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Lietuvos Valdžios

tautų slegiami, neužsikreteme
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Berline krito 1.000
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Ką Lietuva perkentėjo.
KĄ MES PERGYVENAME.
Pergyvenome vienus mete-

BRYAN SUNKIAI
Garsusis Wm.

Tas padary- 
kad dalis rei- 

iŠŲildvta ir kad

toli, tik iš Rusijos, tai taip 
vadinamas “bolševizmas.’ Mes

H ARRISONKE ARNE Y, N. J. 
LIETUVIAMS ŽINOTINA.
Km nf.slraSys metam/ “Darbininką," 

cnns pulkrj LDS. Kalendogi] dykai. 
Taip-# galite gauti visokiu knygeli?, 
maJdaknygi? "Pulkim atft kelią." 
Kreipkite paa:

Vaclovą Sereiką,
170 Tappan St, Kearney, N. J.

Gis.
(“Tėvynės Sargas”)

atsišaukimas.

žmonių.

TURĖS LIUOSNORINŲ 
ARMIJĄ.

Vengrijos valdžia nutarė į- 
vesti liuosnorinę armiją. Ar
mija susidės iš šešių divizijų.

liūs ir žengiame į antruosius, lietuviai, tiek amžių kaimynių 
“Tėvynės Sargas,” stovėda- 1
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PILIEČIAI!
SUNKIA VALANDĄ ŠAUKIAME JŪSŲ PASPIRTIES 

IR PARAMOS.
Mūsų Tėvynė iš visų pusių ^apsupta priešininkų. Iš rytų 

į mūsų kraštą skverbiasi rusai siųsdami raudongvardininkų 
būrius ir skelbdami, kad ir pas mus jie sudarysią tokią pat 
Tarybų respubliką, koki yra Rusijoj. Suardę savo kraštą, 
privedę ligi didžiausio bado Maskvą ir Petrapilį jie ir pas 
mus norėtų Įvesti tokią pat tvarką. Mūsų žmonės gerai nu
simano, ką reiškia tos Rusijos Tarybos: jos išgriovė fabrikus 
ir dirbtuves, sunaikino pramonę ir prekybą, išdraskė žemės 
ūki ir paliko milijonus žmonių be darbo. Netikėkime rusų 
prižadais! Kartu su savim jie vežasi būrius savų valdinin
ku, badą ir naujus pančius mūsų Tėvynei.

Iš pietų gresia mūsų kraštui lenkai. Lietuvos dvari-' 
ninku paakinti jie sudarė iš tų pačių dvarininkų Lietuvai! 
valdyti komisiją, siunčia į mūsų kraštą savo valdininkus iri 
rengia kariuomenę mūsų kraštui apimti. Lietuvos dvarinin-j 
kai linksta prie Lenkijos, norėdami apsaugoti savo dvarui 
neliečiamybę. Jie žino, kad nepriklausomoj demokratingoj 
Lietuvoj jie negalės valdyti tokiais žemių plotais, kurių jie 
patys neįstengia išnaudoti, kada šalę jų skursta šimtai tūks
tančių bežemių ir mažažemių. Lenkijos valdžia palaiko mū
sų dvarininkus, norėdami su jų pagelba užgrobti visą Lietu, 
va. Dar šią vasarą Lenkijos įgaliotinis Berlyne raštu pra
nešė mūsų įgaliotiniui, kad Lenkijos vyriausybė pripažįsta 
Lietuvos nepriklausomybę, o netrukus už mūsų periu pradė
jo tartis su Vokietijos Liudendorfu, kad prijungus ją prie 
Lenkijos^ Lenkai mano, kad su dvarininkų pagelba jie ra
miai galės valdyti ir išnaudoti Lietuvą; bet jie apsirinka? 
Lietuviai pigiai savo laisvės neparduos. Kaip prieš rusus, 
taip ir prieš lenkus Laikinoji Vyriausybė pakėlė griežčiausius 
protestus ir stodama kovon reikalauja, kad jie pasitrauktų 
iš mūsų krašto, vokiečiai veda derybas su mūsų priešininkais, 
norėdami atiduoti jų globon mūsų Tėvynę. Jie tariasi ir su 
bolševikais ir su lenkais. Tarp savo ir bolševikų kariuome
nės jie nustatė tam tikrą tarpą ir ten kur jie išeina, tuo
jau Į jų vietą skverbiasi bolševikai. Vokiečiai, sakydamiesi, 
kad patys negalį ginti Lietuvos nuo bolševikų veda derybas su 
Lenkų vyriausybės atstovais, kad atgabenus Lietuvon lenkų 
kariuomenės.

Per visą okupacijos metą vokiečiai visaip mums trukdė 
organizuoti darbą ir tvarkyti kariuomenę. Visa kas buvo pa
daryta organizacijos reikalui, buvo daroma okupacijos val
džiai trukdant ir prieš jos valią. Kad sutrukdžius mūsų 
darbą, mūsų kariuomenės tvarkymą jie stato mums vienas ki
tam prieštaraujančius reikalavimus. Pažadėdami duoti gink
lų jie vieną kartą reikalauja parašo, kad tie ginklai nebus 
suvartoti prieš bolševikus, o kitą kartą duoda su ta sąlyga, 
kad juos vartosime tik kovai su bolševikais. Visą laiką truk
dydami padaryti mums Vilniaus apsaugą, išeidami iš Vilniaus 
jie paliko ginklų ne mums, o lenkų legionieriams.

LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ PERSIKĖLĖ DABAR Iš 
VILNIAUS Į KAUNĄ, kad greičiau susisiekus su kraštu, grei
čiau organizavus visas krašto pajėgas, šaukiamoji sausio 16 
d. konferencija būtinai turi įvykti. Konferencija bus Kaune. 
SURINKTOJI LIETUVOS KARIUOMENĖ TRAUKS Į RY
TŲ PUSE, stos kovon su Lietuvos priešininkais ir IŠVADUOS 
MŪSŲ SOSTINE VILNIŲ iš SVETIMŲJŲ RANKŲ. DĖL 
VILNIAUS APGYNIMO MES PADĖSIME VISAS SAVO PA
JĖGAS. MES NEUŽLEISTME BE KOVOS NEI VIENOS 
PĖDOS LIETUVOS ŽEMĖS. Mes šaukiame visus krašto pi
liečius kovon ir mes laimėsime? Kovojame ne dėl svetimų 
žemių užgrobimo, o dėl savo laisvės ir mes tikimės, kad 
mus parems tos tautos, kurioms Tautų laisvės obalsis yra 
ne vien tuščias žodis. MES LAUKIAME, KAD VISAS KRA
ŠTAS, KAIP VIENAS ŽMOGUS SUKILS SAVO TĖVYNĖS 
GINTI. Ginklų mes gausime, turime gauti! To, ką mes 
turime, pradžiai užteks. Mes laukiame, kad Lietuvos pilie
čiai nepasigailės savo turto kariuomenės užlaikymui. Teduo
da, teparduoda kiekvienas ką gali, kas javų, kas arklį, kas 
pinigų, kas avalinės.

ATĖJO SPRENDŽIAMOJI LIETUVOS VALANDA. LIE
TUVOS VYRAI? TRAUKITE Į TAS VIETAS, KUR REN
KASI MŪSŲ KARIUOMENĖS BŪRIAI. Mes turime pa
rodyti, kad mes esame verti, to,k ko mes reikalaujame. Nei 
viena tauta be kovos neatgavo sau laisvės. Visi, kam bran
gi Tėvynė Lietuva, kuriems rūpi, kad Lietuvoj būtų šviesa 
ir gera gyventi, stokime Tėvynės ginti... Kovosime ne su 
Lietuvos darbo žmonėmis; jų reikalai yra mums itin brangūs, 
nes darbo žmonės yra mūsų visuomenės pagrindas... Mes žen
giam drąsiai į kovą su svetimžemiais užgrobikais, kuriuos nu-

TEGYVUOJA PIRMIEJI LIETUVOS KARIUOMENĖS 
PULKAI!
Ministetių pirmininkas, M. ŠLEŽEVIČIUS.
Užsienių reikalų ministerijos valdytojas, A. JANULAITIS. 
Teisingumo ministeris, P. LEONAS.
Vidaus reikalų ministeris, J. VILEIŠIS, 
žemės, ūkio ir valstybės turtų ministeris JUOZAS TŪBELIS. 
Susisiekimo ministerijos vice-ministeris ir tos ministerijos lai

kinasis valdytojas, JONAS ŠIMOLIUNAS.
Maitinimo ir viešųjų darbu ministerijos laikinas valdytojas, 

JUOZAS PAKNYS.
Pramonės ir prekybos ministeris, JONAS ŠIMKUS.
Fin. ministerijos valdytojas, VALDEMARAS ČARNECKIS, 
švietimo minist. pavaduotojas vice-min., J. YČAS.
Krašto apsaugos ministeris, MYKOLAS VELYKIS. 
Ministeris be portfelio gudu reikalais, JUOZAS VORONKO. 
Ministeris. be portfelio, ALEKSANDRAS STULGINSKIS. 
Švietimo minist. M. BIRŽIŠKA.

Kaunas, 1919 m., sausio m. 4 d.

MOBILIZUOJA MERGINAS.
Frau Broener, garsi Vokie

tijos autorė ir delegatė į Stei
giamąjį Seimą, atvyko į Kara
liaučių mobilizuoti moteris ir 
merginas kovai prieš bolševi
kus. Sulyg paskalų Rusijos 
bolševikai einą link Vokietijos 
skaičiuje 1-000.000.

HINDENBURG PRIEŠ RU
SIJOS BOLŠEVIKUS.

Vokietijos karinis vadas pie
nuojąs vadovauti Vokietijos 
liuosnorinei armijai ir veikti 
prieš Rusijos bolševikus Kur
še- Hindenburg ketina apsi
būti Liepojoj.

PRENUMERATOS KAINA:
Tris kartus savaitėje ... .$3.00 
Bostone ir apielinkėje ... .4.00 
Užrubežyje metams.......... 4.25

“DARBININKAS,”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

“ Acceptance for mailing at spe- 
eial rate of postage provided for 
in Section 1103, Act of Oct. 3, 
1917, authorized on July 12,1918.”

Taika turi būti greit 
įvykinta.

REIKALAUJA GREITOS 
TAIKOS.

Amerikos delegatai užsistoja 
už Vokietiją.

Amerikos taikos delegatai 
taikos konferencijoj Paryžiu
je apreiškė, jog yra būtinas 
reikalas pasiskubinti įvykinti 
taiką ir taip-gi išsireiškė prieš 
pavergimą Vokietijos. Ame
rikos delegatai sako, kad ati- 
dėliojant taiką didinasi visur 
netvarka. Vokietijoj darbi) 
nėra, bedarbių pilni miestai, 
visur pilnai agitatorių, kurie 
nuolat šaukia dirbančius dar
bininkus streikan ir kelia mai
štus. Taip Vokietijoj dedasi 
labiausia todėl, kad ji tebėra 
užblokuota, ji negali vesti pir- 
klybos, negali įsigabenti iš 
kitų šalių medžiagos, kad duo
ti darbą dirbtuvėms.- Belgija 
ir Franci ja nenori daleisti Vo
kietijos pramonei prasidėti 
pirm negu jų pradės eiti. O 
Amerika ir Anglija sako iškur 
Vokietija užmokės kontribuci
jas, jei nebus leista jai dirbti, 
jei jos dirbtuvės stovės, žmo
nės bedarbiaus, nebus pirkly- 
bos, tai niekuomet ji neišsi
mokės kontribucijos.

Amerikos delegatai nurodė, 
jog Vokietijai dantys tapo iš
lupti, ji negali sukelti karės 
ir dėl pasaulio labo reikia jai 
duoti progą.

RŪPINAS IŠGELBĖTI.
Jtu sijos bolševikai laiko ka

lėjime amerikoną vardu Kolo- 
matians. Jisai esąs nuteistas 
miriop. Amerikos valdžia rū
pinasi jį išvaduoti. Bolševi
kai reikalauja, kad už tai bū
tų paliuosuotas Amerike Debs 
arba Mooney.

DAUG VAIKŠČIOJA.
Prez. Wilson, plaukdamas 

Europon, labai daug vaikščio
ja ant garlaivio. Pavyzdžiui 
kovo 7 d. prezidentas padarė 
penkias mylias bevaikščioda
mas ant denio šen ir ten. Pra
džioj kelionės daugiausia sil- 
sėjosi, o baigiant kelionę pra
dės užsiimti reikalais, kuriuos 
reikės gvildenti Paryžiuje.

PASIDALYSIĄ.
Vienas Anglijos laikraštis 

skelbia, jog talkininkai suta
rę pasidalyti Vokietijos kari
niu laivynu, kurs dabar yra 
Anglijos priežiūroj. Anglija ir 
Amerika ketina joms kliūsian- 
čius laivus nuskandinti.

SERGA.
Jenning 

Brvan turi sunkias slogas ir 
sunkokai serga. Prez. Wil- 
son nuo George Washington 
laivo pasiuntė jam sąjausmo 
išreiškimą.

SKERDYNĖS BERLINE.
Pereitą saavitę kraujas lie

josi Berlino gatvėse. Valdžios 
kariuomenė slopino sukilusius 
spartakus, kurie norėjo nu
versti valdžią, išvaikyti Stei
giamąjį Seimą ir įvesti bolše
vikišką .'surėdymą. Berline pe
reitą savaitę krito arti 1.000 
žmonių.

KAIP SUŠELPĖ. c
Suv. Valstijų maisto admi

nistracija paskelbė, jog po ka
rės sustojimo iš Amerikos į 
Europą maisto nugabenta 250.- 
000 tonų. . Tas valdžiai atsiė
jo $105.000.000.

“■ “ — I I. x

PASKELBĖ KARĖS STOVĮ.
Ceko-Slovakijoj tapo pa

skelbta karės stovis. Tas pa
daryta dėlto, kad susekta vo- 
k iškai-vengriškas suokalbis.

AIRIAI GRŪMOJA
WILS0NUI.

Airių kovotojai už neprigul- 
veikę mes patys teisingai susitvarkysime savo valstybę, kad \nybę pradėjo atakuoti prez. 

. . - « • ■ •  •   < * •  -  _ .  a » « n i s u • • a •vieni kitų neskriaustume ir visiems būtų gera gyventi. Jei
gu gi mes šioj valandoj apleisime Tėvynę tai mus laukia vėl il- 
sri verffiios ir kančių metai.

Į KOVĄ DĖL TĖVYNĖS LAISVĖS, DĖL TAIKOS IR 
____ ĖS- . 
KLAUSOMA DEMOKRATINGA

Wilsoną. Sako, kad jei tai
kūs konferencija nesuteiks Ai
rijai neprigulmybės, tai Tau
tų Lyga žus. Sako, kad jau 
gan, ilgai mandagiai prašinėjo 
ir maldavo. Girdi atėjo lai
kas veikti. f

NEREIKALAUS NUBAUSTI
Weimare Berlino darbninkų 

delegatai, besitardami su mi- 
nisteriais reikaalvo, kad ex- 
-kaizeris, Hindenburg ir Lu- 
dendorf būtų nubausti. Bet pa
skui atsižadėjo savo reikalavi
mo.

SUGRĮŽO.
Iš IVashingtono sugrįžo Bos

tonan majoras Peters, kur jis 
dalyvavo gubernatorių ir ma
jorų suvažiavime. Peters sa
ko, jog suvažiavimas daug nu
veikęs ir jog darbų ir biznių 
reikalai pagerėsią. Suvažia
vimas darbavosi, kad išdirbus 
pienus darbų. Apie birželio 
mėnesį būsiąs naujas suvažia
vimas gubernatorių., ir-majoru.

mas lietuvių tautos, ir katali-! svetimu raugu, iškovojome tam 
kų tikėjimo ir demokratybės tautinę sąmonę ir lig šiol liko- 
sargyboje, žadino visuomenę me lietuviais, 
stoti į bendrą darbą prie atsta-: 
tymo Lietuvos valstybės krik
ščionių demokratų pamatais. 
Tuo žvilgsniu pereitaisiais me
tais padaryta daug. Sudary
ta plati organizacija — krik
ščionių demokratų partija, 
apėmusi visą Lietuvą ir pri
traukusi prie savęs daugiausia^ 
mūsų žmonių. Krikščionys'- / - Į
demokratai pirmą kartą taip j 
skaitlingai buvo pasirodę gy
venime šiais metais, susirinkę 
į partijos konferenciją Vilniu
je lapkričio mėn. 20 dieną. Ir 
partijos leidžiamų laikraščių 
skaičius yra žymiai padidėjęs. 
Vilniuje partijos leidžiami yra 
šie laikraščiai: “Tėvynės Sar-Į 
gas,” “Ūkininkas,” “Pavasa
ris.”

PADEREWSKI PRAŠO 
TALKOS.

Lenkijos premieras Pade- 
reivski prašo talkininkų para
mos kovoje apie Lvovą. Sa
ko, kad jei ten lenkus ukrai
niečiai sumuš ir atims Lvovą, 
tai lenkai nupulsią dvasioje ir 
valdžios priešiifinkai labiau 
pradėsią veikti.

ATŠAUKĖ STREIKĄ.
Berline tapo atšauktas ge- 

neralis streikas, 
ta ypač dėlto, 
kalavimų 
streikas buvo pavojum miesto 
sveikatingumui ir saugumui.
> -

STREIKAS GREIT PA
SIBAIGSIĄS.

Ime Kaplan, Lawrence su
streikavusių audėjų vadas pa
sakė, jog streikas netrukus 
baigsis — būtent baigsis bėgy
je kokių dviejų savaičių. Sa
kė, kad darbininkai laimėsią.

IŠSIKOVOJO.
New Yorke buvo sustreika

vę laivų liuoduotojai- Reika
lavimai tapo išpildyti. Įvesta 
8 valandų darbo dena ir alges 
pakelta nuo 5 iki 15 nuoš.

SUSEKĖ AIDOBLISTŲ 
LIZDĄ.

Waterbury, Ct. Vietinė po
licija susekė aidoblistų lizdą 
ir suareštavo apie 200 ypatų. 
Konfiskavo dvi skrynias kurs
tančių plakatų.

SUKIRTO PARYŽIŲ.
Chicagos Citv Directory 

skelbia, jog tas miestas gyven
tojų turįs jau virš 3.000.000. 
Tokiu būdu Chicago gyventojų 
skaičium sukirto Paryžių.

X • _______________

PASKELBĖ NEPRIGUL- 
MYBĘ. -

’ Kovo 1 d. Korėja pasisklebė 
neprigulminga. Ji ligšiol bu
vo laikoma Japonijos globoj. 
Korėjoj gyventojų yra arti 3.- 
000.000.

, nors gręse pa
vojus didelis iš Rusijos pusės, 
iš kur ateina pas mus neprašy
tas ir nelaukiamas svečias 
“bolševizmas.” Kad mes gy
ventume savu tautiniu lietu
višku gyvenimu, tai tąją ligą 
— “bolševizmą” — pergalėtu
me ir tautinė mirtis nekliudytų 

! nei vieno mūsų. Greita atei- 
! lis parodys, ar lietuviuose esa
ma stiprios tautinės sąmonės, 
ar jie moka savo gyvenimu gy
vent į. Šių metų nuotikius 
apvainikavo Gruodžio mėn. 8 
dienos, tai gerbiamojo mūsų 
tautiečio Jo Malonybės Vysku
po Jurgio Matulevičiaus Vil
niaus Vyskupijos Sosto apėfiii- 

j mas. Tas kilnios dvasios žmo- 
! gus yra mums tuo brangus, kad 
; jis yra ne tik katalikų vyskupu, 
bet ir mūsų tautietis lietuvis. 

-joui isiųsu.1 Žuvp ju sosuuįiįi^į j0 žodis ištartas į mus skam
ba teisybe ir meile, kurių mes 
senai nesame girdėję. Tat, 
nors susilauktume ir didžiau
sios gyvenimo suirutės, mes vi
suomet galime rasti pas savo 
vyskupą paspirties ir paguo
dos.

Tai šia ką mes pergyvenome 
1918 metais. Duok gi Dieve, 
kad ateinantieji metai suteiktų 
mums ramumą, kad gražiai ga
lėtume gyventi tikrai nepri
klausomoje mūsų brangioje ' 
Lietuvos valstybėje.

Nuo pereitųjų metų gruo-j 
džio mėn. pabaigos prasideda 
Lietuvių Brastoje derybos vo-! 
kiečių su rusais dėl taikos. Ir Į 
taika su Rusija įvyko. Gi spa-i 
lių mėn. pradžioje pradėta da
ryti žygius dėl taikos su są
jungininkais. Tie‘žygiai bu
vo pabaigti tuo tarpu ginklų 
sustabdymu ir revoliucija Vo
kietijoje.

Pasibaigė • vienos valstybės 
prieš kitą kova bet prasidėjo 
dar aršesnių karas savųjų su 
savaisiais, vienos partijos žmo
nių su kitos partijos, tau prie
šingos žmonėmis. Tokį namų 
karą matėme Rusijoje, dabar 
tai pat pastebime Vokietijoje 
ir ryt jis gali prasidėti ir Lie
tuvoje.

Taikai su Rusija įvykus, 
pradėjo grįžti Lietuvon trem
tiniai, kuriuos karo vesulas 
buvo nunešęs į tolimus Rusi
jos. užkampius. Jie tenai iš
vargę, išsiilgę savo tėvynės, 
grįžo atgal savo kraštan, neš
dami su savim, daug gerų norų 
darbuotis savo tėvynei Lietu
vai. Ir ištikro, jie pagrįžę 
stvėrėsi darbo, tik nevienodai 
naudingo. Vieni darbavosi, 
kad Lietuvos vardą iškėlus iri 
jai nepriklausomos valstybės 
teises užtikrinus, kiti gi . at
bulai —> darbavosi ir dar da
bar tebesidarbuoja, kad Lie-i 
tuvą sujungus su Rusijos fede- 
ratyve respublika Tuos pas
taruosius mes vadiname Rusi
joje nukaltu žodžiu “bolševi
kais.” .

Neabejotinai didelės vertės 
yra paskelbimas Lietuvos ne
priklausomybės. Tai buvo 1918 
m. Kovo mėnesį. Lietuvos Ta
ryba tą kilnųjį darbą atliko ir 
išgavo iš Vokietijos valstybės 
to darbo pripažinimą. Savo 
teisėmis naudodamasi, lapkri
čio mėnesį Lietuvos Valstybės 
Taryba sudarė valdžią, paskir
stydama atskiras valdžios ša
kas atskiriems ministeriams.

Mūsų kraštą šiais metais 
atlankė nauja liga, iš Ispanijos 
atkeliavusi, j Beveik visi ją
ja turi persirgti. Kas apsir
gęs nepersišaldo, tas pagįja, 
kas nepasisaugoja, tai gauna 
plaučių uždegimą ir miršta. 
Daug Lietuvoje dėl tos ligos 
pasimirė žmonių. Antroji li
ga atkeliavusi ne taip jau iš-

CIVILIZACIJA ANT PRA
PULTIES KRAŠTO.

, Angį jos premieras Llovd 
George, kalbėdamas sujung
tam darbdavių ir darbininkų 
komitetui, pasakė:

‘ ‘ Civilizacija, jei mes jos ne- 
pasistengsime išgelbėti gali 
griūti bedugnėn ir susidaužy
ti į dulkes. Ji gali būti’ išgel
bėta tik pastatymu teisybės 
virš visoko ir lygia teisybe at- 
sinešant į visas klesas.”

Premieras sakė, kad nedar
bas turi būt prašalintas, darbi
ninkams neturi šmėkšoti ba
das. Persergėjo, kad tas, kas 
Rusijoj dedasi, gali atsitikti, 
ir Vokietijoj ir kitur. Dar 
pasakė, kad anarchija (netvar
ka) maži ausi a naudos neša dar
bininkams, nes kuomet jiems 
išrodo, kad viršų gavo, tai 
tuomet ištikrųjų atsiranda, 
išskiriant saujalę, didžiausia
me varge ir neišbrendamame 
skurde. , /

PERSISKYRIMŲ BILTŲ 
NEPERLEIDO.

Italijos parlamente buvo įneš
tas bilius, kuriuo būtų sutei
kiama persiskyrimai. Bilius 
neperėjo.
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“Laisvė” atsiliepė į mūsų 
užsiminimų, kad reikėtų par
tiesti Lietuvos valdžios atsto
vų kurių dabar yra Paryžiuje. 
Rašo, kad jei atvyktų'atsto
vai nuo visų trijų srovių, tai 
“Keleivis” 1 
ti su delegatu a la Biržiška. 
Mes pasakysime, kad “ Kelei
vis ” greičiau pabučiuotų pa
sikorusio išdaviko Aleksos la
vonų, negu Biržiškų. > 

____ >
Daugelis džiaugiasi nešalta 

žiema. Bet daktarai sako, jog 
šiemet žmonės nepaprastai ser
ga slogomis ir tai to kaltinin
kė esanti žiema- - Kas geriau, 
ar turėti šaltų žiemų ir būti 
liuosu nuo slogų, z ar turėti ne
šalta žiemų ir perkentėti slo
gas.

T
toriai peišlaikė kvotimų. Nor
kus pakinkavo-bolševikams, o 
Mikelsonas, tai tik gyrė Ru
sijos bolševikus, dergė Lietu
vos veikėjus ir tt.

Toks pat protesto mitingas 
>., kur 

kalbėjo Norkus ir Romanaus- 
kas, o pirmininkavo kun. Vir- 
mauskis. Tuomet jau buvo pra
sidėjus ‘ ‘ skandalų ’ ’ istorija. 
Tai nezaležninkų organo ex- 
-redaktorius nesigėdijo dergti 
katalikiį veikėjų tokiose tarp- 
srovinėse prakalbose.

/ • ,

Tai kaip galima darbų dirbtu 
su žmonėmis, kurie nemoka 
kalbėti, nežino nei srovinio 
sugyvenimo abėcėlės. x

Tai-gi tautininkai, kurie tiek 
kalba apie bendrų veikimų, lai 
, išmoksta kalbėti. PA to bus 
galima kalbėti apie bendrus gmnos teisė neprivalo būti ab-

sų narių sutikimų ką-nors nu
tariant čia negali būti kalbos, 
— visų narių vienbalsis nutari
mas plačioje visuomenėje nėra 
galimas daiktas geriausiame 
atvėjuje tėra galimi tik daugu
mos nutarimai; bet ir šičia dau-

veikimus.
Apie socijalistus, po to kaip 

jie pasirodė, nei neminiu, kad 
išmoktų kalbėti. Iš ožio’ dau-' 
giau išgausi pieno, negu iš to- 
kių keleivininkų tarpsrovi- 
niuose susirihkimuose.

• So. Bostonietis.

tų. Jeigu pav. paprastame 
vaikų žaifele nėra galima apsi
eiti be “vyresniųjų,” “vadų” 
“kapitonų” ir tt., tai juo la- 
biaus joki žmonių visuoihenė 
negalės užsilaikyti be tų pa
matinių kliąsių: “vadų” ir 
“žmonių,” “proto” ir “rankų 
darbininkų.” Absoliute ly
gybė by kokioje žmonii} grupė
je būtų stačiai fatalė ir pra
gaištinga.

Tas, prieš kų demokratija 
protestuoja, yra tai dirbtinė

ŽEMĖS KLAUSIMAS 
LIETUVOJ.

K. Pakšto pranešimas apie 
tai, kad Lietuvoje krikščionys 
demokratai žemės klausime 
užėmė kairiausių pozicija ir 
stovi už tai, kad dvarų žemė 
būtų bežemiams ir mažaže
miams išdalinta be jokio atly
ginimo, labai suerzino Ameri
kos lietuvių cicilik’us. Bet 
Lietuvos krikščionys demokra
tai be abejonės nepaisys, kad 
jų būdas žemės klausimų išriš
ti nepatinka Amerikos lietu- 
vių cicilikams.

Būdas, kuriuo Jjetina Lie
tuvos krikščionys demokratai 
išrišti žemės klausimų, nėra 
perradikališkas. A’ra nepaken
čiama socijalė neteisybė, kad 
dvarininkai, šunbajoriai, val
dyti} didžiausius plotus gra
žiausios žemės, o šalę jų varg
tų bežemiai ir mažažemiai. 
Toks dalykų stovis galėjo būti 
tik prie cariškos valdžios. Ne- 
prigulmingoje Lietuvoje to jo
kiu būdu negalės būti. Lie
tuvos valdžia be jokių ceremo
nijų privalo konfiskuoti dva^ 
rus ir perleisti jų žemes žmo
nėms. Dar dėl kitos priežas
ties dvarai turi būt konfiskuo
ti. O tai dėlto, kad Lietuvos 
dvarininkai, bajorgaliai pasi
rodė Lietuvos neprieteliai, net 
išdavikai. Juk pas civilizuo
tas tautas yra priimta taip, jog 
karei kilus priešininko nuosa
vybės konfiskuojamos. Kai 
Amerika stojo karėn, tai tuoj 
konfiskavo vokiečių nuosavy
bes. Lietuvos žydai tūlų lai
kų svyravo, bet galop pakry
po prie neprigulmingos Lietu
vos. Gi Lietuvos ponpalaikiai 
eina prieš Lietuvų, traukia jų 
prie Paliokuos. Taigi tokių 
biaurių judošių netik žemės, 
bet ir visokie kiti turtai turi 
būt konfiskuoti, o jie patys pa
siųsti į Varšuvą.

Dabar galima kelti klausimų 
ar žemė Lietuvoje privalėtų 
būt dykai dalinama žmonėms. 
Mums rodos, jog visai dykai 
nedalinėti. Kodėl nedalinėti 
dykai yra nemažai priežasčių- 
Pirma-todėl, kad Lietuvos val
džia yra su apytuščiu iždu. Jai 
reikės užtraukti paskolų. Jos 
didžiausias turtas bus konfis
kuoti dvarai. Jei jie»dykai 
bus išdalinti, tai valdžia liks 
biėdna, negalės steigti mo
kyklų, tiesti geležinkelių, sta
tyti valdiškų rūmų, knygynų 
ir tt. Toliau, jei žemė būt 
dalinama dykai, tai tūoj kil
tų nepasitenkinimas. Juk 

t kiekvienas, norėtų gautis kuo- 
geriausių žemę. Gi jei nebus 
dykai dalinama, tai už geres
nes žemes bus daugiau imama 
Nepasitenkinimo negalės kilti.

Žinoma, žemė turės būt par
duodama už kopigiausią kainų 
ir ant lengviausių išlygų.

Pranešama, būk bolševikai 
Vilniuje šv. Jono bažnyčių pa
vertė i teatrų, arba teisingiau 
pasakius lėbavimo vietų. Šliu
pas apie tai dagirdęs turbūt 
sakys, kad jo pranašavimai 
pildosi. x S

NETINKA Į BENDRA
< VEIKIMĄ.

Partijos bei srovės gali ben
drai veikti prisitaikydamos 
tam tikrų shtarčių ir prisitai
kydamos mandagumo bei eti
kos. \ Jei viena pusė sutartis 
laikys už “serap of paper” 

k(popergalis), arba nesilaikys 
bent suėjimuose mandagiai, 
tai bendras veikimas negali
mas.

Pas mus nemažai pasigenda
ma bendro veikimo tūluose 
darbuose. Kodėl jo nėra ir 
kas čia kaltas?

Neturiu omenėj čia bent kiek 
nuodugniai tų dalykų gvilden
ti, * bet tik išreikšiu keletu 
minčių tame reikale ir prive
sta keletą faktų.

Bendro, veikimo nėra todėl, 
kad tas jau buvo bandyta ir 
nenusisekė. Pasirodė, kad li
beralai ir “socijalistai” tuose 
dalykuose neišlaikė kvotimų, 
nors jie turėjo progų stoti i 
kvotimus keletą kartų. Pa
sirodė, kad jie net kalbėti ne
moka bendruose susirinkimuo
se, o ką jau kalbėti apie vei
kimų ir sutarčių užlaikymą.

Andai buvo prez. Wilsono 
nuskirta Lietuvių Diena. Rei
kėjo susijungti ir ja pasinau
doti kuogeriausia. So. Bos
tone bene tik geriausia pavy
ko susitarti veikti trims sro
vėms išvien. Po tokio susi
tarimo” buvo sušauktas bend
ras susirinkimas Lietuvių salėj -ganizacijos, 
nustatyti veikimo pienus. Prieš 
tarimąsi kalbėjo atstovai nuo 
trijų srovių. Pirmiausia nuo 
socijalistų prakalbo Bagočius. 
Jis, kaip žinoma, gatavas tai
kintis prie aplinkybių.. Čia 
tą darė, 
brendusiu vyru ir mokančiu 
tikrai atstovauti srovę bendra
me veikime. Išgyrė Centra- 
linį Komitetų,' Smetonų ir k. 
Aiškino, - kad srovės neišveng- 
tinos? Sakė, kad socijalistai 
geriausia šelpiu Lietuvų, nes 
sulyg jų skaičiaus ir jų fondan 
surinktų pinigų atseinų po ke
letu dolerių, tautininkai j sa
vo dėję po keletą dešimtuk, o 
katalikai tik po keletą centų. 
Tikrų jo skaitlinių neatsime
nu, bet maž daug buvo tokios. 
Išeina nuo tautininkų Vitaitis 
pakalbėti. Jisai tuoj Bago- 
čiui per ausį, sakydamas: A, 
kuomet jūs renkate aukas, tai 
šaukiate, kad jūsų fondas be- 
partyviškas, o dabar aukas 
priskaitote tik sau!”

Daug šiandien kalbama, daug 
rašoma apie demokratiją, daug 
taip-gi ir veikiama dėl jos- 
Vardan demokratijos Suvieny
tų Valstijų valdžia buvo Įsto
jus net Į šią didžiulę Europos 
karę... Išrodo, kad demo
kratija būtų labai-labai kuomi 
nors svarbiu.

Taip, demokratija yra daly
kas tikrai didelės svarbos; su 
ja žmonės sudaro sau geresnį, 
laimingesnį gyvenimą. Meilė, 
brolybė-vienybė, laisvė ir ly
gybė.. . — štai kas randasi de- tis yra geresniais 
mokratijoje.

Nors demokratijos obalsiai 
taip iškilmingai šiandien yra 
garsinami, tečiaus gyvenime 
pasirodo, jog jos principai ne 
visų kaip reikiant yra supras
ti — ir ne tiktai pas mus, lie
tuvius, bet ir'pas pačius ame
rikiečius. Labai tad pravar
tu yra šią gadynę turėti aiškų 
supratimą, kas tai yTa “ demo
kratija” ir įsigilinti Į jos pras- 
jnę,—o ypač mums-, lietuviams, 
kurie geidžiame sulaukti tėvy
nės kaipo neprigulmingos val
stybės sutvarkytos demokati- 
jos dėsniais.

Šio „straipsnio tikslu~ir yra 
nors bent kiek pagvildenus tik
rosios demokratijos esybę ir i- 
dealus.*)

Pats žodis “demokratija” 
yra graikiškos kilmės: “de- 
mos” — reiškia žmones-liaudį, 
“kratein”: būti galingu, val

dyti; “kratos” — galybė. e
Vardas “demokratija,” kaip 

jis šiandien yra vartojamas, tu
ri gana plačią ir Įvairią pras
mę. Ir taip ^isai reiškia drau
giją pamatuotą ant lygybės; 
valstiją, kurioje aktualė val
džios galybė randasi žmonėse 
(liaudyje); formą valdžios or- 

kur valstijos vy
resnybė vra pačių žmonii} var
tojama arba tiesioginiu būdrr 
arba per jų išrinktuosius atsto
vus. Bet-gi tas žodis “demokra
tija,” kuomet juomi aptaria
ma yra vien tik išviršutinę

soliutė. Demokratijoje turi 
būti primtas ir pripažintas 
principas: “apribuotos daugu
mos teisės,” ir jei šios taisyk
lės nenorėtų pripažinti koki 
demokratiškoji visuomenė, tai 
jinai pavirstų Į oligarchiją ar- nelygybė sudaryta iš dirbtinių 
ba autokratiją: tuomet toji ab
soliute daugumos teisė suvar
žytų laisvę mintijimo, kalbos 
ir elgimosi mažumoje, ir ma
žuma nustotų savo teisės mė-_, 
ginti atversti daugumą prie 
savo Įsitikrinimų vvartodama 
liuosą kalbą, — spaudą išpa- 
rodymui padarytų socijalių 
klaidų. Galėtų kas pasakyti, 
kad jei jau syki visuomenės 
deeizija yra daugumos padary
ta, tai mažuma turi visuomet 
sutikti su jos (daugumos) nu
tarimais ir priimti juos be jo
kių tolesnių ginčų.. .< Bet šito
kiu mokslu panaikinama vi
suomeninė liuosybė. Tikroje 
demokratijoje negali viešpa- 

Įtauti absoliute valdžia. Kad ir
“žmonių valdžia,” bet jeigu 

' jinai vartotų absoliutę daugu- 
Į mos teisę, pavirstų Į autokra- 
'.tiją, ir būtų tai užtiot kelii} 
I— daugumos autokratija. To- 
j dėl tikroje demokratijoje turi 
i būti priimta “apribuota dau
gumos teisė,” t. y., kad'ma
žuma pasiduodama daugumos 

Į nutarimams turėtų viensyk ir 
į pilną- teisę tuos daugumos nu- 
'taimus liuesai diskusuoti, kri-

PASTABiLŽS.
“Draugo” num. 54 tilpo kun. 

J. Dobužio laiškas. Labai, la
bai indomus. Tarp daugelio 
dalykų^praneša, būk bolševi
kams atsibaladojus ^JTilniun, 
Aleksa, Kapsuko adjutantas, 
nusižudęs. Nusižudę keletas 
kitų bolševikų. Labai išmin- 

pn-

nės oligarchijos, kaip tai yra 
su Transvalio respublika; ar
ba, kaip Atėnų republika, kur 
valdžios vatojimas yra priei
namas tik mažam, aprubežiuo-z 
tam vyriškiij skaičiui.

Mūs gadynės demokratijos 
idėja susidarė iš to supratimo, 
kad visi valstijos piliečiai turi

Į lygią teisę dalyvauti viešuose 
•valstijos reikalų vedime; jinai 
■ remiasi ant to mokslo, kad 
' žmonės, kurių gerovė yra tik
ruoju valdžios uždaviniu, pa- 

; sprendėjais 
kas jų labui yra, negu koki 
vienutė bei vienučių grupė.

Demokratija, kaipo socijalis 
principas, remiasi ant mokslo 
apie esencijalę visų žmonių ly
gybę ir jų lygią vertę, t. y„ ant 
to supratimo paimto iš krik
ščionių mokslo, kad visi žmo
nės yra lygūs prieš Dievų.

Mes ir norime keletu žodžių 
čionai pasakyt i apie demokra-j tikuoti panaudodama kalba ir 
tiją tikroje jos prasmėje, t. v., i spaudą.
ne apie išriršutinę \ aidžios for-j \nfru demokratinės vieny- 
mų, bet apie demokratiją kai- p(-s elementu vra meilė, broliš- 
po tokį socijali principą, kaipo jansmai, - “fratemaliz- 
tokią visuomeninę dvasią. mas.” O todėl visa tai kas

Bet nepasirodė su- valdžios formų, nėra dar tik
roje savo prasmėje vartoja
mas;^ jisai yra greičiau tam 
kad išreiškus typą politikinės 
draugijos, kurioje esencijalė 
valdžios galybė žmonių (liau
dies) yra naudojama. O todėl 
tikroji demokratijos antitezė 
nėta monarchija arba oligar
chija, bet absoliutizmas, t y. 
vienutės arba vienučių grupės 
toks ant žmonių viešpatavimas 
kad jis nėra jokioje atsakomy- 
l>ėje prieš žmones. Demokra
tija gi yia žmonių valdžia, — 
'valdžia, kurių aktualiai varto
ja ir kontroliuoja žmonės — 
nepaisant kokios išvaršutinės 
forinos-jinai būtų. % Vardai gi: 
“monarchija,” ”
republika”

priskaitote tik sau!” Toliau 
pradėjo akėti Bulotų. Galop 
prakalba kun. Kemėšis nuo ka
talikių Apgailestauja, kam 
pirmieji kalbėtojai užveda 
partijinius ginčus, sakė, kad 
čia tafn ne vietaN Čia, sakė 
jis, reikia 'nekišti partijinių 
klausimų, o žiūrėti kaip už* 
manytų darbų pasekmingai 
nuveikti ii* tuomi galėsime 
laimėti antrų Žalgirį.

Matome, kaip čia tautinin
kai ir socijalistai neišlaikė kvo
timų. Nelabai senai So. Bos
tono tautininkai ir socijalistai 
turėjo naujus kvotimus. Buvo 
protesto bos prieš len-

“oligarchija,
— jie tik aptaria 

formų, o ne esencijai} valdžios 
karakteri; demokratija gali 
gyvuoti ir po kiekviena iš mi
nėtų valdžios formų. Apru- 
bežiuota monarchija, kaip tai 
yra Anglijoje, po kuria vals
tijos galybė aktualiai, yra žmo
nių. vartojama per'jų išrink
tuosius atstovus, gali daug tėi- 
singiaus vadinties demokratiš
kąja negu koki republika, kur 
aktualė valdžios galybė remia
si ant finansinės arba politikt-

•) Šis straipsnis yra parašytas 
po intekme perskaitytų tūlų vei- 
kalilių, k. a.:‘“InVėrty and De- 

Hartley Burr Ale-

A

tokią visuomeninę dvasią.
Demokratija tad, tikroje šio ardo meilę ir gerų valių žmo- 

vardo prasmėje, yra tai žmo
nių socijalio susipratimo tam 
tikras laipsnis, ^kur Kiekvieno 
visuomenės nario nuomonė ir 
valia dalyvauja nustatyme vi
suomenės nuomonės ir valios; 
yra tai, jei taip tarsime: “vie
šosios nuomonės viešpatavi
mas.” Dar* aiškesnę demo
kratijos definicijų paduoda 
Hobhouse, anot kmio jinai v- 
ra: “faze socijalio gyvenimo, 
kur bendra visuomenės gerovė 
remiasi ant bendros visuome
nės valios, kurios nustatyme 
dalyvauja kiekvienas jos na
rys.” ‘

Pavyzdžių tokio demokratiš
ko gyvenimo būdo galime rasti 
ir pas pačias pirmutines žmo
nių atfupes, kurios valdėsi su 
pagelba visų narių nuomonės ir 
valios, 
durnas 
miųės 
čiai s. 
ir papročiai negali būti šioss 
gadynės demokratijos pama
tais. Mūs laikų demokratija 
turi darbų su socijalė permai
na; jos tad minties bei valios 
vienuodumo pamatas turi būti 
daugiau racijonalis neg trądici- 
jinis; jos socijalė vienybė tu
ri remties idealu, o ne instin
ktu. Demokratija tad, kaip 
ji mūs laikais suprantama, y- 
ra tai: typas visuomenės kon
trolės kur grupės vienybė yra 
palaikoma ne su pagelba seno
vės padavimų ir papročių, bet 
su pagelba žmonių susipratimo, 
kurš įsako jiems viens į kitą 
meilę ir su praktingu bendru 
tikslu.

Vienybė tat, kuri remiasi 
ant paskutinių pamatų ir bro
liškų jausmų, — kuri neprisi
leidžia dirbtinių skirtumų pa
einančių iš klasių, rasės ir kul
tūros sąlygų, —ir yra tikru 
mūs gadynės demokratijos 
fundamentu.

Prie proto vienybės visuome
nėje, aišku, kad galima pri
eiti tik per liuosą žmonių viens 
su kitu apsimainymą idėjomis 
ir nuomonėmis; tai-gi demokra
tijoje turi viešpatauti laisvė 
minties, žodžio ir spaudos — 
per ką žmonės tegali pasiekti 
proto vienybę, ty., iš įvairių 
nuomonių išsirinkti tikrąją bei

rfese yra nemažiaus pavojinga 
demokratijai kaip ir tas kas 
suvaržo minties, kalbos ir vie
šos nuomonės išreiškimo lais
vę.

Su* “fpaternalizmu” rišasi: 
laisvė ir lygybė- Laisvė ir ly
gybė lošia svarbią rolę demo
kratijoje; jos yra priemonė
mis, su kuriomis nustatoma 
demokratiškoji tvarka visuo
menės gyvenime.

Demokratija nėra tai žings
nis anarchijos linkui, — kaip 
tai, kartais, ”j°s priešų yra 
skelbiama. Jinai nėra taip
gi mokslu bei systemu gryno 
individualizmo, arba absoliu
tės laisvės daryti kas tik kam 
patinka. Ne! Demokratija 
bus tai greičiau toki forma so
cijalės kontrolės, kuri sten
giasi sutaikinti vienutės lais
vę su objektiviais socijalio gy
venimo reikalais. O tas juk 
dar nereiškia išėmimą vienu
tės iš po visuomeninės kontro
lės. ’ O todėl ir demokratijos 
pasekmingumas priklausys nuo 
visuomeninio kiekvieno žmo
gaus susipratimo laipsnio ir 
nuo atjautimo. . visuomeninių 
priedermių; demokratija norė
dama suderinti vienutės lais
vę su objektiviais Visuomenės 
reikalais ir atsišaukia į kiek
vienos vienutės socijalį susi
pratimą ir gerą valią; jinai ne
gali skelbti absoliutės laisvės 
savęs nepragaišindama — nes 
toki laisvė .vestų į anarchiją ir 
atidarytų kelią visokiems iš- 
naudojojams silpnųjų.

Demokratija daugiaus negu 
visos kitos socijalės kontrolės 
formos reikatauja sįocijalizuo- 
tos valioyvienutėįe; o tas pa
rodo, jog jos laisvė — tai bro
lybė.

Kaip laisvė, taip-ir lygybė 
demokratijoje yra ne kuomi 
kitu kaip tik priemonė visuo
meninės kontrolės.

Absoliute lygybė negali ir 
neprivalo rasties žmonių visuo
menėje. Žmonės ne tik ką y- 
ra užgimę su nelygiomis pri
gimtomis dovanomis ir gabu
mais, bet jie taip-gi neiš^eng- 
tinai pasidaro nelygiais delei 
tam tįkrų gyvenimo aplinky
bių. \Visuomeninis gyvenimas 
kaipo tokia negali apsieiti be 
darbo padalinimo, o tas jau ir

socijalės kontrolės.
Kad demokratijos idealai ga

lėtų patapti realiais dalykais, 
kad jie įvyktų, — reikalingas 
yra tam tikras visuomenės iš
auklėjimas. Reikalinga, kad 
žmonės turėtų išdirbę gerą sa
vo valią ir jausmus meilės; 
brolybės, gailaširdiškumo; kad 
kiek-vienas gerai suprastų ir 
atjaustų savo visuomenines 
priedermes. Būtinai reikalin
ga, idant tie asmenįs, kurie 
jaučia savyje palinkimus pa
tapti xtarbininkais ant visuo
meninės dirvos nesipultų prie 
vadovavime pirma gerai prie 
to neprisiruošę; tokie ‘priva
lo pirma pereiti socijalogijos 
mokslo kursą ir pažinti visą 
struktūrą ir idealus demokra
tiškos draugijos ir visuomeni- 

! nius problemus ištirti. O kas 
nėra atsakančiai prisirengęs 
tenesiperša Į “veikėjus,” nes 
toks jo veikimas visuomenei 

; tik blėdies' atnęš ir košės pri- 
į virs.

i Šiaip jau visiems kitiems ge- 
! l iausiąs būdas Įgyti politikinio 
ir socijalio išsilavinimo yra tai 

; viešos dis- 
Bet de-n<us’.i°s viešuose klausimuose- 

Čia bus labai naudingos viso
kios “prakalbos” su debatais, 
laikraščiuose visuomenės klau
simų gvildenimas ir tt.

Mes lietuviai Rusijos biuro
kratizme išauklėti, o ir čia A- 
morikoje demokratijos idealų 
neradę pilnai išsipildžiusiais, 

l negalimo pasigirti mūsų paži
nimu demokratijos dvasios. 
Mums iki gyvam kaului Įgriso 

i Rusijos autokratija ir mes da- 
į bar veržiamės prie naujos ir 
prakilnesnės visuomenės drau
gijos formos daugelis neturėda
mi aiškaus jos supratimo. Lai
kui bėgant, tečiaus, visuome
ninis susipratimas ir pas mus 
padidės, ir mes su didesne su
tartimi vykdinsime prakilnius 
tikros demokratijos idealus.

M. Durys.

visuomeninių skirtumų; o to
dėl jinai pripažįsta kiekvienam 
žmogui galimybę patapti ly
giais socijalės vertės su kitais 
kp ji ištikrųjų stengiasi kiek
vienam suteikti lygią progą pa
rodyti savo visuomeninę vertę; 
bet jinai nesipriešina tam kla
sių skirtumui, kuris paeina iš 
žmogaus padėti} nuopelni} ir 
gabumų. Nė joki socijalės kon
trolės systema negalės ilgiau 
užsilaikyti jei nepripažins pa- 
skirių žmonių nuopelnams vi - 
suomeninės vertės, t. y., jei 
ųepripažins Įgimti} ir Įgytų
skirtingumų tarp vienučių, ir, 
neteiks Įvairių atlyginimų už' tankiai rengiamos 
Įvairius nuopelnus^ ‘___ ....

jinokratija reikalauja, idant vi-! 
j si žmonės būtų taikomi kaipo 
potencijaliai lygios socijalė- 

i vertės ir kad kiekvienam būtų, 
i suteikta lygių progų priparo- i 
dyti savo visuomeninę vertę. 
O tas vėl'porodo, -jog frater- 
nalizmas yra pamatinis demo
kratijos principas. — Yra, tie
sa. judėjimai kiekvienoje de
mokratiškoje šalyje, kurie lin
ksta absoliutūs socijalės lygy
bės ir absoliutės — laisvės lin
kui, — žinomi po vardais: 
“egalitarijanizmo” ir “anar
chizmo,” — bet jie- nereikia 
sumaišyti sų demokratija, — 
jie yra ne' kas kita kaip tik 
klaidingi demokratijos* dvasios 
aiškinimai; bet jie yra pavo
jumi ir' prapulčia demokrati
jai, nes jie abu nepripažįsta

- DAR^UKUOSIM.

Aukavom dėl Tavę, Tėvynė mieloji, 
Ir dar paaukuosi m, Lietuva Brangioji;

Kad tiktai Tave iš vargo ištraukti, 
Nuo laisvės takelio erškėčius išrauti.

•Jei su aukomis laisvės neatgausim, 
Tai po tąm su kardu priešus užkariausim.

Turi būti laisva mūs bočių žemelė 
Brangioji tėvynė, Lietuvos šalelė.

J. J. Mačiulaitis.

L. D. S. Reikalai.
V. - >----------

NEW YORKO IR NEW JER- So. U nion Avė.: Vice-pirm. — 
SEY L. D. S. APSKRIČIO ! A. Grisius, 732 W 19-th St. ir

MARŠRUTO REIKALU.
Nuo kovo 30 iki balandžio
dienai rengiama prakalbų8

maršrutas New Yorko ir Nev 
Jersey valstijose. Kalbėto
jas lankys pažymėtų valstijų 
lietuviškas kolįonijas ir aiš
kins lietuvių darbininkų rei
kalus, taip-gi nurodinės LDS- 
svarbų ir reikšmę.

Pageidaujama, -kad visos L. 
D. S. kuoposr kuotinkamiausia 
prie prakalbų maršruto prisi
rengtų ir, išanksto tarp savęs 
susitarę, nustatytų kiekvienai 
kolioni jai prakalbų vietų ir lai
kų.

Reikia taip prakalbų marš
rutas sutvarkyti, > kad tuo pa
čiu laiku nepasitaikytų dviejų 
prakalbų, kas, žinoma visam 
reikalui pakenktų.

LDS. kuopos malonės tuo
jaus apie prakalbų rengimų 
pasitarti ir savo nutarimus 
praneš šiuo antrašu: A. Kaz- 
las, 85 Prospect St., Newark, 
N. J. arba J. Relutis, 88 War- 
wick St., Newark, N. J.

Prakalbos rengiamos agita
cijos tikslais, mhnoma daug 
naujų narių LDS. pelnyti, tad 
meldžiama visų LDS. kuopų ir 
narių energingai prie to svar
baus darbo prisirengti ir uo
liai mūsų. Sąjungai padirbėti.

New YoTko ir New Jersey 
Lį)S. Apskritys savo gražiais 
ir naudingais mūsų Sąjungai 
darbais lai būna pavyzdžiu'Vi
sai Amerikai.

K. Bajoriunas; Nutarimų Raš
tininkas — M. Zizas, 1825 So. 
Union Avė; Finansų Raštinin
kas — A. Stulginskas, 715 W. 
19-th PI.; Kasiems — A. Bis- 
fis; Kasos Globėjai — A Be- 
naitė ir F. Bartkaitė; Korės- ' 
pondentai — F. Kuprioniš ir 
P. Varakulis.

*
L. D. S. VALDYBOS

ADRESAI. i 

Dvas. Vad.—Kun. F. Kemėšis, 
^634 W. 67-th St., 

Chicago, UI.
Pirm. — F. Virakas, 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pirm.-pagelb. — M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., 

Chicago, III. • , 
Sekr — Jonas E. Karosas, 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — A. F. Kneižis, 
244 W. Broadway, . 

So. Boston, Mass.
Ižd. — Andr. Zaleckas, 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Kasos Globėjai — 
Kun. K. Urbanavičius, 
O. Nevuliutė ir 
J. Bakšys.

Literatiška Komisija — 
*P. Gudas, 
F. Virakas, 
Kun. F. Kemėšis ir 

_ Kun. K. Urbanavičių*. 
Revizijos Komisija — 

Kun. Pr. Juškaitis
M. Veniu

i



X darbininkas į "

i Kas girdėti lietuvią kolonijose !

PHILADELPHIA, PA.
2 d. vasario 1919 m. Tautiš

koj Svetainėj Lietuvos naudai 
dr-jos Šv. JČazim. Karalaičio, 
Šv. Miko! o Arkaniolo, Šv. Izi
doriaus Artojaus, šv. Stanislo
vo K., šv. Cecilijos ir Teatrališ
ko ir Giedorių buvo surengę 
prakalbas.^ Kalbėjo p. L. Ši
mutis. Laike prakalbų auka
vo sekančos ypatos:

.Jieva Žukauskienė .... $10.00 
Petras Mikolainis............. 10-60
Julius Bernotas .................10.00

• Po'$5.00: Adomas Rimdeiko, 
Jonas Rutkauskas, Rokas Mi- 
kolaitis, Jonas Šeris, Povilas 
Kana verskis, Jonas Tila, Ignas 
Jančauskas.

- Pasižadėjo bondsais po $50 
Kazys Plungis ir Kazys Uršu- 
lis. '

Vladas Jodis $3, Br. Jiema- 
iaitė $2-

Po $1.00: A. Noreika, A. Vait- 
kevičia, K. Driža, Pr. Rotkelis,
J. Augutis, V. Regutaškis, J. 
Seledienė, Ad. Fergis, A. So- 
čienė. J. Zaleckiutė, P. Bajo- 
raiti'-nė. J. Laumakis, A. Bū
ras, M. Mazgerius, A. Vaitkie
nė, A. Vargis, J. Radulis, V. 
Krivnskas, J. Buranavičiūs,Zi
karas, K. Majauskas, J. Nor
mali. M. Žemaitis, Agentas, J. 
Radzeviče, J. Vaitkus, F. Ga- 
halis, M. Stavaliutė, P. Šimkai- 
tė, J. Čikutka, Z. Krištaponis,
K. Murza, Z. Juška, St. Mažei
ka. F. Kanaliauskas, St. Driža, 
B. Kersnauskiutė, M. Kunkai- 
'iukū, K. Pauplis, K. Taraška, 
Mačiene, T. Staniukynas, B. 
Kailis, A. Rožulis, P. Cinkus, J. 
Pulokienė, M. Zukienė, A. Ka- 
teivienė, D. Jaronimas, I. Mer
kelis, O. Gaščiunaitė, P. Kve- 
deris, J. Povilaitis, F. Dami- 
naičiutė, J. Gudavičius, S. Pus
kepalis, A. Karalius, J. Limon- 
tas.

Po 50c.: U. Mastaitis, K. Ki
sielius, V. Dravinskiutė, J. Snu- 
kiškis, P. Jankauskas, V. Zu- 
baitis, F. Miklas.

Ant galo A. Misiūnas $2, M. 
Saunora $2, A. Landinskis $2. 

Taip-gi ir smulkių aukų į- 
plaukė, _sykiu tą dieną $191.63. 
Pridėjuc pažadėtus du bondsu 
po $50, tai bus $291.63.
Išlaidų tą dieną padaryta $48. 

Tai-gi lieka nuo prakalbų T. 
Fondui $243.36: Minėta suma 
tuojaus likos priduota T. F. 
skyriaus kasieriui,

Atitaisymas klaidos.

Netikėtai permainyta pavar
dė vedėjo ankščiaus buvusių 
prakalbų. Ne Juozapas Roška, 
ale Juozas Poška. Buvo' vi- 

į saS aprašymas prakalbų “Dar
bininke” No. 20.

k K. Driža.

I

savo originališkumu ir kpie tą 
smirdantį rojų, kurį lietuviai 
jau iš tolo suuodė ir nenori nei 
matyti ir kurį^priešai kardu ir 
ugnim nori suteikti lietuviams; 
gi toliaus kalbant apie lenkų 
norą “globoti” Lietuvą, pri
minė apie mešką, kuri norė
dama ginti žmogų nuo muęės, 
kuri tupėjo jam ant kaktos pa
siėmė kuolą ir rėžė žmogui per 
kaktą. Žinoiūa žmogų užmu
šė.

Taip-gi priminė, kad saugo- 
tumėmės tų Trockių ir Leninų 
saldliežiuvių, kuie randasi mū
sų tarpe Amerikoje, ir kaip 
tai yra svarbu dėl visos Lietu
vos ateities, kad mes dabar 
užsitikėtume tais mūsų vado
vais, kuriuos gerai pažįstame 
ir kuriems tikrai rūpi Lietuvos 
laisvė ir laimė.

Toliaus aiškino kaip tai be
galo yra reikalinga ir svarbu 
organizuoti jaunimą, o ypač 
sugrįžusius kareivius. Nepir- 
mą kartą tenka Patersonie- 
čiams išgirsti p. Stalinio pra
kalbą ir negreit išdils-jo žo
džiai iš klausytojų širdžių.

Po 'kalbėtojo žodžiais išgir
dome mažų mergaičių chorą. 
Ir vėl klebonas atsistojęs pa
pasakojo apie Lietuvišką sky
rių Raudonojo Kryžiaus, kuri 
dabar girdėti yra pienuojama 
steigti „kolonijose Amerikoje, 
ginų ir moterų, kurios tam dar
bui pasidarbuos, pradėjo su 
dideliu entuziazmu visos iš
reikšti norą prisidėti prie to 
prakilnaus darbo. Y'patingai 
gražų Įspūdį padarė mažos 
mergaitės, choristės, kuomet 
jos iki vienai, pakėlė rankutes 
pasižadėdamos taip-gi prisidėt 
darbuotis tuo tikslu.

Chorui sudainavus dar kele- ■ 
tą dainų, užsibaigė programas.

gi ir ant mandalinos. Ypatin
gai gęrai išėjo dainos, taip-gi 
duetas Mato. Veličkos ir M. 
Venckaus, Taip-gi žymi so
listė p-lė Stoliniutė padainavo 
solo. Toliaus M. Velička su
dainavo solo. Dar neblogai 
sudainavo, J. Navickas ir Stra
vinskas. Toliaus sekė eilės, 
deklemacijos ir monologai. Tas 
taip gražus vakaras užbaigta 
su prakalbomis, kurias pasakė 
pora iš Dailės Mylėtojų Choro- 

Korespondentas.

NEW HAVEN, CONN.
Kovo 1 d. A. L. R. K. Mote

rų Sąjungos 33 kuopa surengė 
puikią vakarienę su žaislais. 

.■Vakarienė buvo pobaznytinėj 
(svetainėje. Viskas labai gra- 
į žiai nusisekė. Publikos bu
vo pilna svetainė ir visi buvo 
užganėdinti. Dar ir šiandie 
žmonės kalba apie linksmai 
praleistą laiką. Vakarą ati
darė klebonas kun. V. P. Kar- 
kauskas. Atkalbėjo maldą ir 
pradėjo visi ragauti gardžių 
valgių pagamintų geri) gaspa- 
dinių. Vakaro 
vo panelė M. 
gei-ai žinoma 
kolonijoj.

• vakarienę 
į prakalbų.
i V. P. Karkauskas, varg. J. Sau-J 
i ris ir J. J. Mačiulaitis. Linkė- 
i jo gerų pasekmių sąjungietėms 
I ir ant toliau darbuotis. Taip- 
i gi dar pasakė gražią prakalbą 
i vakaro vedėja p-lė M. Jokubai- 
čiutė. Ji savo kalba nustebi- 

| no visą publiką. Taip pui
kiai kalbėjo apie moterų atei
tį ir apie organizaciją. Pabai
gus'valgyt gardžią vakarienę, 
sąjungietes sustojo į eilę ir su
dainavo lietuvišką dainelę ir 
prasidėjo žaislai. Vargoninin 
kas paskambino ant pijano.

PATERSON, N. J.
Patersono krikščionys-demo- 

kratai'4 kovo nesnaudė, bet 
iškilmingai ir įspūdingai ap
vaikščiojo mūsų garbingo glo
bėjo šventę.

Prisirinko veik pilnutė sve
tainė žmonių. Gerb. mūšų 
klebonas kun. Petraitis, atida
rydamas vakaro programą, 
perskaitė rezoliuciją bei pro
testą prieš svetimų elementų į- 
siveržimą į Lietuvą. Viena 
kopija rezoliucijos pasiųsta 
prez. IVilsonui, kitos dvi į mū
sų valstijos senatorius, o dar 
kitos į distrikto atstovą.

Po tam Vyčių choras sudai
navo Amerikos ir Lietuvos 
himnus ir giesmę į.Šv. Kazi
mierą. Ypatingai jautriai de- 
klemavo mažutė Mieminkiutė 
eiles, kurios gražiai pritiko die
nos reikalams. Kalbėjo mums 
gerai žinomas ir gerb. p. Stak- 
nis, iš Bloomfield’o.

Trumpai kalbėjo apie Šv. 
Kazimiero gyvenimą ir paaiš
kino kodėl lietuviai pasiskyrė 
jį už savo globėją. Toliaus kal
bėjo apie mūsų tėvynės šian
dieninius reikalus ir padėjimą

DU BOIS, PA.

Kovo 4 d., vietinėje Lietu
vių Svetainėje, ant 7:30 vaka
re, prieš skaitlingai susirinku
sią publiką tapo perskaitytos 
angliškai ir lietuviškai išreikš
tos rezoliucijos protestuojan
čios prieš lenkų, bolševikų ir 
vokiečių užgrobimą Lietuvos. 
Po perskaitymo publika buvo 
užklausta ar nėra kas priešin
gas toms rezoliucijoms. Ne
atsiradus nei vieno priešingo, 
buvo balsuota už rezoliucijas. 
Vakaro vedėjui pasakius kas 
pritaria toms rezoliucijoms ir 
nori kacLbūtų visos priimtos 
kaip perskaitytos lai atsistoja, 
tai visa publika iki vienam at
sistojo ir taip pasirodė, kad 
tos rezoliucijos tapo priimtos 
yienbalsiai.
' Po priėmimo ^rezoliucijų, su
giedota Lietuvos ir Amerikos 
himnai, po kurių vietinis kle
bonas, kun. M. J. Urbonas, 
trumpai pakalbėjo apie reikalą 
mūsų protestavimo prieš lenkų 
intrigas ir bolševikų užpuoli
mą ant Lietuvos. Toliaus p. 
A. Kardišauskas sudainayo 
“Verkia naktį, šaukia dieną” 
ir “Kelkit vyrai smarkūs.” 
Abidvi daiui pritiko prie prog- 
ramo ir publika buvo labai už
ganėdinta. Kalbėjo po tam 
dar ir aldermanas J. G.' Bag- 
džiūnas nupiešdamas bolševi
kų reikšmę. Jojo -turininga 
kalba galėjo patenkinti visus, 
išskyras tik keletą subolševi- 
kėjusių gaivalų, kurie vienok 
neišdrįso pakelti balso. Ant 
pabaigos p. K. Vaisieta pasakė 
eiles “Fragmentai Minties” ir 
viskas užsibaigė su Lietuvos 
Himnu.
J

v •

' DuBoisietis.
r

• SCRANTON, PA.
Dailės Mylėtojų Choro Užga

vėnių vakaras tapo parengtas 
kovo 2 d. Dalyvavo' diktokas 
skaitlius jaunimo. / Tapo pa
gaminta puiki vakarienė rū
pesniu p-lių M. JannšaiČiutės, 
Stoliniutės ir Medeiiutės. Mūs 
jaunimas turėjo progą parody
ti savo gabumus. Buvę žai- 
džiami visokie lietuviški žais
lai, ‘ ” ant smuikos,

nas. M. Geru'iutė, B. Sinkevi
čius K. Račkauskas, A. An- 
driuškaitis, B- Gląvickas, P, 
Liubinas, A. Jalinskas, A. 
Mankeiianaj, S. šliora, O. No- 
rusevičienė, P. Česnienė, P. 
Pranaitis, E. Meškeliuniutė, T. 
Šeštavickas, V. Barisas, M. 
Bakšiutė, P. Karoblis, A. Rač
kauskas, J. Levanavičius, K. 
Giedraitis, P. Liubinas, V. A- 

(ranskas, L. Dranginis, J. Kur-

J. Bageckas, 
J. Molis, U.

J- Bieliauskas, 
M. Svikliutė,

A. Mąeiavičius, 
V. Matulaitis,

rų Dr., Labdaringos 4 kp. ir 
T. F. 31 gk. A. a. velionė daug 
pasidarbavo tose draugijose.

P. V.

vedėja Į>u- 
Jokubaičiufe, 

veikėja mūsų 
Bevalgant gardžią 
pasakyta keletas 
Kalbėjo klebonas

WORCESTER, MASS.

j 
i

tinaitis, S. Aleknavičiūtė, J. 
Baltrušaičiutė,
M. Grigaitienė, 
Adomavičiūtė, 
M. Čirvinskas, 
J. Griškiutė,
A. Žibąs, V. Matulaitis, P. 
Skliutas, L. Sviklas, I. Bukau
skas, M. Antanaitis, J. Augus- 
tibavičius, K. Rimkevičius, F. 
Mažalskis, K. Sinkevičius, J.' 
Butanavičius, P. Karalius, V. 
Kvetinskas, P. Lozoraitis, J. 
Bačinskas, K. Vaitkus, F. A- 
leksotas, J. Salotka, M. Dau- 
gininkas, M. 
Morkūnas, A.
Karaliūnienė, 
Šimkienė, V. 
Masilioniukėf 
P. Skardžius-, 
V-
Prakaniutė, 
Ališauskas, 
Lietuvninkas 
te.

Išviso su smulkiais $326.12. 
Bet su visokiomis intrigomis šv. 
Kaz. dienoje surinkta $800.

Valio! Valio! Valio! Worces- 
toriečiai!

Klinavičiutč, 
J akaičiutė, 
J. Rauktis, 
Glaveckas, 
P.
J. T

P. 
M. 
O. 
A.

Stancelaitė, 
Tamulionis, 

Budza, J. Juškevičiūtė, E.
U. Žiogaitė, K. 
A- Giedraitis, K. 
M. Kazakevičiu-

Ned.y kovo 2, buvo didelis 
koncertas surengtas Tautos 
Fondo 30 sk. dėl apvai^ščioji- 
mo Šv. Kazimiero dienos. Sky
riaus pirm. kun.^J. Čaplikas 
kalbėjo apie tikslą šio vakaro. 
Juristas Kazys Češnulis sutei
kė kolonijai naujausias žinias 
kas link Lietuvos neprigulmy- 
bės klausimo. Atsižymėjo 
programe Šv. Kazimiero baž
nytinis choras ir Liet. Orkest
rą.

Laike koncerto šitie tėvy
nainiai aukavo:
Vincas Mažukna ........... $10.00
Juozas Galevičius ......... 1Q.OO
Antanas Sabaliauskas ... 10.00 
Pr. Valentukevičius .. .. 10.Qfc 
Kun. Julius Čaplikas.... 10.00 

Po $5 00: Vladas Rimša, 
Juozas Baltromaitis, Antanas 
Švenčiunas, Jonas Kaulakis, 
Antanas Žaliauskas, Petras 
Karoblis, Jonas Tėtulis, Mag
dė Kulišauskienė, . Marijona 
Konkienė, Juozas Sidaravi
čius, Pranciškus Lukšaitis, 
Jurgis Driginčius.

Po $4-00: Izidorius Bražu- 
lis.

Po $3.00: Konstantas Leke- 
tas, Vincas Vilkauskas, Ig
nas Janulevičius, Uaras Sta- 
sevičius, Pranas Kvetinskas.

Po $2.00: Ona jRumšaitė, 
Kleopas Aimanavičius, Jurgis 
Genevičius, Antanas Kušlys, 
Kaz. Vaitiekas, Antanas Pau- 
liukonis, Jurgis Skrinskas, 
Jonas Vaitkevičius, A. Scesnas, 
Jonas SinTulevičius, Jonas Gri
gas, Kaz. Senkus, Klemensas 
Miklušis, Jurais Ulevičius, 
Juozas Krasinskas, Ant. Na
vickas, Juozas Grigaitis.

Po $1.00: Vincas Arlavieius, 
Feliksas Trunce, Adomas Ka
šėta, Martinas Rudis,' Vin
cas Bačys, B. Česniutė, P. 
Vizbaras, J. Kavelaitis, J. Alv- 
ta, J. Vaitiekūnas, J. Seratke- 
vičius, J. Naujokas, J. Povilai
tis, V. Ginkjus, P. Atkočiū
nas, A. Kaminskienė, P. Ši
lanskas, A. Šūkis, J. Stoškus. 
M. Čižauskienė, St! Freimulas, 
V. Navašinskis, K. Sutkus, M. 
Bražauskiutė, Aranskiutė, J. 
Vaitkūnas, St Dambrfitiskas, 
A Keršis, L. Zurlis, A Virba
las, A. Stadelinskas. Ig. Jukš- 

taip- ta<. O. Geruliui, K. Grigaliu-

Nympha. (
■ _______________________ i

BALTIMORE, MD.

Kelios dienos atgal aplankiau Į 
miestą Baltimorę. Nors ap- Į 
lankiau su liūdnais reikalais,!

, z i 

nes buvau palaidoti savo gi-I 
minaičio, bet ir tokiame padė-1 

Ten Buvęs, jjime būdamas, kaip pama
čiau Baltimorės lietuvių pa
vyzdingą gyvenimą ant širdies 
lengva paisdarė. Daug apie 
tai nekalbėsiu, bet tik trum
pai pasakysiu, kad atsižvel
giant į Baltimorės lietuvius ka
talikus, jų kleboną, bažnyčią ir 
visuomenišką veikimą yra 
smagu pažiūrėti. Ir abejoju, 
kad Amerikoje rasis daug to
kių kolionijų, kaip kad Balti- • 
niore, Md. Lai seka visos 
Amerikos lietuvių kolonijos tą 
pavyzdingą BaltimoTės lietu
vių kolioniją.

PERTH AMBOY, N. J.
New York ir New Jersey E. 

D. S. Apskričio Organizatorius 
J. J. Liudvinaitis su pagelba 
šv. Kazimiero Dr-jos buvo su-, 
rengęs prakalbas vasario 23 d. 
š. m. Dėl suorganizavimo L. 
D. S. kp. kalbėtojas buvo ggrb. 
p. A. J. Stalinis iŠ* Bloomfield, 
N. J. Labai plačiai paaiškino 
apie Liet. Darbininkų Sąjun
gos Org. ir ką šioji organizaci
ja darbininkui žmogui duoda 
ir kaip mes lietuviai turime su
sipažinti su ja. Kvietė visus 
Perth Ambojaus lietuvius ir 
lietuvaites rašytis Į LDS. kp.

Taip-pat nurodinėjo apie Ru
sijos bolševikų žemišką rojų ir 
apie lenkų šunybes.

Buvo atsilankęs p. A. Kaz- 
las iš Neivark, N. J., LDS- Ap
skričio Organizatorius ir atsi
vežė katalikiškų knygų ir ka
lendorių, kurie buvo pardavi
nėjama laike prakalbų. Taip
gi pagelbėjo pardavinėti kny
gas p. Kaziui p-lė V. Mačiuliu- 
tū iš Linden, N. J. Į prakal
bas buvo susirinkęs gana skait
lingas, būrelis, virš 200 žmonių. 
Prisirašė prie Linden, N. J. L. 
D. S. 73 kuopos šios ypatos: J. 
Barčiauskas, V. Baronskiene, 

! L. Šilanskas, K. Maslauskas. 
Aš nusistebėjau, kad iš tiek 
atsilankiusių toks mažas skai
čius suprato svarbą šios orga
nizacijos. Daugiau reikia agi- 
tavi.ios. "

Organizatorius.

SKILVYS 
NE TVARKOJE.

Tada vartok saldainius

PARTOLA

N

A

'__________________ 8

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į ^Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį.............50c.
” tris sykius...........$1.00

“DARBININKAS,”
242 W. Broadtfay, 

South Boston, Mass.

Paieškau savo dėdčš Jono Šil- 
kausko Suvalkų gub., Griškabū
džio parap., Barzdų kaimo. Pir
miau gyveno pas Antaną Judeską 
Montreal, Canada. Meldžiu Mon- 
treal’io lietuvių pranešti man jo 
adresą arba mano jam, nes jis ne
skaito “Darbininko,” o aš būsiu 
dėkingas už pranešimą, aš turiu 
svarbų reikalą. Taip-gi paieškau

.savo draugų ir pažįstamų Katiniš- 
kių kaimo.

Andrius Maksvitis,
Box 347 Millinocket, Me.

U. S.

Gydytoją pavydale saldainių.
PARTOLA yra geriausia 

priemonė, kuri išvalo kraują 
ir visą žmogaus organizmą.

Šita priemonė yra rekomen
duojama visų gydytojų, kuri 
gerai ir pasekmingai veikia.

Labai gardūs ir malonūs sal
dainiai.

PARTOLA yra geriausias' 
draugas vyri), moterų ir vai
kų. ožnoje lietuviškoje šei
mynoje turi rasties Partola. 
Partola rekomenduojasi ir par
siduoda didelėse dėžutėse, ku
ri kaštuoja tiktai 1 dol. Dėl 
didesnio užganėdinimo mes 
.siunčiame 6 dėžutes už 5 dol.

DYKAI
j Graži ir naudinga dovana 
! kožnam prisiuntusiam užsaky
mą ir-pinigus sykiu su tuo pa
garsinimu. Laiškus ir užsaky- i NIS per 25 metų buvimo Wind- 
mus adresuokite

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., Dept- L. 3.

New York, N. Y.
(12)

t

Ponas AUGUSTAS SKLE-

i

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
J. Baltrukoniui. Apie tą pat 

'dalyką rašė kitas korespon
dentas, Todėl Tamstos raš
telio nesunaudosiine.

M. M. Zizui. Atsiprašome, 
kad per kokią tai klaidą Tam
stų pranešimo nepastebėjome 
laiku ir nepagarsinome.

J. Galiauskui. Tamstos pra
nešimas buvo toks ilgas, kad 
manėme, jog straipsnis. x To
dėl atidėjome ant toliaus. Pas
kui pasirodė, jog tai buvo toks 
pranešimas, kuris turėjo bū
ti dešimt sykių-trumpesnis.

NORI NAMĄ?

Namas ant trijų šeimynų par
siduoda už $1600. Kiekvienai 
šeimynai yra po 4 kambarius. 
Namas stovi ant Breivster St.. 
So. Boston, Mass. Norint ge
rą namą pigiai papirkti reika
laukite platesnių žinių pas:

Lietuvos Prekybos B-vė, 
242 W. Brdadivay,

„ So. Boston, Mass.

Ten Buvęs.

WATERBURY, CONN.
Kovo 4 d. buvo parengtas 

Vakaras su prakalbomis T- 
Fondo 40 skyr. Pirmiausia 
Vyčių Choras sudainavo kele
tą tautiški) dainelių po vado
vyste J. V. Kovo- Po to pir
mas kalbėjo M. Zujus, “Vy
čio” Redaktorius. Plačiai aiš
kino apie Lietuvos praeitį ir 
jos politišką nepalaimą. Ant
ras kalbėjo J. Dvileckis, oficie- 
ras sugrįžęs iš kraiuomenėse a- 
pie reikalingumą lietuviam 
siųst pagelbą Į Lietuvą. Pir
miausia, sakė reik suorgani- 
zuot kariuomenės, o antra su
dėt štUkų reikalingų užlaiky
mui Lietuvos valdžios ir mažų 
našlaičių. Aukavo šie: 
Kun. J. Jankauskas ... 
L. Misiūnas ....................

Z. Karalevičia $3, J. V. Šū
kis, J. Tautila ir J. Dapkus po 
$2.

Po $100:, P. Kvietkus, P. 
Drevinskas, K. Sakalauskas, 
A. E. Petrauskaitė, J. Žemai
tis, K Ivanauskas, J. Miklia, 
J. Klimas, A. Jakštys, A. Jan
kauskas, P. Smilgis, J. Šukai- 
tis, O. Staknienė, J. Jaroševi- 
če, K. Malinauskas, P. Keva
las 50c. Viso labo $73.00.,

Tila.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DRAUGIJOS 

SO. ^BOSTON, MASS. 
VALDYBA.

PIRM. — Motiejus Žioba, .
4 Levant St., Dorchester, Mass. 
Telephone: Dorchester 6973-W. 

VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 
248 4-th St., So. Boston, Mass. 

Jul. Savickas,

■

,$10.QO
..10.0b

• CHICAGO, ILL.
A. f A.

Agota Žemaičiutė mirė 27 d. 
vasario 10:30 vakare. Velio
nė paėjo iš Suvalkų g., Seinų 
pav., Lazdijų parap., Dnšni- 
čios kaimo. . Amerikoje išbu
vo 5 metus, buvo 23 metų am- 

< žiaus. Velionė prigulėjo prie 
L. Vyčių 4 kp., Mot Sąj. 3 kp., 
Blaivininkų 41 kp., Apašta
lystės Maldo®, MarijosDukte-

I PROT. RAŠT.
262 Fourth St., Room 7.

II PROT. RAŠT. — V. Gedminas,
292 E St., So. Boston, Mass. 

FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,
210 Silver St., So. Boston, Mass 

KAS. — Andr. Naudžiūnas,
16 Winfield St., S. Boston 

MARŠALKA — Step. Navickas,
181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienj kiekvieno mėne
sio 3 -.30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 16 kovo 
3:30 vai. po pietų.

NEWARK, N. J.

Šv. Rožančiaus Dr-jos Newark, 
N. J. valdybos antrašai.

Pirm. P. Radzevičienė,
175 N. Y. Avė.

Pirm, pagelb. O. Jonikaitienė,
14 Warwick St.

Prot. rašt. J. Verbienė,
90 Wanvick St.

Fin. rašt. B. Vaškevičiutė,
71 Warwick St.

Tžd. M. Arbušauskienė,
Tyler St. '

Kasos glob. 0. Ulevičienė,
256 VValnut St.

Ir
O. Daukšienė, 90 Warwick St.

Susirinkimai 4-tą ketvergą 
kiekvieno mėnesio.

%

sor House, tapo minėto viešbu
čio savininkas nuo Liepos 1-os 
dienos 1918.

Tai-gi šiuomi pranešu vi
siems lietuivams, kad atsira
dus reikalui galėsite pasirinkti 
kopuikiausį kambarį ir para
gauti skanių sveikų valgių. 
Taip-gi galima ir apsigyventi 
visados už pireinama prekę.

WINDSOR HOŪSE '
Savininkas Aug. Sklenis 

Eschange Str., Athol, Mass.

332 Broadivay, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 2101AV.

Paieškau Mokvicų vyrų, Bukitės 
ir josios broliu, kurie paeina iš A- 
geli.škių kaimo. Dabar jie gyve
na Bostone. Jie patįs ar kas ki
tas malonėkite praneti šiuo adre
su :

J. Mačiulaitis,
75 Kast 28 St., Bayonne, N. J.

REIKALAUJU bekertu (ke
pėjų), kurie mokėti) kepti vi
sokią duoną. Atsišaukite tuo- 
jaus per laišką. •

Jonas Wikiris,
138 St. John st., New Haven, Ct.

PARSIDUODA Automobi
lius studebaker 1918, 7 sėdy
nių už $500. Kreipkitės: 549 
Seventh St., So. Boston, Mass.

______________ /

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI.

BOSTON, MASS. '
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas, 

81 Mercer St, So. Boston, Mass.
PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas, 

104 Market St, Brighton, Mass.
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas. 

128 Heath St, Roibury, Mass.
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 
• 244 D Street So- Boston, Mass.

MARŠALKA — Justinas Tuleikis,
130 Bovven St, So. Boston, Mass.

D. L. K. Keistučio Draugija Boaton. 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas antya nedėldienj kiekvieno mėne
sio 2-r$ vai. po< pietų po No. 164 Ha- 
nover St, Boston, Mass. Malonėkite 
visi ateiti ir daugiaus nauju nariu su 
savim atsivesti.

No. 10—R

Sulaikyk influen
zos plėtojimąsi

Vartojant 5 gramų Argo-Phos- 
phate Plyfckeles. Jie yra atbuda- 
vojimo gyduolė kuris atbudavoja 
visas nusilpnėjusias ir nuvargusias 
padėjinius. Parduoda ją visos ap- 
tiekos arba galima gauti per pae- 
tą nuo Argo Laboratories, Malden, 
Mass. -

Paieškau savo giminaičių Vinco 
ir Tado Staškių, Kauno gub., 
Šiaulių pav., Joniškio miesto. Gir
dėjau kad gyvena apie Chicagą, 
bet neturim adreso. Tai-gi jie pa
tįs ar kas kitas praneškite.

Izidorius Brazulis,
14 Bradley St., AVorcester, Mass.

-------------------------------------------4-

Paieškau' savo brolio Antano 
Degučiuko Suvalkų gub., Starapo- 
lės pav., Kozlovo Rūdos kaimo ir 
pusbrolio Motiejaus Pusbroto tos 
pačios gub., kbimo Milotošavo. 
Taip-gi giminių ir pažįstamų mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

Magdė Degučiutė,
Box 140, Westfield, Mass.

Paieškau savo dėdės Jurgio Zal- 
biaus Kauno gub., Raseinių pav., 
Pašiles parap., Paknupelkių kai
mo. Girdėjau, kad gyvena Chica- 
goje. Jei kas žinote arba jis pats 
meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Antanas Zalbis,
5437 Kiston St., Pittsburg, Pa.

Misijoms
Pasipirkto iš “Darbinin

ko” Knygyno šventųjų paveik
slų ir kitokių religiškų daiktų 
misijoms. v

LIETUVIŠKOS NOTOS
visiems instrumentams ir dai
navimui 8 lekcijos notij išsimo
kinimui be mokytojo. Naujos 
dainos ant 4 balsų knyga $1.50 
parduodu už. $1.00, tuzinais

Ximant už pusę prekės.

G. A. BARONAS,
P. O. Box 501, 

„ McKees Rocks, Pa.

M ADOMAS A KARAT.IAUSKAS, SEKANČIAI RAiAU.
Až labai sirgnu per 3 metus, nuslabnėje* pilvelis buto. Dispepsija, 

pevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstų, nervų ir abelnaa spė
kų nustosimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos. nesigailėjau visoje Amerikoj ir ui rnbettų, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų. Bitterlo, Kraujo valyto
jo, Nervą tona. Inkstu ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė Stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu- 
maliųmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas Iš
nyko po užmušimui visų Ilgų. Bėglu 8 mėnesių išgerdavau kas savai
tė po buteli Sąlutnras. Biteria, ir po 8 mėn. savo paveiksle pemaflan 
tokį skirtumu kaip tarp dienos ir-naktles. Dabar jaudino* smagiai ir 
esu linksmas ir 1000 sykių dėkavoju Sa! ataras myllstų geradėjul ir lin
kiu visiems savo draugams ir paĄsfsmiems su tokiais atsitikimais pa
tariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaraa:

JALUTARAS, CHEMICAL INSTITUTipN, J. Baltrtnaa, Prot ]



Vietines žinios. Spaudos platintojams
MISIJOS.

Šv. Petro par., So. Bostone 
nuo 16 d. kovo (sekm.) iki 23 
kovo (sekm.). Prasidės per 
II Mišias užsibaigs kito sek
madienio vakare. Misijas duos 
Tėvas Alphonsas Maria iš Pa- 
sijonistu Kongregacijos. Už- 
kviečia visus

Kun. K. Urbanavyčius, 
Klebonas.

Jonas K. Miliauskas iš Bro
oklyn, N. Y. lietuvių karinin
kų organizavimo reikalais bu
vo atvažiavęs į Bostoną suba
toje,' koyo 8 dieną. “Darbi
ninko” Redakcijoje buvo tuo 
klausimu paistarimas, kuria
me dalyvavo keletas lietuvių 
karininkų ir padaryta tam tik
ri nutarimai. < *

vf
f

pranešimas.
--------- —■ —

t

f

JAUNIMUI PRAKALBOS.

Vyčių' organizacijos organo 
‘ ‘ Vyčio ’ ’ Redaktorius p. Matas 
Zujus atvažiavo jaunimo orga-' 
nizaėijos reikalais į Bostoną 
subatoje, kovo 8 dieną. Cam
bridge, Mass. Vyčiams p. Zujus 
kalbėjo nedėlioję, kovo 9 die
ną, tą pačių dieną kalbėjo Law- 
rence, Mass.

So. Bostono Lietuvos Vyčių 
17 kuopa rengia prakalbas p. 
M- Zujui panedėlyj, kovo 10 
dienų Šv. Petro svetainėje.

So. Bostono lietuvirj jauni
mas ir visi kas indomauja A- 
merikos lietuviškos jaunuome
nės judėjimu kviečiami į pra
kalbas atsilankyti. Daug nau
jų, ir indomių dalykų kiekvie
nas į prakalbas atsilankęs ga
lės patirti.

Prakalbų pradžia 7:30 vai. 
vakare.

i CAMBRIDGE, MASS.

Utarninke, kovo 11 d. 7:30 
vai. vakare bažnytinėje salėje 
Įvyks LDS. 8 kp. svarbus susi
rinkimas.

Į šį susirinkimą kviečiame 
visus narius ateiti ir, taip-pat 
atsiveskite bent po vieną nau- 
j?-

LDS. 8 Kp. Valdyba.

Nedėlioję, kąvo 9 d. buvo 
prakalbos Šv. Kazimiero R. K. 
Draugijos. Kalbėjo gerb. kun. 
K. Urbanavyčius ir A. F. Knei
žis. Vedėju buvo draugijos 
pirmininkas p. P. Petraufekas. 
Prakalbos visais atžvilgiais 
buvo geros ir naudingos. Su
rinkta aukų Lietuvos reika
lams $139.11.

Tą pačią dieną buvo draugi
jos susirinkimas ir mišios šv.

Reporteris.

LIETUVIŲ MILITARIO 
KLIUBO NARIŲ 

DOMAI.
Lietuvių Militario Kliubo su

sirinkimas bus ketverge, kovo 
13 dieną Kniglits of Columbus 
svetainėje 529a Broadway gre
ta Municipal Buildingo So. 
Bostone. Susirinkimas prasi
dės lygiai 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai yra kviečiami būti
nai atsilankyti. Naujiems na
riams gera progo prie kliubo 
prisidėti.

PASITARIMAS.
Subatoje, kovo 8 dieną “Dar

bininko” Redakcijos kamba
riuose buvo lietuvių kareivių 
organizavimo reikalais pasita
rimas, kuriame dalyvavo pp. 
Matas Zujus iš Chicagos, Jonas 
K. Milius iš Brooklyn, N. Y., 
Bostoniečiai Jonas J. Roma
nas, Vladas Paulauskas, Jonas 
E. Karosas ir kiti.

Lietuvių kareivių organiza
vimas Amerikoje pripažinta 
būtinai reikalinga dalyku ir iš
pešta pageidavimas, kad Ame
rikos lietuviai su tuo svarbiu 
darbu kaip galima greičiau pa
siskubintų ir suteiktų Lietuvai 
reikalingą pagelbą apsiginti 
nuo užpuolikų lenkų ir rusi) 
bolševikų. Ir bendrai su Lie
tuvos piliečiais iškovoti Lietu
vai laisvę.

Tuo reikalu išneštos rezoliu
cijos pasiųsta Tarybų Pildamą- 
jam Komitetui AVashingtone.
►---------------

Kun. S. E. Kolesinskas iš E. 
St. Louis, III. lankėsi “Darbi
ninko” Redakcijoje pėtnyčio- 
je, kovo 7 dieną. Gerb. sve
čias sakė, kad “Darbininkas” 
tinkamiausias laikraštis Ame
rikos lietuviams. Kun. S. E. 
Kolesinskas Bostone viešėjo 
keletą dienų. Be to svečias 
stebėjosi labai, kad šiose apie- 
linkėse tiek daug bedarbių 
randasi. Ulinois valstijoj, sa
ko, bedarbių visai nėra.

So. Bostono ‘ ‘ sandariečius ’ ’ 
iš Lietuvių Svetainės lietuviš
ki socijalistai “mandagiai” iš
prašė lauk. Dabar ‘ ‘ sandarie- 
čiai”pasisamdė sau kambarius 
prie Broadvės. Pirmiaus bū
davo “sandariečiai” socijalis
tams vis pataikavo, bet kaip 
tik socijalistai Lietuvių Sve
tainę užvaldė, tai “ sandarie- 
čiams” vietos tuojaus ir pri
trūko. “Draugiškai” atsi
mokėjo. . x

Laivas “Vedic” atplaukė 
Bostono uostan su 2292 karei
viais iš Prancūzijos. Pėtny- 
čioje, kovo 7 dieną kareivius 
išsodinta nuo laivo ir juos vi
sus nugabeno į Camp Devens, 
kur bus laikomi iki paliuosavK 
mo ir kareiviškos famystos.

SKAITYK!
Ar skaitai gerą laikraštį?! — O gal 

koksai šlamštas, kurs Tave mulkina 
ir išnaudojąs kvatoja, lanko Tavo šva
rius namelius? — Nebūk be gero rim
to ’ laikraščio! Žmogus kuris suvisai 
neskaito, arba laiko blogus raštus, 
šmeižimus, lyginasi aklam, arba tam, 
kuris tyčia sau užsipila akis, kad ne
matyti teisybės.

• ***•**«*
1. “DRAUGAS” — Sužinosi viskų, 

ateina kasdien, metams atsieina $5.00; 
pusei metų $3.00. Adresas:

“DRAUGAS,”
1800 W. 46.th St., Chicago, III.

*•**•••*•
2. “DARBININKAS” — Geriausias 

darbininkų laikraštis. Eina tris kar
tus j savaitę. Metams $3.00, pusei me
tų $1.50. Adresas:

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

3. “GARSAS” — Savaitraštis. Me
tams $2.00; pusei metŲ $1.00. Adre
sas:

456
“GARSAS,”

Grand St., Brooklyn, N. Y.
«***•**•«

“MOTERŲ DIRVA” — Tai mote-5.
rims skiriamas mėnesinis laikraštis, be 
kurio nei viena negali apsieiti. Me
tams tiktai $1.00. Adresas:

“MOTEfiŲ DIRVA,”
3261 So. Halsted St., Chicago, TU.

• ****••*•
5. “VYTIS” — Puikus Jaunimo laik

raštis. Metams $2.00. Adresas:
x “VYT/S,”

3261 So. Halsted St.,

6. “EŽYS”
>Atrėplioja iš 
Jokiu pavoju
Metams $1.00.

Chicago, Hl. 
*••••••*

— Prijuokina iki ašarų. 
Anglijos nepaisydamas 
delei tolimos kelionės. 
Jo buveinė:
“EŽYS,”

281 Eglinton St., Glasogv S.S. Scotland.
• ••••••••

7. “IŠEIVIŲ DRAUGAS” — AngU- 
Jos lietuvių laikraštis. Metams $2.00. 
Adresas:

“IŠEIVIŲ DRAUGAS,”
281 Eglinton St., Glasgouo S. S. Scotland

8. “TAUTOS RYTAS” — Pilnųjų 
Blaivininkų mėnesinis laikraštis. Me
tams $1.00. Adresas: X

“TAUTOS RYTAS,”
tįį W. Broadvay, So. Boston, Mass.

• ••*••••*
9. “ŽVAIGŽDE” — Savaitinis 

raštls. Metams $2.00. Adresas:
“ŽVAIGŽDE,”

3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.
• ••••••••

10. “MOKSLEIVIS” — A. Liet. R.
K. Moksleivių organas. Kainuoja $1.50 
metams. Adresas:
244 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

• ••••••••

11. “ŠVIESA” — Mėnraštis. Metams
60c. Adresas: ■<

“šviesa;*
46 Congress Are., TVaterbury, Conn.

Įnik-

Tinkamos knygelės platinimui laike Katalikų Spaudos 
Savaitės ir abelnai visuose su rengtuose vakaruose.
BAŽNYČIA IR MOKSLAS. Faktiški išrodymai, kad be

dieviai meluoja, sakydami būk Katalikų Bažny
čia persekiojus bei kankinus mokslo vyrus; išro
dymai, kad Bažnyčia daug prisidėjo prie mokslo 
pakėlimo ir kad bedieviai yra tamsos garbintojai, 
mokslo trukdytojai ir mokslo vyrų kankintojai. 
Parašė V. Stasevičia. Kaina................../.............

EILĖS IR DAINOS. Parašė ir išleido Joana Tamošaus- 
kaitė (Lakštutė). Knygelė 64 pusi., ant gražios 
popieros. Kewanee, UI. Kaina...........................

JĖZUS KRISTUS švč. Sakramente yra tikinčiųjų pavyz-.. 
džiu ir mokytoju. Apmąstymai tikintiesiems. Pa
rašyta pagal Jo Malonybės Vyskupo Dr. J. Palca
ro. Vertė kun. Pr. Meškauskas. Kiekvienas lietu
vis katalikas privalo šią knygą turėti savo namuo
se. Pusi. 216. Kaina .........................................
Drūtais drobės apdarais......................................

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Para
šė kun. T. Žilinskas. Joje aiškiausia išdėstyta vi
sokių niekšų darbai ir taip-pat nušviečiama Kata- 
likų Bažnyčos tvarka. Gražiuose apdaruose kai
na .. .1 ..................................................................

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS. Parašė 
Uosis. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mūsų 
srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti. 
Patartina visiems ją perskaityti. Pusi. 32. Kaina 

PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ. Tai naujoviškiausia “Dar
bininko” išleista knygelė, kuri tinka ir katali
kams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebuvo 
išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą, kuri tik
tų ir katalikams ir socijalistams. Dailiai išleis
ta, ant brangios popieros ir kaštuoja tik.............

SODŽIONIŲ TEOLOGIJA. Parašė J. Gerutis. Gražiausia 
lietuviška kalba šioje knygoje išdėstytas visas Ka
taliku Teologijos mokslas. Pusi. 285, kaina ....$1.00 

ŠIAPUS IR ANAPUSĖ GRABO. Parašė J. Gerutis. She
nandoah, Pa., pusi. 210. Kaina..............................

VAIZDELIAI: 1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno lai
kraščio pradžia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudo
nas kaklaryšis, 5) Gyvenimo pasaka, 6) Litera
tas. Parašė J. Ęmitas. Puslapių 48. Kaina ....

Visas šias knygas galima gauti GDarbininko” Knygyne.

l

t

•v

So. Boston, Mass. Vyčių 17 
kuopos susirinkimas, kuriame 
dalyvaus “Vyčio ” Redakto
rius p- M. Zujus įvyks kovo 10 
dieną Šv. Petro parapijos sve
tainėje. Kam rūpi Lietuvos 
Vyčių reikalai nepamirškite į 
šį svarbų susirinkimą atsilan
kyti. Susirinkimo pradžia 7:30 
vai. vakare. - .

IR GROSERNĖ
SO. BOSTONE.

Krautuvė randasi lietuvių ir len
kų apgyventoj vietoj. Biznis la
bai gerai išdirbtas. Parsiduoda la
bai pigiai. Savininkas perka fer
mą ir turi apleisti mięstą. Kreipki
tės tuojau pas:

A. J. KUPSTIS,

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

DARBAIS 
KREIPKITĖS 

Į 
“DARBININKĄ.”

.60

.85

Dideles Ristynes
t

SEREDOS VAKARE,
12 D. KOVO (MARCH), 1919,

Z>T. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Py ąrr.: mn valanHnf 
NooS iki 3 popiet. NooTikISPtea

SOS BRO ADV AT Cor. G ST 30. BOSTON.
TAI aus. K

Papuošk savo namus!
Kiekvienas katalikas privalo papuošti savo namus Šven

tųjų paveikslais.
“Darbininko” knygyne galime gauti įvairių Šventųjų pa- 

veikslų ir už pigią kainą.
Mes parduodame po 15c., 25c., 35c., 50 centų ir augščiaus.
Užsisakydamas rašyk kokių nori spalvuotų ar juodu. 
Agentams duodame didžiausią nuolaidą.

Beto galima gauti visokiu pastatomų KRYŽELIŲ nuo 25c. 
ir aukščiaus.

Mes turime pastatomų ir pakabinamų kryželių, kurie nak- 
tvje tamsiame kambaryje aiškiai matomi ir parsiduoda po 
$1.00.

Turime visokių rožančių, škaplierių ir kitokių religiš
kų daiktų.

Didžiausiame pasirinkime maldaknygių: "Pulkim ant Ke
lių” — kaina $1.50, $1-85, $2.00, $2.50 ir 3.50; “Aniolas Sar
gas” — kaina 65c., 85c., $1.00, $1.25 ir $1.50; “Aukso Alto
rius” po $1.75 iT kitokių.

Laiškams rašyti popierų ir konvertų (bakseliais) Įklijuo
tų ir be linijų — po 25c., 35c., 50c. ir 75c.

Galima gauti paišelių,, plunksnų, juodylo ir kitokių rašy
mui reikalingų daiktų. Geriausios išdirbystės Fontaninių 
Plunksnų! Pamėgink rašytLsu fontanine plunksna, o pama
tysi, kad nenorėsi skirtis. Raštas su fontanine plunksna ra
šytas visai kitaip atrodo, negu su paprasta plunksna.

Jeigu nori, kad raštas atrodyti) gerai — vartok geriau
sios išdirbystės plunksną “Moore.”

Galima gauti “Darbininke.” Jų kaina: $2.50, $3.00, $3.50, 
$4 00, $4.50: $5.00 ir aukščiaus.

< Jeigu nepatiks, už 10 dienų sugrąžink mums, o mes grą
žinsime pinigus.

Pinigus su užsakymu siųsk:
“DARBININKAS,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“DARBININKAS”
DIENRAŠČIU.

Jeigu norit gauti “Darbinin
ką” kasdieną — pasidarbuoki
te. Gaukite bent po vieną nau- ’ 
ją skaitytoją.

DYKAI
t

2000 KALENDORIŲ
IR

3000 KATALIOGŲ }
/ ■ .

Dideli, su šventėmis, gražūs kalendoriai ir PI
GIŲ J^AMĮįjr FARMŲ Kataliogai yra užsilikusių 
neišdalintų. Todėl, kurie esate reikalingi gražaus 
ir atsakančio kalendoriaus malonėkite užeiti ir pasi
imti DYKAI iš mūsų.

LITHUANIAN AGENCY
A. Ivaszkevicz, Mgr.

315 Broadway, So. Boston, Mass.

I8

Joe Shimkus.

LIETUVIŲ SALĖJ,
Kamp. E ir Silver sts., So. Boston.

Pradžia 8:15 vai. vakare.
Perslims JOE SHIMKUS su NICK 

LANGER; JOE PORELLI su BILLY 
ELIAS; ir dar viena pora. Viso im
sis tris poros.

Tikietus pirkite iš kalno.
Rengėjai.

.10

.10

.50

.50 1
*^ i

Lietuvis Dantistas i

DR. M. V. CASPER
(Dr. M. V. Kasparavičius) ; 

425 BR0ADWAY,
South Boston, Mass. ;
Tel. So. Boston. 27. j

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte ] 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.'

Tel. Jamaiea 1831—W. 
Cambridge 1235—J. 

RUSAS DAKTARAS '
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

ir nuo 7:30 iki 8:30 vaL va
karais, nedaliomis nuo 12 iki 
1 vai. po pietų.

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaiea Plain, Mass.

NedSHom!*’ 
nno 10 ▼*!, ryt* 
Iki 4 vai. vakar®.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

GREIT IŠEIS IŠ SPAUDOS NAUJAS 

TEATRALIŠKAS VEIKALAS

Meiles Paslaptybes
Drama 5-se veiksmuose, 6-šiuose atidengimuose.

Parašė ir savo lėšomis leidžia J. V. BALTRUKONIS. 
Šis veikalas labai tinka perstatymui.

Kaina 45 centai.

Užsakymus siųskite dabar, nes leidžiu tik aprubežiuotą 
skaitlių ir gali pritrukti. Su užsakymais siųskite ir pinigus.

J. V. BALTRUKONIS,

142 Tappan Street, Kearny, N. J.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.I 

Valandos
nno 9 vai. ryt*
iki 8 vai. vakar®.

Dantis išbraukiami irpripil-j 
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.;

Draugijos Temykit!

TEL. BACK BAY 4200

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuūisebai 

Ofiso valandos:
Ryt ds iki 9 vai.

Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.
Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 

vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiųskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,

16 Pleasant Str., Lawrence, Mass.

rJ

Dr. J. E. SCHEEHLE
praneša apie savo sugrįži

mą iš tarnystos ant Suvieny
tų Valstijų kariško laivyno 
ir atidaro savo ofisą po nu
meriu

1504 Christian Street, 
Philadelphia, Pa.

Bell Phone Dickinhon 960.
Norintieji gauti greitą pa

tarnavimą šaukite pirm 10 
vai. iš ryto.

Ofiso valandas:
Nuo 1 iki 2 po pietų ir 

nuo 6:30 iki 8 vai. vakare.
Pirmą utarninką kiekvieno 

mėnesio vakare uždaryta.
Nedaliomis uždaryta, iš

skyrus padarytą sutartį. 

-—I---------------------

Sergantieji vyrai ir moterys! į
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs Ę 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant !& 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu Įg 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vų ir visokių ligų, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išezaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandieha dy
kai.

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei tūri reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
pasitark su manim.

NEGAIŠINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta'gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu.' Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu - reikalauji pagelbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

DR. GIBBS 
užimantis vietą 
DR. KENEALY

Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety 
Teatro. BOSTON, MASS.

Ofiso valandos Nedėldieniais ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.

I

į

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno* Šydo vi«okla« lies.
1-3 P. M. 7-8 P.M. Priskiria Akinta*.

419 Boylston St„ Boston, Mass.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jefferson s
9-11 RYTI NEWAHK. N. J.
2-4 po rietu Telefoną®
e-S vakare Market

padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

Kad būt gražiu
Vartok tą mostj. Ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ Ir
galina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tes 75c. ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierini dolerį arba stampomis.

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Box 772, Waterbury, Ct.

Bell Phone Dickinma 3995 M

Dr. Ignotas Stankus I 

1210 S. Broad SL, PMaddpbia, Pa.
Li*turi» Dakaras ir Chirurgas.

Ofiso Valandas; -v.
Nuo 9 rito iki S po pietų 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.
N«d.Bomi. iki 4 oopMta. •

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Defmaftm rnl»ik* plauko įlinki

mu. pražilina pleiakanas. niežėjimą 
odoa salvoa, aušina plaukus priduoda 
ma lems reikalinga manta.

Dermafuga padarys kad JusS pan
kai bus fa Ima ivetaus ir skaistus.

» Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis
kanos iinyks mt visados ir plauksi 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač- 
ta sdvia dykai išbandymui sampala.

Prisiųskite 10 e. įtampomis persiun 
tino lėžu. gausi ifbandymui dežiute 
Dermafuros ir broUura.

ARGU. SPECIALT1ES CO.
BOX 37. PHILADELPHIA. PA.

r . - . _ ' ■ — N..... ■ J*.*r>r.^. .<_ž~ £
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