusį kūną. .

PASIPIRK PAKELI
1 ŠIANDIE.

PARSIDUODA VISOSE 
APTIEKOSE.

Išpildyt šj kuponą ir pasiusk j]
Malted Milk Dept, D. A 
Borden’s Condensed Milk 

Co., Newe York.
Įdedamos už 10c. krasos ženkle
lių. gauni atskirai sample — už
tektinai Išmėginimui

Vardas ............................................

Adresas .......................................... .

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 29,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917

ANGLAI ARTI JERUZO-
LIMO.

Londonas. — Gen. Allenby’o 
kariuomenė vis artinasi prie 
Jeruzolimo ir jau šūviai lauki
nių armotų jį pasiektų. Ain 
Karim, esųs už trijų mylių 
nuo Šventojo miesto jau puo
lė.

BENSON PAS PETAIN.
• Paryžius. — Suv. Valstijų 
gen. Bliss ir Adm. Benson, ly
dimi po du nariu savo štabo, 
automobiliais buvo nukakę į 
Francijos generalio štabo bu
veinę. Jie turėjo užkandį pas 
gen. Petain, Francijos armijų 
vadų.

True translation filed with the posf- 
master at Boston, Mass. on Nov. 29,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917

SUMAŽINO TRAUKINIŲ 
SKAIČIŲ.

Bernas. — Vokietjia, norėda
ma sumažinti anglių suvartoji
mų šių žiemų, sumanė suma
žinti traukinių pasažierių skai
čių. Ypač aprubežiuos expre- 
sinius traukinius.

*

Naujausias leidinis laikraš
čio Vokietijos geležinkelių 
draugijos skelbia, jog Berline 
buvo nuo visų geležinkelių at
stoviu suvažiavimas ir vienu 
balsu nutarė ne vien traukinių 
skaičių sumažinti, bet dar 
taip pakelti tikietų kainas, kad 
žmonės važiuotų geležinkeliu 
tik tikro reikalo verčiami.

A L.
■ Y0UNGST0WN, O? 

Du teatrai, prakalbos ir dainos.
Lapk. 18 d. vietinė S. L. R. 

K. A. kp. surengė gražų vaka
rą. Išpildyti šio vakaro pro
gramą pribuvo iš Clevelando 
gabūs artistai. Vakaro vedė
jas Kaz. Stupinkevičius, virš- 
minėtos* kuopos pirm., paviz- 
dingai vedė visą vakarą, 3-čią 
vai. po pietų jau publikos bu
vo pilna svetainė, kuri randa
si ant Federal St., 245? 3:20 
vai. vedėjas atsišaukė į susi*- 
rinkusius, kad ramiai užsilai
kytų ir dailiai pasielgtų laike 
kalbų ir perstatymų ir persta
tė kalbėtojų Adol. Kanovars- 
kų iš Cleveland, O., LDS. or
ganizatorių. Kalbėjo taktiš
kai, publikai patiko ir gavo 
daug aplodismentų.

Jo kalbos tumia buvo maž 
toks: Nurodė katalikų veikė
jų nuopelnus ir ragino visus 
veikti visokius darbus dėl tau
tos neatmetant tikybos ir do
ros principų. Nupeikė cicili- 
kus ir jų visą štabų už plati
nimų nešvarią spaudų, kuri 
pagimdo tik nedorėlių ir viso 
kius ištvirkėlius. Čia cicili- 
kams, kuriu keletas buvo baf- 
siai nepatiko.

Po tam sugrajino ant snrai- 
jog tai paskutinė pramoga Į ko vietinis .Jonas, Sabaliaus- 

adventus Į kutis pritariant ant pijano pa-
L. Vyčių 49 kp. nelei Onai Siveikiutei.

CHICAGO, ILL.

Iš visų šios apielinkės jau
nimo, kuris veikia tautos ir 
tikybos labui, labiausia pasi
žymi savo darbais Chicagos 
Lietuvių Vyčių Apskričio Dar- 
matiškas skyrius. Lapkričio 
18 d. C. S. P. S. svetainėje 1126 
W. 18-ta gat. netoli Racine 
Avė. buvo statyta scenoje pir
mu kartu Chicagoje S. Nagar- 
nauskio tragedija Rutvilė.

Tai didžiulis veikalas, rei
kalaująs nepaprastų pajėgų ir 
pastangų. Visi atliko gerai ir 
viskas nusisekė puikiai.

Publikos buvo nemažas 
skaitlius, po teatro buvo blai
vus pasilinksminimas, šokiai 
ir tautiški žaislai.

Povilas Margis.
■ ■■

C. BROOKLYN, N. Y.
Vyčių 49 kuopa rengia gra

žių obuolių pramogų gruodžio 
1 d. bažnytinėj salėj, 207 York 

Tokios pragomos nėra 
Buvę šioje apielinkėje. Pra- 
dftia 7 vai. vak.

Kviečiami visi. žinokite,

J.-I

BROLIAI, PIRMYN
TIESOS KELIU

Katalikų Spaudos Komisijos Leidinys No. 2

*

■ ♦

Parašė Uosis

• spauda
24S Broaduay 8o. Borto*. Baso.



Visi COLUMBIA Gramafonai
ir Lietuviški Redkorai

ST. ŠIMKAUS DAINOS

Uždėta 1871

469 Broadway, So Boston

Skaityk Čia

J.J. McGowan Co

Susivienijimas Liet. R.K. Amerikoje

975-W

mms n romi ja

NAUJAS “DARBININKO” LEIDINYS

GYVIEM B DHAUGSMAS! SERGANTIEMS VILTIS! M IRSTAU 
TIEMS RAMYBE!

Dailiai išleista, ant brangios popieros ir kaštuoja tik 10c.
Tai naujoviškiausia “Darbininko” išleista knygelė, kuri 

tinka ir katalikams ir socijalistams. Drišiol dar niekas nebu
vo išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tiktų ir kata
likams ir socijalistams.

“Netikėjimo Priežastys

AŠ JOJAU PER GIRELĘ .......................................................................30c.
VAI TU ŽIRGE-ŽIRGE ............................................................................. 30c.
NESIGRAUDINK MERGUŽĖLE..........................................................30c.
SĖDŽIU PO LANGELIU............................................................................30c.
GERKIT BROLIUKAI VISI APLINKUI........................................30c.
VAŽIAVAU DIENA..................................... 25c.

Visos šios dainos yra išleistos paskirtam su pridėjimu po vieną 
dainą iš seniau leistų to paties autoriaus “Mūsų Dainos.“ Imant 
chorams didesnį skaitlių egzempliorių duodu didelį nuošimtį.

Perrašinėjimas, kokiuo nors būdu, šios dainos yra griežtai už
drausta. Teiksis kopijuotojai įsitėmvti. Adresuokite:

94 JEFFERSON STR, HARTFORD, CONN.
Tel Chart er 4235-4.

Kuri užlaiko visokio ta- 
voro, reikalingu m tae- 
nieriams.

M. M. ANDREWS
i M. M. Andriuliui

MOTERIŠKŲ DRABUŽIŲ 
siuvėja

MES UŽLAIKOME VISUS LIE- 
TĖVIŠKUS REKORDUS KIEK 
TIK JŲ YRA PADARYTA.

Prlsląsk po 75c. už kožną Rekordą parašydamas dainą vardus arba nu
meri, o mes tą pačią dieną išsiųsime jums Rekordus. Už Ją gerumą 

gvarautuoj ame. Reikalaukit lietuvišką Rekordą Kataliogo paminėdami 
ar jau turite mašiną, ar ne. {dėk už 4c. štampą prisiuntimui.

PILVINIS IR ZALDOKAS,
233 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Extra!!!

< V. LUKOSEVipa, 
*♦ MinersviDe. - - Pa\*

Muzikos Mylėtojams
TIK KĄ IŠĖJO Iš SPAUDOS NAUJOS

Jaunimo darželis

Didžiausios sankrovos visokių geležinių daik
tų, malevos (paint) ir piaujamų įrankių. Įrankiai 
dėl namų statytojų, tepliorių, švinorių (plumbers), 
stogų dengė jų, gas’o pritaisyto jų, mūrininkų, 
tinkuotojų, mašinistų, namų sargų ir kontrakto- 
rių.

gaunami
PILVINIO ir ZALDOfiO

KRAUTUVO.

Važiuokite “Darbininko” automobiliumi, nes 
tai puikiausias “Overland” firmos, septyniems 
žmonėms važiuoti.

Į šliūbę. važiuodami, imkite “Darbininko” au
tomobilių.

Kam reikia kūdikis prie krikšto vežti — užsi- 
sakvkite ‘ ‘ Darbininko ’ ’ automobilių.

NAUDOKIS PROGA — TAUPYK PINIGUS.
Užsisakykite iš anksto, jeigu norite važiuoti 

gražiausiu “Darbininko” automobiliu, kuris lekia 
vėjo greitumu.

Su užsakymais kreipkitės šiuo adresu:
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

TAI TIKRI JUOKAI
*

Vienų sykį Plepkus nueina 
į duonos kepyklų ir paėmęs 
skatikinę bulkutę, klausia ke
pėjo:

— Ar galima praryti antsyk 
vienų bulkutę už skatikų?

— Ne, to nedarvkie, — at
sakė kepėjas. Kitusyk pasi
taiko bulkutėje vynis, arba 
taip koks šipulis, galėtum 
paspringti. Dar bėdos pada
rytum.

— Tiek to. Nėra kvailų 
ant syk visų ryti, bet dabar 
persitikrinau, kaip jūs šva
riai duonų užlaikote, — pasakė 
juokdamasis Plepkus.

HENRY J. B0WEN 
Real Estate & Insurance

Lietuviškas Lietuvos 
Žemlapis

Edward L. Hopkins
3 62 Broadway So. Boston, Mass:

Parašė K V. K. 
Pusi .24, kaina 10c.

Joje aiškiausiai išdėstoma netikėjimo priežastys. Svarbi 
knygutė, nes labai lengvai ir suprantamai parašyta. Užsisa
kant daug ant sykio, duodame dideles nuolaidas.

“DARBININKAS,”
242 W. Broadway, South Boston, Mass.
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“DARBININKO”
KUN. T. ŽILINSKUI NUO Viso gero.’ Bučiuoju Jūsų ran- 

GIMINAITES Iž VORO- kytes.
Jonukas, Vera ir Adelė siun

čia širdingus linkėjimus. 
Marytė.

Lietuviai tremtiniai LAUKAS GERB.KLEB0NU1 uis ir siunčia Jums linkėjimus. PASN
KTDff. T •TT.TttflKTTT NTTO V?«n • UnflnMn.TtknMnJ**?!

KAM DUONOS, O KAM PAR- 
„ TUŲ REIKALAI RŪPL

Skaitome laikraščiuose, kad 
manoma reorganizuoti Centra- 
linis Lietuvią Komitetas nu
kentėjusioms dėl karės šelpti. 
Ir senai jau buvo laikas reor- 
.ganizuotis, prisipažinti Cent- 
raliniam Komitetui, kad neti
kusiai šelpimo darbą atlikda
vo.

Nėra nei vieno komiteto sve- 
timtaučių tremtinių tarpe, ku
ris taip prastai, taip netvar- 
kiai būtą dirbęs, kaip Cent
ralis Lietuvią Komitetas. Pi
nigą iš vyriausybės, kiek ma
toma čia vietose ir iš laikraš
čių, Centralinis Lietuvią Ko
mitetas mažiausia gavo, suly
ginant su svetimtaučių komite* 
tais, nors ir senoji valdžia 
skirtumo nedarė ir neturėjo no
ro skriausti lietuvių; tik ne
mokėta mūsų Centro sustatyti 
sąmatos ir apginti josios.

Prieglaudos blogiausiai ve
damos lietuvią ir nešvaru, ir 
maža mūsų prieglaudose vai- 

, kai naudojosi ir moksle ir ran
kų darbo. Kuomet buvo ren
giama prieglaudų vaikų rankų 
darbo paroda, tai iš daugelio 
miestų nieko neturėta iš lietu
vių prieglaudų nusiųsti ir tik 
buvo siunčiamos vienos klum
pės. Tuo tarpu lietuvaitės at
sižymi rankų išdirbiniais. Mū
sų mokyklos toli - gražu nuo 
gero vedimo.

Lietuvių tremtinių tūkstan
čiai svetimų komitetų globoje 
viena dėlto, kad nors Centras 
žinojo, kur ir kiek lietuvią e- 
sama, bet lengva širdimi ati
duota lietuviai kitiems; antra, 
išalkusieji bėgo tenai, kur ge- 
irau tremtiniai aprūpinami. 

' • Daug vaikų todėl-svetimtaučių 
prieglaudose ir surusėjo, ir 
sulenkėjo, ir sulatvėjo. Daug 
vaikų ir šiandien dar yra rusą 
vienuolynuose ir tie jau negrįš 
į Lietuvą.

Lenkų komitetai rūpina 
žmonėms pingus už pasėlius ir 
jau per jų rankas valstiečiai 
gavo arti milijono rublių. Mū
są Centras nors ir raginamas 
nieko lietuviams nepadėjo ir 
šimtus tūkstančių lietuviai per 
tą apsileidimą negavo. Nesi
rūpino mūsą Centras ir išgauti 
paskolos. Lenką komitetai 
šimtus tūkstančių pirmais ka
rės metais patys davė pasko
las tremtiniams ir dabar pade
da išrūpinti iš valdžios.

Kuomet tremtiniai bėgo į 
Rusiją nebuvo girdėti, kad

dar toliau brendą. Į Centro 
Valdybą vėl mano kviesti ke
turių partijų atstovus. Ro
dos tremtinių šelpimas ne par
tijų dalykas, ne programos 
partijų gynimas,* bet alkano 
penėjimas, o alkanam vistiek 
ar jam duonos duos krikščio- 
nis-demokratas ar socijalistas- 
liaudininkas. Čia rodos rei
kėtų tuos žmones kviesti, ku
rie labiau tinka, kurie tą dar
bą sugeba geriau atlikti, kurie 
savo darbais parodė savo ener
giją, protą ir veiklumą. To
kius žmones geriausia gali nu
rodyti tremtiniai, ne partijos; 
alkaniems nereikia programų, 
tik duonos.

Ir kas stebėtina, kad. mū
sų demokratiškas Centras, ku
riame daug darbuojasi pirmos 
rūšies demokratai — socijal- 
demokratai, tie skelbėjai, kad 
visa valdžia turi būti žmonių 
rinkta, taip rinkimų bijosi. 
Matyti jaučia, kad jeigu rink
tų į Centro Valdybą tremti
niai. sunku būtų patekti te
nai ir viešpatauti socijalistams, 
tad ir rinkimų bijo ir paveda
ma valdybos sąstatą žmonių 
kuopelei. Toksai elgimasis pa
našus elgimuosiui caro val
džios. Caro valdžia ir bijojo 
rinkimų, bijojo žmonių balso, 
išrinkti atstovai gali caro ne
klausyti, gali pašalinti; ne
supranta. anot caro, žmonės, 
kaip gera yra caro valdžia, ne
priaugę dar jie. Ir Centras 
bijo, kad jų visų nepravytų 
tremtiniai, negalima jiems lei
sti rinkti valdybos, girdi, dar 
jie nesupranta, per tamsūs, 
kad suprastų partijų žmones 
ir kaip geri esą socijalistai, — 
mes patys paimsime valdžią ir 
parodysime, o jeigu žmonės 
nesupras mūsų gerumo, tad 
mulkiams ir nesiduosime, pri
versime, kad ir badu, ’ o tu
rės mus vadinti gerais. Ca
ras leizdavo viršaičius išsirin
kti ir mes leidžiame vietinių 
skyrių valdybas išsirinkti, bet 
jeigu tos valdybos mums, mū
są partijoms netiks, turime 
juk viršininkus — “osoboupol- 
nomočenus,” tie suras būdus 
viršaičius paliuosuoti ir paves
ti dalykus taip, kad išrinktu
me ką norėsime. Juk pavyz- 
din galima tokiam netikusiam 
skyriui pinigą nesiųsti, žmonės 
bado verčiami ir išvys valdy
bą ir ne tiktai išvys, bet dar 
ir areštuos, juk tokią pavyz- 
džią jau buvo, ir gerai pasise
kė mums. Taigi partiją žmo
nės moka tamsias minias val- 

Centras būtą rūpinęsis lietu- dyti ir ant kartuvių nuvesti, 
viais, ir lietuvius kondukto-
riai išbarstė po visą Rusiją, 

" privažiavo kur stotį ir meta 
iš vagono ir šiandien niekas ją 
nesurinko į didesnes kumpas.

Lenką komitetai jau pade
da rūpinties tremtinių grąži
nimu namon, o mūsą Centras 
tyli, bene tada pradės darbą, 
kaip lietuviai pėkšti jau bus 
pas Vilnių.

Centras, nors jau gerokai 
laiko praėjo ir žino, kad p. 
Smetona negavo 90,000 rublių, 
siustų į Vilnių, bet kur tie 
dingo pinigai taip ir dabar ne
žino. Ar tai čia ne Centro 
apsileidimas, ar 90,000 rublių 
tai sauja šapų?

Ir nestebėtina, kad taip ei
na pas mus blogai darbas. 
Centras nesirūpino imti į val
dybą veiklių žmonių, vyrų ne 
tik su galvomis, bet ir su sme
genine, bet ėmė partijų žmo
nes. Partijų reikalai rūpėjo, 
o ne tremtinių vargai, ir daug 
veiklių vyrų nerado vietos lie
tuvių komitetuose, ną partijos 
mat buvo žmonės. Jeigu kur 

jL ir pateko ne partijos žmogus ir 
rerai veikė, nors žmonės ir 

buvo patenkinti, tai Centras 
rūpinosi įvairiais būdais tokius 
žmones pašalinti ir palaikyti 
netikusius.

Gana jau rdRos būtų tokiais 
. - - - ■ - •• ■ rdų a-

partijų 
valdyti 
Skaitau 
valdžios

Labai įstabu man, kad nors 
į partijas įsirašiusią žmonią 
bus kokis tūkstantis, du,' o ne 
partijų tremtinių dešimtys 
tūkstančių, vienok 
žmonių saujalė turi 
nepartijinių miniai, 
tai dabartinės rusų
bezdžioniavimu, bet tenai kas 
kita, o tremtinių šelpimas kas 
kita. Ar ir kada sumanysi
me statyti tautos namą ir tada 
statymo komitetą rinksime ne 
iš inžinierių tarpo, bet visą 
partijų žmones?

Labai-man nuostabu, kad 
Katalikų Tautos Sąjunga ir 
krikščionys - demokratai rinki
mų ir žmonių valdžios nebijo, 
o ir tinka ir nori rinktos žmo
nių valdžios, o socijalistai-liau- 
dininkai ir socijal-demokratai, 
santariečiai bijo žmonių ir žmo
nių valdžios, patys į savo ran
kas griebia vadžias, žmonių 
nesiklausę, ir vadinasi' demo
kratais ir dar kokiais — ir iš 
pryšakio ir iš užpakalio, nuo 
kojų ligi galvos. Vis tai ko
medija, bet tokios komedijos 
baigiasi tragedija, ateina visa
dos tokiems laikas, kad to
kius demokratas tikroji demoi 
kratija — liaudis meta už pa
karpos lauk.

GIMINAITES U VOBO- 
NE2O.

VOTtmežas 3, VHL-17 m. 
BRANGUSIS DĖDUK!

Jūsų dą laišku ir fotogra
fijas gavau, už kuriuos širdin
giausiai dėkoju. Labai džiau
giausi Jūsų pavekslu. . 2iū- 
rau į Jūsų paveikslą ir manau: 
kad Augščiausis išlaikytą mus 
visus gyvus, kaip tai būtą 
malonu pasimatyti Domeikuos 
ir pasidalinti -įspūdžiais šią 
baisią laiką. Ačiui Dėdukui 
už rūpestį apie mus. Aš tuom 
kart turiu šiek tiek pinigą ir 
kaip nors pragyvenu. Izabe
lė jau gauna vietą mokytojos, 
nes ji išlaikė kvotimus, o Ade
lė turi teises būti prieglaudos 
vedėja, taip kad jos galės sau 
užsidirbti ir man liks mažiau 
kuo rūpintis. Verutė žiemą 
sirgo. Nuo Kalėdą negalėjo 
mokytis, bet dabar susveiko; 
pasamdžiau korepetitorią ir 
rengiasi laikyti kvotimus VI 
klasėn Yčo gimnazijos. Jonu
kas jau perėjo VI kl. Dide
lis vyras užaugo.

Kol kas neišdykęs vaikas. 
Tikiuos, kad ir toliau bus toks. 
A Laike vakaciją Voroneže 
buvo įsteigti lietuviams moky
tojams kursai 6 savaičią. Ka
dangi mes norim sulietuvinti 
mokyklas, tai pirma reikia, 
prirengti pačius mokytojus 
prie to darbo. Kursai buvo 
labai naudingi. Aš buvau la
bai jais patenkinta ir daug pa
sinaudojau. Tiesa, labai pri
vargau, nes aš tiktai buvau 
pabaigus mokykloje darbą ir 
tuojau pradėjau lankyti kur
sus, bet nesigailiu vargo, nes 
buvo ir už ką vargti. Aš gy- 

j venų už miesto ir man kasdien 
reikdavo po 6-7 verstus suvaik
ščioti ir per tokį karštį, kurio 
savo gyvenime nebuvau ma
čius, o konką nei tranvają nė
ra. Tai Rusijos miestai. Lie
taus nebuvo, viskas išdžiuvo, 
o dulkią kaip vėjas pakyla, tai 
akią negalima pramerkti. Bai
sus čion gyvenimas. „
lyn, tuo blogyn. Kasžin kaip 
pergyvensim šią žiemą? Daug ■ 
vargo matysim.

Pasibaigus mūsą kursams 
buvo mokytoją susivažiavi- 

Panašiai išėjo kaip Sei- 
Iškarto tuojaus pradė

jom su “cicilikais” peštis. Ke
letą dieną dirbom kartu, bet 
vistiek neįstengėm ligi galui. 
Trečią dieną jie verkdami išė
jo iš salės. Pirmą kartą ma
čiau kaip vyrai viešam susi
rinkime verkė.

Mat kame priežastis buvo 
tą ašarą: mes nesutikom tiky
bą išmesti iš mokyklos, o pali
kom ją liuosai t.y. kas nori 
mokinasi, o kas nenori gali 
nesimokyt ir antras, tai kad 
nepritarėm ją sumanymui 
streikuoti mokykloje. Jie no
ri kad padidintą algas ir bū
tą atostogų laikas, o neišpil- 
džius tų reikalavimų apskelbti 
streiką. Nekurie mes buvom 
tokiam streikui priešingi, nes 
kuogi tie vaikučiai kalti, kad 
mes jų nemokysim. Vįsą tą 
laiką ėjo didžiausia kova. Bu
vo žmonių visai nemokytojų, 
kurie nors skaitėsi svečiai, bet 
visą laiką skelbėsi esą socija
listai liaudininkai, sočiai de
mokratai .ir tam panašiai ku
riem ne laisva mokykla rūpėjo, 
o stačiai kliudyti darbas. Bu
vo nuo tokifl mandagių sve
čią atimta balsas ir neknrmos. 
paprašėm išeiti laukan. Buvo 
visokią partiją žmonės, bet 
panašiai niekas nesielgė, tik
tai socijalistai liaudininkai. Marahal 
Kuomet jie nuo mūs atsiskyrė, 
tai tanu akmuo nuo galvos nu
slinko ir darbavomės ramiai 
nes vienas kitą supratom ir 
galėjom susikalbėti. Sutvė- 
rėm “Mokytoją sąjungą.” Jie 
irgi sutvėrė sąjungą, taip kad 
dabar turim dvi sąjungas ir 
matysim kuri daugiau nuveiks.

Labai liūdna, kad moky
tojai skiriasi, kurių toks dar
bas vienodas ir tame darbe jo
kios politikos neturėtų būti. 
Gal Dievas duos grįžus Lietu
von susivisninti į vieną Sąjun-

LAUKAS Į REDAKCIJĄ. 
Gerb. “Darb.” Redakcija!

Malonėkite išspausdinti 
šiuos kelis žodžius artimiausia
me savo laikraščio numeryje.

Matyt, kad Tamstą kores
pondentas p. Jonas Keras arba 
nesavo ausimis klausė arba 
buvo klaidingai keno nors pa
informuotas arba tyčia — su 
tam tikru tikslu — parašė 
“Darbininko” No. 137, kad aš 
užpereito nedėldienio vakare 
Lawrence, Mass. gyręs p. Mic
kevičių ir kalbėjęs dėl jo. Tai 
netiesa! Aš kalbėjau A L. T. 
Sandaros 12-tos kuopos paren
gtose prakalbose, — kalbėjau 
apie Sandaros principus, Lie
tuvos laisvės reikalus, trum
pai primindamas kaip ką iš 
tarptautinės politikos ir dabar
tinį karės stovį. Apie p. Mic
kevičių nei jo sektos reikalus 
neprasitariau nei per pusę lu- 
PŲ, nes man tie reikalai neru
pi ir aš su jais nieką bendro 
neturėjau, neturiu ir neturė
siu! Geisčiau, kad p. Keras 
būtų nors truputį sąžiningesnis 
ir nedarytų priešingų srovių 
žmonėms tokių nepamatuotų 
priekaištų.

z Julius Baniulis.

— Labą vakarą ramute! Knr-gl 
taip greit skubinatčs?

— Nagi einu j Lietuvią Rakandą 
Krautuvę paži&rttl naują pėdą. Gir
dėjau, kad labai pigiai parduoda ir 
ant lengvą ižlygą. Patarnavimas taip
gi prielankus ir mandagus.

— Na tai ir man pasakyk, kur ta 
Lietuvią Rakandą Krautuvė randasi, 
gal ir aS nueisiu' pažiūrėti?

— Eik Broadway ir netoli “Darbi
ninko” pamatysi iškabą.

Lithuanian Furniture Co., 
268 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Visokius Spaudos Darbus=
Nuo mažiausio iki didžiausiam

Kainos prieinamos
'YApskaitliavimą už darbą prisiunčiam pareikalavus. 
♦♦♦ Reikale visuomet kreipkitės

I “DARBININKAS”
1242 W. Broadway
TA ..................

I
t
tTTT

So. Boston, Mass.

mas.
me.

TAUTOS IŽDO VALDYBA

PIRMININKAS — 
Kun. F. Kemėšis, 

3230 Auburn Avė.
Chicago, III.

PIRM. PAGELB. — 
Kun. J. J. Kaulakis, 

324 Wharton Str., 
Philadelphia, Pa.

RAŠTININKAS — 
L. Šimutis, 

3230 Auburn Avė., 
Chicago, UI.

Kun. S. J. Cepanoms, 
318 So. Fourth Str., 

Homestead, Pa.
IŽDO GLOBĖJAS — 

Kun. F. JakštyB, 
421 Cleveland Avė., 

Harrison, N. J.
_______________________

LIETUVIS SIUVĖJAS 
KRIAUČIUS.

Siuvu drabužius sulig nau
jausios mados, vyriškus Ir 
moteriškus. Pritaikome - ge
riausia. Senus drabužius pa
darome kaip ir naujais. Su
taisome, išvalome, prašiname 
ir nudažome. Mūsą prekės 
prieinamos. Prielankus pa
tarnavimas.

Esu gerai išsipraktikavęs 
tame darbe. Mokinausi tėvy
nėje miestuose kur net auk-_ 
štesnio luomo žmonėms dra
bužiai būna dirbami.

ŠIOJE ŠALYJE PRAKTIKUOJI) 
JAU 23 METAI.

Kiekvienas, kuris tik pave
dė mums darbą buvo užganė
dintas. Stuvam siutus, over. 
kotus, reinkotus nuo lietaus 
apsisaugoti ir kitokius reika
lingus drabužius. Visuomet 
kreipkitės prie savojo.

Jūsą brolis 
JONAS JARO6EVICIA 

(J. jabosh) 
72 Meadovt Street, 

WESTFIELD, MASS.

KODĖL NUSISUKO.
— Ei, Juozai, ko tu taip nu

sisukęs į gatvę eini? — Teira
vosi Jurgis pamatęs savo drau
gą Juozą.

Juozas tarė:
— Ar tu nematai, kad čia 

visa eilė saliūnų ir ar nejauti, 
kaip smarvė veržiasi iš jų, 
kaip pragaro?

ONUPRAS IR TADAS. -
Onupras — Ar tai tu dar su 

ta pačia mergina tebvaikščioji, 
kurią pernai vedžiotais?

Tadas — Taip, o tu?
Onupras — Dabartinė mano

ji jau bus dešimta.
Tadas — Tai tu labiau mer

ginomis mainikauji, negu čigo
nas kumelėmis.

VAKAR. PENN8YLVANU0J.
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-GUA
Prezidentas: —

J. Petraitis,
1505 Carson St., 

S. S. Pittsburgh, Pa 
Vice-prezidentas: —

K. Smigelskis,
1 Eilėn St., 

Carrick, Pa., 
Mt. Oliver St

Protokolų Sekretorius: — 
J. Packevich, 

2107 Wharton St, 
S. S. Pittsburgh, Pa

Finansų Sekretorius: — 
Jos. Daukžys, 
138 So. 20th St

Iždininkas:-—
W. Woshner, 

1514 Carson St 
Direktoriai: —

J. Marcinkevicz, 
2106 Carson St 

J. Janauskas, 
75 So. 19-th St,

M. Bražinskas, 
1110 Freyburg St,

J. Kybartas, 
2115 Wrights St

P. Kildužis, 
1811 Wharton St., 

Pittsburgh, Pa.
K Vieraitia, 

1717 Arcena St, 
N. S. Pittsburgh, Pa

J. Tamkevičia, ' 
2025 Jane St

Jznitor: —

C. Patckevich,
1908 Merriman St 

M. Bružinskas,
1110 Freyburg St, 

Pittsburgh, Pa.
. ' - „

PRASTI DABOTOJAI 
laikrAtis “Nau- 

kad per šių 
. Chicagoje, 

rte nuvogė 
balsų.

jienos 
metą

L D. S. NAUJOJI CENTRO 
VALDYBA.

Dvasiškas vadovas: —
Kun. F. Kemėšis, 

3230 Auburn Avė., 
Chicago, UI.

Pirmininkas: —
J. E. Karosas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

M. Mažeika, 
Vice-pirmininkas: — 

1658 Wabansia Avė.,
Chicago, III.

Raitininkas: —
F. Virak’s,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Finansų Raštininkas: — 
A F. Kneižis,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Idžininku: —
P. Gudas,

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždo globėjai: —
O. Meškauskaitė,

242 W. Broadvay,
So. Boston, Mass.

P. GeležiutS,
41 Capitol Avė. 

Hartford, Conn.
V. Sereika,

21 James St, 
Norvrood, Mass

TttsulHks Komisija: 
Kun. F. Kemėšis, 
P. Gudas, 
J. E. Karosas, 
F. Virak’s,

242 W. Broaduay, 
So. Boston, Mass.

“Darbininkas" kareiiams tik už $2.00
Daug lietuvių jau yra Suv. Valstijų kariuomenėje. Dar 

daugiau jų bus paimta. Be abejonės kiekvienas lietuvis ka
reivis turėjo būrį savo pažįstamų, giminių, draugų ir su 
jais susirašinėja.

Tie lietuviai kareiviai tapo atskirti nuo lietuvių visuo
menės ir veikimo. Jiems be abejonės rupi žinoti, kas de
dasi lietuvių gyvenime, kas veikiama. Tarpe svetimų, vež
dami nuobodų kareivišką gyvenimą mūsų tautiečiai labai iš
siilgsta sajųjų, trokšta žinių apie lietuvių darbus.

Todėl nepamirškite savo draugų kareivių užrašykite 
jiems laikraščių. Užrašykite jiems “Darbininką.” Tame 
atsitikime “Darbininką” galima užrašyti speciale kaina. 
Lietuviams kareiviams “Darbininką” suntinėsime už $2.00 
metams ar jie patys užsirašys ar jo draugai užrašys.

Prenumeratas siųskite šiuo adresu:
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

SKAITYKIT! IK PLATIKK1TS

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraštį

“DARBININKĄ”
X

CINĄ UTARNINKAIS. KCTVCROAIS IR SUBATOMIS

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DABININKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui

svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje 
Bostono apielinkėje 
Užrubežyje 
Vienas numeris

Rdkalaikite pas ateitu arba

>»
99

99

$3 00
$1.50
$4 00
$4.25

3c.

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

, “Žvirblis”
242 W. Broadway, ■ ’ So. Boston, Mass.

“žvirbliui” tuojaus reikalingi agentai ... K

“Žvirblis”
Juokų, satyros, pašaipos, mokslo, dailės ir 

literatūros mėnesinis laikraštis.
“Žvirblis” yra geriausias ir linksmiausias laikraštis 

visame pasaulyje, “žvirblio” žinios taip yra indomios ir 
teisingos, kad net visų kariaujančių viešpatijų karaliai 
prieš valgį, po valgio, rytą ir vakarą skaito “žvirblį” 
ir juo negali atsigerėti.

“Žvirblio” juokai ir devyniomis pėtnyčiomis surū
gusius žmones pralinksmina; vyrai, moterys, vaikai, mer
ginos ir vaikinai “žvirblio” pasiskaitę jaučiasi laimingi 
ir visuomet sako, kad už “Žvirblį” nieko pasaulyj nėra 
geresnio.

“Žvirblio” moksliškumui niekas negali prilygti, 
“Žvirblio” išradimais pasinaudoja net šio pasaulio moks- 
lavyriai. Todėl jei norit būti civilizuoto pasaulio civili
zuotais žmonėmis — skaitykit visi “Ž V I r b 1 j.” 

Kaina metams $1.00. Askiri numeriai po 10 centų.
“žvirblio” soetapilio antrašas toks:
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Tai ką-gi jau veikė socija

listų balsą ♦ dabotojai “vače- 
riai”? ar ^čiugamą” kramty
dami snaudė ir sapnavo apieJ. Valstietis.

F. V.
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Vietines žinios

Vietos val-

So. Boston, Mass.420 Broadway,

nuo kareivijos Išpildomos-

Knygos

SERGANTI
VYRAI IR MOTERIS

hington st.

DR. F. MATULAITIS

duoti

Taipgi įvairių
FRUKTŲ-VAISIŲ.

Prielankus patarnavimai 
Tel. So. Boston-21032

PIRK KARIAUJANČIŲ SALIŲ 
ISTORIJŲ KNYGĄ, FRANCIJOS RE
VOLIUCIJĄ, RASPUTINĄ ir daug ki
tų “Amerikos Lietuvio” leistų knygų; 
prašyk katalogo. Rašyk:

“AMERIKOS LIETUVIS,”

Jeigu kam yra reikalinga “Tlres ir tubes” dėl automobilių, 
tai pasinaudokite proga, aš parduodu geriausios išdirbystės ir 
tiesiok iž fabriko, už tai galite gauti vien už pusę kainos ir ge
resni tavorų. Reikalaudami kreipkitės pas mane po adresu:

South Boston, Mass. 
Dorcheter, Mass.

Fall River, Mass. — lapkr. 
28. — Panedėlį gali sustrei
kuoti 35.000 audėjų. Audėjai 
reikalauja pakelti algas ant 25 
nuoš. Kompanijos pasiūlė per
pus. Audėjai nesutinka ir ke
tina streikuoti.

15 Millbury St., Worcester, Mass.

Ictrola

REIKALAUJA PALIUO
SAVIMO.

Madride radikalai darė de
monstracijų. Dalyvavo 20.000 
žmonių. Demonstracija buvo 
tam, kad išreikalauti paliuo
savimo tų kalinių, kurie užda
ryti už dalyvavimų maište pe
reitų rugpjūčio mėnesį. De
monstracija pasibaigė * tvar
kiai.

Čia geriausia pro- 
ggstitavpiMijnui

PIRMOS NAUDINGOS PRAKALBOS
Rengia A. L. R. K. M. Sųjungos kuopa

Gruodžio (Dec.) 2 diedų, 1917 Lietuvių svetainėje
26 LINCOLN ST., BRIGHTON, MASS. 

Prasidės 2 valandų po pietų.
Ant šių prakalbų yra užkviesti garsūs kalbėtojai Kun. 

Pr. Juškaitis iš Cambridke, Mass. ir p- O. Jankauskienė iš 
So. Bostono. Taipgi bus gražių deklemacijų ir visokių įvai
rių pamarginimų. Taigi brangūs lietuviai-Briglitoniečiai ir 
iš apielinkių o ypač moterys ir merginos atsilnkykite koskait- 
lingiausia ir išgirsite daug naudingų dalykų.

Visus širdingai kviečia RENGĖJOS.

Pakliuvęs į baisaus vanago 
(spaudos), nagus “Žvirblis” 
taip pasipūtė, kad iš puikybės 
paėmė ir pavėlavo biskutį. 
Bet dabar jau jo širdelė atsi
leido ir skrenda jis, kaip ta 
nelaboji kulipka, pas savo 
draugus ir prietelius juos nu
raminti.

. y CAMBRIDGE, MASS.
- Lapkričio 25 dienų Nekalto 
Prasidėjimo P. Marijos bažny- 
Čipję. atsibuvo šv. mišios drau- 
draugystės: Švento Stepono ir. 
mišių bažnyčioje dalyvavo dvi 
draugystės': Švento Stepo ir 
Nekalto Prasidėjimo P. Mari
jos. Narių atsilankė apie ke
letas šimtų. Mišias atlaikė 
gerb- kun. P. Juškaitis. Po 
mišių pasakė gražų ir indomu 
pamokslų. Po pamaldų, sugrį
žus draugystėms į bažnytinę 
svetainę, pribuvo ten vietinis 
klebonas kun. J. Krasnickas ir 
pradėjo tuojaus kilti neramu
mas ir nesusipratimai tarp na
rių ir klebono. Bet paskiau 
klebonui apleidus tų kambarį 
viskas nurimo. Buvo taip-gi 
atsilankęs ir gerb. kun. Pr. 
Juškaitis, kuris parodė žmo
nėms savo prielankumų, malo
niai su kožnu vienu pasikalbė
damas. Nariai iš to buvo la
bai užganėdinti ir grįždami 
namon nuo širdies linkėjo il
giausių metų jaunam kunigė
liui.

Naujas “Žvirblis” atrodo 
taip gražiai, kad saulė prieš jo 
skaistumų temsta, o čirškia 
taip smagiai, kad lakštingalės 
daina, tai niekis: Tik paklau
sykit apie kų “Žvirblis” čirš
kia:

1. Katalikų Spaudos Savai
tės nuotikiai. (piešinys).

2. Prarastas rojus (poema).
3. Brangus “Žvirbli” (eilės)
4. “Žvirblio” juokas.
5. Spaudos Savaitė (pieši

nys).

6. Cicilįkų diskusijos (nau
jos rūšies ir turinio teatra
liškas veikalas).

7. Stasio vargai (piešinys).
8. Lietuviški karžygiai (pie

šinys}.
9. Mano mergelė (eilės).

10. Parėmė (vaizdelis).
11. Rudeniui atėjus (eilės).
12. Laisvamanių žiedai.
13. Brooklyno tautiečių puota 

(piešinys. >
Adresas:

“ŽVIRBLIS,”
242 W. Brdadway,

8o. Boston, Mass.

DUONOS KNYGOS. *
Francijoj bus greit įvesta 

duonos kontrolė. Visiems bus 
išduotos knygelės su atplėšia
mais kuponais. Kiekvienų ku
ponu bus gaunama nuskirtas 
duonos saikas. Valdžios ski
riama kiekvienam po 10 unci
jų duonos dienoj. Bet vyrai 
prie sunkaus darbo gaus dvi
gubai tiek.

True translation filed with the post- 
master at Boston, Mass. on Nov. 29,1917 
as reąuired by the act of October 6,1917 

LAIŠKAS.
Leonas Švagzdis, buvęs So. 

Bostono lietuvių parapijos za
kristijonas iš Francijos rašo 
broliui.

Rašau keletu žodelių po ke
lionės. Kelionė buvo šitokia. 

 _  Važiavome per vandenynų. Vi- 
surištais, dalykais. Taip- sados buvome prisirengę plau- 
• V • • ■ i • T___1 1 -r ■ -v* l-yz"! 1 -vi > A 4-

Naujų Metų sulauktuv.ų va
karienė. Vyčių 17 kuopa susi
rinkime, laikytame lapkričio 
27 dienų šv. Petro parapijos 
svetainėje. galutinai apkal
bėjo vakarienės rengimo rei
kalus. Išrinkta gaspadinės, 
“veiteriai” ir pasirūpinta vi
sais kitais, su vakariene rengi
mo !
gi vienbalsiai nutarta į vaka
rienę užkviesti visus So. Bos
tono lietuvius kareivius, kurie 
dabar tarnauja Camp Devens, 
Aver, Mass. Bus pakviesta 
taip-gi ir keletas Naujosios 
Anglijos lietuvių veikėjų. Va
karienė bus pamarginta šaunio
mis prakalbomis, dainomis, 
deklemacijois ir kitokiais įvai
rumais. Tikietus jau dabar 
galima gauti pas p. J. Marke- 
lionį, “Darbininko” Redakci
joje ir pas visus Vyčių kuopos 
narius. Porai $1.50; vaiki
nams $1.00; merginoms 75c. 
Laike vakarienės tikietai ne
bus parduodami, tai-gi visi, 
kurie norite Vyčių Naujų Me
tų ’sulauktuvių šaunioje Vaka
rienėje dalyvauti, pasirūpin
kite dabar tikietus pasipirkti.

Vakarienėje bus užtektinai 
visiems ir cukraus, kas dabar 
yra retenybė. Arbata bus pa
saldinta. Nepraleiskite geros 
progos naudingai ir linksmai 
laikų praleisti.

mantinių žiedų ir | 
kitokių auksinių, 
deimantinių ir pa- 
auksuotų daiktų,

Pirm negu Jūs^ 
pirksite kur, ne-H 
užmirškite apžiū-D 
rėti mūsų tavoro W 
už visai nupigintų 
kainų.

W. Shannon

JAU VISAI NETOLI 
KALĖDOS.

Ar Jus žinote dar ge
resnę dovaną Kalėdoms, 
kaip Victor Victrola gra- 
mafonas arba rekordai lie
tuviškų, lenkišką ir an
gliškų dainelių.

ATDARA: Panedėliais. 
Seredomis ir Subatomis 

vakarais.

kimui ir skendimui. Ant pe
čių turėjome po dvi paduškas, 
o prie šalies kenas vandens, 
kišeniui marškiniai ir kendžių 
baksiukas. Aš jų nevalgiau. 
Keletas suvalgė ir turėjo už
mokėti po $3.50, nes jas ga
lima buvo valgyti tik nelaimei 
atsitikus. Valtys buvo vis 
gatavos nuleisti. Naktį visos 
šviesos buvo užgesintos,' net 
nei rūkyti nebuvo valia. Su 
mumis buvo 11 laivų. Aštuo- 
niuose kareiviai buvo, o du 
destroyers ir vienas skraiduo
lis saugojo. Be to orlaivis 
vis lakiojo ir ištolo tėmijo į 
mūsų kelių. Vienų naktį bu
vo taip atsitikę, jog pro mū
ši) laivų praūžė torpedo. Per 
13 pėdų nekliudė mūsų laivo. 
Iš skraiduolio į submarinų ėmė 
pyškinti ir nežinia kas jam at
sitiko. Taip viskas gerai pa- 
sigaibė. Tryliktoj kelionės 
dienoj, saulei leidžiantis pa
siekėme kranto. Žmonės į 

imus žiūrėdami verkė, o mes 
vis metėme pinigėlius. Juos 
rinko ne vieų vaikai,' bet taip
gi moters, turėdamos ant ran- 
kų vaikučius, griebė nuo že- 
mes pinigėlius.

PAPRASTAS NAMINIS PA
TRŪKIMO GYDYMAS.
Bandymo ir išrodymo gydy

mas veltui Copley Sąuare Ho- 
telyj.

Patrukėliai šio miesto ir 
apielinkių galės matyti ypatin
giausių išrodymų, kų Stuart’s 
Plapao-Pads padaro patruku
siems žmonėms. Tie, kurie 
norės liuosai gaus išbandyti 
Plapao naminiam gydymuisi 
be jokio mokesčio.

Paraištis pasidaro nereika-

620
Te'. S«. Boston 22015
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TŽMYKITE LIETUVIAI!
Centrai Spa.

Bioadway, So. Boston, Ma« 
Kampas Dorchester Street

Geriausia vieta, kur ga’t 
ma gauti įvairių rūšių SAT. 
DAINIU, ŠALTAKOŠES (iro 
-cream), SODA ir CIGARU

Bostonas rengiasi prie milži
niškos išdirbinių parodos. Lie
tuvos Vyčių 17 kuopa ir Mo
terų Sųjungos 13-ta kuopa, 
kaip teko patirti iš pasitikėji
mo vertų šaltinių, rengiasi su
tartinai prie išdirbinių paro
dos, . kuri turės įvykti So. Bos
tone ankstyvo pavasario laiku. 
Vyčiai jau ir parodos rengimo 
komisijų išrinko, į kurių pate
ko p-lės K. Zubavičiutė ir O. 
Protašiutė ir pp. J. E. Karosas 
ir A. F. Kneižis. Moterų Są
jungos kuopa paskyrus savųjų 
komisiją, visi išvien išdirbs 
pienus busimajai parodai. 
Taip-pat bus iš abiejų komisi
jų sudaryta bendra parodos 
rengimui valdyba. Prie paro
dos žadama uoliai ir energin
gai prisirengti, todėl ir pasek
mių tikimos labai didelių.

PIRMOS KLESDS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Br»adwty,Sa. BoctM.Nast.

P R IK DORCHBSTCB ST.

noo» vaL ryte aoolttval. ryta
iki 8 »aL TBkan ari 4 t»L vakaia.

LIETUVIS PARDAVĖJAS

R. W. SHANNON,
420 BR0ADWAY, > I

SOUTH BOSTON, MASS. f:

Ofiao^dyaoa
1-SP.M.MP.M. '

419 Beybtsa St

įn SALĖM STR.. BOSTON, MASS- 
Tel. Richmond B43. '

PINIGUS ant apsaugojimo priimu ir* 
moku 4 nuoš.

PINIGUS Rusijos perku ir parduo
du pagal žemiausią dienos kursą.

PINIGUS pasiunčiu 1 Rusijos Vals
tybinę Apsaugos Banką ir siuntėjams 
pristatau to banko knygutes greitu 
laiku.

PINIGUS j Rusiją pasiunčiu pačtu 
ir teĮegrafu. Siuntėjams pristatau pa
rašus adresatą.

PINIGUS inteikiu per 4 dienas gy
venantiems Rusijoje, jei tiktai siuntė
jai to nori.
9 PINIGAI man inteikti gvarantuoja- 
mi mano kapitalu $50.000.00.
NOTARAS IR TAIKOS TEISĖJAS.

Blankos, kurios išduodamos pasl- 
liuosavimui 
už dyką.

JUOZAS


