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Žinios iš LietuvosDarbo partijos programas

Iš Rymo

Pašventinimas Naujų Vargonų

Mieste apskelbta karo stovis. 
Vaikščioti galima tik iki 10 
vai. vak.

PATARIA APSIGYNIMO 
SUSIVIENIJIMĄ.

Čeko-Slovakijos karės minis- 
teris Klofak pasakė, kad čeko- 
-slovakų respublika turi pada
ryti apsigynimo susivienijimą 
su Lenkija, Rumunija ir Jugo
slavija. Tuomi, sakė, būsiąs 
padarytas bendras frontas 
prieš vokiečius.

Kiekvieną kartą gązdino 
žmones nušauti, nudurti, bet 
nešaudavo tiesiog į žmogų, tik 
augštyn, arba į žemę.

Ražiškiuos abu kartu nieko 
nepelnė. Gyventojai šiek tiek 
įsidrąsinę, atrakdavo arba sta
čiai atimdavo.

Paskui šie pėstieji nuėjo į pa- 
gelžkelį pamosikavo ranka, 
kad sustotų traukinys, įlipo 
ir nuvažiavo Mauručių link.

,(Iš “Tiesos Kardas”)

“Taksuoti žemę, bet ne pa
taisymus ir įrengimą prie tos 
žemės.

MALONIOS NAUJIENOS.
A. Viskontas iš Rymo pra 

neša:

sion.
Lithuanian Liberty Guards.” 

“Also
Congratuiations and most 

heartv wishes from all Lithua- 
nians of Town of Lake of 
Chicago. Viscont, Chairman-

Executive Committee
Vinikas, žilius, Bielskis.”

kuriuos lanko 225 žmo- 
35 dar nėra vietos. Į 
ateina jaunimas 12-14 
norėdamas apsišviesti, 

kad ir kituose mies-

Rumunijos armija, sumuši- 
nėdama Vengrijos bolševikų 
jėgas, artinasi prie Budapeš
to.

JEZNO APYLINKĖJ.
Bolševikai perėjo jau nusta

tytąją ribą. 7-II jau atvyko į 
Stakliškį o 9-H jau buvo Jezne. 
Iš Jezno 10-n apie 9 valandą 
iš ryto atvažiavo pora bolševi
kų į Kaz. Steikūno dvarą, ku
ris yrą 5-me verste važiuojant 
plentu nuo Jezno į Kauną. Čio
nai apžiūrėjo visus 
Po to šeimininkas pasikvietė 
prie savęs pavaišinti. Tiedu 
bolševikai buvo žydeliai. Iš 
kalbos pastebėjo, kad jie no- 

1 ri eiti per Nemuną paimti Prie- 
_nų ir Kauno. (Dabar bolševi-

nas sulyg teisingumo tuojau ir 
ant visados, auklėjant koope
raciją ir panaikinant tarpinin
kus ir pasipelnyto jus išdirbant 
ir išskirstant įvairius išdirbi
nius..

TAIKINSIS BE ITALIJOS.
Iki gegužio 1 d. visi Vokieti

jos taikos delegacijos nariai 
jau bus Versaliuose ir galės 
pradėti tartis apie taiką. Jei 
iki to laiko Italijos taikos de
legaciją nesugrįš, tai taikos 
derybos bus vedamos be jos ir 
po taika buš pasirašyta.

Balandžio 28 d. Italijos pre
mjeras Ryme perstatys daly
kus parlamente ir parlamentas 
balsuos ar paremia premierą 
ar ne. Jei parems, tai jis 
laikysis savo, jei ne, tai rezig
nuos ir visi ministeriai turės 
rezignuoti. Tuomet premieru 
turbūt bus išrinktas Bissolati, 
kurs yra priešingas prijungi
mui svetimų žemių.

NAUJOJI DARBO PARTIJA 
PASKELBIA SAVO 

PLATFORMĄ.
Springfield, I1L nesenai su

siorganizavo' naujoji darbinin- 
kų partija. Paskelbė naujai 
sudarytą savo platformą, ku
ri trumpai imant yra štai ko
ki:

“Darbininkų partijos tiks
las surinkti į krūvą, kaip vy
rus taip ir moteris, kurie dir
ba, bet ligšiol buvo išsiblaškę 
po Įvairias bepajėgęs mažu
mas senosiose partijose, vado
vaujant didžiųjų pramonių 
“pasitikėtinų vyrų.”

“Pirmoji konvencija naujo
sios partijos valstijoje skelbia 
sekanti programą, kurio ji pri
sižada laikytis, kaip ji pati.

Pirmesniuose pranešimuose 
minėjome apie Lietuvos val
džios užsakymus, kad prisiųs
tame javų ir kitų maisto pro
duktų. Egzekutyvis Komite
tas susižinojo su tam tikromis 
finnomis ir užsakymas galima 
butų tuojaus išsiųsti, bet rei
kia pinigų. Pranešta apie tai 
Lietuvos Valdžiai ir beabejo

Miesto Dūma savo posėdy 
vasario m. 13 d. nutarė suda
ryti dviejų rūšių duonos kor
teles: vieną — 60 pf. kitą — 
110 pf. Sudaryti rūšis išrink
ta tam tikra komisija. Miesto 
Dūma mano varyti gyventojų 
sąrašus, išaiškint tautinį, kul
tūrinį ir maisto padėjimą Kau
ne.

Paskutiniame Tarybų suva
žiavime nutarta tuojaus pasių
sti pasveikinimą pirmajam 
Lietuvos Prezidentui Antanui 
Smetonai. Egzekutyvis Ko- 
mitetas išsiuntė sekančio turi
nio pasveikinimą kablegramą: 
“To Mis Excellency 
Antanas Smetona, 
Prasi dent of Lithuania,

Therc were glorious days of 
Lithuanian Indepence in the 
past būt only nov she has been 
crovned with a Republican 
Government. Lithuanians in 
Americą alvays desired only 
purest Democracy and there- 
fore they are most happy to 
greet and congratulate your 
excellency as their first Exe- 
cutivt of the Government of 
their hopes and ideals. Your 
personai attributes assnre all 
tbat present difficulties of our 
country vili be overcome and a 
noble future assured. Lithua
nians in Americą pledge you 
their support and dovotion 
through their National Coun- 
cil and Evecutive Committee.
.. Vinikas, žilius, Bielskis. ’ ’ 

Prašant 
kams ir 
Tovii of 
Komitetas

PLUNGE.
Čion pastaruoju laiku atsira

do kokia-tai “Proletarų” par
tija, kuri visus pasaulio bur
žuazijos išmistus nori panai
kinti. Tarp “buržuazijos” iš
mistų yra ir telefonas, tai po
nai “proletarai” laikydamiesi 
savo obalsio “šalin buržuazijos 
išmistus,” piradėjo pjaustyti 
telegrafo stulpus ir karpyti te
lefono vielas. Kažin ar ir to
liau varvs savo darbą?

Ciliukas.

lietuviams karinin- 
Chicagiečiams nuo 
Lake, Egzekutyvis 
x pasiuntė sekantį 

pasveikinimą: 
“To His Excellency 
Antanas Smetona, 
President of Lithuania.

Greetings and cougratula- 
tions from Lithuanian soldiers 
of Americą. Seventy five thou- 
sand organized Lithuanians 
m ii! mg to defend their couirtry 

tis Ali jautų Blokados Komiai- frjm partitioning and oppres-

Pas popiežių lankėsi Sirijos 
princas Feisal. Sakė popie
žiui. jog Sirijos gyventojų 15 
nuoš. esą katalikai ir kad jie 
turėsią pilną laisvę ir lygias 

Numušti pragyvenimo kai- teises.

PANEMUNĖ.
11.13. 19. Sugrįžęs iš atosto

gų Panemunės komendantas 
vokietys, pradėjo rodyti savo 
valdžią. Norėdamas atsikra
tyti nuo lietuvių milicijos, už
sispyrė išvaryti ją iš valdžios 
namų, nors jam tie'nąmai'yra- 
nereikalingi. Taip pat pra
nešė Komiteto pirmininkui, jog 
leidimą parsivežti iš kaimų 
maisto, nuo šio laiko išdavinė- 
siąs jis pats: bet apylinkės 
gyventojai nutarė, jei kas at
važiuos su jo leidimu, tai tą 
leidimą suplėšys ir arklius at
varys į Komitetą.

Vasario m. 13 d- pasirodė ru
sų kalboje toks apskelbimas: 
“Panemunės gyventojams pra
nešama, kad vietinės komen
dantūros žinioje yra visi vietos 
reikalai-

Visi prašymai ir skriaudos 
rišami išimtinai vietos vokie
čių “komendantūros.” Isken 
— vietos “Komendantas.” 
Vasario m. 13 d.

Akyvai zdoje ne vieno tokio 
fakto prieš Lietuvos visuome
nę kyla klausimas: ar tai žy
giai tik atskirų asmenų, ar tai 
iš augšto nustatyta sistema.

L. S. B.

joje, visas smulkmenas tokių 
sutikimų prisius Kariškos Pra
monės Komisijai Washingtone, 
kurios bus naudojamos paduo
tąsias aplikacijas pertikrinti.

5. Kas link įvežimo daiktų 
iš I^atvijos ir Lietuvos Ameri
kon, bus prisilaikoma tų pa
čių taisyklių, kurios apeina vi
sas kitas neutralias valstijas 
Europoje.”

Minėtą “Free lašt” siunčia
me kartu su. šiuo pranešimu.

Išgavę tokias taisykles, tuoj 
kreipėmės prie Krasos depar
tamento, kad sužinojus ar jau 
laiškams kelias įtaisytas, nes 
žinom gerai, kad mūsų žmo
nės pirm siusiant kokius daik
tus, norės laiškais susimainy
ti su likusiais Lietuvoje, kad 
patyrus kam ir kur būtų gali
ma pagelbos ranką ištiesti. 
Pasirodė, kad Lietuva dar ne
prijungta prie tarptautinės 
krasos ir dėl to nėra kelio, ku
riuo būtų galima laiškai tenais 
pasiųsti. : . .

Ęgzėkutyvis Komitetas, su
tartyje su Krasos Departamen
tu ir kitomis valdiškomis įstai
gomis padarė reikalingus žing
snius, kad kuogreičiausia tasai 
ktriras būtų išdirbtas. Tam 
tikslui išsiųsta keletas kable- 
gramų Europon ir kas valan
da laukiama linksmaus prane
šimo, kad jau kraso ssusineši- 
mas tarp Lietuvos ir kitų ša
lių yra įsteigtas. Egzekuty
vis Komitetas taip-gi naudoja 
visus galimus būdus, kad įstei
gus tiesioginį tarp Lietuvos ir 
Amerikos kablegramų susine- 
šimą-

Kaip tik kelias bus įtaisytas 
tuoj visiems apie tai pranešim.

žingsnius. Bus mėginama pa
naudoti kaipo dalyną mokestį 
dabar esanti $130,000,00, Rau- 
donamjame Kryžiuje. Egzeku- 
tyvio Komiteto pirmininkas 
p. M. Vinikas. ir sekretorius 
kun. J. žilius nuvažiavo New 
Yorkan šiuo užsakymu rūpin
tis. Ateinantį šeštadienį, ba
landžio 26 d., bus abiejų Ta- 
rybij administratyvio Komite
to suvažiavimas, tikimasi tuo
met būS galima gerian^šis rei
kalas aptarti ir reikalaujami 
javai ir kiti maisto produktai 
greičiaus išsiųsti.

Egzekutyvio Komiteto 
Informacijos Biuras.

VEVIRŽŠNAI.
(Vėžaičių apskričio).

Čionai rusi] laikais nebuvo 
mokyklų. Visame apskrity 
buvo vien viena rust} mokykla. 
Dabar, prašvitus laisvei, vi
sas jaunimas sujudo mokytis, 
čion paskutiniu laiku yra su
rengti sekmadieniai vakariniai 
kursai, 
nes, o 
kursus 
verstų, 
Geistina 
teliuose atsidarytų toki kur
sai. Cilukas

Jau esame pranešę, kad 
greitai bus galima su Lietuva 
susižinoti. Žinom gerai kaip 
kiekvienas lietuvis su nekan
trumu laukia tos valandos, ka
da galės bent kelius žodžius sa
vo išsiilgusiems giminiečiams 
pasiųsti todėl skubinome pra
nešti tokią linksmią žinutę, 
nors ištikrųjų mums buvo nu
sisekę padaryti vos tik pradžią 
gero nžsibaigimo.

Išpradžių valdžia išleido pra
nešimą, kad pavelijama susi
žinoti su Estonija, Lenkija ir 
Lietuva. Estonijai ir Lenki
jai išleido smulkmenišką nu
rodymą kas reikia daryti no
rint kokius nors daiktus siųs
ti į minėtas valstijas. Apie 
Lietuvą ir Latviją tik užsimin
ta.

Egzekutyvis Komitetas tuoj 
pasistengė ir Lietuvai panašų 
nurodymą ir pilną leidimą iš
gauti. Po atkartotinų pastan
gų ir genj priparodymų prašy
mas išpildyta. Kaip kitoms 
valstijoms taip ir Lietuvai iš
davė nurodymus ir taisykles 
dėl susižinojimo ir daiktų siun
timo. Čia ištisai paduodam 
minėtas taisykles.

“Veikiant sutartyje su auto
rizuotais atstovais kitų valsti
jų, Kariška Pramonės Komi
sija šiuomi paskelbia, kad nuo 
balandžio 14 d. 1919 m., vi
siems Suvienytų Vasltijų gy
ventojams yra pavelyta liuo- 
sai prekiauti ir susižinoti, pri
silaikant minėtos komisijos 
taisyklių, su žmonėmis gyve
nančiais Latvijoje ir Lietuvo
je-

Pagal šį pranešimą, aplika
cijos bus priimamos dėl išga
vimo tam tikro raštiško pave
lijimo visokius daiktus Latvi
jon ir Lietuvon išvežti, arba 
iš tenais šion šalin įvežti.

Siunčiant visokius daiktus 
Latvijon ir Lietuvon, visuo
se atsitikimuose, šiuos žings
nius reikia daryti:

1. Siuntėjas norėdamas gau
ti tam tikrą pavelijimą, priva
lo kreiptis prie “The Bureau 
of Exports, Washington, D. 
C.,” arba prie bile kurio šio 
biuro skyriaus, vartojant for
mą X-A.

2. Visi daiktai suminėti Ko
misijos išduotame “Free Lis t” 
dėl Šiaurinių Neutralių valsti
jų (išduotas kovo 15 d. 1919 
m), gali būti siunčiami be tam 
tikro leidimo.

3. Kaslink siuntimo visų ki
tų dalykų, ne įvardytų, mi
nėtame “Free List,” siuntėjas 
pirm prašant tani tikro leidi
mo, privalo pranešti asmeniui 
esančiam Latvijoje ar Lietuvo
je, kuriam norima daiktus 
siųsti, kad jisai gautų nuo A- 
lijantų Blokados Komisijos 
(Allied Blockade Committee in 
London), raštišką sutikimą 
siunčiamus daiktus praleisti. 
Šio sutikimo numeris turėtų 
būti priduotas siuntėjui, kurs 
pažymės jį ant aplikacijos. 1

4. Amerikos atstovas, esan-

kai mūsų kariuomenės sumušti 
traukiasi atgal — R e d.).

Gaila, kad mūsų valdžia, jei 
jau nė pati pasirūpina, kad 
didesniųjų ūkių, kaip gyvas, 
taip ir negyvas inventorius ne
patekti) į priešo rankas, tai 
nors išleistų atsišaukimą į pa
čius savininkus, kad jie savo 
inventorių, mantą, apdarus 
duoti) mūšų kariuomenės rei
kalams.

Bolševikai eina į Žiežmarius. 
Žmonės štai ką pasakoja: nak
timis bolševikai su vokiečiais 
šaudosi, dienomis gi vieni prie 
kitų važinėja. N.

VOKIEČIŲ DARBAI.
Garleva (Kauno ap.). Sau

sio m. 23 d. vadovaujant lei
tenantui, dvejais, atvažiavo 
iš Kauno į Kampiškių k. apie 
12 ginkluotų vok. kareivių. 
Privertė Gylį parodyti jiems, 
kur gyvena kai-kurie ūkinin
kai, kurių pavardes turėjo už
sirašę. Atvažiavo krėsti ne
va šautuvų ieškodami, bet iš 
viso jų pasielgimo buvo maty
ti, kad rūpėjo jiems prisiplėš
ti. Nuo šidiškio (namie bu
vo viena tik serganti motina) 
pavogę išsivežė viso meitėlio 
mėsą. Iš kitų buvo beimą deš- 

avižų,- bet šeimi-

tuojaus padarys* | taip ir jos pavieni nariai ir jos

Vidaus reikalų ministeris J. 
gyvulius. Vileišis pranešė miesto Dūmai, 

kad įsitaisytų valstybinius ant
spaudus* tik lietuvių kalba.

LIUDVINAVO VALSČ.
Mariamp. apskr. esama gra- 

po Bergo dvarų, kuriuos da
bar užvaldė vokiečiai: miškus 
pardavinėja ir pinigus krauna 
sau į kišenį. Savivaldybių or
ganai šaukiasi Centralinės val
džios pagelbos sustabdyti ša
lies turtu naikinimą.

L. S. B.

rų, sūnų, 
ninku sudrausti, paliko.

Vas. m. 2 d. į Ražiškių k. nuo 
Kauno atvažiavo 3 ginkluoti 
vok. kareiviai tuo pačiu tikslu. 
Vasiliausko buvo paėmę cent
nerį miežių, Šidiškio rudeninį 
avinuką, bet žmonės atsipra
šė — atėmė.

Vasario m. 4 d. į Ražiškius 
atėjo vėl 4 pėsti vok. kareiviai. 
Šidiškiui vos durų neišvertė, 
Gaidelis su kulbe gavo per vei
dą. Krėtė-ieškojo neva šautu
vų, o ištikro pinigų, mėsos ir

“Visuomenės valdymas ir 
vedimas visų viešųjų darbų, 
kaip tai malūnų, “warehou- 
sių,” skerdyklų, apsaugos į- 
staigų ir bankų.

“Visuomenis valdymas, ar
ba dar geriau federatyvis val
dymas kasyklų, ir tuo pačiu 
laiku valstijų priežiūra, kuri 
apsaugotų nuo pragaištingo 
kasyklose lenktyniavimo.

“Demokratiška apšvietos 
sistema pradėjus nuo mažiau
sių ir baigiant universitetais, 
suteikiant veltui vadovėlius ir 
progos kiekvienam kūdikiui iš
silavinti kaip kultūroje taip ir 
amate.

“Panaikinti valstijų senatą.
“Panaikinti teisėjų pajėgą 

kištis ir atimti piliečių teises 
industrijaliuose ginčuose.

“Augščiausis teismas neturi 
apskelbti jokių įstatymų prie
šingais konstitucijai, jei su 
tuo nesutinka trįs-ketvirtada- 
liai viso teisėjų skaičiaus.

“Išvystyti kooperatyvius a- 
1 matus ir pramonę ir išleisti 
tam reikalui reikalingus įsta
tymus.

‘ ‘ Kuogreičiausiai sugrąžinti 
visas pamatines politikos tei
ses — liuosvbę kalbos, spau
dos ir susirinkimų — ir paliuo
savimo visų tų, kurie dabar 
kalėjimuose arba tik kaltinami 
už stovėjimą už darbininkų 
teises ir už patrijotišką stovė
jimą už teises, kurias jiems su
teikia šalies konstitucija.

Buvusi “Kaiser Vilhelmstr” 
dabar pavadinta “Laisvės alė
ja.” Greitu laiku bus pakeista 
ir kitų gatvių pavadinimai.

kandidatai.
“Demokratinė kontrolė in

dustrijos ir prekybos, kad iš
maitinti tuos, kurie dirba, 
kaip rankomis, taip ir protu, 
ir prašalinimas autokratiško 
viešpatavimo išadirbėjų ir dis- 
tributorių, nežiūrint ar tai jie 
veiktų asmemams interesams, 
ar tai kaipo biurokratiški val
džios agentai.

“Apsaugoti nuo ekonomiškų 
pavojų, suteikiant minimum 
algas, atsiziSnmĮ'pragyveni
mo brangumą ir į darbininko 
teisę išlaikyti, nereikalaujant 
darbo moters ir vaikų, savę 
patį, ir visą šeimyną, kaip svei
katoje, taip ir kitokiuose gy
venimo patogumuose, ir užten
kamai paliekant pasilinksmini
mui ir atlikimui piliečio pa
reigų..

“Suteikti liuoso laiko pasi
linksminti ir pagerinti, kaip 
protą taip ir kūną, aprobuo
jant maximum astuonių va
landų darbo dieną ir Įnaximum 
keturias dešimt aštuonių va
landų savaitėje, kaip vyrams, 
taip ir moterims-

“Panaikinti bedarbes, suma
žinant darbo valandų skaičių 
dar labiau, pagal reikalo, kad 
suteikti progos gauti darbo 
tiems, kurie gali dirbti, ir pil
ną mokesnį tiems, kurie yra be 
darbo laikinai ar tai iš ligos, 
nelaimingo atsitikimo ar tik 
laikinos bedarbės.

“Lygybė vyrų ir moterų val
džioje bei industrijoje su ly
giomis moterims teisėmis ir 
lygiu mokesniu vyrams ir mo
terims, tą patį darbą dirban
tiems.

Dalyvaus So. Bostono ir Cambridgiaus cho- 

rai. Taip-pat ir Norwoodo vietinis choras. 

Bus geriausi solistai ir solistės. Taip-gi užkvies

ti yra ir kitų parapijų choristai. Kviečiame vi

sus lietuvius ir lietuvaites. •



v

dolerių Lietuvos pavargėliams. 
Nuskirtoje savaitėje užsikinky- 
sime patys darban ir pakviesi
me talkon mielaširdingus ame
rikonus.
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DARBININKAS
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Eina ii So. Boston ’o utarnin- 
kais, ketvertais ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Eymo-Katali
kų tv. Juozapo Darbininkų Są
junga.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The .Lithuanian tri-weekly
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-O. Asao- 
datton of Labor.

SUBSCKIPTION KATES: 
Teari y............'..............  .$3.00
Boston and suburbs.............. 4.00
6 months................................. 1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

ARTIMIAUSIAS DARBAS.
Siena, skirusi Amerikos ir 

Lietuvos lietuvius, palengva 
griūva. Plyšys jau padary
tas, tai yra Lietuvos valdžia 
gali gabentis maisto ir drabu
žių iš Amerikos ir kitų šalių. 
Dėl to leidimas yra. Kuomet 
galėsime laiškais susinešti su 
Lietuvos gyventojais, tai to
ji siena bus perpus nugriauta

Iš to džiaugiamės. Bet, ger
biamieji, turime susigėsti, kad 
neturime lėšų padengti Lietu
vos valdžios užsakymų bilų- 
Ar-gi taip bus, kad Lietuvos 
žmonės, per keturis metus ne
šę baisią karės naštą ir dabar 
kariaudami prieš Rusijos bol
ševikus, (o gal dabar jau ir 
prieš lenkus), turės to užsaky
mo bilas apmokėti arba užsa
kymo atsižadėti, jei neturės 
ištekliaus. Darykime ką nors, 
kad išgelbėti reikalą

Pasilsėję po smarkaus žiemi
nio piniginio ofensyvo, dabar 
reikia jį atnaujinti. Kaip jau 
esame užsiminę, tai pakarto
jame, jog šitame piniginiame 
ofensyve reikėtų sujungti fron
tą visų, kurie trokšta šelpti 
Lietuvą maistu ir drabužiais. 
Padarykime naują bandymą. 
Jei jis prideramai nenusiseks, 
tai vis-gi galės turėti-tiek ge
rų pasekmių, kad vertėtų ban
dyti.

Tegu Tarybos tą sumanymą 
apsvarsto, patobuliną pada
ro pieną, sutartis ir paveda 
Pildomajam Komitetui išpildy
ti. Teestie nuskirta tam ofen- 
syvui savaitė, aukos teinie A- 
merikos Raudonam Kryžiui, o 
jei ne ten, tai į Pildomąjį Ko
mitetą

Jei bus geras srovinis sutiki
mas, jei sudarysime tvirtą 
frontą jei nei viena srovė ta
me darbe nebandys savo sro
vės reikalams pasinauduoti, 
tai milijonas dolerių Lietuvai 
toje savaitėje taip bus užtik
rintas, kaip rytojaus saulės 
užtekėjimas.

Lietuvių Amerikoje spėjame 
yra arti milijono asmenų. Ži
noma aukas deda tik uždar
biaujantieji. Atmeskime ne
uždarbiaujančius—vaikus, mo
teris, bedarbius ir tt. Atmes
kime toliau nesusipratėlius, iš
gamas ir bolševikų suklaidin
tus. Po to viso sijojimo spė
kime liks 400.000 algas gau
nančių darbininkų ir darbinin
kių. pritariančių Lietuvos šel
pimui. Tą visą minią projek
tuojamoje savaitėje reikėtų pa
šaukti po šiek tiek duoti Lie
tuvos pavargėliams maisto, 
drabužių ir vaistų nupirkti, 
r Tie geros tvarkos, gero suta
rimo darbe galima tikėtis stam
bių aukų — šimtinių, penkde- 
šimkių, dešimkių. Nekartą 
girdėjome užmetimų, būk au
kos neplaukia gerai todėl, kad 
renkamos į srovinius fondus. 
Tuomet būtų .nepaprastas iš
bandymas kiek tose kalbose 
teisybės. Jei pamatysime šim- 
tinių, penkdešimkių iš tų, ku
rie pirmaiu neaukodavo, tai 
pasirodys, kad užmetime yra 
teisybės-

Tai-gi darykime bandymą, 
niekas nieko nepralaimės. Kaip 
ten nebus, o šioks toks laimė
jimas bus, gi gali atsitikti, 
kad bus toks laimėjimas, ku
riuo visą pasaulį nustebinsime. 
Bandykime. Prie gero pasi
sekimo surinksime 5 milijonus

KĄ PARSIVEŽTI IŠ AMERI
KOS Į LIETUVĄ.

Šitas klausimas yra labai, la
bai svarbus. Jau ne kartą a- 
pie tai buvo laikraščiuose ilgi 
straipsniai. Dabar, taip sa
kant būdami keliavimo Lietu
von išvakarėse, privalome rim
tai pagalvoti ir pasvarstyti, 
ką mes parsivešime iš Ameri
kos Lietuvon. Klausimas toks 
platus, kad apie tai didelę kny. 
gą galima būt parašyti, arba 
daug straipsnių laikraštin in- 
dėti.

“Darbininko” redakcija su
prasdama klausimo platumą ir 
svarbą, nutarė įvesti tam tik
rą skyrių su viršuje paduotu 
užvardijimu ir pakviesti visus 
gvildenti tą dalyką. Kviečia
me visus — inteligentus ir pa
prastus darbininkus, vyrus ir 
moteris.

Rašykite, ką jūs manote, kas 
Amerikos lietuviams būtų svar
bu parsivežti. Čia tiesiog šim
tus dalykų galima suminėti ir 
nurodyti.

Amerika yra priešakyje vi
sų kultūringųjų viešpatijų. 
Lietuva, būdama po caro jun
gu, negalėjo žengti pirmyn 
kartu su kultūringomis tauto
mis. Daugelyje dalykų mes 
atsilikome. Todėl daug da
lyki} galime pasimokinti toli 
pažengusioje Amerikoje. Čia 
viskas atliekama labai praktiš
kai. Daug praktiškų dalykų 
pasekmingai galėtume sunau
doti Lietuvoje. Turime pro
gų įvairių naudingų dalykų pa
simokinti.

Tai-gi ko čia mes galime in
gyti, ką Lietuvoje galėsime su
naudoti ir pritaikinti. Svars
tykite visi, kurie tik nusima
note apie tuos dalykus.

Raštai turi būti trumpi. Nie
kas tenebando aprėpti daug 
dalykų. Žinoma, visokie spe
cialistai, dalykų žinovai gali 
gauti daugiau vietos.’ Šiaip 
straipsneliai gali būti tik tokio 
ilgumo, kad užimtų pusę špal- 
tos arba mažiau.

Iš tų raštelių daugelis ras 
labai gerų nurodymų ir patari
mų, nes mes vilimės, kad dau
giau prityrusieji ir mokytes- 
nieji žmonės teiksis atsiliepti 
į mūsų pakvietimą.

Trumpiausieji ir geriausieji 
rašteliai pirmiausia pateks šin 
skyrium

DĖDĖS ŠAMO DOVANA.

Dėdė Šamas įveda naujany- 
bę. Už uolų pasidarbavimą 
civiliame darbe duos medalius. 
Dabar geriausia pasidarbavu
sieji Penktosios Paskolos rei
kalais, gaus čionai parodomą 
medalį. Čia parodoma abi 
medalio pusi. Tie medaliai 
yra nulieti iš armotos atimtos 
nuo vokiečią.

Viena medalio pusė.
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Antra medalio pusė.
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Iš New Yorko išplaukė aš
tuntas garlaivis su maistu ir 
drabužiais dėl žmonių Mažojoj 
Azijoj.

■ ' ■ '

Iš bolševikų karalystės.
Bolševizmas yra socializmo 

kūdikis. Socialistų suvažiavi
mas Berne daugumu balsų iš
sižadėjo savo šito kūdikio, kai
po išsigimėlio. Tam žingsniui 
buvo daug priežasčių, kurių 
dalį jau tilpusiame mano rašte 
pažymėjau. Kitas priežastis 
ir vėl nors dalinai šiame rašte 
noriu pažymėti.

Mes visados buvome to įsiti
kinimo, kad teorija yra vienas 
dalykas, o praktika kitas. Mūs 
oponentai buvo kitos nuomo
nės ; dar jie ir dabar savo nuo
mones laikosi, bet jie buvo ir 
pirmiaus klaidingi lygiai kaip 
ir dabar klysta.

Mes visados ieškojome, kaip 
ir dabar ieškome pažinties tik 
praktiškame gyvenime — dar
buose, o ne žodžiuose. Juk 
kiekviena teorija , pakol ji nė
ra praktikuojama ir yra nie
kas daugiaus, kaip tik sugru
puoti žodžiai.

%

Mūsų oponentai vis sakyda
vo, “duokite tik progą socialis
tams (tame būdavo supranta
ma socialistai visokio men- 
čiausj valdyti, o pamatysite, 
kaip pavyzdingai viskas bus 
sutvarkyta. * ’ Šitokie užreiš- 
kimai vis būdavo paremti tik 
teoretiškomis svajonėmis.

Aname savo rašte naudojau 
pavyzdžius, nušvietimui eko
nominio bei industrijinio padė
jimo Bolševikų Karalystės. 
Šiame rašte noriu nušviesti pir
miaus militarę tvarką ir pas- 
kiaus moralį bei dorišką prak
tiškąjį padėjimą.

Visokie tyrinėtojai Bolševi
kiškos Karalystės, įnimant ir 
socialistus-mažumiečius (men
ševikus), sutinka, kad bolše
vikai, gana pasekmingai, sa
vo karalystėje militarizmą. iš
auklėjo. Iš Trotzkio oficialio 
pranešimo, kuris tyrinėtojų y- 
ra patvirtinamas, matoma, 
kad dabartinė armija siekia a- 
pie 750.000 raudonų kareivių.

Ši armija susidaro iš tamsū- 
nų, ex-kriminalistų, tinginių ir 
kinų. Pastarieji yra Bolševi
kų Karaliaus Lenino ir jojo 
dešinėsės rankos Trotzkio 
gvardija — “body-guards.” 
kaip Trotzkis, savo praneši
me pats apie juos išsireiškia.

Bolševikų armijos kaman- 
dieriais yra oficieriai senosios 
caro armijos, nesą bolševikų 
eilėse tinkamų vadų nėra- 
Trotzkis sako: “Senosios ca
ro armijos oficieriai jokių dar
bų nemoka ir jokiai profesijai 
netinka, kaip tik militariam 
vadovavimui. Gi mūsų kara
lystėje, tokiu būdu, jeigu jie 
nenori mūsų armijai vadovau
ti ir komenduoti, užsiėmimo 
dėl jų nėra.”

Senosios caro valdžios bei ar
mijos ąficieriai, nors ir nėra 
ištikimi bolševikiškai valdžiai 
ir nors jie yra griežtai prešin- 
gos nuomonės, tečiaus bolše
vikų karaliui pasiduoda, po į- 
tekme honoro, pinigų ir, ant 
galo, prievartos.

Senosios caro armijos oficie- 
rių jausmuose randasi reakci
jos žadintojas. Tą supranta 
ir Leninas ir Trotzkis. Bet 
Trotzkis, priimdamas šito
kius oficierius ir pavesdamas 
jiems komandą apreiškia: — 
“Aš žinau, kad jūs esate bol
ševikų gilūs priešai. Bet, at
siminkite, kad Lenino armijoj 
reakcija negalima. Kiekvie
ną jūs saugoja du aniuolai sar 
gai (čia su pirštu parodo į ki
nus.). Gi bausmė pas mus yra 
tik vieno laipsnio — mirtis.”

Jeigu ne kinai ir ex-krimina- 
listai, kaip yra nurodoma, tai 
Lenino ir Trotzkio viešpatavi
mui tuojaus galas būtų. Ra
mieji Rusijos žmonės 
tingai ūkininkai, bolševikų ’ar- 
mijon liuosai tarnauti nenori. 
Jeigu tokie ir randasi bolševi
kų armijos eilėse, tai jie yra 
ten būti priversti.. Tas pats 
ir su oficieriais.

Šitoks padėjimas yra gerai 
žinomas ir suprantamas, kaip 
Lenino taip ir Trotzkio. Iš ki
tos pusės ex-kriminalistai ir 
kinai dabar lošiantys įžymiau
sią rolę bolševikų armijoj ir

ypa-

K
i gaunantys nuo 15 iki 20 rublių 

į dieną atlyginimu, junta, kad 
reakcijai paėmus viršų ir tvar
kai atsiradus Rusijoj,* jiems 

. reikės atgal grįžti į savas tin- 

. karnas vietas; kriminalistams 
i į kalėjimus, arba prie sunkių 

darbų, o kinams, atgal į Ki- 
: niją Jie tai juntą o jeigu 

ir ne justų, tai jiems Trotzkis, 
savo “spyčiuose” nuolat pri- 

; mena, ragindamas laikytiesi 
už karalių Leniną, nesą kitaip 
“ir mums ir jums galas.”

Tai tokia yrą maž daug, 
Lenino-Trotzkio armija. Ji 
terorizuoja viską Ji žudo ir 
į kalėjimus meta be teismo, be 
ištyrimo, kiekvieną žmogų, ku
ris tik raudonam kareiviui ne- 
išrodo gerai. Nuosprendis ta
me klausime, sakomą yra pa
vestas pilnai nuožiūrai raudo
no kareivio. Tai teroras, ne
girdėtas, neregėtas.

Karalius bolševikų žinoda
mas, kad tik raudono revolve
rio, bei raudono kardo pajėga 
savo valdžią tegalės ir ant to- 
liaus palaikyti, o jausdamas, 
kad Rusijos žmonių — begink
lių miniose, kasdien prijauti
mas bolševizmui vis labiau 
silpsta ir mažinasi, tai karalius 
naudojasi šiomis priemonėmis, 
kurias aiškiai nupiešia R. E. 
Simmons, S- V. Komemerci- 
jos Departmento pasiuntinys, 
buvęs ilgą laiką ir dabar su
grįžęs iš Rusijos.

R. E. Simmons, savo prane
šime sako: — “Raudonų Sar
gų armijai Leninas daleidžia 
laisvai vogti, atimti, kišenes 
apkraustyti, paleistuvauti etc. 
Jbkios bausmės nėra už tos rū
šies prasižengimus, nesą su
lig bolševikų teisių, jokio pra
sižengimo nėra už nužudymą 
bolševizmo priešo, už apvogi
mą pinigų ar tai daiktų, bei 
iškraustymą kišenių, kapitalis- 
tui-buržujui, už atėmimą ne
kaltybės jaunai mergelei. E- 
są, tas yra reikalingu karei
vių patenkinimui.

Apart to yra dar varoma 
stipri propaganda Kinuose ir 
Indi jose. “Nev York Ti- 
mes,” per Genevą praneša, 
kad “Pilnai susekta ir atideng
ta sistema varymo propagan
dos Kinuose ir Indijose už bol
ševizmą” “Kadangi didžiau
si jėga bolševikų diktatūros re
miasi ant kinų kareivių, dėl 
priežasties, kad Raudonieji 
Sargai, susidarantys iš pačių 
rusų, kasdien rodo vis dides
nius ženklus nepatenkino, to
dėl Lenino mintys ir visa ati
da pasiliko ypatingai nukreip
ta ant Kinijos, kur jisai pa
sitiki gauti naujų rekrutų ir 
ant Indijos, kur panašiai kaip 
ir kaizeris, Leninas sapnuoja 
— mąsto — užduoti mirtiną 
smūgį prieš pasaulinę Anglijos 
galybę.”

“Dar sausio mėnesyje, Leni
nas savo dekrete paskelbė spe
ciali užtikrinimą apsaugos ir 
privilegijų kinams Sovietų Re
spublikoje.

“Tuom pąt laiku įsteigtas 
Maskvoje specialis biuras pro
pagandai Kinuose ir, taip-gi, 
rekrutąvimo biuras, kuris rū
pinsis gavimu kinų rekrutų 
raudonąjai armijai. Šitų biu
rų, generaliu perdėtiniu, pa
skirtas kinas Chun Yun Sun, 
kaipo gabus propagandistas.

“Kelias komunikacijos su 
Kinija pasiliko atidarytas per 
Turkestaną ir Tibetą ir tais 
keliais pulkais liuosnorių kinų, 
nuolat plaukia į Rusiją; plau
kimas vis didinasi.”

“Pasiuntiniai generalio per- 
dėtinio Chun Yun Sun’o Kini- 
jon sulig instrukcijų, skleidžia 
žinias tarpe kinų, būk Leni
nas yra dvasia Čingis Chano 
atgijusi vesti Aziją užkariavi
mui Europos.

“Prie lapelių ir brošiūrų a- 
gitacijinės,literatūros yra pri
dėtas ir Lenino paveikslas, nu
imtas apsirengus azijatiškame 
kostiume. Tas labai imponuo
ja kinams. Jie tiki, kad Le
ninas yra tikrasis jų mesijus, 
kurio kinai laukia.”

Toliaus sakoma: “Ypatingai
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Lenino paveikslas imponuoja 
kinams azijatiškoje kostumo- 
je, nes pats Leninas yra la
bai panašus savo išvaizdoje į 
mongolą”

Sulig šitų raportų iš Gene- 
vos, yra pasakytą kad komi
saras Lunacharsky, kalbėda
mas Maskvoje į raudonus ka
reivius šiaip išsireiškė:—“Na
tūrali s alijantas Sovietų Res
publikos yra tai prispaustas 
Kinijos ir Indijų proletarija- 
tas, kuris pripažįsta bolševi
kus kaipo ricierius o Leniną 
kaipo išgelbėtoją ir mesijo- 
Šių.”

That’s fine! Jeigu bolševiz
mas, su visu savo žiaurumu 
neranda vietos baltųjų žmonių 
tarpe, tai pakvaišę bolševizmo 
vadai, stengiasi pasijungę pus
laukinius mongolus ir indijo- 
nus savo ambicijas patenkinti. 
Begu bus tai pradžia tų pra
našautų laikų, kuomet, kaip 
sakyta, “kils iš rytų mongolų - 
geltonųjų rasė ir pavergs balt- 
veidžius?”

Dabar žvilgterėkim nors tru
putį į moralinę bei dorąją pu
sę. M. Breškovska sako: “Da
bar rusijoj nėra religijos, nė
ra doro?, nėra moralybės.” 
Bet ji faktais savo pasakymo 
neparemią o tik aplamai kal- 
•ba. Todėl, bolševizmo už
tarytojai. Babuškai atsikerta 
primesdami jai melagystę ir, 
kad ji būk yra “kapitalistų 
papirkta.”

Nors šitoks bolševikų argu
mentas, kaip “kapitalistų pa
pirkta” nieko nereiškia, aky- 
veizdoje to, kad Babuška jau 
turi 73 metus amžiaus ir kad 
jai pinigai nėra reikalingi, vie
nok bolševikai vis sau zurza ir 
tiek.

Tai-gi, neklausydami ką Ba
buška sako, eikime prie tikrų 
faktų, jeigu ir tie bus faktai. 
Bolševikai niekam netiki — 
nei patys sau ant galo.

R. E. Simmons savo raporte 
doros klausime labai daug pa
pasakojo. Jis ir dokumentus 
parvežė iš Rusijos. Šie doku
mentai patys už save kalba.

Dekretas, išleistas Miesto Sa
ratovo Tarybos, Kovo 15,1918. 
(Ši Taryba yra anarchistiška, 
bet jai yra pavesta gale valdy
mo nuo Lenino).

Šis dekretas skamba iš pra
džios šitaip: — “Šitas dekre
tas yra paskelbiamas, Laisvos 
Anarchistų Draugijos, mieste 
Saratove, . sulygstant su nuta
rimu bei nuosprendžiu Sovietų 
Darbininkų ir Kareivių ir, 
Darbininkų Deputatų iš Kron- 
štado, panaikinimo privatines 
nuosavybes moters.” (Tai yra 
panaikinimas ženatvės, po se
na sistema).

Pakartoti čia visą dekretą iš
tisai būtų per ilgas ir vietos 
perdaug užimtų. Todėl tik 
tulus iš jo paragrafus čia pa
duosiu, idant nušvietus, nors 
dalinai, pajudintą klausimą

1. “Nuo kovo 1, 1918, teisė 
paveldėti moterį tarp 17 ir 32 
metų yra panaikinta.” Tai v- 
rą vyras neturi teisės po val
džia Saratovo komunos vesti 
moterį tarp 17 ir 32 metų am
žiaus. Bet virš 32 gali.

2. “Amžius yra patiriamas 
iš gimimo užrašų arba iš pas- 
porto ar tai liudininkai, o jei
gu nėra tokių dokumentų, tai 
amžiaus ištyrimas pavedamas 
Juodam Komitetui, kuris am
žių nuspręs sulig nuožiūros.”

3. “Šis dekretas nepaliečia 
moterų turinčių 5 kūdikius.” 
Reiškia visos moterįs ištekėju
sios ir jau turinčios po 5 kū
dikius, išėjus šitam dekretui, 
yra paliuosuotos nuo’ prirody
mo savo metų. • Gi visos kitos, 
kurios neturi penketo vaikų, 
nors ir ištekėjusios, vistiek, 
sulig dekreto, reikalaujamos 
savo metus prirodyti ir, sulig 
paragrafo 6. “Visos moterys, 
sulig šito dekreto yra paliuo- 
suojamos nuo privatės nuosa 
vybės (savistovybės), ir yra 
paskelbiamos kaipo turtas vi
sos tautos.”

Todcl, kaip matyti galite iš 
par 6. vi<<os merginos ir mote
rys, tarp 17 ir 32 metų, jei tik 
neturi po penketą kūdikių, tai 
nežiūrint ar jos būtų ištekėju
sios ar ne, visos pasilieka tur
tu bolševikų karalystės.

14. “V isos moterįs, sulyg šio 
dekreto paskelbtos valstybės 
nuo-avybe, turi gauti iš nacio- 
nalio fondo atlyginimą (užmo
kestį) po 238 rublius į mėne
sį.”

Nacionalį-valstybinį fondą iš 
kurio, kaip pasakyta, bus mo
terims apmokama po238 rub
lius mėnesiui, sudaro “kiek
vienas darbininkas mokėdamas 
po 2 nucŠ. iš savo uždarbio į 
generalį fondą visuomenės ak- 
cijai.” .

Šitoje • Saratovo Komunos 
Laisvosios Meilės Institucijoj 
gimę kūdikiai, tampa turtu 
valstybės ir, juos tam tikra į- 
staiga išauklėja ir mokina iki 
17 metų amžiaus. Šitaip iš
auklėti kūdikiai, suprantamą 
neturės jokio supratimo apie 
tėvą nei apie motiną; bus, taip 
sakant, panašūs į bent ketur
kojį gyvūną, kuris keturkojų 
karalystėje gema ir auga.

Atsimenu kaip 1908 metais 
Brooklvne suvažiaviiųe lietu
vių moterų, kur buvo sutver
tas “Moterų Progresyvis Susi
vienijimas,” buvo pateikta bū
relio moterų rezoliucija, ku
rioje vienas paragrafas šiaip 
skambėjo: — “Mes reikalauja
me, kad būtų įtaisyti tautiški 
(valstybiniai) namai auklėji
mui kūdikių moterų ir mergi
nų.”

Tada buvo tik teoretiškas 
sapnas, apie kurį ir mūsų lie
tuvės moterėlės (progresistės) 
sapnavo. Dabar, ta pati te
orija, daugelyje Rusijos Bol
ševikiškų Sovietų jau yra 
praktikuojama. Tečiaus prak
tika parodo, kad tokia tvarka, 
šeimyniško gyvenimo, yra ly
gi tvarkai gyvulių, kurie, iki 
šiol buvo laikomi žemiaus sto
vinčiais už žmones.

Kiekvienas Sovietas turi vis 
kitokius padavadijimus šiame,

Laisvosios Meilės klausime. 
Taip, sulyginant dekretą Vla- 
dimir Sovieto su dekretu Sara
tovo Sovieto yra gana didelis 
skirtumas, vienok abiejų eina
ma ton pačion praktiškon link
mėm

Despotiška Rusiją valdant 
carams, buvo žinoma kaipo 
didelės paleistuvystės prakti- 
kuotoja, ypatingai gilumoje 
Rusijos, kur žmonės buvo tam
sūs, neturtingi ir maišytos 
mongoliškos - azijatiškos - balt- 
veidiškos rasės. Šie žmonės 
abelnai paveldėja abnormaliai 
didelius gyvulinius jausmus, o 
esant jiems dar tamsiais ir ne
kultūringais, tas gyvulis juo 
labiau veikia. ,

Tečiaus ir valdžia ir gyvuo
janti Rusijos bažnyčia su savo 
nors ir prastais įstatymais vis
gi galėjo tuos tamsius žmones 
palaikyti skirtingais nuo gyvu
lių. Paleistuvystę, kaip val
stybė taip ir bažnyčia, ant kiek 
buvo galima, persekiojo ir slo
pino.

Bet dabar, patekus valdžiai 
rankosna ex-kriminalistų, viso
kios rūšies tamsūnų, tinginių 
ir kinų, kurie ir pirmiaus bu
vo dar puslaukiniais ir toli 
gražu nuo kultūringų žmonių 
ir, panaikinus visokią religiją, 
tikras žmogiškas gyvulis, su 
visu savo gašlumu ant visokio 
blogo pradėjo viešpatauti ir 
valdyti.

Abelnai imant doros ir mo
ralybės klausimas Bolševikų 
Karalystėje yra tai pagerintas- 
-praplatintas — paleistuvystės 
praktikavimas buvusios ir jau 
kritusios Rusijos carų valdžios.

Bet ši liga negalės užkrėsti 
baltveidžių ir viso krikščioniš
kojo pasaulio, su jojo išsivys
čiusia dora, kultūra ir civiliza
cija-

Vytis.

Kas girdėti lietuvių kolonijose-

SHEBOYGAN, WIS. džiagą: anglis, geležį, auksą, 
Socijalistai atliko velykinę. Į sidabrą, smiltis ir padaręs 
Nebereikalo pasakyta, kad žmogaus pavydalą. Į jį puo

lusi elektra ir tas vėjo supus
tytas gabalas ėmė vaikščioti. 
Taip pasidarė žmogus. So
cialistai tuo mokslu ir tomis 
kalbomis negalėjo atsidžiaugt. 
Bet į tas prakalbas buvo nuėję 
ir keli šviesesni susipratę ka
talikai darbininkai ne tam, kad 
klausytų jo prakalbos, bet

pripratimas antras prigimi
mas. Mūsų socialistai, kurių 
čia yra apie pusę tuzino, ma
tydami, kad katalikai eina iš
pažinties ir jie nutarė atlikti 
socialistišką išpažintį. Pasi
kvietė Mockų ir susitikę iškil
mingoj nulydėjo į savo mulki- 
nvčią arba teisingiau pasakius 
į Ringio saliūną Negirdėtas kad kvailiams akis atidarytų, 
buvo socialistų nusistebėjimas, Išgirdę tokį “mokslą” jie 
kuomet jų bambizas liepė so-1 juokėsi kvatojo susiriesdami, 
cialistams vaikščioti į katalikų 
bažnyčias, atlikinėti išpažintį, 
lankyti liaudies universiteto 
lekcijas, kurias įkūrė ir veda 
vietinis klebonas. Toks pata
rimas mūsų socialistams ne
patiko, nes jie yra dideli tam
sybės šalininkai, o čia jiems 
kalbėtojas patarė apsišvietsi.

Nepatenkinti pirmuoju savo 
kalbėtoju, traukė antrą, kuris 
būsiąs dar mokytesnis, kaž- 
kokis ten Jukelis. Atvažia
vęs jis pats pasigyrė esąs la
bai mokytas. Pirmiausia išro- 
kavo kiek kartų “džėloj” sė
dėjo, apipasakojo, kaip jo klau
sytojai su krėslais ant jo puo
lės ir norėjo mokytojaus ma
kaulę suskaldyti ir tt.

Iš prakalbos buvo aiškiai 
matyti, kad tas garsingasis 
kalbėtojas yra velnių kupčiaus 
Mockaus mokinis, to Mockaus, 
kurį Waterburyj teismas 1916 
m. pripažino bepročiu arba pa
mišėliu. O priežodis teisin
gai sako, kad mokinis negal 
būt augštesnis už savo moky
toją Ir šis socialistų-bolše- 
vikų pranašas pasirodė esąs 
neaugštesnis ir neprotingesnis 
nei už pamišėlį Mockų.

Tr skelbė, kad Lietuvos ne
reikia kelti, nereikia šelpti, 
bet ją palikti taip, kaip buvo. 
Bolševikai suteiksią jai socija- 
listišką rojų, žinoma savo ro- 
bavojimu, kraugerystėmis, gy
vų žmonių kapinėmis.

Paskui pradėjo pasakot kaip 
žmogus atsirado. Žmogus štai 
kaip atsirado: Pirmiausia bu
vusi šlapia vopną bet štai pa
kilęs vėjas pradėjo pūsti. Ant 
vopnos pūtė vėjas visokią me-

.Tau paskui ėmė klausinėti to 
“mokslą vyri o,” ėmė kamuoti 
ir teirautis, kaip negyva vop- 
na, negyva anglis ir negyva 
eletra galėjo suteikti žmogui 
gyvybę. jausmus, protą ir tt. 
kadangi patys neturi nei vieno, 
nei kito. Arba klausimas 
kodėl dabar mokyčiausi žmo
nės turėdami ir vopnos ir ang
lių ir smilčių ir elektrikos ir 
tūkstančius kitų daiktų ir i- 
rankių, o negali netik protin
go žmogaus sutverti, o negali 
nei menkiausio vabalėlio su
tverti. “Kalbėtojas” tokių 
katalikų pastatytų klausimų 
išgirdęs, nusigando, pradėjo 
vaikščioti, pabalo, paraudo, 
paskui pamėlynavo. Taip mai
nėsi it čigonas ant svetimos 
kumelės sugautas. Neturėda
mas ką besakyti, paskui atsi
dusęs iš tuščios savo krutinės 
pradėjo aiškintis, kad ketur
kojai ir kiti gyvūnai ir žmogus 
išsivystė iš sliekų. Tuoj jam 
katalikai sako, kad jei taip, 
tai sulyg paties kalbėtojaus, 
socialistai yra sliekų išperos. 
Tokią išvadą išgirdę, nusiminė 
ir patys socialistai. Jie pir
miaus manė, kad jų močiutė 
vra monkė, o dabar tas jų mo
kytojas netikėtai jjiems prane
ša, kad jų protėviai yra slie
kai. Ypatingai tas buvo kar
tu girdėti tiems socijalistams 
bedieviams, kurie manė esą 
bajoriškos kilmės. O čia pa
sirodė, kad jie tik sliekų iš
peros. Susigraudinę socija- 
ilstai raudonavo kaip vėžys. 
Kam girdi reikėjo visus gi
liausius sekretus išduoti. Kad 
bent apdengti savo kvailumą ir
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tamsumą, tai pradėjo vėl rėk
ti, kad girdi iš katalikų išėjo 
kapitalistai, iš kapitalistų so
cialistai, tai po trijų metų A- 
merikoje viešpatausią socialis- 
tai-bolševikai.

Tos “prakalbos” katalikams 
aišikai parodė, kad socijalis
tai yra neapsakomi tamsūnai, 
didžiausi besmegeniai ir Lie
tuvos išdavikai, nes ragina jai 
nieko neaukuoti ir trukdo ki
tų veikėjų darbą.

J. S—sis.

ROCHESTER, N. Y.
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skyrius, kuris susideda iš ga
na skaitlingo būrelio, buvo su
rengęs pirmą pasilinksminimo 
vakarą savo naudai. Vakaro 
rengėjos užsikvietė kalbėtoją- 
Bet ant nelaimės, svarbesnė 
pareiga sulaikė jį nuo atsilan
kymo. Deltogt, kaipo skyr. 
pirm, p-lė K. Dubickaitė pasa
kė trumpą kalbą, ragindama 
visus susirinkusius tapti skyr. 
nariais. E. Šulčiutė perėjo 
per publiką ir gavo 40 naujų 
narių. Dabar išviso narių skait
lius siekia apie 100. Mergi
nų darbštumas tautos labui bu
vo neapsakomas. Mūsų Ro- 
chesterietės energingos mergi
nos, kelia visų žmonių ūpą. 
Pasekmės gana geros. Pel
no liko arti 100 dol. Už tuos 
pinigus pirksime siūlų mezgi
niams. Tad visos prie darbo. 
Kas norite tapti skyr. nariais, 
tai ateikite ant mūsų susirin
kimų, kurie yra laikomi kas 
panedėlio vakaras pobažnyti- 
nėj svetainėj. Visus su mie
lu noru kviečiame stoti į pa
gelbą mums, ne mums, bet 
Lietuvai.

Šv. Cecilijos choras vedamas 
p. J. Šokelio šauniai atliko Ve
lykų šventei naujas mišių gies
mes.

Bal. 21 d. varg. p. J. Šoke- 
lis lipdamas iš ąutomobiliaus, 
susižeidė koją. Dabar yra pri
verstas ilsėties kol pasveiks.

Bal. 22 d. iš ryto kun. J. Ka- 
sakaitis iškeliavo iš Rocheste- 
rio ant trijų dienų.

Daugiausiai parašų po peti
cijomis surinko p-lė M. Kšenai- 
čiutė. Garbė jai už tai.

Juozas Saun. savo korespon- 
* dencijoj, kuri tilpo “Lietu

vos” No. 94, išrokavo savo 
nuopelnus. Nabagas nesu
pranta, kad taip darydamas 
pažemina save.

E. šilarožė-

prislėgti siunkia našta.
Lietuviai dabar darbininkai 

patis valdosi be ponu, ir jie ne
pasiduos nekam ant ju ponus 
usodinti, Bus didelis kraujo 
pralejimas, jaigu ten pasius ki
to krašto karumene. Bet jus 
darbininkai ir darbininkes ne
darykit tokios neksysties; ne- 
sirašykit ir neduokit pinigu 
tiems dykadoniams diploma
tams ponpalaikiams.

Paimkit purvina šluotraži ir 
isvikit iš savo stubos visus pa
rašu ir auku rinkėjus. Tegul 
susipranta, pagalios, koki niek
šiška darba jie dirba.

Visi Amerikos lietuviai dar
bininkai; ar jie katalikai ir ki
tokie, turėtu su kunu ir su sie
la atsiduoti tajai Lietuvos dar
bininku valdžiai, o visiškai ne
remti ponu tautininku ir kle
rikalu, kurie galanda kardus 
prieš laja darbininku valzia.

Šalin nevidonai ir siurbėlės. 
Lai gyvoja lietuvos darbinin

kai ir ju valdžia.
L- S. S. 33 Kp. Komitetas.”

• (Virš rašyti plakatai yra taip 
kaip jų buvo su visomis gra
matiškomis klaidomis).

Mūsų miestelio lietuviai su
kruto prieš parašų rinkimo 
dienas ir išsirinko komitetą iš 
Petro Šaučiulio ir J. Stelmoko. 
Komitetas labai gerai prisiren
gė ir taip išdalino darbinin
kus, kad labai pasekmingai at
liko darbą.

Iš viso buvo surinkta 2976 pa
rašai, iš kurių buvo tiktai a- 
pie 200 lietuvių. Tai-gi visas 
pasidarbavimas buvo tarpe 
svetimtaučių. Kodėl mūsų 
tautos žmonės nesirašė, tai aš 
negaliu suprasti. Binghamto- 
ne yra apie 1200 lietuvių. Tai
gi, pasirodo, kad 1,000 lietu
vių yra nesusipratę lietuviai. 
Kadangi, tėra apie 30 socija
listų, iš “principo” priešingų 
rašymuisi, tai galima suprasti, 
kad nesirašiusieji yra vien ap
sileidėliai.

Lietuviai matydami socialis
tų žiaurumą patalpino jų pla
katą vietiniame laikraštyje 
(Binghamton Ptess) ir parodė 
svetimtaučiams, kad ir Bingh- 
amtone yra tokių pat bolševi
kų kaip ir Rusijoje.

' . '  DARBININKAS
gėlių bukietas. Toliau sekė 
lošimas. Pasisekė pusėtinai. 
Geriausią įspūdį padarė tai in- 
maršavimas, kur vaikučiai dai
liai apsirėdę Lietuvos ir Ame
rikos spalvpmis šoko ir daina
vo. Dar buvo loštas veikalėlis 
anglų kalboje, tai nekaip nu- 
sisešė. Publika nebuvo užga
nėdinta, mat sakė nieko nesu
pranta ir gana. Po progra- 
mo kalbėjo kun. Kemėšis.

Kalbėjo apie vaikų auklėji
mą tautiškai-katalikiškoje dva
sioje. Baigdamas kalbėti už
klausė ar reikalinga lietuviams 
prisidėti prie 5-tos paskolos 
pardavimo. Visi užgyrė ran
kų plojimu. Išrinkti komite
tai rūpintis tuomi reikalu.

Su—as.

SPRINGFIELD, MASS.

“Tautų Lygos” koncertas su
varė lietuvius į skylę.

“Tautų Lygos” koncertas, 
surengtas Springfield’o Lietu-

vių Ūkėšų Draugijos balandžio 
26 dieną Auditorium svetainė
je, suvarė rengėjus į skylę.

Į koncertą atsilankė apie 100 
žmonių, iš kurių visi buvo lie
tuviai, tik dvi finės kitas tau
tas atstęvavo-

Koncertas buvo rengiamas 
Mikui Petrauskui, kuriam į 
pagelbą buvo atėję prancūzai 
ir anglai daininkai ir pijanis- 
tai, 
bos, 
jo 
koncerto likimas išėjo labai 
“poor,” nors programas ir ne
blogiausia buvo atliktas.

Už salę reikėję užmokėti 
daugiau kaip $100.00, Petrau
skui apie $100.00, vienam ang
lui $25.00, o prancūzei $13.00, 
tai rengėjams vieton pelno likę 
.keli šimtai dolerių gryno nuo
stolio.

Dabar rengėjai rūgoja ir ant 
“Tautų Lygos” ir ant Petraus
ko, kad jų kišenius išdžiovi
no.

bet nežiūrint ir tos pagel- 
už kurią, brangiai reikė- 

užmokėti, materijališkas

Tautininkas.

L. D. S. Reikalai
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BINGHAMTON, N. Y.

Parašų rinkimas ir bolševikai.
Kaip ir nuo seniaus mūsų 

miesto bolševikai - socialistai 
priešinasi Lietuvos laisvės iš
gavimui ir visai žmonijai. Tai
gi jie pasirodė savo žiaurumo 
išdalindami plakatas sekančio 
turinio:

“BROLEI IR SESUTIES
Ar tu rasysiesi po tuo prasy- 
LIETUVII LIETUVAITIE!

• Ar tu rasysiesi po tuo prašy
mu?

Pamislyk pirm negu pasira- 
sysi. Po “neprigulmybe” ga
lėtu kiekvienas lietuvis pasira
šyti— kodėl ne!

Bet tame visa beda kad čia 
nėra “neprigulmybes” ir lietu- 
vai laisves prašymas, čia bus 
prašymas; ginklu, amunicijos ir 
svietimos karumenes is Angli
jos ir Amerikos, kad pasiustu 
i Lietuva ir ten bednus zmo- 
nelius, lietuvius darbininkus: 
suvargintus kunigu ir ponu, 
kurie dabar stoja uz darbinin
ku valdžia Vilniuje įsteigta, o 
ponu ir turciu valdžios jie ne 
prisijima. Užtai visokie ponai 
nori jos baisiai nubausti; iste- 
rioti ir i žudyti kam jie eina uz 
bolševikus—tai yra u^ darbi
ninku valdžia.

Nusiusti visokie bomai žudys 
ir gėdis moteris ir jaunas Lie
tuvos mergaites kiek tik jiems 
patiks. Bet ginklu, amunicijos 
ir karumenes be pinigu nekas 
nedos, re i kės tiems patiems ku
rie pasirasysite, aukauti pas
kum ir pinigu, kad apmokėti, 
tiems razbaininkams uz ka jie 
jusu brolius ir seseris šaudis ir 
durtuvais išbadys.

Socijalistai (arba bolševikai) 
nezudie ir nežudys, jokiu dar
bininku. Jie myli visus, tuos!

3

J. S.

LEWIST0N, ME.

Balandžio 12 d. čionai buvo 
prakalbos Mot. Sąjungos ir L. 
Vyčių kuopų. Kalbėjo J. E. 
Karosas. Pirmu atveju kal
bėjo apie įvairius Lietuvos rei
kalus, primindamas istoriš
kus dalykus. Puikiai paaiški
no apie Lietuvių Raudonąjį 
Kryžių ir ragino jo skyrių čio
nai sutverti. .(Manau kad tas 
ir bus įvykinta greitu laiku, 
nes daugelis .tam prijaučia). 
Gana plačiai paaiškino apie 
parašų rinkimo svarbą, ir pa
rodė kaip nepamatuotai elgia
si tie lietuviai, kurie nesirašo. 
Antru atveju kalbėjo apie L. 
Vyčių organizaciją ir Moterų 
Sąjungą. Kalbėdamas apie 
moteris nesigailėjo joms prie
lankių išsireiškimų už ką jos 
suteikė nemažai aplodismentų. 

, Šio sprakalbos padarė gilų 
įspūdį į klausytojus ir visiems 
patiko- Žmonių buvo pilna 
svetainė ir ramiai užsilaikė. 
Aukų lėšų padengimui surink
ta $10.00 su viršum. Buvo par
davinėjami nauji Lietuvos žem- 
lapiai.

Parašų rinkimas ėjo pasek
mingai, ypatingai tarp sve
timtaučių, . kurie visi su noru 
rašėsi, o kiti,ir rinkti padėjo. 
Bet tarp lietuvių atsirado tam
suolių ir “Keleivio” pasekė
jų, kurie nesirašė. Nesmagu 
pažymėti, kad kuomet svetim
taučiai dėl mūsų gero su džiau
gsmu rašėsi, o nekurie lietu
viai atsisakė rašyties. Tas 
parodo, kad lietuviams dar 
trūksta apsišvietimo. Parašų 
surinkta išviso 1764.

Žmogelis.

PRANEŠIMAS.

LDS- Naujosios Anglijos 
Apskritys rengia didelį pra
kalbų maršrutą, kuris tęsis nuo 
gegužio 4 d. 1919 m. iki birže
lio 15 d. Kalbėti pasižadė
jo “Darbininko” štabas. Tai
gi kalbėtojų reikale kreipkitės 
į “Darbininką.” Maršrutas 
bus toks:

Gegužio 4 d. 5 vai po pietų 
Worcester, Mass.

Geg. 6 d. 6 vaL vakare Law- 
rence, Mass.

Geg. 10 d. So. Bostone šv. 
Petro Bažnytinėje Salėje.

Gegužio 11 d. 1 vai. po pie
tų Brighton, Mass.

Gegužio 11 d. 6:30 vai. vaka
re Cambridge, Mass.

Geg. 18 d. 6 vai vakare 
Hudson, Mass.

Geg. 25 d. 6 vaL vakare Mon
tello, Mass.

Birželio 7 d. 6 vaL vakare 
Lewiston, Me.

Birž. 8 d. 3 vaL vakare Rum- 
ford, Me. šv. Roko salėje.

Birž. 15 d. 4 vaL vakare Nor- 
wood, Mass.

Nors visoms Naujosios Ang
lijos Apskr. kuopoms buvo iš
siuntinėta laiškai delei rengi
mosi prie prakalbų maršruto, 
bet ne iš visur gauta atsaky
mai apie rengimąsi prie pra
kalbų. Labai gaila tų kuopų, 
kurios atsisakė nuo prakalbų 
rengimo ir gal visai dėl mažos 
priežasties praleidžia progą. 
Jei kurios LDS. kuopos norėtų 
rengti prakalbas, tat kreipki
tės pas Apskr. valdybą, nes yra 
daug atliekamų dienų galit pa
sirinkti tokią, kokia jūsų kolo
nijai gali būti tinkamesnė. Jei
gu kartais įvyktų klaida arba 
koki nors neaiškumai, tai ma
lonėkit pranešti Apskričio Val
dybai.

V. J. KudirkaPirm.
37 Franklin St., 

Noųvood, Mass.
A. J. Navickas Rašt.,

58 Heaton Avė., 
Norwood, Mass.

DETROIT, MICH.
Vaikų vakaras buvo* 21 bal. 

Šv. Jurgio parapijos svetainėj. 
Surengtas pastangomis parapi
jos mokyklos vaikučių. Prog
ramas buvo indomus. Pirmiau
sia vaikučių choras sudainavo 
pasveikinimą vietiniam klebo-

PRANEŠIMAS.

LDS. Conn .Apskr. kuopų 
suvažiavimas įvyks birželio 8, 
1918. Bridgeport, Conn. Tai 
jau yra laikas rengtis prie de- 
legatų rinkimų, ta p-gi nau
dingų inešimų mūsų apskričiui 
bei visos organizavus labui. 
Rengkitės iš visu pajėgų, 
stengkimės visi kiek galėda
mi, kad.šitas suvažiavimas at
neštų mums kuodi-4: jaukią nau
dą.

Nepamirškite, kad šis suva
žiavimas yra priešseiminis, tai
gi prisirengkite su svarbiais 
įnešimais į seimą, kad savo de
legato neleistame nuvažiuoti 
su tuščiomis rankomis.

Taip-gi prašau gerbiamųjų 
pasistengkite kiek galėdami iš
parduoti tikietų.

LDS. Conn. Apskr. Rašt.

ykai
PRAKALBOS

Rengia LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ-GOS 5 Kp.

Nedėlioję, 4 Gegužio, 1919
Sv. Juozapo parapijos Svetainėje

49 CONGRESS AVĖ., WATERBURY, CONN.
Pradžia 2 vai. po pietų.

Kalbės p. JONAS E. KAROSAS, “Darbininko” Redak
cijos narys ir LDS. Centro Sekretorius.

Tokiųprakalbų retai būna ir užtai kviečiame koskaitlin- 
giausia susirinktu

Darbininkai ir darbininkė s į prakalbas.
Širdingai kviečia RENGĖJAI.

TĖMYKITE.

LDS, Conn. Apskričio kuopų 
yra rengiama didelis prakalbų 
maršrutas, kuris tęsis nuo ge
gužio 4 iki 11 d. Kalbės p. J. 
E. Karosas iš Bostono. Mar
šruto programas bus toks:—

Gegužio 4 d. po pietų, Wa- 
terbury, Conn.

Geg. 4 d. vakare, Naugatuck, 
Conn.

Gegužio 6 d. vakare, Brid
geport, Conn.

Gegužio 8 d. vakare, Hart- 
ford, Conn.

Gegužio 11 d. po pietų ant 
3 P. M. Poąuonock, Conn.

Kurios kuopos yra pasižadė
ję surengti prakalbas, malonė
kite kuoplačiausia pasigarsin
ti.

Jeigu kartais įvyktų klaida 
maršrute, malonėkite man 
pranešti.

LDS. Conn. Apskr. Rašt.
Ona čemiauskiutė.

VALDYBA.

TEMYKIT!
Jau susitvėrė ir pasekmingai veikia Lietuviška Namų Sta

tymo Bendrovė, su kapitalu $100.000.000 ir gavo valdišką čar- 
terį Columbus mieste Ohio valstijoj; kurios tikslas yra veik
ti visose Suvienytose Valstijose ir Lietuvoje. Pelnas už Įmokė
tus (už Šerus) pinigus aiškiai permatomas: nes vos-tik ši Bend
rovė susitvėrė, o užsakymų (darbi}) jau turi už 50.000 dol. ir 
tie užsakymai be perstojimo plaukte plaukia. Valdyboj’ yra 
visi speeijalistai-žinovai ir geri lietuviai katalikai. Pasisku- 
binkit pirkti šėrus, kurių kaina 25 dol. už vieną. Galima pirk
ti nemažiau, kaip du šėru, Įmokant 10 dalį jų vertės. (Galima 
užmokėti ir Libertv Bondsais). Tuojau reikalingi karpenteriai 
ir norintieji to amato mokintis lietuviai.

Įvairiais reikalais kreipkitės i centrą:

Lithuanian Building Co.,
6307 Superior Avė., Cleveland, Ohio

V

U

U 
U
U
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Visiems
Lietuvos

žemlapis
Kiekvienas lietuvis privalo 

turėti savo namuose lietuvišką 
žemlapį su naujausiais rube- 
žiais.

Lietuvoje kova su bolševi
kais. Lietuviai kasdiena pliek
dami bolševikus atsiima mies
tus, miestelius, o Tamista ne
turėdamas po ranka žemlapio 
kartais nei nežinai kur toki vie
ta randasi.

Mes apdovanosime LIETU- 
' VOS ŽEMLAPIŲ kiekvieną, 
I kuris tik pirks nemažiaus, 
kaip už 1 dolerį knygomis, ra
šomais daiktais ir tt.

No. 1.
Geriausias pirkinis užsira

šyti “Darbininką,” kurį skai
tydamas rasi naujausias žinias 
apie Lietuvą ir iš viso pasau
lio. Metams $3.00. Pusei me
tų $1.50. Žemlapis dykai.

X

“VANAGAS”
i

!' 
Jau kalasi ir balandžio mėnesyje 1919 m. iš kiaušinio išritės ir j j 
nabašninko 
ros

"Žvirblio” sostą užims savaitinis juoką bei satv- 
laikraštis “Vanagas,” kurio metinė kaina tik 2 dol.

Tuojaus reikalingi agentai ir korespondencijos.
Visais reikalais kreipkitės:—

“Vanagas” Pub. Co.
951 Nathan St., Akron, Ohio

P. S. “Vanagas” bus ne klerikališkas, ne šliuptarniškas, 
ne bolševiKikas, bet toks kaip ir visi vanagai.

$ 

i!

GREENFIELD, MASS.

Nauja LDS. kuopa.

Balandžio 27 dieną Tautos 
Fondo vietos skyrius surengė 
prakalbas, kuriose kalbėjo Jo
nas E. Karosas iš Bostono. 
Tautos Fondui surinkta $40.00 
ir sutverta LDS. kuopa iš 10 
narių.

No. 2.
Jeigu nereikia nieko pirkti 

ir jau turi užsirašęs “Darbi
ninką,” prikalbink kitą užsira
šyti. Lietuvos žemlapį gausi 
pats ir tas. kuris užsirašys.

No. 3.
Pirk geriausią, naujausią 

maldaknvgę “Pulkim ant ke
liu.”
Kietais drobės apdarais $1.50 
Minkštais drobės apdarais 1.85 
Minkštais auksuotais kraš

tais ............................... $2.00
Skūros minkštais apdarais

auksuotais kraštais... .$2.50 
Morocco skūros apd. auk

suotais kraštais ,,,...$3.50

Narys.

N0RW00D, MASS.
LDS. 3 kuopa laikė susirin

kimą. Kuopos nariai beveik 
visi atsilankė ir buvo daug 
naudingų inešimų ir gerų pata
rimų kaslink pagerinimo mūsų 
darbininkiško veikimo. Prisi
rašė trys nauji nariai. Taip 
kad mūsų kuopa labai greitai 
stiprėja. Atsilankė šv. Ceci
lijos bažnytinio choro delega
tai Adolfas Kavaliauskas ir A- 
domas Šidlauskas, prašydami 
aukų dėl nauji} vargonų. Ta
po priimti ir po apsvarstymo, 
nutarta paaukoti. Aukojo: 
Kastantas Barauskas vardan 
LDS. 3 kuopos $25.00, LDS- 3 
kp- iš kasos $10, Kastantas Ak- 
tsinas $2.00, Jonas Kašėta $2. 
Po $1.00: Ant. Jačis, Leonas 
Blažonis, Adomas Šidlauskas, 
Jonas Pileckas, J. Tvaska, S. 
Razulevičius, A- Kavaliauskas, 
J. Vansas, L. Paliavičius, J. 
Kliukas. Po 50c.: S. Sladalni- 
kas, F. Kudirka, F. Kuras, J. 
Smilgis ir B. Adomaitienė 25c. 
Viso paaukauta $51.25.

Kuopos Raštininkas.

DABOJA AMBASADĄ 
RYME.

Italijos valdžia pastatė sar
gybą apie Amerikos ambasa
dą Ryme. Bijo, kad kartais 
intužusi minia neužpultų.

Iš Vladivostoko L100 Kana
dos kareivių gražinama namo.

NELAIMĖ PATIKO DARBI
NINKŲ VADĄ.

Pereitą nedėlią Samuel Gom- 
pers, Amerkios Darbo Federa
cijos prezidentas, New Yorke 
važiavo taxicabe. Netikėtai 
drožė į taxicab strytkaris ir su
daužė taxicabą. Gompers ta
po labai aplamdytas ir du šon
kauliu palaužti. Daktarai pa
sakė, kad jo padėjimas nėra 
pavojingas, nors jis jau yra 69 
metų amžiaus.

Gompers prašė, kad niekas 
nebūtų nubaustas. Sako, jog 
tai buvo paprastas nelaimin
gas atsitikimas-

Paskutiniu darbu Gomperso 
buvo tai parašymas atsišauki
mo į darbininkus, kad pirktų 
Pergalės bondsus.

ATVYKO PIRMI DELE
GATAI.

Vokietijos pirmi delegatai 
į taikos konferenciją jau atvy
ko į Versalius. Vėliau at
vyks kiti ir tuomet prasidės 
bendri posėdžiai.

BALSUOS AR GRĮŽTI 
DARBAN.

Šios savaitės pradžioje Law- 
rence’o streikuojantieji audė
jai balsuosią ar grįžti darban 
ar dar tęsti streiką.

KĄ PADARE VOKIETIJAI 
BLOKADA.

Vokietijos sveikatos minis
terija skelbia, jog Vokietijoj 
dėl maisto stokos nuo 1915 iki 
1918 m. mirė 63.000, o nuo in- 
fluenzos mirė 150 000 tokių, 
kurie galėjo pagyti, jei būtų 
turėjo užtektinai maisto.

Vokietija neturėjo užtekti
nai maisto dėlto, kad talki
ninkai jų buvo užblokavę ir ne
leido nieko įgabenti.

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS APSKRIČIO VALDY

BOS ADRESAI.
PIRM. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St., Norwood, Mass. 
VICE-PIRM. — V. Varžinskaitč,

28 Story St., So. Boston, Mass. 
RAŠT. — A. J. Navickas,

58 Heaton Avė., Norwood, Mass. 
KASIERIUS — M. Abračinskas,

187 Ąmes St., Montello, Mass. 
KASOS GLOBĖJAI — Ona Ne- 

vuliutė, 22 Chapell st., Nor- 
wood, Mass. ir E. Roženiuke, 
148 Ames St!, Montello, Mass.

No. 4.
Pradžia ir Išsiplėtojimas

Katalikų Tikėjimo ... .$1.00 
Fabiolė............................
Eilės ir Dainos .............
Pažinkime socializmą.... 
Vaizdeliai ......................
“Žydų Karalius,” teatra

liškas veikalas.........
Sodžionių Teologija .. 
Pažinkime Socijalizmą 
Svarbūs klausimai....
Apie Religijos Pradžią... .10c. 
Eilės ir Dainos................25c.
Aritmetika....................... 30c.

$1.00
.25
.10
.30

.30 
$1.00 
.10c. 
.10c.

LIETUVIAMS ŽINOTINA.
Kas užsirašys metams “Darbininką,” 

gaus pulką LDS. -Kalendorių dykai. 
Taip-gi galite gauti visokių knygelių, 
maldaknygių “Pulkim ant kelių.” 
Kreipkitės pas:

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

PIRK V AKACIJOMS
Turėdamas fonta- 

ninę plunksną, galė
si be vargo susirašy
ti visus įspūdžius, o 
net ir laiškus.

Jų kainos: $2.50, $3, 
$3.50, $4, $5 ir aug- 
ščiau.

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem
lapį dykai

"DARBININKAS” 
244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

No. 5.
Užsirašyk “Darbininką” ant 

visų metų....................$3.00
Bostone ir apielinkėje... .$4.00 
Užsienyje........................$425

Gausi žemlapį jeigu užrašy
si “Darbininkąkitam ir prisiu
si mokestį $3 00. Taip-gi gaus 
ir tas kuis užsirašys.

ĮSIGYK LIETUVOS ŽEMLA
PĮ UŽ DYKĄ.

Užsakymų gauname labai 
daug ir galimas daiktas, kad 
žemlapių gali pritrūkti. Pasi
skubink! ..................................

Puikiausių LIETUVIŠKŲ AT
VIRUČIŲ galima gauti "Darbi
ninko” Knygyne. Tuzinas už 20 
centą. Agentams duodame nuo
laidą. Užsisakykite.

NAUJA AUTOMOBILIŲ 
TAISYMO DIRBTUVĖ.
Pataisome, Pritaikome ir 

Peržiūrime už pusę paprastos 
nustatytoj kainos.

Nuimame anglis į visai 
trumpą laiką.

Visas darbas garantuotas.
8 DamrdlSL, 

So. Boston, Mass.

Prieš Dorchester Avė., 
Tel. So. Boston 1140.

—



4 DARBININKAS

žinios.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SAVAITĖ.

Moterų Sų-gos Savaitė pra
sidės gegužioo 4 d., o baigsis 
gegužio 11-tą d. Bus 3 vaka
rai,gegužio 4, 8, ir 11 d.

1-mas vakaras bus atidary
tas su prakalba, kurių pasa
kys vietinis klebonas gerb. 
kun. K. Urbanavičius. Po pra
kalbai bus sulošta “Dangus 
Brangus,” paskui seks dainos, 
kurias padainuos p-lės Švaig- 
ždžiutė ir Al. Kiburiutė, taip
gi skambins pijanu Al. Kibu
riutė. Antras veikalas “Dai
na be galo” užtektinai publikų 
prijuokins. Atsilankiusieji pri
sijuoksi! iki ašarų.

.Antras vakaras gegužio 8 d. 
ketvergo vakare bus labai į- 
vairus. Pakviesta žymiausi 
kalbėtojai ir kalbėtojos, taip
gi gabiausios solistės iš Naujo
sios Anglijos.

Kalbės pirmu syk So. Bos
tone gerb. kun. Švagždis Nor- 
wood’o lietuvių klebonas, gerb. 
p-ni ’V. Liutkienė iŠ Worces- 
ter, Mass. Mot. Sų-gos N. A. 
Apskričio organizatorka. Dr- 
Povilas Jakimavičius aiškins 
apie sveikatų. Dainuos gerb. 
p-hi V. Shei ir gerb. p-ni E. 
Račkienė iš IVorcester, Mass., 
akompanuojant gerb. p. M. 
Karbauskui. Prie to bus due- 
tij ir pijano skambinimo, kų 
išpildys Worcesteriečiai.

Šv. Petro Bažnytinis Choras 
taip-gi dalyvaus. Įžangos ne
bus visai.

Trečias vakaras bus už visus 
puikiausis. Bus sulošta vei
kalas “Genovaitė,” kuri per
statys Mot. Są-gos 15-ta kuo
pos šaunios artistės iš Monte- 
llo, Mass. Į tų vakarų turėtų 
kiekvienas atsilankyti ir pasi
gerėti puikiu pamokinančiu 
veikalu. Įžanga prieinama. 
Kurie norėtumėt užtikrint sau 
sėdynę, tai pasirūpinkit iš- 
anksto gauti tikietus. Gali
ma nusipirkti pas visas Mot- 
Sąjungos 13 kuopos nare.

Moterų Sąjungos Savaitės 
laiku narės galės prisirašyti 
papiginta įstojimo kaina.

Lietuvaitės kurios neturėjo 
progos iki’ šiam laikui sužino
ti kas yra Moterų Sąjunga, tai 
dabar jums proga ateiti į va
karus prisirašyti ir patirti kas 
sąjungieeių yra veikiama ir 
kokis tikslas yra Moterų Sų- 
gos. Labai gaila, kad mūsų 
moterys ir merginos kartais 
nesuprasdamos Sąjungos tiks
lo laikėsi nuošaliai nuo tokios 
brangios organizacijos, kuri y- 
ra kiekvienai reikalinga. Mes 
Bostonietės parodykim savo 
susipratimų, išauklėkim vieti
nę Mot. Są-gos kuopą iki 600 
narių per Mot Są-gos Savaitę. 
Tada pasirodysim jog mokam 
kovoti už moterų teises. Ne 
tuščiose kalbose, bet apšvie- 
toje surasim sau laimikį. Or- 
ganizuokimės, lavinkimės ir 
švieskimės.

Širdingai kviečiame visus, 
kas tik gyvas į Mot. Są-gos va
karus. Visi ateikit ir persi- 
tikrinsit, kad sąjungietės gali 
nuveikti naudingą darbą ne tik 
sau, bet ir mūsų nuvargintos 
tėvynės Lietuvos labui.

Valio, visi ant sąjungieeių 
rengiamų pramogų.

Visi vakarai bus Šv. Petro 
lietuvių bažnytinėje svetainė
je 5-th St., So. Boston, Mass.

Vietinių taip-gi ir aplinki
nius meldžiame tuo laiku nie
ko nerengti.

Kviečia
Mot. Sąj. 13-tos kp. Valdyba.

VYČIŲ VAKARAS.
Balandžio 27, nedėlios vaka

re L. Vyčių 17-tos kuopos pas
tangomis buvo surengtas teat
ras ir koncertas.

Norwoodiečiai, L. Vyčių 
tenaitinės kuopos artistai-me- 
gėjai vaidino penkiaveiksmę 
dramų “Eglė Žalčių Karalie
nė.” Veikalas atlikta silpno
kai.

Tarpais p-lė St. Motiejūnai
tė, akompaniuojant p. M. Kar
bauskui ir IU Antanavičius, a- 
kompaniuojant p-lei Kiburiu- 
tei sudainavo solių. Publikai 
dainos matyt labai patiko, nes 
dainininkai po kelis kartus bu
vo iššaukti gausiais aplodis
mentais; ypatingai jų apščiai 
kliuvo p-lei S. Motiejnūaitei.

Vakarų vedė L. V. 17 kp. pir
mininkė p-lė Z. Gurkliutė.

Dar kalbėjo Kavaliauskas. 
Norwodietis. Jisai varde Šv. 
Cecilijos Bažnytinio Choro 
kvietė Bostoniečius į jų rengia
mąjį bažnytinį koncertų 4 d- 
gegužio, nes tų dienų bus iš
kilmingas pašventinimas naujų 
vargonų.

Publikos buvo prisirinkę pil
na svetainė. Tad iš materija- 
-lio atžvilgio vakarų galima 
skaityti nusisekusiu.

Skaptukas.

Gavo žinią. F. Virokas gavo 
iš Ispanijos ambasados Wash- 
ingtone žinių, ir pakvitavimų, 
jog jo siųstieji per t ąambasa- 
dą pinigai į lietuvų gauti sau
sio 11, 1918.

Buenos Airese, Argentinoj 
bankų klerkai padavė darbda
viams tulus reikalavimus ir jei 
nebus išpildyti, tai streikuos. 
Tame mieste yra 39 bankos.

Portlande, Me. sudegė daug 
rastų, prigulėjusiij Grand 
Trunk kompanijai. Jų vertė 
siekia $200.000. Spėjama, 
vaikpalaikiai padegė.

kad

PAGAVO SLAPTUS 
DOKUMENTUS.

Šveicarijos laikraštis Gazette 
de Lausanne paskelbė Lenino 
slaptus dokumentus, kur nuro
doma, kaip sukelti revoliuci
ją Šveicarijoj.* Tie patarimai 
su didžiausiu paslaptumu bu
vo siųsti Šveicarijos raudonie
siems. Tie patarimai suside
da iš 15 punktų.

Sulyg tų patarimų buvo pra
dėtas darbas, bet valdžia greit 
susigriebė ir nieko neišėjo. Tas 
sukilimas buvo pereitą rugsė
jo mėnesį. Slapti dokumentai 
tik dabar teišėjo eikštėn.

tVBHTO JONO EVANGELISTO
PAAALPINĖS DRAUGUOS 

VALDYBA
80. BOSTON, MASS.

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

V10Ė-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 
248 4-th St, So. Boston, Mass. 

I PROT. RAŠT. — JuL Savickas, 
262 Fourth St, Room 7.

n 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 nedėldięnį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 18 d. Ge
gužio 3:30 vai. po pietų. '

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
198 Hanover St, Boston,

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. RAšT. — Antanas Motiejūnas, 

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

128 Heath St, Rozbury, Mass.
KASIERICS — Andriejus Zalieckas, 

244 D Street, So. Boston, Mass.
MARŠALKA — Justinas Tuleikis,

130 Bowen St, So. Boston, Mass.

» •l ir

.50c.
$1.00

ANT PARDAVIMO.

Parsiduoda pigiai mažai var
toti gražūs fomičiaL Galima, 
pamatyti bile kada šiuo adre
su:

Petr. Grinkevi&a, 
llRoyal Rd., Mattapan, Mass.

BEREIKALINGAS 
IŠGĄSTIS.

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

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

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem
lapį dykai.
“DARBTNUŪIA2” 
244 W. Erca-vr-y, 
South Boston, Mass.

{
.

ANT PARDAVIMO
Stuba su 9 kambariais, naujau

siais įtaisymai: gasais, maudynė
mis ir ant ramios gatvės. Visai pi
giai parduosiu, jeigu pirkst šią sa
vaitę. Atsišaukite pas:

J. Stukas,
542 6-th St., So. Boston, Mass.

Aš Stanislovas Burneika paieš-1 
kau savo švogerio Liudviko Jan- 
čiaus, kurs 9 balandžio š. m. 11 
vai. vakare išėjo iš savo namų. 
Jis nepilno proto. Iki šiol apie 
jį nieko negirdėti. Jis paėjo iš 
Kauno gub., Užvenčio parap., Gu- 
deliškio viensėdžio; 43 metų, vi
dutinio ūgio, geltonų plaukų ir ū- 
sų; kalba tik lietuviškai, Kas pir
mas praneš, gaus atlyginimą.

Stasys Burneika,
95 Liberty St., Ansonia, 

(4-29)
a •
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DR. F. MATULAITIS::
Išvažiavo ant studijų į ; ► 

Chicagą. Sugrįš Birželio j ;
■ “ ■ U►

Ct.

L. D. S. 1-ma KUOPA PARĖ
MĖ LIET. RAUDONĄJĮ 

KRYŽIŲ.
Balandžio 27 dienų LDS. 1- 

mos kuopos susirinkime, lai
kytame Šv. Petro parapijos 
svetainėje Lietuvių Raudona
jam Kryžiui paaukota iš kasos 
$5.00, o 15 narių prisidėjo prie 
Liet. Raud. Kryžiaus skyriaus, 
kuris jau yra suorganizuotas 

‘ So. Bostone. Nauji nariai už
simokėjo po $1.00 metinės mo- 
kesties, o vienas net dn dole
rių tam tikslui paaukavo^

Narys.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
L. Vyčiu N. A. A. 7-tas su

važiavimas įvyks 4 d. gegužio 
1919 2 vai. po pietų Šv. Pran
ciškaus parapijos svetainėje, 
94 Bradford St., Lavrence, 
Mass. Geistina, kad visos 
kuopos prisiųstų deelgatus ant 
suvažiavimo, nes šis suvažiavi
mas vienas iš svarbiausių. Kuo
pos, negalinčios prisiųsti dele
gatų, lai prisiunčia įnešimus 
laiškais, antrašu: L- Vyčių N. 
A. A. S-, 94 Bradford SL, Law- 
rence, Mass.

O. Z. Bųgailaite, vice-pirm.

KAS DŽIAUGIASI IŠ 
WILSONO ŽYGIO.

Kai prez. Wilson viešai pa
skelbė, jog priešinasi Italijos 
reikalavimams, tai tuomi pir
miausia žinoma apsidžiaugė 
Jugo-Slavai, nes Italija norė
jo Jugo-Slavijos žemes už
grobti. Po to nudžiugo visos 
tautos, kurios yra imperialis- 
tiškų kaimynų gresiamos. Ap
sidžiaugė Paryžiuje Chinijos 
delegatai, nes Chinijos pusiau- 
salis Shantung yra pažadėtas 
Japonijai, panašiai, kaip kad 
Adriatikos rytinis pakraštis 
buvo Italiaji pažadėtas. Ka
dangi prez. Wilson priešinasi 
Italijos reikalavimams, tai jis 
priešinsis ir Japonijos reikala
vimams. Jei Italija pasitrauks 
iš taikos konferencijos, tai gal 
tų padarys ir Japonija. Abel- 
nai imant Italijos dabar nie
kas neremia, kaip tik Japoni
ja. Visos kitos tautos nere
mia jos. Neremia nei Franci
ja, nei Anglija.‘Italijos čiauš- 
kimij klauso tik japonai.

Jei Italija ir Japonija pasi
trauks iš taikos konferencijos, 
tai jos su Vokietija taikinsis 
skyrium. Ą

Japonija ne kų pralaimėtų. 
Ji stipri ir nuo nieko neprigu
li. Ji nuo pat sausio mėne
sio turi savo atstovus Vokieti
joj. Gal su vokiečiais jau y- 
ra susiuosčius. Su Italija kas 
kita. Ji bedna, parssikolinu- 
si Amerikai ir nuo Amerkios 
paramos daug priguli.

NEKENČIA AMERIKONŲ.
Iš Rymo atvykęs Paryžiun 

vienas Amerikos oficieras sa
ko, kad italai pradėjo baisiai 
nekęsti amerikonų. Sako, jog 
jis buvo išvarytas iš visų val
gyklų, nes Italijos ofieieriai 
nesutinką valgyti ten, kur y- 
ra amerikonų.

mėnesyje į Bostoną.

Kad būt gražiu
Vartok tą mostj, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ Ir 
šalina šlakus ir spuogus uuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. Ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierinį dolerį arba stampomls.

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

padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

BARBERNĖ IR MAUDYNĖ.
Pranešam visiems Worceste- 

rio lietuviams, kd mes atida
rėm naujoje vietoje barbeynę ir 
maudynę po No. 26 Ward St. 
Toje vietoje jau senai buvo rei
kalinga, kur būtų galima sy
kiu nusimaudyti, nusikirpti ir 
nusiskusti. Duodam rankšluo
sčius ir muilų. Valandos pa
prastomis dienomis nuo 8 ryto 
iki 9 v. vakare. Pėtnyčiomis ir 
subatomsi nuo 6 ryto iki 12 v. 
nakties. Nedėliomis uždary
ta. Užlaikome švariai. Kvie
čiame visus AVorcesterio lietu
vius atsilankyti ir savo drau
gams pranešti, o užtikrinam, 
kad būsite užganėdinti.
D. Mažeika ir A. Barkauskas 
26 Ward St., AVorcester, Mass.

Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER ; 

(Dr. M. .V. Kasparavičius) 
425 BR0ADWAY,

South Boston, Mass. ;
Tel. So. Boston 27.

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

Fanuos Fanuos.
Tik vien farmos lošia 

puikią rolę.
Tai-gi mielas skaitytojau 

apgalvok, gal ir jūs būsite lai
mingesnių nusipirkęs farmą, 
negu kur mieste stubą, o po 
tam badauti. Farmeriai ne
kenčia bado ir jie neturi boso 
ant savęs. Farmeris visuomet 
linksmas su savo šeimyna va
sarą ir žiemą. Vasarą links
mą pažiūrėjus ant laukų, kaip 
puikiai viskas auga, o žiemą 
linksma kad pilni tvartai gy
vulių, pilnas svirnas duonos na, 
o ko daugiau reikia žmogaus 
gyvenime. Žmogus kasdien 
namieje džiaugiesi sykiu su vi
sa šeimyna ir nereikia bėgt 
tamsoje į darbą ir iš darbo ir 
būti paskirtą laiką, nežiūrint 
ar sveikas ar sergi. Nedirb
si, nevalgysi. O ant faunų 
to pavojaus nėra. Tai-gi ger
biamieji lietuviai, norėdami 
pirkti farmą, atvažiuokite pas 
mus ir nusipirkite sau puikią 
ūkę tarpe savo brolių lietuvių. 
Vieta apgyventa lietuviais ir 
mes turime parapijas ir drau
gijas. Mūsų vaikai žaidžia 
lietuviškai, lošia teatrus ir tt. 
Taip-gi yčia mes katalikai turi
me sutverę draugystę Šv. Anta
no, kad apsaugoti lietuvius per
kant farmą nuo visokių netei
singų agentų ir skriaudikų. 
Mes parduosime puikią farmą 
koteisingiausia be skriaudos. 
Padarysim gerus raštus. Žo
džiu sakant, patarnausime jūsų 
reikale veltui. Tai yra tiks- 
ter, Mass. Ši draugija turi 
las draugijos šv. Antano Cus- 
daug farmų ant pardavimo. 
Anglai matydami kad mes par
duodame daug farmų, tai jie 
daugiau atėję mūs prašo, kad 
parduotame jų puikias far- 
mas. Mes norime kad tos vie
tos būtų apgyventos lietuviais 
ir kad visi svetimtaučiai palik
tų puikias ūkės su puikiais bu
dinkai s ir sodnais, mašinomis 
ir gyvuliais. Dabar laikas 
pirkti farmą. Atvažiuokit, ar
ba norėdami platesnių žinių, 
kreipkitės prie šv. Antano 
draugijėlės, Custer, Mich.

Custer, Mich. lietuvių mies
telis guli ant kelio bėgant iš 
Grand Rapids, Mich. Į Luding- 
toną tik 11 mylių. Į rytus nuo 
Ludingtono mes čia Custer’yj 
turime visokių produktų mar- 
ketus. Taip-gi pora anglų pra
šė mūs parduoti Custer’yj jų 
Storus. Jeigu kas norėtų bū
ti tarpe mūs biznierių, galite 
atsišauktu Mums reikia turė
ti savo tautos kelias krautuves.

Kas važiuosite į Custer, 
Mich., pasiklauskite kur gyve
na Chas Daunoras, tai jums pa
rodys, nes ponas Daunoras gy
vena pačiame mieste ir yra Sv. 
Antano draugijos viršininku.

CHAS DAUNORA,
Box 7, Custer, Mich.

PAKVIETIMAS
Aš JUOZAS ZUPKAUSKAS dar sykį kviečiu savo drau

gus ateiti ir pirkti sau reikalingus drabužius pas S. H. HARRI
SON CO. su kuriuo ir aš esu surišta. Aš užtikrinu, kad kai
nos Pirmos rūšies Vyriškų drabužių, Siūtų, Skrybėlių, Čeve- 
rykų sulyginant jųjų vertę yra visiškai žemos. Jūs ir aš pel- 

’ nysime remdami savuosius.

Siutų kainos nuo $11.50 iki $43.50.
Čeverykų kainos nuo $4 iki 810.

Didžiausiame pasirinkime vyriškų drabužių.

i S. H. HARRISON CO.
$ I •

P 662-672 Washington St. Boston, Mass.
Kampas Beach St.

KIEK PASKOLINO 
TALKININKAMS.

Suv. Valstijų iždo departa
mentas skelbia, jog paskolino 
iš naujo Francijai $50.000.000, 
Rumunijai $5.000.000. Iš vi
so Francijai jau paskolinta iki 
šiol $2.752.477.000, Rumunijai 
iš viso- $25.000.000, o iš viso vi
siems alijantams Dėdė Šamas 
paskolino $9.188.829.00.

, s. : ’ a ■ ■ .v’”: 'Vii

AR NORITE PAPUOŠTI 
SAVO STUBĄ?

Jeigu stubos pleisteris surūkęs 
arba rakandai nusitrynę, sudau
žyti, aš pataisau ir padarau taip 

1 kaip naujus.
Jeigu turite sieninį laikrodį ir 

dar geras, o neina, tai aš patai
sau ir norinčius išmokinu taisyti 
už labai prieinamą kainą. Prašau 
atsišaukti žemiaus paduotu adre
su per laišką arba ypatiškai į na
mus.

MIKAS KALAUCKAS, 
12 Rock St., Pittston, Pa.

I I

I I

NEGAMINK DAUGIAU LAIKO.

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

jau beveik nustojote vilti kada nors išsigydyti, ateikite ant 
ezamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
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 spėką. 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 šiandiena dy
kai.

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

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 vartojan 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 pagelbės 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

D R. M0R0NEY
Washington St., arti Boylston St, pirmos durys nuo

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

'•J

PARSIDUODA FARMA
Devyni akeriai dirbamos žemės, 

visas juodžemis su moliu, viskas 
gerai auga, per vidurį farmos u- 
pelis bėga, yra žuvų, 2 akerei pie
vos, 25 vaisingi medžiai, 6 kam
bariais namas su visais imprumen- 
tais, tvartai, vištininkai, daržinė, 
vežimai, visi farmų įrankiai, ark
lys, karvė, kiaulės, vištos, antys, 
žąsys, karų lainės, aplinkui daug 
miestelių ir fabrikų, netoli Bosto
nas ir gelžkelio stotis. Platesnių 
žinių kreipkitės per laišką. Par
siduoda iš priežasties savininko ne
sveikatos. Kaina $4300.

MR. JOHN ANDRIUŠIS,
South Franklin St., Bos 16, 

Holbrook, Mass.

DIDELĖ FARMA
115 akrų apie 50 dirbamos že

mės, kita girios ir ganyklos, a- 
pie 1000 kortų stačių malkų, 5 kar
vės, 3 arkliai, 3 paršai, vežimai ir 
kiti farmos įrankiai, 9 kambarių 
stuba, banė, ir kiti budinkai, van
duo iš šaltinio teka paipom į stu
bą ir į banę, ant gero kelio, 3 my
lios į miestuką, 9 mylios į didelį 
miestą Lowell, Mass

Šita fatma reikalauja gero ū- 
kininko.

Kaina tik $6000.
A. ŽVTNGILAS,

26 Broadway, So. Boston, Mass.

PARSIDUODA visai pigiai di
delis lotas 5,000 ket. pėdų labai 
puikioj vietoj lietuvių apgyven- 
toj, prie pat lietuvių bažnyčios 
ant kampo James St. irPond St., 
Norwood, Mass. Priežastis par
davimo, savininkas toli išvažiavęs 
ir nemano grįžti. Galite kreiptis 
dėl sužinojimo pas:

K. Kamila,
6 Andrews Place, Norwood, Mass.

Arba pas savininką 
V. Sereika, 

144 Tappan St., Kearney, N. J.
(4—29)

LIBERTY BONDSUS 
priimu už pilnus 50 dolerių.

L. A. B-vės atstovas,

P. BARTKEVIČIA,
877 Cambridge Str., 

. E. Cambridge, Mass.

TeL Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų U0V- 
tmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMOS KLESOS

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

naujų išra imu.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER 81.:

Valandos NadUlomtai
nuo 9 vai. ryta nuo 10 Tai. ryta
iki 8 »al. vakare. iki 4 vai, vakare.

Tai. So. Boaton 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
Galima tasiialitii ir liataviiaiai 

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

BeD Phone Dickinam 3995 M

Dr. Ignotas Stankus

Lietuvi* Daktaru ir Chirurgas.
Ofiso Val*nd na;

Nu® 9 rito iki 5 p® pieta
Vakarai*. Ketverge mo6 ild 9P.M. 

N.iai*«ia iki 4 noptttu. •

1210 S. Broad St, PUaddphia, Pa.

JU§ GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dernafur* rolaika p’ialrn slinki

mą. praiallna pletekanaa. niežėjimą 
odos galvos, angina niaukus priduoda 
ma jėaas reikalinga maista.

Dermafuga p adarys kad Jusfl plau
kai Ima tankas ivetaua ir skaistus.

Oda Jos® galvoje boa tyra, pleis
kanos llayks ant viaades ir plaukai 
neslinka daugiam!

Reikalaujant prisiualme Jum paė- 
ta suvis dykai išbandymui aampala.

Priaiuakite K e. stampomia peniun 
Ūmo ledu, gausi Ubandymsl dežiute 
Dermataros ir broliu*.

ARtJIL SPECIALT1ES CO.
BOX 87. PHILAMLPMIA. PA.




