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ntinopolvje Angli- 
cijos ir Italijos lai- 
pasipuošę veliavo-

Popiežiaus fondas Euro
pos našlaičiams šelpti pasie
kė 5.000.000 lirų.

Bntumo, bet tą nu- 
tšaukė.

Darbininkų Reikalai.

Italijoj Neapolyje pa
skelbta generolus streikas 
parėmimui sustreikavusiu 
metalo darbininkų.

Anglijos valdžia buvo nu
tarus ištraukti savo kariuo
menę i 
tarimu

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R K Š V. 

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

TAIKINSIS.
Iš Varšavos pranešama, 

jog Lenkijos valdia pagata- 
va tuoj pradėti derybas su 
Rusijos bolševikų valdžia.

Kons 
jos, F r; 
vai bm 
mis Vi ashingtono gimimo 
dienoj. •OTMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMaB

Keleivis.
(Kauno “Vienybė”)

*

taip, puiku: gruodyje 
auks. 
auks. 

pakel-

350 Broadway, So. Boston,Mass.
TEL. SO. BOSTON 212 OR SO. BOSTON 600.
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DAR GALITE G \UrI.

Šių metų ‘ ‘ Darbiu i i ;o ” 
senų numerių dar tu me. 
Norintieji sau arba į L etu- 

vą siųsti gali gauti už pusę 
kainos.

INGRIUVO.
T Panamos kanalą ingriu- 

vo žemių. Bet lai vi} plauki- 
nėjimo tas nesutrukdė.

TAMSUS JAUNIMAS.
Pajevonis (Vilk. Ap.). Tu

■ /S?

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais' 

ir subatomis 
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

VOL. V, No 25 (655).

Airijos Klausimas.

AIRIJAI SIŪLO LE- 
GISLATŪRĄ.

Anglijos valdžia inteikė 
atstovų rūmui senai žadė
tą Airijos bilių, suteikiantį 
Airijai autonomiją. Airija 
varosi prie visiškos nepri- 
gulmybės. Bet Anglijos pre- 
mieras Lloyd George pasa
kė : “ Didžioj i Britani j a ne
gali sutikti ant atsiskyri
mo.” Dabar Airijai siūloma 
turėti savo dvi legislatūras 
(įstatvmdavystes)vieną pie
tinei Airijai, antrą šiauri
nei. Mat pietinė Airija v- 
ra katalikiška, o šiaurėje da
lis airių yra protestantai. 
Panašiai, kaip kad Mažoji 
Lietuva yra protestantiška, 
o Didžioji katalikiška.

Kaip biliuj siūloma, tai 
Airija turėtų autonomiją 
švietimo, vietinės valdžios, 
ūkio, transportacijos, ap- 
draudos ir taksų rinkimo 
reikaluose, gi svarbesnius 
reikalus, kaip va usienio, 
apsaugos, navigacijos ir 
augštesniojo teismo likti} 
Anglijos valždios rankose.

Anglijos Darbo Partijos 
parlamento atstovai buvo 
pasiuntę, komisiją, ištirti Ai
ri jos reikalus. Komisija sa
vo raporte pasmerkia Angli
jos valdžią Airijoj, bet sa
ko, jog atsiskyrimas negali
mas be didelio kraujo pra
liejimo.

Darbo Partija stovi 
plačiausią autonomiją.

PASIEKĖ PAŽADĖTĄ 
ŽEMĘ.

Būrys žydų, skaičįuje 634, 
Pietinėj Rusijoj sudėjo vi
sus savo pinigus kiek tik tu
rėjo, pasisamdė laivą Ode
soj už 3.000.000 ir plaukė 
Palestinon. Dabar jau pa
siekė tą žemę ir išlipo Jaf- 
foj. Nors ateiviams ta ėmė 
dar neatidaryta, nes su Tur
kija dar nėra pabaigta dery
bos, bet minėti žydai buvo 
įleisti. Jaffoj visi žydai, be 
tų, kurie nepaeina, atėjo pa
sitikti savo tautiečius.

PERSERGĖJO.
Turkijos vidurinių reika

lų ministeris išsiuntinėjo į- 
sakymus visų provincijų 
viršininkams uždrausti vi
sokius kurstymus prieš kri
kščionis. Nurodo, jog jei tas 
kurstymas ir persekiojimai 
nesiliaus, tai alijantų Tary
ba gali kitokį verdiktą iš
duoti Konstantinopolio 
klausime.

Už MĖNESIO BUS KON
FERENCIJA.

Iš Maskvos bevieliu tele
grafu skelbiama, kad už mė
nesio bus sušaukta taikos 
konferencija pradėti dery
bas tarp Rusijos ir Finlan- 
dijos, Latvijos, Lietuvos ir 
Lenkijos. Tos valstybės 
prižadėję dalyvauti konfe
rencijoj.

PAILGINO DARBO 
VALANDAS.

Saksonijos Darbo minis
teris išleido atsišaukimą į 

| darbininkus ir prašė sekti 
angliakasių pavyzdį, kurie 

| sutiko, kad jų darbo valan
dos būtų pailgintos. Jų tas 
sutikimas padidins anglis 
250.000 tonų mėnesyje.

TURĖS SAVO KAN
DIDATUS.

New Yorko valstijos Dar
bo Federacija laikė konfe
renciją Albanyj. Nutarė pa
skirti savo kandidatus į vi
sas valstijos vietas. Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas patarinėja laikytis 
nepartinės politikos, bet į 
tai konferencija neatsižvel
gė.

NORI TAIKOS SU 
RUSIJA.

Italijos laikraščiai pla
čiai rašo apie reikalą taikin
tis su bolševikų valdžia. Tas 
dalykas svarstomas ir parla
mente. Reikalaujama pri
pažinti sovietų valdžią ir 
užmegsti diplomatinius ry
šius.

Italija nori greitos taikos 
su Rusija dėlto, kad prade-i 
ti su ja pirklybą. Italija 
daug gabenosi iš Rusijos ja
vų. 1913 m. ji įsigabeno iš 
Rusijos javų už 203.000.000.4mxla tik pačių prastųjų,- jau 
linj- išpareeliuo.tų mūsų karei

viams, Sargiejaus žemių, kur 
prie Dainių pelkės. Tokio Val
džios žygio žmonės nesupran
ta. Dabar jiems, žmonėms, 
kaip ir klausimas užduotas. Iš stoties arciv. Ratti nuvyko 
Jurbarko dvarų žemės kitą syk 
atimtos iš žmonių. Rusų caras

■ jąs padovanojo kun. Vasilčiko- 
vui (“vsemiloštiveiše pažalo- 
val,” kaip rodo seni dokumen
tai). Ties Jurbarku ant Ires
nės kranto dar tebėra Kutu- 
rių, Lukšių, Dainių ir Gedžių 
kaimų liekanos: neseniai mirė 
seneliai, kurie ten gyveno. Va- 
silčikovui ir girios grąžinama, 
kurių čia yra už kokius 2,000,- 
-000 auksinų.

PRIEŠ SVAIGALUS.

Anglijos parlamento narė 
Lady Astor pasakė pirmą 
savo prakalbą. Ji kalbėjo a- 
pie blaivybę ir sakė, kad rei
kia Įvesti priverstiną blaivy
bę (prohibiciją). Sakė, jog 
prohibiciją turės užviešpa
tauti visame pasaulyje.

DVI DELEGACIJOS.

Į Revelį atvyko dvi dele
gacijos. Viena žiūrės, kad 
išpildyti Dorpate padarytą 
taikos sutartį, o kita rūpin
sis užmegsti pirklybą su ki
tomis valstybėmis.

DĖL MAJORATO DVARŲ, 
KURIUOS PIRMA VAL

DĖ VASILČIKOVAS.
Jurbarkas, 1920. 1-10 — Mū

sų Valdžia grąžina rusui kuni
gaikščiui Vasileikovui Jurbar
ko majorato dvarus. Neati-

SUSTOJO PIRKLY- 
BA.

Amerikos pirklybą susto
jo su Siberija. Tas atsitiko 
dėlto, kad social-revoliuci- 
jonieriai paėmė Vladivosto
ką. Amerika gaudavo iš Si- 
berijos daug kailių.

TURĖJO SUSIRĖ
MIMĄ.

Syrijoj Francijos kariuo
menė buvo susirėmus su tur
kais sukilėliais. Sukilėliams 
buvo užduota daug nuosto
lių.

NORI KONSTANTI
NOPOLIO.

Šveicarijoj platinama bol
ševikiškas pamfletas, kurs 
esąs Lenino parašytas. Ta
me pamflete išrodinėjama, 
kad Konstantinopolis turįs 
tekti Rusijai, kaip tai ali
jantų buvo jai pažadėta 
1915 metais. Bolševikai, jei 
reikėsią, tai jėga paimsią tą 
miestą.

Pasak gautų žinių Berline, 
tai Ludwigshavene buvo 
maisto riaušės. Govėdos api
plėšė maisto krautuves. ■ 
Daug buvo areštų.

—
Italijoj Pieve ir kaiku- 

riuose kituose miesteliuose 
bolševikai pakėlė maištą, 
paėmė viešąsias įstaigas į sa
vo rankas ir paskelbė sovie-' 
tų valdžią. 1

LIETUVOS GIRININKŲ SUVAŽIAVIMAS, 
stalelio sėdžia Mišku Departamento direktorius Pov. Matulionis.

« IŠ LIETUVOS. j
1 

-------------------- >

i sutiko patsai Žemaičių vysku-
1 pas P. Karevičius, keli kapi- 
! tūlos nariai ir keli kunigai, iš 
pasaulinės gi valdžios atstovų 
čia buvo' Užsienių Reikalų Mi
nisteris prof. Voldemaras, Vy
riausias Karo v^ias ir Valsty
bės Tarybos Prezidiumo na
riai pirm. Šilingas ir kun. J. 
Staugaitis. Pasveikinimo žo
džius tarė vysk. P. Karevičius, 
Užsienių Min. prof. Voldema
ras, V. Tar. Pirm. Šilingas.

į vyskupo rūmus, kur susirin
ko ir jį sveikino vietinės semi
narijos ir kunigijos atstovai. 
Sausio 30 d. 10 vai. prieš piet 
arciv. Ratti laikė iškilmingas 
švent. mišias ir suteikė apašta
linį palaiminimą. Iš ryto bu
vo aplankęs vienuoles, kurios 
buvo skundžiusios vietinį vys
kupą dėl kai kurių permainų 
vienuolyne įvestų. Po šv. mi
šių apsilankė da seminarijoj ir 
4 vai. po piet išvažiavo atgal 
per Vievį į-Vilnių.

APIE KARČIAMAS IR 
MIŠKŲ VARŽYTI

NES.
Sintautai. (Šakių apskr.). 

Per paskutinę valsčiaus sueigą 
buvo nutarta panaikinti kar- 
čiamas; galas žino, kodėl val
džia žydams Sintautų duoda 
leidimus dėl karčiamų?

Tik ką neseniai po Naujų 
Metii atsirado antra karčiama 
— kitas žydas atidarė; rodos 
jų kas ištroškęs. Ir taip elgia
masi kiekvienu dalyku: buvo 
rodos, prašyta panaikinti var
žytinės miškų ir neprileisti be 
paliudymo spekuliatus žydus įruOd. Dauguvos L.__ 

Iprie “dalenkų” pirkimo; klau- Kun. Valaitis iš Plokščių 
sau — 15 sausio Šakiuose var- kitu atstovu 
žvtinės miškų ir pirks kas no- šelpti Draugijos 
rėš; t ”
“festmeteris” buvo 25 
sausyje pakilo iki 45 
“dalenkos” dvigubai 
tos.

jams. Didelis vargas buvo va
žiuoti geležinkeliu, ypatingai 
nuo Eglaitės iki Radviliškio. 
Stotys labai apleistos, purvi
nos ir šiukšlinos. Eglaitės sto
tyje pasitaikė sutikti daugybę 
lietuvių tremtinių, tik dabar 
dar grįžtančh} iš Rusijos. Jų 
išvaizda baisi: išbliškę, ap
driskę. Jie iškeliavę iš Rusi
jos dar rudenį ir tikt dabar 
pasisekė jiems Lietuvos pa? 
siekti. Tiktai žydeliai išrodo 
poniškai: puikiai apsitaisę, 
veidai net spindi. Matyt, ska
ni jiems buvo rytų duonelė. 
Pakraščius vietos komentantui 
kaikuriuos grįžtančius iš Rusi
jos žydelius, rasta pas juos 
daug audeklo, gelumbės ir šil
ko. Žydeliai daro puikius šep- 
tus. Kas vieną syk gauna su
važinėti Rusijon ir atgal, lieka 
milionieriu.

Užtat mūsų gelžkeliai vis 
dar negali susitvarkyti, vpa- j 
tingai nuo Radviliškio.

Vagonai nekūrinami, langai 
kartais išdaužyti, šalta pasiu
tusiai. Privažiavus prie sto
ties visi bėga vidun, nors čia 
taipojau šalta ir trepinėja, šo
kinėja, kareiviai gi išsitraukę 
armoniką ima šokti. Šokiuose 
nori dalyvauti ir pašaliečiai,

■ sa-

VES KOVĄ.

Atlantic City, N. J. — 
Bravominkai turėjo konfe
renciją ir nutarė visokiais 

\ legaliais ir konstituciona- 
\ liais būdais kovoti prieš pro- 
jhibiciją. Sako kovosią už 
tai, kad Suv. Valstijose 
žmonių laisvė ir nuosavybė 
būt konstitucija apsaugota.

Washington, D. C. — At
stovi} rūme visai netikėtai 
atstovas Igoe inešė, kad rei
kia atšaukti prohibicijos į- 
statymą. Sakė, kad nuo to 
įstatymo paskelbimo jau a- 
pie 10.000.000 žmonių jį yra 
sulaužę. Todėl girdi jei aš
triai laikytis įstatymo, tai 
netrukus pusė suaugusių pi
liečių reikėtų uždaryti į ka
lėjimą. Be to girdi reikėsią 
po $50.000.000 kasmet en- 
forsavimui to įstatymo. Bet 
jo įnešimas buvo atmestas 
80 balsais prieš 39.

rmt huosesmo laiko musų jau- bet milicijantai neleidžia - cc 
mmas neranda kitokios pra- ko m*zika užmokėta, pašalie- 
mogos, kaip prisilakus degti- -iams negalima. 
nes viens kitam antausius skal
dyti.

(Kauno “Laisvė”)

vis gi gero
kai apsišildę švažiavome to
liaus bet vos 2 varstu už sto
ties — traukinys sustoja: pasi
rodo sugedo garvežys. Kol 
antrą garvežį sujieškojo išėjo 
10 vai., kurias išstovėjome lau
ko viduryje prie 15 laipsnių 
šalčio. Iš to sušalo 4 žmonės, 
vieną visai sušalusį* palikom

PASIKESINO ANT GY
VASTIES.

Buvo pasikėsinimas nu
šauti Serbijos princą Alek
sandrą ir premierą Protičą. 
Abu buvo sužeisti.

Austrijos sostinėje plati
nasi miegamoji liga. Žmo
nės užmiega ir nenubunda. 
Vienoj ligoninėj buvo užmi
gę 70 ligonių ant ilgo laiko 
ir didesnė dalis nenubudo — 
užmigo ant amžių.

UŽDRAUDĖ Į GABE
NIMĄ.

Portugalijos valdžia už
draudė įgabenimą automobi
lių, bovelninių audeklų, šil
ko, degtinės ir arti 100 kitų 
daiktų.

PRISIDĖJO.

Darbininkas,”
So. Boston, Mass. 

Gerbiamieji:—
Patyręs J ūsų pastangas į- 

sigyti nuosavą “Darbinin
kui” namą noriu ir aš savo 
plytelę pridėti. Juk sako
ma vienybėje galybė. Tad-gi 
visi dėdami tik po plytelę sa
vo organui “Darbininkui”

Anglijos pirkliai uoliai geriausią vietą užtikrinsime, 
veikia, kad užkariauti pirk- Už indėtus $25.00 išrašykite 
lybą Meksike. Manchesterio 
bovelnų dirbtuvių atstovai 
siūlo prekes lengvomis išly
gomis.

KAUNAS:
Apaštl. vizitatirius arciv. Ratti 

Kaune.
Sausio 29 d. vakare atvyko 

iš Vilniaus į Kauną apaštali
nis vizitatorius Lietuvai arciv. 
Ratti. Žemaičių vyskupo ats
tovai buvo nuvažiavę augštai 
gerb. svečio pasitikti į Vievį. 
Kauno gi stotyje arciv. Ratti

NUO EGLITĖS IKI KAUNO.
Šakių apskričio buvo surink

ta mūsų kareiviams įvairių 
dovanų: mėsos, tabako, balti
nių, pirštinių — viso labo 70 
pūdai. Tas dovanas atvežė 22 i Janavos stotyje, 2 vos gyvu 

s frontan. sanitariniame traukiny atvežė- 
_____ ą su me Kaunan. Kaltas esti daž- 

kitu atstovu “Kareiviams mansiai pačių tarnautojų ma- 
, s.” Džiaugs- išmistų apsileidimas, girtuok- 

mas iš gautų dovanų buvo be-i lystė. Nuo Eglaitės iki Kauno 
galinis. Jos parodė, kad tarp važiavome gelžkeliu 52 valan- 
lietuvių, ginančių savo šalies das prie 15-17 laipsnių spie- 

i rubežius ir tarp lietuvių varan- go. 
čių savo valstybės kūrimo dar
bą šalies viduje, yra pilna su
tartis. Ūpas mūsų kariuome
nės ant fronto kuopuikiausis, 
visi išrodo šauniai, apsirėdę 
gerai, arkliai gražūs. Su čia
buviais gyventojais mūsiškė 
kariuomenė sutinka kaip rei
kiant, tiktai baltgudžių bata- 
lijonas palaiko kai kuriuos blo
gus rusų kareivių papročius, į- 
kirėdamas kartais gyvento-

man namo paskolos boną.
Linkėdamas geriausios pa

sekmės reikalingą paskolą 
surinkti, ir naujoje vietoje 
persikėlus tuojaus “Darbi
ninkui” dienraščiu virsti, 
lieku

Su tikra pagarba,
P. Moli*.

James M. Keyes
Advokatas
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Pirkim Bonus

gavau pa- 
vokiečiams

•) Čia turima omenyj, kad bolševikai užėmė 
Lietuvą sausio mėnesį 1919 m. t y. po poros suvirš, 
mėnesių nuo Centro įkūrimo. Ed. T.

ir ašaras.

••) T. yra jau rudeniop 1919 metą. Ed. T.

Ed. Turauskas.
Toliaus bus)

ti Kongresas ir padėjo didesnę savo darbų pu- 
sę. Nuodugniai išgvildenta Centro principai, 
statutas, organizacija, veikimo programa ir ga
lutinai išrinkta Vyriausioji Valdyba, kurion į- 
ėjo—pirmasis sumanytojas a. a. V. E., kun. P. 
P.; L. B.; D. M.; ir žemiau pasirašęs. Toji 
organizacija, kaip jau augščiau minėjau, tu
rėjo užplėšti visą katalikišką Lietuvą savo sky
riais, sujungti visas esančias organizacijas apie 
vieną centrą, koordinuoti visą veikimą—žodžiu 
būti vyriausia katalikų visuomenės įstaiga, tuo 
vairu, kuris taikintų ir reguliuotų visų lietuvių 
katalikų visuomenė, politinį, kultūrinį ir tt. 
daibą.

Tik pradedant dirbti,*) Lietuvą užplūdo 
bolševikai, palikę laisvą tik Suvalkiją, kampe
lį Žemaitijos ir plotą žemės apie 30 verstų aplink 
Kauną. Žinoma, sustojo ir K. V. Centro dar
bas. Bet dabar,**) išvalius Lietuvą nuo bolše
vikų, ir vokiečių—Centras vėl pasekmingai sa
vo darbą atnaujino, jo priešakyj atsistojo visų 
gerai žinomas ir branginamas kun. J. V.—ir 
man belieka tik pasitikėti, kad šioji neišsako
mai svarbi ir brangi Lietuvai organizacija—bus 
kuogausiausia Amerikos lietuvių katalikų re
miama ir šelpiama, nes tuo būdu per Kat. V. 
Centrą bus šelpiamos ir visos kitos draugijos, 
kurių Centru ir yra Kat. V. C.

*

* *

Pamatęs Vilnių, atlikęs Kaune Kongresą, 
prisigėręs naujų gyvų įspūdžių, naujo ūpo, pa- 
siliuosavau kuriam laikui iš Kauno, kad vėl 
užsukus Utenon. o jau iš ten bėgti Žemaitijon, 
aplankyti gimtąjį kampelį, senelius tėvus ir at
likti Katalikų Veikimo Centro reikalų, kur pa
siseks suorganizuoti skyrius, kur ne—bent iš
vystyti vietiniams veikėjams Centro idėją, pa
raginti į darbą.

Parbėgęs Utenon porai dienų atsikvėpti 
spalių 14 d. vėl leidaus į kelionę. Liūdna kelio
nė—tie patys skurdūs karo ir okupacijos pėdsa
kai. Gelžkelio stotys, kurios taip gerai atrodė 
prieš karą, (Panevėžys, Radviliškis) kurios 
nuolat buvo naujinamos, palyginamai švariai 
užlaikomos, kuriose gyvenimas traukiniams su
sibėgus taip įdomiai virdavo, gyvai kunkuliuo
davo, dabar apleistos, aplūžusios, pikčiausia ne
švarios, aptrupėjusiom, apsilupusiom sienomis. 
Žiūrėdamas į tą nešvarą, apsileidimą, tiesiog, 
stebiesi žmogus kame-gi ta išgarbintoji vokie
čių kultūra, kame ir pats jų pavyzdingas šva
rumas. Tikrai jau nelabieji rusai švariau lai
kė mūsų Lietuvą. Apie Šiaulius ką ir bekalbėti, 
nors šį kartą mačiau juos tik iš vagono lango, 
bet ir tai iš didelio gražaus miesto, matyti, be
likę, vos kelintoji dalis, kitkas ugnies sunai
kinta ir armotų sugriauta.

IV. ŽEMAITIJOJ.
Išlipau Papilėj—tiesiog nebeatsižįstama: 

stotis kiton vieton nukelta. Kur buvo senoji sto
tis—ten tik griuvėsiai riogso.

Miestelis tiek išnaikintas, tiek jame dar 
griuvėsių ištisomis gatvėmis, kad manytum ki
tur pakliuvęs, jei nepaklausti žmonės, kurie pa
tvirtino tai esant Papilę. Visas gyvenimas čia 
apmiręs, suskurdęs, jokių draugijų negirdėti ir 
tokioms apystovoms esant sunku tikėti kada gy
venimą atgysiant. Tikrai dirvono, stipriai stip
riai įžėlusio įspūdis. Nyku čia ir nesmagu. Tad 
atlikęs pareigą, paraginęs ką reikia,—palikęs 
instrukcijų, jau rytojaus dieną sprukau į Tryš
kius. Čia susidūriau su vienu faktu, kurio nie
kai]) neiškenčiu nepapasakojęs skaitytojams. 
Kur kur bet jau Tryškiuose to sutikti nesitikė
jau. Bekalbant mudviem su vietiniu klebonu a- 
pie įvairius reikalus, besitariant įvairiais klau
simais. pakvietė pietų. Tada klebonas, pridė
siu darbštus ir sumanus vyras, man sako—“su
simildamas, Tamsta, būk atsargus per piet, a- 
pie įvairius paslaptus reikalus, kurie ne visiem 
pasakomi.” Man nusistebėjus paaiškino turįs 
lenką pagelbininką, kuris čia, pagelbimas įvai
rių Imjorgalėlių-šunbajorėlių įsteigęs lenkišką 
mokyklą. Na, tai dabar—ką besakysi—kad ir 
čia, į tą gilų Žemaitijos užkampį, kuris nuo am
žių nė girdėjęs, nė matęs ne tik jau lenkiškos 
mokyklos, bet ir pačios “poniškos” kalbos, rei
kėjo įsitaisyti “broliui” lenkui, parsikviesti mo
kytoją iš Vilniaus ir pradėti “šviesti” vargšą 
žemaitį. Ir tai tuo metu, kada lietuvių vaikai 
stumte buvo stumiami, prievarta varomi į vo
kiečių mokyklas. Kalbėk žmogus po to viso su 
nelemtais “broliais” apie uniją, jeigu patys nie
ko neturėdami, jau buvo pradėję “apaštalau
ti”—ką-gi jie bepadarytų unija susirišus? Ne, 
“broliai”—gana jau prisityčiojote—kartu su 
vokiečiais, jūs, mūsų tautinės dvasios moraliai 
“okupantai.” Duokite ramybės patiems gyventi

Lietuvoje 1918 m
III. KAUNE.

Katalikų Veikimo Centras.
Nors taip sunkiu laiku, dar iš paskutinių

jų žiauriai okupacijai beslegiant, cenzūrai įnir
šusiai mūsų laikraščius persekiojant ir metant 
net žodžius Nepriklausoma Lietuva, vis-gi tiek 
Vilniaus, tiek Kauno, tiek visos Lietuvos kata
likiškoji visuomenė nelaukė sudėjusi rankas, bet 
rengėsi į didelį ir atsakomingą darbą. Jau ge
rokai išanksto buvo sutarta pirmomis dienomis 
spalių 1918 m. sušaukti Kaune katalikų darbuo
tojų suvaiavimas ir įkurti organizaciją, kuri 
koncentruotų, sujungtų visą katalikų Veikimą, 
visas veikiančias ir dar įsikuriančias draugijas 
apie vieną stiprų branduolį, apie vieną centrą. 
Vienas iš pirmųjų iniciatorių ir didžiausių tos 
idėjos sumanytojų bei vykintojų buvo dabar jau 
šaltuose kapuos bemiegantis a. a. Vytautas En- 
dziulaitis. Tebūnie jam lengva brangi Lietuvos 
žemelė, o jo kilnus sumanymas tepražydės visu 
klestėjimu ir atneš Katalikų Bažnyčiai bei Tė
vynei Lietuvai didžiausią naudą. Vienok dar 
priseis kalbėti apie šį didelį Lietuvos vyrą—tad 
šį kart einu toliau.

Žinoma, apie jokį skelbimą laikraščiuose 
dėl šaukiamojo suvažiavimo, apie viešą kvieti
mą negalėjo būti nė kalbos. Nors buvome tei
sėti šaliet šeimininkai, nors rinkomės gryniau
siu tikslu—vis vien to laiko valdonams tai bu
vo nepatinkama, gal net “pavojinga.” Tad 
visk;) reikėjo darvti paslaptomiy, pašnibždomis. 

 

Be abejo tas paslaptumas turėjo atsiliepti į su
važiavimo sk« e visus galima bu
vo pasiekti, ne visiems pranešti, o ir sukviesti 
perdaug buvo pavojinga, kad nekristų “agen
tams” į akį, kad neužkluptų. Vienok nežiūrint 
i visas sunkias ir nepalankias aplinkybes—susi
vagia vo keliosdešimtys žmonių (kunigų ir svie- 
tiškių) iš įvairių Lietuvos kampelių. Mažiau
sia buvo attsovaujama Žemaitija, nes ją iš Kau
no sunkiausia buvo pasiekti ir iš ten atvažiuoti. 
Negaliu čia smulkiai aprašyti visos suvažiavimo 
eigos, nes viena, neturiu protokolų po rankai, 
antra, pačių dalyvavusių nepasiprašęs, negalė
čiau be jų sutikimo pavardžių skelbti, trečia, 
nors tai jau buvęs faktas, bet vis-gi nėra tai dar 
tiek tolimas įvykis, kad jį galima būtų priskai- 
tvti istorijai, tad ir pasitenkinsiu čia, neužtęs- 
damas rašinio, bendrais bruožais susivažiavimą 
nukarakterizavęs ir savo įspūdį pasisakęs.

Jau įėjęs į salę (posėdžiai buvo daromi tai 
pas Gerb. Pr. A. D., tai pas p-les I-es) matei 
didelį stebinantį margumyną galvų ir veidų. 
Matei į vieną būrį, didžios idėjos kūrimui, su
ėjusius ir žilagalvius katalikų veikėjus, ir vos 
besisparnuojančius, vos pradedančius dirbti, ir 
profesorius ir studentus, politikos ir mokslo bei 
šiaip plunksnos darbininkus, klebonus, kamen- 
dorius ir gerą būrį svietiškių inteligentų. Gilią 
dūmą, didžią rimtį, širdingą susirūpinimą idė
jos reikalais ir stiprų pasiryžimą galėjai skaity
ti kiekvieno veide, kiekvieno akyse. Juk tai bu
vo “Katalikų Kongresas,” kuris turėjo padė
ti pamatus naujam darbui, naujai galingai or
ganizacijai, turėjo pasakyti naują žodį Lietuvos 
katalikams, turėjo apsvarstyti daug svarbių die
nos klausimų ir duoti tiesų atsaką į juos. Taip 
—jį. tą suvažiavimą mes ir vadinome savo tar
pe pašnybždomis, patylomis “Katalikų Kon
gresu.” Laimingi Jūs, tolimojo užjūrio bro
liai. kurie galite savo seimus ir kongresus reng
ti aiškioje dienos šviesoje, gražiose salėse, ku
rie galite tarti savo griežtą žodį niekieno ne- 

^varžomi, nepersekiojami, kurie galite atlikti 
visas tam reikalui pritinkamas ir būtinas iškil
mes. Laimingi, sakau, nes mes to negalėjome. 
Mūši] kongresas įvyko uždarytais langais, už
daromis durimis, pastačius sargus visur kur bu
vo pavojinga. Mes išeidavome iš salės ir grįž
davome į ją po vieną-du visomis durimis ir var
tais kiek jų buvo namuose, mes bijojome susi
rinkti didesnin būrelin, kad kas neįspytrėtų— 
slapukais, vagimis rinkomės mes, Lietuvos pi
liečiai. katalikų kongreso nariai. Nesipiktin
site, manau, jei ne vienas mūsų, prisiminęs 
skaitlingus jūsų seimus ir kongresus, gailiai ir 
nuoširdžiai pavydėjo jums, laisviems Amerikos 
posūniams. Parašiau tai ne dėlto, kad suma
žinti mūsų kongreso reikšmę, bet dėlto, kad į- 
vaizdinti kokiomis aplinkybėmis reikėjo dirbti 
ir kad negalėjo ne kilti skausmo ir skundo ai
das kiekvieno sieloje prieš žiaurius smaugėjus 
vokiečius. Nereiks skaitytojui perjautrios šir
dies, kad pajausti tą slopų, kruviną jungą, ku
rį tiek meti! Lietuva ir jos žmonės vilko. Da
bar prie Kongreso nutarimų.

Daug ten klausimų rišta ir spręsta, daug 
aimananų pasipasakota, bet svarbiausias Kon
greso nutarimas ir darbas—tai bus įkūrimas Ka
talikų Veikimo Centro. Šiam klausimui išriš-

darbininkai
ir šviestis.

Na, bet, kad skaitytojams nenubosčiau ne- 
beseksiu miestelį po miestelio, bet papasakosiu 
bendrą savo įspūdį iš Žemaitijos. Reikia pasa
kyti, kad Žemaitija bus mažiausia karo audrų 
mačius, mažiausia išnaikinta. Ją ankščiausia 
okupavo be didelių mūšių, tvirčiausia čia nusi
stovėjo ir ką kentė žemaičiai, kaip ir visa Lie
tuva tai nuo rekvizicijų ir šiaip plėšimų. Plė
šimai karo metu tiek išsiplatino, plėšikų “luo
mas” tiek įsigalino, kad vokiečių žandarai be 
kariuomenės vieni bijodavo net jų ieškoti, ti
pas tuo metu Žemaitijoj gal buvo dar sunkes
nis, dar paniuresnis neg visoj Lietuvoj.

Toliausia gyvendami nuo didžiųjų Centrų 
(Kauno, Vilniaus), žemaičiai, kaip ir prieš ka
rą, mažiausia domėjosi visuomenės gyvenimu, 
mažiausia skaitė laikraščių, nes ir šie pastarie
ji pasiekdavo Žemaitiją vos į kelintą savaitę, 
gyveno uždaru, tamsiai nejaukiu savitu gyve
nimu. Tiesiog sunku buvo juos įkalbėti kokiam 
darbui, sunku išprašyti vieną kitą skatiką vi
suomenės reikalams, sunku įpiršti laikraštį, nors 
tų “popiergalių” (t. y. pinigų) turėjo ik va
liai. Mokyklų kuomažiausia ir žmonės jomis 
lyg ir neįdomavosi. J ei kas įsteigs—gerai, vai
kus, lyg pagerbdami įsteigėjo darbą, lyg jam 
gerą darydami, į mokyklą leis, nors neperdau- 
giausia, bet patiems mokyklos reikalais susirū
pinti—tai ne žemaičio dalykas.

Iš viso pervažiavęs gerą galą Žemaitijos 
•(Papilę, Telšius, Janapolį, Varnius, Pavan
denį, Tverus, Rietavą, Andriejavą, Gargždžius, 
Kretingą) patyriau sunkų, slegianti įspūdį—lyg 
apmirusią šalį būtum pervažiavęs. Kiek dau
giau gyvumo apreiškė Telšiai ir Kretinga. Ži
noma, daug kas priguli nuo vietos darbuotojų 
—kiek jie sumanūs, ir atsidavę idėjai, tiek ir 
gyvenimas pažengęs. Bet ir tų darbininkų že
maičiuose kuomažiausia.

Vienok vieną turiu pasakyti žemaičių nau
dai, kad jie, gyvendami savitu uždaru gyveni
mu mažiausia įsileido į savo tarpą svetimo vo
kiško gaivalo, mažiausiai bendravo su vokie
čiais, visą laiką ištolo ir atsargiai, nepasitiki
mai laikydamiesi. Jie niekur nešoko, niekur ne
siskubino. laikydamiesi obalsio “vezėsma kas 
bus” (žiūrėsim kas bus—t. y. kokios iš to pasek
mės įvyks). Tiesa, galima tai paaiškinti dali
nai tuomi, kad Žemaitijoj mažiausia stovėjo vo
kiečių kariuomenės, tad ir nebuvo progos su vo
kiečiais artymiau bendrauti, bet vis-gi reikia 
pripažinti faktą, kad tiek ištvirkimas, paleis
tuvavimas, tiek “su vokietė j imas” jaunuomenės 
tarpe, kas daugelyj kitų Lietuvos kraštų daž
niau pasitaikė—žemaičiuose, aplamai imant, 
labai retai pasitaikantys reiškiniai. Tiek tuo 
tarpu apie Žemaitiją.

*
* *

Apsukęs kampą Žemaičių ir namie pasir
gęs siautusiu Lietuvoj “gripu,” nors sirgdamas, 
leidausi Kaunan, kame vėl lapkričio pradžioj 
turėjo įvykti Antrasis Katalikų Suvažiavimas 
jau plačiau atstovaujamas, teritorijos prasme.

Čia, prieš pradėsiant aprašinėti antrąjį ka
talikų suvažiavimą ir tolimesnį Lietuvos kelią į 
Nepriklausomybę, turiu bent trumpai peržvelg
ti tų laikų pasaulinę situaciją ir jos įvykius. 
Dar gerokai prieš tai vokiečiams jau buvo pra
dėję nesisekti vakarų fronte. Jų kariuomenė 
tai pamažėl, tai didesniais šuoliais traukėsi, san
tarvininkų stumiama. Politikoj nusimanantie
ji jau kalbėjo apie vokiečių galybės galutiną kri- 
zį. Nors vokiečių štabo pranešimai nesakė tie
sos, slėpė dalykų tikrąjį stovį, vienok ir iš ten 
jau buvo matyti ne viską gerai esant. Vienok, 
ką nesakė oficialės žinios, tą papildydavo įvai
rūs tikėtini ir netikėtini gandai, pasakojimai pa
čių atviresnių vokiečių ar šiaip žmonių grįžusi! 
iš Vokietijos.

Be abejo, gręsianti nelaimė atsiliepė ir į 
Reichstago darbus, į atstovų kalbas, kurios ap
lamai imant buvo begalo reikšmingos, nepapra
stai drąsios, griežtos, nors dar sulyginamai ne
aiškios, žodžiais vykioj amos. Atsimenu gražiai, 
būdamas Žemaitijoj paskutiniomis spalių ir pir
momis lapkričio dienomis, kame lietuvių laik
raščiai ateidavo vos į kelintą savaitę, tad visos 
žinios jau būdavo pasenusios, o iš vokiškųjų nė 
vieno radikalesnio negalima buvo išsirašyti, do
miai sekiau vienatinį gaunamą laikraštį iš vokie
čių “Dziennik Poznanski,” kuris pirma ėjęs 
sunkioj visvokiečių (oldeutsch’ų) dvasioj, da
bar, pasaulio atsitikimams vystantis buvo pra
dėjęs žymiai radikalėti. Iš Reichstago posėdžių 
aprašymų buvo aišku man, jau išgyvenusiam 
vieną revoliuciją Rusijoj, kad ir Vokietijoj kas 
panašaus bręsta. Atstovų kalbose buvo daroma 
nuolatinių griežtų aliuzijų į kaizerį, tiesiog ben
drais žodžiais buvo reikalaujama iš jo nusiimti 
karaliaus vainiką. O frontas vis toliau labiau 
iro, kareiviai bėgo. Atsimenu, kaip pavaka
riais į mane ateidavo kaimynų “papolitikuoti,” 
akis išplėtę, nušvitusiais veidais klausė mano 

nemokantys skaityti “politikieriai” ir džiauda- 
vosi išgirdę kiekvieną aštresnį žodį prieš vokie
čius, kiekvieną mažiausį jų nepasisekimą. Tai 
buvo, tiesa, keršto džiaugsmas, bet teisingo 
keršto už ilgų metų priespaudą, už rekvizicijas, 
už žandarų nagaikas, už pjudymą šunimis ir tt. 
ir tt Pirmą kartą, akis į akį, intymiam, atvi
ram būryj susidūriau tada, tuose ‘‘politikos” 
išvakarėse su Lietuvos žmonėmis (po ilgo karo 
metų) su žemaičiais, kurie skaitomi tamsiausi, 
inertingiausi, mažiausia susipratę. Ir išsinešiau 
iš to susidūrimo gražų įspūdį—ten pamačiau 
kiek gyvo žmoniškumo dar yra mūsų žmonėse, 
įsitikrinau, kad ir amžius vergavę tai vieniems 
tai kitiems, jie vis-gi netapo vergais dvasios, 
nenustojo žmoniškų pajautimų. Netik nenusto
jo žmoniškumo, bet patyriau tokį jautrumą, 
kurio nesitikėjau sutikti—jie atminė ne tik di
džiąsias, kruvinas vokiečių padarytas skriaudas, 
bet ir kiekvieną bizūno smūgį, kad ir kitam už
duotą, kiekvieną keiksmą, kiekvieną piktą žo
dį irpagaliaus jie mokėjo pastebėti net kiekvie
ną tylų neprietelingumą iš pasalų. Jie trumpai 
ir gražiai mokėjo nukarakterizuoti visus jų apy
linkėj buvusius žandarus, “amfąrštus” ir kitus 
“valdytojus”—ir nekentė jų visa šardies galy
be, visomis savo pajautomis. Tad ir džiaugė
mės kartu, girdėdami vokiečiams nesisekant, 
nujausdami bausmę ir kerštą skriaudėjams už 
visas jų Lietuvai atneštas nelaimes 
Toks buvo ūpas Žemaitijoj.

Važiuojant man per Gargždus, 
tirti vieną liūdną faktą. Nors jau 
buvo uždrausta imti prievarta žmones į darbą 
Vokietijon, kiek menu jau buvo uždrausta net 
daryti didelių rekvizicijų, išskyrus tiek kiek 
reikalinga jų pačių pragyvenimui Lietuvoje, 
vienok įnirtę ir pripratę valdininkai ne tik ne
nustojo žmonių plėšti, bet tęsė piktą darbą dar 
labiau įtūžę, dar pikčiau įkaitę. Pav. Garg
žduose buvo paskelbtas jaunų vyrų šaukimas į 
darbus Vokietijon. Žmonės, žinodami aną už
draudimą ir tuo labiau nujausdami vokiečius į 
galą einant ir trumpu laiku visai “pasprog- 
siant,” anot vieno žemaičio betariant, nesisku
bino Į “valdžios” pašaukimą. Tada žandarai, 
apsiautę miestelį, pradėjo, šaudydami į viršų, 
gaudyti žmones ir juos suiminėti. Kilo didžiau
sias triukšmas, žmonės šaukdami pasileido bėg
ti iš miestelio, varpai pradėjo skambinti—tuom, 
kiek žinau, ir baigėsi šlykščioj i vokiečių afera. 
Visą atsitikimą man atpasakojo vietinis klebo
nas. Kaip tik tuo pat metu, mūsų sostinėje 
Vilniuje, jau ėjo pasitarimai dėl Pirmojo Lie
tuvos Ministerių Kabineto. Tik ką buvo grįžu
sios iš Vokietijos kelios Valstybės Tarybos De
legacijos, su Vokiečių Centrale Valdžia buvo 
prieita prie tam tikrų susitarimų. Karo val
džia Lietuvoj buvo panaikinama ir paskirtas 
Lietuvai Generalis Komisaras p. Zimmerle su 
savo “Zivvilvervvaltung’u.” Bet vargšė Lietu
vos provincija dar nejautė tų visų atmainų, pa
lengvinimų, net apie juos nežinojo—ten dar te- 
besiautė, mėgindami šlykščiausias priemones ir 
piešdami žmones žiaurieji okupantai. Jausda
mi irsiant pačių vokiečių valdžią, jie jautėsi 
visagaliais kankinti žmones, už kuriuos dar ne
buvo kam užsistoti, kam atkeršyti, jie nebijojo 
net tos retai kam taikomos bausmės, kurią Vy
riausioji Okupacijos Valdžia, nors akių dėlei 
paskirdavo, kuriam nors didžiausiųjų valdinin- 
kų-plėšikų. Lietuvos provincijoj tuo metu bu
vo nyku ir tamsu. Jei kurs nors lietuvių laik
raštis, netikėtai užklydęs, ir pranešdavo kokią 
linksmesnę žinią—vis vien mūsų žmonėms tai 
buvo svajonių sritis. Nes žiauri tikrenybė be 
rašto, kruvina kumštimi kit ką parodė. Ver
kė širdis, žiūrint į tuos persekiojamus ir uja
mus Lietuvos žmones, krauju plukdėsi—kerštu 
virė, malda, didelio skundo ir nevilties malda 
išsiverždavo į padanges, šaukdama keršto už ne
kaltuosius. Nebuvo kam keršyti; nors turėjo
me rankas, bet surištas, akis—užrištas, kojas 
—supančiotas, o širdį—kruviną skausme ir ne
laimėj—pažeminime.

— Lietuva brangi, 
Tėvyne mano,
Kada išplauksi 
Iš vargo tvano.
Kada ant kranto 
Ramiai stovėsi
Pilnoj liuosybėj , 
Save regėsi.
— Tik tuomet baigsis 
Verguvė mūsų 
Kuomet sulauksiu 
Pagelbos jūsų.
Meldžiu Elzbietos, 
Petro ir Jono — 
Visi jūs pirkit 
Po margą bonų.
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Turim, turim jam padėti: 
Kur jo balsas tik pasiekia 
Ir su bonais paskubėti. 
Nes tai laimė nusidriekia.

Ir savieji drasko širdį 
Tau, tėvyne, čia tai čia 
Patys nuodais apsigirdę 
Kitus nuodyja slapčia.

Pirkit, pirkit namo šito 
L. D. S. jūs darbininkai 
Nebereiks pastogės kito 
Patys esat savininkai.

Regis nuslenka jau tvaikas 
Pragaištingosios kovos, 
Išsiilgtas aušta laikas 
Ir ramvbės ir tvarkos.v

Garbė, garbė kodidžiausia 
Kas sumanė tą daryti,
Nes vieta čion patogiausia 
Tokiam darbui bus varyti.

Broliai,, broliai darbininkai, 
Įsigijot namą savo.
Jūsų geismas jau įvyko 
Taip kaip seimas reikalavo.

Tau, nuvarginta tėvynė, 
Pragiedrėjo ateitis,
Ir sūnų, kur tavę gynė, 
Pralinksmėja jau širdis.

Tavo meilė į vienybę 
Brolių mūs sujungs širdis. 
Ir darbumas ir dorybė. 
Bus giedri tau ateitis.

Ir džiaugsmu krūtinė griaudžia, 
Viltim, kurstosi jausmai, 
Draugas draugui ranką spaudžia, 
Gražūs šaiposi sapnai.

Bet ir tuos nuveiksim priešus 
Ir jų plianai subiręs,
Gims tuoj darbas rimtas, viešas 
Tau, tėvynė, ant garbės.

Spauda, spauda yr naudinga 
Gryną tiesą, kuri sako, 
Kūnui sielai reikalinga, 
Rauja erškiečius nuo tako.

Tik dar Vilniun įsibrovė 
Brolių dengdamies vardu, 
Mūsų laisvę ir gerovę 
Griauti “polskuoju” kardu.

Puiku, puiku pažiūrėti 
Į raudoną plytų namą.
Tokis namas tik turėti 
Išrinktiesiems Dėdės Šamo.

Priešų gaujos išblaškytos, 
Tavę žudžiusios žiauriai; 
Bolševikas jau išvytas, 
Plėšrūs dingo vokiečiai.

rykščiai. Tokiu būdu nuo
bodumo nejausdavo.

Garsusis Anglijos rašyto
jas Ruskin nurodė, jog dar
bininkai būsią uoliausi raš
tų skaitytojai.

Be abejonės ne vien moks
lo bile kokia sritis gali bū
ti darbininko tikslu, bei už
siėmimu, kuris jį gaivintų. 
Amatų mokinimosi, jauni
mui vaidinimai, visuomeni-

Nebūk be tikslo.

Laimė, laimė viešpatauna 
Kas su Dievu pirmyn žengia: 
Šviesa tamsą greit nukauna 
Jei į kovą pasirengia.

nis veikimas ir tt. ir tt
Todėl kad nebūti bejaus

miu beminčiu pramonės ver
gu, kad tas pat dirbtuvės 
darbas nebūtų noubodus, tai 
darbininkas privalo rasti 
sau tikslą, užsiėmimą lais
vose nuo darbo valandose. 
Darbininkai ir darbininkės, 
prie mokslo, veikimo, ama
tų, — prie gerų tikslų.

Žemaitis.

Bonus, bonus pirkt sujuskit 
Rėmėjai jūs “Darbininko”. 
Greitu laiku apsitriūskit — 
Puikus namas gaut pavyko.

Naujų Metų užtekėjo 
Spinduliuotoji aušra,
Ir per žemę praskambėjo, 
Ją pasveikinant, “ura”!

Lygiai, lygiai tokią tiesą 
Skelbia mūsų “Darbininkas”, 
Su juo rasim tikrą šviesą 
Krikščionių jis pravadninkas.

REIKALINGI AGENTAI.
Rašydami visuomet adresuokite

DARBO VALANDOS PUBLISHING CO., 
6400 Superior Avė., Cleveland, Ohio.

AR SKAITAI LAIKRAŠTĮ 

“DARBO VALANDAS?”

V aičaičio. Vaičaitis yra vienas žy-

1:-

Lietuvoje skurdas netik medžiaginis, bet ir dvasinis. 
Ten žmonėms stoka netik maisto drabužių, avalų ir kitokių 
reikmenų, bet taip-gi stoka laikraščių ir knygų. Apie tai žino
te iš laiškų, gaunamų iš Lietuvos.

Amerikos lietuvių pareiga yra aprūpinti saviškius Lietu
voje laikraščiais ir knygomis. Tenekenčia dvasinio bado jūsiš
kiai Lietuvoje.

Dvasinį skurdą Lietuvoje daug lengviau ir pigiau praša
linti, negu medžiaginį.

Dvasinį badą Lietuvoje galima prašalinti užprenumeruo
jant jiems Amerikos katalikiškus laikraščius arba užsakant 
Lietuvoj einančius laikraščius.

Lietuvoje geriausi laikraščiai yra:

- “DARBININKAS,” Kaunas, Ožeškienės gt. 3.

“VIENYBĖ,” Kaunas, D. Vilniaus gt. 34.

“LAISVĖ,” Kaunas, Ožeškienės gt. 3.
Pasiųskite geriausiu jums žinomu būdu $2 bile kuriam iš 

tų laikraščių ir laiške paprašykite siųsti laikraštį tam ir tam 
(paduodant jo adresą) čielus metus, o už likusius pinigus pa
siųsti knygelių.

Minėtus laikraščius kartu užsirašykite sau, pasiunčiant 
daugėliau pinigų. Dabar Lietuvos laikraščiai vis reguleriškiau 
ateina.

“Darbininkas” į Lietuvų siunčiamas per metus už $5. 
Eis visi trys savaitės numeriai. Laiškuose, ateinančiuose iš 
Lietuvos rašoma, jog Amerikos lietuvių laikraščiais gautais 
Lietuvoje labai džiaugiasi, nešiojasi iš kaimo į kaimą ir skai
to su didžiu godumu apie Amerikos lietuvių veikimus dėl Lie
tuvos. Tai siųskite į Lietuvą kuodaugiausia Amerikos lietu
vių katalikiškų laikraščių. Perskaitytus “Darb ninko” nu
merius, jei nekraujate į kompletą būtinai siųskite į Lietuvą sa
viškiams.

"W
.

NAMAS INGYTAS

Uosis savo šaunioje kny
gelėje antgalviu Naujos Ga
dynės Prieaušryje turi nu
piešęs sekantį pramonės 
darbininkų vaizdą:

“Nesykį tekdavo matyti 
darbininkus važiuojančius į 
darbą ir jau esančius prie 
darbo, kur už 8 darbo va
landas buvo mokama $6.40. 
Rodos, tokie darbininkai tik 
jau galėtų būti linksmais, 
užganėdintais. Bet kur tau. 
Susiraukę, galvas nuleidę, 
tyli, veidai apatiški. Nei gy
vumo, nei linksmumo. Štai 
karai veža ryto metą darbi
ninkus į darbą. Gatvekariai 
sausakimšai prisikimšę. Kū
nai išsisilsėję. Važiuoja pa- 
žįstamij daugybė. Rodos čia 
ir vieta kalboms ir juokams. 
Bet ne! Tyli visi, paniurę, 
tarsi bejausmiai ir bemin- 
čiai — tikri pramonės ver
gai. Ir ko gi linksminsies, 
kuogi interesuosies, kad lau
kia tavęs ilgos aštuonios va
landos sunkaus, intempto, 
baisiai vienodo ir begalo 
nuobodaus darbo, prie ku-

(Kauno “Vienybė”)

Žmogus turi turėti tikslą 
Turi turėti prakilnų tikslą 
ir prie jo eiti. Žmogus turė
damas ir nuobodų, intemp- 
tą darbą bus gaivinamas to 
tikslo. Jei žmogus neturės 
prakilnaus tikslo, prie ku
rio uoliai sieks, tai jokios 
medžiaginės aplinkybės ne
suteiks jam pasikakinimo. 
Priragavęs svieto tuštybių, 
jis bus susiraukęs, galvą nu
leidęs, tylus, apatiško vei
dą. Nebus pas jį nei gyvu
mo, nei linksmumo.

Darbininkai ir dabaryk- 
ščiu kapitalizmo laiku gali 
turėti patenkintą gyveni
mą. Ypač tie, kurie geras 
algas ima, kaip Fordo dar
bininkai. Jų rankose tas pa
gerinimas. Daug ką gali pa
gerinti ir kiti darbininkai.

Dirbtuvėse dažnai oras 
troškus, dulkės, visokie iš
garavimai. Čia darbdaviai 
galėtų pagerinti. Bet kol tas

tai darbininkai patys kituo
se atvejuose gali gerintis. 
Retai kur dirbtuvėje . yra 
taip sugedęs oras, kaip dar
bininko nevėdintoje, tabo
kos dūmais prismardytoje 
trioboje. O einant iš dirb
tuvės, tai didžiuma darbi
ninkų turi jau gatavus pyp
kius, cigarus, cigaretus ir 
kitas paškustvas. Kadangi 
dirbtuvėse laisvė varžoma, 
neleidžiama rūkyti, tai dar
bininkai vos išėję per duris 
tik braukia, tik braukia deg
tukus ir visą gatvę užsmar- 
dina tabokos dūmais, kad 
nerūkančiam koktu darosi. 
Koks čia būtų neapsakomas 
pagerinimas, jei darbinin
kai mestų tą smarvę. Bet 
retai kas darbininkams pri
mena apie tai. Ypač raudo
nieji neužsimins apie tai. 
Mat čia pagerinimas būtų, iš 
vidaus, o ne iš viršaus. Dau
geliui pamokslėliu neintiksi. 
Bepigu kitus apkaltinėti, 
bet retas ieško savo nepasi
sekimo priežasčių savyje.

kaus veido ir neišgirsi prie- 
telingo žodelio, o tik jausi 
ant savęs ^užvaizdo? piktą 
aki, ta tiktyįi morali bota
gą-”
Jei-gi jau garsaus Fordo 

darbininkai, gaunantys po 
$6.40 už 8 valandas, taip 
baisiai jaučiasi, ir susirau
kę. kaip devynios pėtnyčios, 
tai kaip-gi turi jaustis tie 
darbininkėliai. kurie dirba 
po 10 ir daugiau valandų ir 
neuždirba gyvenamosios al
gos ! Gi pagal aprokavimų, 
tai apie pusę Amerikos dar
bininku neuždirba gyvena
mosios algos. Šitokie tai 
nabagėliai rodos turėtų būti 
netik labiau paniurę už For
do gerai apmokamus darbi
ninkus, o būti tikrais des- 
peratais ir žudytis visokiais 
būdais. Bet taip nėra. Ne
senai buvo “Darbininke” ži
nia apie pereitų metų pat- 
žudystes. Ten parodyta, jog 
didžiuma patžudžių buvo 
turtininkai. O ko-gi turti- 
n inkų i turėtų trūkti? Gy
venk ir norėk. Mat yra taip, 
jog medžiaginė gerovė netei
kia tikros laimės. Neteikia 
nei pasikakinimo. Tik viso
kio plauko raudonieji kala 
darbininkui, kad jo laimė 
tai medžiaginė gerovė. Ir 
virš cituotas Uosio Fordo 
darbininkų vaizdelis raudo
nųjų dažais nudarytas.

Visokio plauko raudonie
ji nurodinėja darbininkams, 
kad gerovė jiems bus suteik
ta iš viršaus. Teisybe, jie 
sako, kad darbininkai turį 
imti į savo rankas valdžią, 
kuri pramonę ir vaizbą turė
tų paimti į savo rankas ir ji 
(valdžia) paskui teiktu dar
bininkams visokią laimę — 
geras algas, trumpas va'.an- 
das, mandagų bosų apsėdi
mą, lengvą darbą ir nenuo
bodu darbą ir kitokias gėry
bes. Bet tai monai.

Yra klaida ir žmonių dva
sios silpninimas sakyti, kad 
iš šalies jiems gėrybės bus 
beriamos. Kad darbas būtų 
našus, tai reikalinga discip
lina. Iš dalies nuobodumas 
gali būti prašalintas, iš da
lies darbas gali būti pada
rytas indomesniu. Bet tik 
iš dalies.

Ko iš šalies nėra galima 
sulaukti, tai to reikia pasi
rūpinti iš vidaus. O tai ga
lima. Tas lengviau padaro
ma, negu sulaukiama iš ša
lies. Be to jei iš vidaus ne
bus daroma, tai jokis dary
mas iš šalies nieko nepage
rins.

Ačiū Dievui, kad čia ne
reikia pamokslininkauti a- 
pie blaivybę. Girtas biznis 
nuvarytas į pipirų žemę.

Dabar apie tikslą. Žmo
gui reikia turėti prakilnų 
tikslą, o ne kad ingyti bran
gų žiedą, auksinį laikrodė
lį, “fur coat,” branzalietą 
arba kokių kitų barškalų, iš 
kurių tiek naudos darbinin
kui, kiek šuniui iš penktos 
kojos.

Yra aibės gerų tislų, ku
riuos darbininkai galėtų sau 
pasistatyti. Pirmoje vieto
je gali būti švietimosi, lavi
nimosi reikalai. Darbinin
kai, dirbdami po 8-9 valan
das, nenuvargsta tiek, kad 
iš darbo į lovą, iš lovos į 
darbą. Žmogus, neturėda
mas užsiėmimo liuoslaikyje, 
labiau nuobodžiaus, negu 
dirbtuvėje. Todėl toks ir va
žiuoja į darbą paniuręs, be
jausmis, bemintis. Norma
lus žmogaus gyvenimas rei
kalauja kapitaliuoti kūno ir 
proto darbus. Senovės Ry
mo minty to j ai tą pripažino 
ir praktikavo.

Lai darbininkas apsiren- 
ka sau indomių mokslo daly
kų, ingi j a tos srities knygų 
ir gilinasi. Jei pratinsis tū
lą laiką prie to, tai po die
nos darbų, kada kūnas įvar
gęs, su didžiausiu pasiten
kinimu ir pamėgimu sės už 
stalo prie knygos.
i Amerikoje yra nemažai 

profesionalų, kurie patys 
užsidirbdami ėjo mokslus. 
Turbūt kiekvienas jų pripa- 
žįs, jog jie po darbo dirb
tuvėje. prie knygos turėda
vo tikrą good time ir labai 
produktyviškai praleizdavo 
laiką. Jie pasakys, jog tuo
met mokslas pats lįsdavo į 
galvą, o kai į mokyklą nu
važiavo, kai per dieną rei
kėjo už knygos sėdėti, tai 
reikėjo mokslą kalti į galvą. 
Kiekvienas jų pripažįs, jog 
dirbtuvėje jis mechanišką, 
nuobodų darbą dirbdamas 
buvo paskendęs tame daly
ke, kuriame lavinosi vaka-

Geriausias apšvietos šaltinis yra geros knygos. Žemiau 
paduodame knygas, kurias patariame įsigyti.

Naujos Gadynės Prieaušryje. Parašė Uosis. Geriau
sias, rimčiausias ir naujausias darbininkij ir politikos klausi
mais veikalas. Kaina .........................................................15c.

Sveikata. Su daugybe paveikslų, drūtuose apdaruose, 339 
pusi. Bepigu duoti rodą, kuomet viskas gerai. Bepigu išsi
gydyti iš mažos negalės. Bepigu išsisaugoti ligų, kuomet ži
nai, kaip užsilaikyti ir žinai sveikatos taisykles. Ingyk šią kny
gą kol sveikas, o nereikės lankytis pas daktarus, landyti po 
aptiekas ir gaišti darbo dienose, nes iš tos knygos išmoksi, 
kaip sveikatą užlaikyti. Kaina .......................................$2.50

Tabakas—Nuodai. Ar rūkai ar ne, ingyk tą knygą. Jes 
nerūkai, tai ją perskaitęs, pažinsi rūkymo žalą ir mesi blogą 
paprotį. Jei nerūkai, tai perskaitęs tą knygelę, patapsi ko
votoju prieš piktžolę, atkalbinsi nuo rūkymo savo draugus, 
kurie paskui tau bus dėkingi. 35 pusi. Kaina................ 10c.

Bažnyčia ir Mokslas. Ar tikyba ir gamtos mokslai prie
šingi vienas antram ? Ar Katalikij Bažnyčia priešinga apšvie- 
tai ir mokslui ? Ar ji persekiojo mokslo vyrus ? Šie ir daug ki
tų indomių klausimii šioje knygelėje atsakyti ir faktais parem
ti. Pusi. 28, kaina................................................................ 10c.

Eilės — P r .
miausiij lietuviij poetas. Jo eilių knyga privalo būt kiekvieno 
lietuvio stuboje. Pusi. 157, kaina...................................... 75c.

Žydas Lietuvoje. Žydai yra didžiausias svetimas gaivalas 
Lietuvoje. Žydi} klausimas Lietuvoje yra svarbus. Kiekvie
nas lietuvis turi su tuo klausimu susipažinti. O tą galima pa
daryti iš minėtos knygelės. Kaina ...................................10c.

Visas Svietas. Smulkios, suprantamos žinios iš gamtos 
mokslų. Iš jos geriausia susipažinti su gamtos mokslo pagrin- 
dais. Pusi. 155, kaina....................................................... .25c.

Trys Keleiviai: krikščionis, žydas ir turkas. Smagi, len
gva, pamokinanti apysaka. Kaina .................................. 45c.

Sodžionų Teologija. Parašė J. Gerutis. Gražiausia 
išdėtas Rymo Katalikii Bažnyčios mokslas. Pusi. 285. Kaina 
tik......................................................................................... $1.00

Plėšikų Lindynė, arba nunešta duktė. Graži, smagi apy
saka iš Lietuvos žmonių gyvenimo. Pusi. 38, kaina.........15c.

Moterystė ir Šeimyna. Iš vokiško vertė J. Gerutis. 
Kiekvienam žmogui naudnga ir smagiai parašyta knyga. Pus- 
lapiij 41. Kaina ... ^.......................................................... 50c.

Materijos Keitimosi Organizmuose. Labai rimtas moks
liškas veikalas. Su pasigerėjimu skaitys ją kiekvienas mokslo 
mylėtojas. Pusi. 56, kaina................................. 30c.

Gyvenimo Gabalėliai. Talpina 13 gražių, trumpų, indo
mių apysakėlių. Pusi. 50. Kaina .. ....................................15c.

Geras ir Blogas Auklėjimas pavyzdžiuose. Vaikelius au
ginti ir auklėti neužtenka juos kaip gyvuliukus ganyti ir val
gydinti. Juos reikia auklėti. Kad nebūty tavo vaikeliai, kaip 
žvėriukai ingyk šią knygą ir išmok vaikelius auklėti. 
Tos naudingos visiems tėvams knygos kaina.................... 25c.

Geležinkelio Sargas. Graži, smagi apysakėlė. Kaina 15c. 
Geležinkelis. Visiems suprantamai aprašyta, kas ir kaip 

išrado geležinkelius. Kaina................................................10c.
Ben Hur. Tai vienas svarbiausių veikalų žmonijos istori

joj. Išversta į visokias kalbas ir į japoni] kalbą. Apysaka iš 
Išganytojaus gyvenimo. Kaina apdaruose........................1.50

Auksinio Obuolio Istorija. Su daug paveikslų. Iš seno
vės graikų mitologijos. Tinka mažiems ir dideliems. Kaina 50c.

Pažinkime Socijalizmą. Iš visokių atžvilgių išnagmėtas 
socijalizmas. Kaina ........................................................... 10c.

Biurokratai. Indomi apysaka iš karės laiko Rusijos su 
Japonija. Kaina .................................................................25c.

Čia yra paminėtos knygos iš įvairių sričių—iš mokslo, ti
kybos, dailiosios literatūros ir socialių klausimų srities. Iš 
jų darbininkas gali visapusiškai apsišviesti. Jos visos gaunar 
mos “Darbininko” knygyne.

“DARBININKAS, ”

Jeigu ne, tai užsirašyk šiandien. Pasiųsk 
$2.50 už metą arba $1.50 už pusę metų o gausi 
laikraštį kas savaitė ir linksmai praleisi savo 
valandas.

Taip-gi nepagailėk užrašyti savo giminėms 
į Lietuvą. Lėšuoja tik $4.50 metams, $3.25 pu
sei metų.

Pinigus siųskit money orderiais arba če
kiais.



Etna iš So. Boston’o utarninkais, ket- 
i .i ir subatomis. Leidžia Am. Lie

tuviu Rymo-Katalikų Sv. Juozapo Dar- 
MnMhf Sąjunga.

‘.‘DARBININKAS” 
(The Workeb9 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

BBd Sarorday by St. Joeepk’s Litkuan- 
iM R.-C. Aseocuition of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
Teari?....................................................$4.00
Boston and suburbs............................ $5.00
Fereign countries yearly..................$5.00

“Entered as second-class mater SepL 
22. 1915 at the post office at Boston. 
lfaaa., under the Act of March 3, 1879.”

“Acceptance for mailling at 
te of postage provided for 
11G3. Act of Oct. 8, 1017. 
on July 12, 1918.”

special ra- 
in Section 
authorized

paprašysime kuopų parašyti 
savo istorijas paminint dau
giausia pasidarbavusius na
rius. Taip-gi bus prašyta, 
kad kiekvienas L. D. S. na
rys pasakytų kiek aukavęs 
Lietuvai ir už kiek bonų pir
kęs. Retas kuris galės do
kumentaliai paliudyti savo 
aukas. Tai užteks, jei gar
bės žodžiu pasakys apie kiek 
yra paaukavęs Lietuvai.

Tai tenepasirodo nei vieno 
L. D. S. nario be Lietuvos 
Valstybes bono. Išsikalbėti 
gali tik menku uždarbiu, li
ga, nedarbu ir kita svarbia 
p.’iežasčia

Darbuokitės dėl Lietuvos 
Besite užrašyti amžiams į 
kuygas.

•J

DARBININKAS

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

TEINIE DARBAS 
RIMTAI.

Ikšiol darbai dėl Lietuvos 
buvo atliekami daugiausia 
ūpą sukeliant. Jei nesiseka 
ūpo sukelti, tai iš žmonių 
nieko negausi, arba visai 
mažai. Lietuvos bonų plati
nimas pradžioj sekėsi. Ypač 
kai kur Lietuvos misija pa
sisukdavo, pakalbėdavo, tai 
žmonių ūpas pakildavo, 
žmonės užsidegdavo ir pini
gai pylėsi. Bet kur misija 
jau yra buvus, tai ten gyve
nimas eina po senovei. Mi
sija pabaigs lankyti didesne- 
tias kolonijas ir bus bonų iš
parduota už apie $1.000.000. 
Na, o norima surinkti $5.- 
000.000. Reiškia pakiliuoju 
ūpu, didžiuoju įsibėgimu 
bus atlikta tik maža suma
nyto darbo dalis.

Patsai pakilusis ūpas ne
buvo prideramai išnaudo
tas; jis buvo sugadvtas mi
sijos informacijos biuro ka
talikus įžeidžiančiais straip
sniais.

Kaip ten nebūtų, o dabar 
reikia rimtai pažiūrėti į 
darbą ir ieškoti priemonių 
platinti Lietuvos bonus. 
Geriausias būdas, nors tai 
negreitas, pavartoti šiokią 
tokią prievartą per draugi
jas. Visų dr-jų rimtesnieji 
nariai lai susimokina arti
miausiame susirinkime būti
nai inešti bonų klausimą, te
gu pati dr-ja iš savo iždo 
perkasi boną pagal išgalę ir 
lai padaro nutarimą, kad 
kiekvienas narys būtinai 
pirktus boną. Išimtį galima 
ir reikia daryti tik ligos su
vargintiems, mažai uždir
bantiems, dideles šeimynas 
turintiems. Šiaip jau ne
privalo likti nei vienas na
rys be Lietuvos Valstybės 
bono.

Draugijos, kuopos, kliu- 
bai, chorai, rateliai žiūrė
kite, kad jūsų nariai turėtų 
po Lietuvos Valstybės boną.

TAUTOS FONDO REIKA
LAI.

Šv. Kazimiero Diena!
Kaip brangi yra šv. Kazi

miero diena, kiekvienas kata
likas tą aiškiai supranta. At
minkime toje taip brangioje 
mūsų gyvenimo dienoje ir apie 
mūsų brangią Tėvynę Lietuvą,

Pereitais metais, mes dau
giau kreipėme domės į politi
ni Lietuvos sušelpimą, kada 
Lietuvoje vos tik organizavosi 
Lietuvos valdžia, šiandie turi
me daugiau atkreipti domę į 
kultūrinį Lietuvos sušelpimą. 
Lietuvos valdžia būdama jau- 
nutėlė negal visų valstybės 
kultūros įstaigų kaip pridera 
aprūpinti, antra, jai ir lėšų nė
ra kuo paremti. Tad-gi mes, 
amerikiečiai, ištieskime savo 
ranką link nuvargintos Tėvy
nės, ypatingai šv. Kazimiero 
dienoje, aukokime dienos už
darbį į Tautos Fondą parėmi
mui Tėvynės kultūrinių įstai
gų-

Visi Tautos Fondo skyriai 
kuomi nors tą dieną svarbes
niu turėtų paminėti sulig išga
lės tos dienos atminimui, va
karėlį surengti ar tam pana- v • šiai.

Kur aplinkybės leidžia ką 
didesnio surengti, teatrėlį su
vaidinti, kur trūksta spėkų 
nors šiaip prakalbas surengti, 
jei ir to kur negalima šiaip 
vienas kitą pakalbinti paau
kuoti dienos uždarbį Tėvynės 
sušelpimui.

Visi kas gali ir kuo tik ga
li remkime, neškime Tėvynei 
pagalbą.

Statykime Tėvynės kultūros 
rūmą, kad būt šviesus ir ma
lonus mums jame gyven
ti, remkime Lietuvos mokyk
las. šelpkime badaujančią mo
ksleiviją, kad Lietuva būt 
šviesi ir kultūringa.

K. J. Krušinskas, T. F. Sekr. 
456 Grand St.,

Brooklyn, N. Y.

Kaunas, 
1920 m. Sausio 

Lietuvos Valstybės 
Prezidentas 

No. 84.
Jo sveikatai

Kunigui Juliui Čaplikui, 
Worcester’io, Mass. lietuvių 

T. Fondo Sk. pirmininkui.
Tamstų laišką, Lapkričio 13 

d. 1919 m. man parašytą, ir 26.- 
305 kronerių čekį, Tautos Fon
do išduotą ir mokėtiną mano 
vardu Privatbanken Kopenha
goje, esu jau senai gavęs. Iš 
visos širdies dėkoju dosniems 
amerikiečiams už tą auką mū
sų Tėvynei. Tą ir kitomis au
komis, iš Amerikos mano var
du atsiųstomis ir dar tebesiun- 
čiamomis, pirmučiausiai bus 
šelpiami Lietuvos kareiviai ir 
karininkai, kurie betarnauda
mi savo kraštui pavargo ar net 
sveikatos nustojo; iš tų lėšų 
bus taip pat globojamos žuvu
siųjų Lietuvos nepriklausomy
bės kovoje kareivių šeimynos, 
palikusios be maitintojų ir glo
bėjų. Aš labai prašyčiau Ame
rikos lietuvių ir toliau rodyti 
savo rinkliavomis duosnumo 
šiam tikslui: šelpti nukentėju- 
siems Tėvynės gynėjams ir jų 
šeimynoms.

Didžios padėkos žodį tarda
mas

A. Smetona,
Lietuvos Valst. Prezidentas.

28
Namo nebuvo valna pareiti, 

d. Taip buvo per keturis mėne
sius iki Kauną paėmė.

Sugrįžę radom klojimą su- 
| griautą. Gyvulius atimtus, pa
likta tik dvi karvi, kumelė, 
kumeliukas ir teliukas. Lau
kai liko nesėti 1915. Per gra
natas nieko nebuvo galima da
ryt. Negalima nei apsakyt nei 
aprašyt apie praeitą laiką. 
Duoną, drabužius laikydavo
me žemėje užkasę.

Iš Jums žinomų mirė Vai
čiūnų Agnieška, Juozas Kum
pis Vaiguviškių, Pranas Stra- 
žauskas, mano vyro motina ir 
du vaikai. Tėvukas sveikas, 
Jonas Taujinskas ir dėdukas 
Juozas Juškaitis sveiki. Lauk
dami Jūsų parvažiuojant ir 
linkėdami Jums visokių Dievo 
malonių liekamės sveiki.

Su pagarba,
' Jūsų sesuo ir švogeris 
Barbora ir Vincas Puidokai.

Pasveikinimas

GERAI PASIRODY
KITE.

Visų “Darbininko” skai
tytojų prašome nelikti be 
Lietuvos Valstybės bono.
Ypač prie to raginame L. D. 
S. narius. Kas dabar neiš
galėtų paskolinti Lietuvos 
besikuriančiai Valstybei 
bent $50?

Ateinantį rudenį Lietuvių 
ir

“Darbininkui” .sukanka 5 
metai. Per tas sukaktuves 
ineisime į savo namų, turė
sime gerą spauzdinamąją 
mašiną ir visa spaustuvė bus 
modemiškai ištaisyta. Tas 
viskas įvyks pačių sąjungie- 
čių dėka ir visi prisidėjusie-a...............................

Pasveikinimas Gimtuvių Die
noj Vasario 25, Darbininkų 
Vadui Nenuilstančiam Mū
sų Tautos Veikėjui, ža

dintojui ir švietėjui, 
Gerb. Kun. F. KEMEŠIUI.

Brangus mūsų Vade!
Sveikiname Tave gimtuvių 

dienoj! Išreiškiam didžiausią 
pagarbą, prisirišimą ir dėkin
gumą Tau brangus darbininkų 
Vade ir nenuilstantis mūsų 
tautos darbuotojau! Gyvuok 
Vadove! Lai Dievas laimina 
Tavo prakilnius darbus! Nešk 
ir ant toliaus Kristaus ir Kri
kščionių vėliavą! Lai Kristus 
stiprina Tave ir priduoda kan
trybės ir ištvermės kovoje su 
priešais.

Siek brangus Vadove pats 
prie tikslo ir vesk mumis — 
mes visados su Tavim!

Ilgiausių metų! Lai ateity
je kiekvienas metas savo pa
baigoje gausybe gražių darbų 
ir įvykusių svajonių ir idealų!

Tai mūsų širdingi linkėjimai 
Tau, brangus mūsų Vade.

Vardan visos L. D. S. 29-tos 
kuopos

Bronius J. Jakaitis, pirm.

Draugai turi būti spren
džiami pagal jų darbus, ne

Kaunas, 
1920 m. Sausio 29 

Lietuvos Valstybės
Prezidentas 

No. 86.
Jo Sveikatai

Kunigui Pranui Juškaičiui, 
“Moksleivio” Redaktoriui 
Church of the Immaculate 
Concepfion, York St., 

Cambridge, Mass.
Nebūdamas tikras, ar Lietu

vos Pasiuntinybė Kopenhago
je, kuriai pavedžiau išimti 
Tamstų siųstą mano vardu 
6896,50 kronerių iš Privatban- 
ken, bus savo laiku Tamstai 
pranešusi, kad pinigai gauti, 
laikau maloniu daiktu pačiam 
kreiptis į Tamstą ir širdingai 
padėkoti Amerikos lietuviams, 
per mane paaukojusiems Lie
tuvos reikalams viršum pami
nėtą sumą. Beto norėčiau ži
noti aukotojų norą, kuriam 
tikslui geriausia suvartoti tą 
jų atlašą Iš savo pusės pa
siūlyčiau Tamstoms skirti ją 
pašalpai ir pagalbai Lietuvos 
kareivių, nukentėjusių mūsų 
nepriklausomybės kovoje, taip 
pat ir jų šeimynoms, likusioms 
be globėjų ir maitintojų. Mat 
tam reikalui bus vartojamos ir 
kitos aukos, atsiųstos ir tebe- 
siunčįamos mano vardu. Jei 
Tamstos siųsite mano vardu 
daugiau aukų, prašau siųsti 
per Kopenhagą, kaip jau esa
te siuntę, Amerikos, Anglų ir 
Danų valiuta. Ta proga tariu 
didžios padėkos žodį už malo
nius Tamstų pasveikinimus ir 
širdingus kloties linkėjimus 
Lietuvos Valdžiai mano ir Vy
riausybės asmenyse.

A. Smetona,
Lietuvos Valst. Prezidentas

d.

Svirgalių kaimas, 
Sakių ap.,

Sauiso 23,1920. 
Gerb. Kun. P. Juškaičiui,

Cambridge, Mass. , 
Brangus Broleli Kunigėli:— 

Gavome Jūsų laišką sausio 
21. Priėmėme 300 auksinų ir 
paveikslus. Už tokias bran
gias dovanas tariame nuoširdų 
ačiū, ačiū.

Neapsakomai pradžiugom iš
vydę bent jūsų paveikslą. Da
bar jau tik jūsų laukiame pa
čių parvažiuojant. Praneš
kite kuomet parvažiuosite. 
Naujienų tuom tarpu negalime 
rašyti. Vėliaus kuomet galė
sime parašysime.

Laike karo leidome Jums 
penkis laiškus, bet nuo Jūsų 
nieko negavome. Linksma da
bar kuomet jau galime nors 
per laiškus susižinoti.

Pasveikinkite brolelius Pet
rą ir Juozą. Nuo jų nieko ne
gavome. Melsdami Jums nuo 
Dievo malonių ir turėdami 
tikrą viltį su Jumis pasimatyti 
liekamės,

Su broliška meile,
Barb., Vinc. Puidokai.

KELIONĖ ATGAL.
Dabar daug lietuvių ren

giasi grįžti į Lietuvą. Dau
gelis jau turi pasportus. Šis 
gerb. kun. P. Šaurusaičio ap
rašymas parodys kuo lietu
viai gali sulaukti vykdami 
Lietuvon ir todėl pasimokys 
atsargumo ir budrumo. Red. 
Sužinojau nuo kum Jono Ži

baus kad jo prapuolė net dvi 
valizos, viena pati valiza už 
300 Amerikos dolerių. Tai ir 
mano kuparas su skranda ir 
visomis žieminėmis drapano
mis dingo! Delei stokos ark
lių ir tramvajų arba betkokių 
vežimų negalėjau į daugumą 
vietų Tėvynės atsilankyti. Tik 
buvau Kaune, Marijampolėje, 
Vilkaviškyje, Lankeliškiuose, 
Alvite, Virbalyje ir Kybartuo
se. Nuo Rugsėjo 14 lig Spalio 
15 išbuvau Lietuvoje — būčiau 
dar daug ilgiau galėjęs pabūti, 
kad būčiau gavęs progą suži
noti kada bus galima gauti lai
vą iš Anglijos į Ameriką. Ka
dangi buvau ketinęs grįžti per 
Liepojų o daugiau nevažiuoti 
per Germani ją, ir sulig kaiku- 
rių nuomone turėtų būti Liepo- 
juje Anglijos laivų agentūra, 
tai važiavau antru kartu į 
Kauną kad sužinojus ar ilgai 
turėsiu laukti Anglijos laivo 
vadinamojo Mauretania, ir 
kaip ilgai dar galėčiau pagy
venti Lietuvoje. z^Bet Kaune 
sužinojau kad per Liepojų jau 
negalima grįžti, nes Kolčako 
kariuomenė jau buvo paėmusi 
Rygą iš Latvių ir Lietuvių 
Šaulius, tai ten radosi dides
nis pavojus negu per Vokieti
ją, nes daug Vokiečių užsili
kusių Latvijoje ir Lietuvoje 
priisjungė prie Kolčakininkų. 
Tai man kitokio išėjimo nebu
vo kaip tiktai grįžti per Vo
kietiją. Tai Kaune kreipiausi 
prie Anglų Politinės Misijos 
kad pridėtų prie mano paspor- 
to vizą arba leidimą grįžti per 
Angliją, ir prie vokiečių kad 
pridėtų leidimą grįžti per Vo
kietiją. Gavęs leidimus atsi
sveikinau su Kaunu ir išvažia
vau į Vilkaviškį. Spalio 15 at
laikęs Mišias Vilkaviškyje ir 
atsisveikinęs su Prelatu ir ki
tais kunigais išvažiavdu į Ky
bartus — nuvykau į Eitkūnus 
sužinoti katrą valandą išeina 
traukinys iš Eitkūnų į Kara
liaučių ir Berliną. Spalio 16 
dieną dar laikiau Mišias Ky
bartų bažnyčioje iš cerkvės pa
gamintoje, ir po Mišių perė
jau per rubežių į Eitkūnus, bet 
kad vokiečių rubežiaus sargas 
užtrukdė veik dvi valandi iki 
iškratinėjo mano abi valizi ar 
negabenu uždraustų daiktų, 
tai pasivėlavau į pirmąjį trau
kinį, o turėjau laukti kito net 
iki po piet antros valandos. 
Kolionijon atvykau Spalio 18, 
ir ten prabuvau tris dienas be
ieškodamas savo bagažo—ma-1 koncertus Norvvood’e ir važia- 
niau gal Anglų militarė val
džia reikalavo atidarymo ir 
parodymo kas jame buvo. Bet 
nieko nesuradau, tai jau dabar 
neturiu jokios vilties. Dvide
šimtą dieną Spalio po piet a- 
pie 2 vai. išvažiavau iš Kolio- 
nijos per Brukselį Belgijos so- 
stapilį į Ostende Belgijos į An
glijos uostą. Brukselyje bu
vau pas Anglų konsulį, kuris 
pridėjo prie mano pasporto vi
zą keliauti per Angliją. Pri
buvęs į Ostende naktyje per
nakvojau viešbutyje ir turėjau 
vėl laukti iki po piet 2 vai., 
kuomet išeina laivas į Anglijos 
uostą vadinamą Dower — iš 
kur dar daugiau kaip tris va
landas važiuojasi į Londoną.
Londonan atvažiavus daugu
mui pasažierių nebuvo vietų 
viešbučiuose taip kad buvo 
priverstais protestonų bažny- 
•’oj suoluose atsigulus arba 
besėdint užsnausti ir drebėti 
nuo šalčio, nes naktis buvo la
bai š'-lta. Sužinojau kad iki 
Gruodžio 30, 1919 nėra vietos 
Anglijos laivuose — o žiemoje 

. prisidingiu per jūres keliauti 
— taip pat grįžti Lietuvon vo
kiečiai paskelbė neleisią kol 
«as neįvyks tikroji taix» — 
tai kad tik nepriseis man lauk
ti pavasario Europoje...

Kun. P. Saurusaitis.

■

Į LIETUVĄ UŽRAŠYK VIENINTELĮ 
DARBININKŲ LAIKRAŠTĮ

“DARBININKU.”

Šis paveikslėlis aiškiai liudija, kad ne tik 
liaudis, bet ir Lietuvos viršininkai noriai skai
to ir gėrisi laikraščiu “Darbininku.”

Iš dešinės yra Senapilės viršininkas Am- 
brozevičius; iš kairės Marijampolės Apskričio 
kamandantas Skučas.

“DARBININKAS” Į LIETUVĄ
METAMS PENKI DOLERIAI.

Užrašyk dabar!
“DARBININKAS,”

242-244 W. Broadway, South Boston 27.

KAS GIRDĖTI LIETUVIU KOLONIJOSE.
;te Į Lietuvą ir parodysite sa
vo boną. Aš taip-gi pasidar
buosiu kuogeriausia sutvarky
ti tamistų mokestis ir vardus, 
kuriuos tam tikroje knygoje 
surašiau ir po atlikimui darbo 
pasiųsiu j Kauną, viešą knygy
ną, kur galėsite rasti savo var
dus ir antrašus ir už kiek pir
kote bonų, kada teks būti Kau
ne. Kas pirks per kitas įstai
gas, tai to vardas nebus ma
no knygon intraukiamas.

J. Karalius,
Stoties Iždininkas.

N0RW00D, MASS.
Šv. Cecilijos Choro metinis 

susirinkimas
Susirinkimas buvo vasario 

23 d. Svarbiausiu reikalu buvo 
rinkimas valdybos šiems me
tams. Išrinkta: pirm. — V. 
Stasevičius,' vice-pirm. — P. 
Kaliūnas, prot. rašt. — S. Pau- 
ras, fin. rašt. liko ta pad S. 
Uždavinaitė, ižd. — J. Kava
liauskas, iždo globėjais —A 
Keršiutė ir A. Stašaičiutė, re
peticijų nuožiūra — J. Ivaška, 
maršalka — A. Kupučiūnas, 
korespondentė — A. Stašaičiu
tė. Čia reikia pasakyti, kad 
visa valdyba susideda iš veik
lių narių, o pirm, yra pats 
choro vedėjas.

Taip-gi buvo atsilankęs vie
tos klebonas kun. V. Taškūnas, 
kuris davė gerų patarimų cho
rui.

Neteko patėmyti nei vienos 
korespondencijos iš Norivoodo, 
kuri liestų croro veikimą, o jis 
yra daug ką nuveikęs, ypač 
bažnyčios ir tautos labui.

1919 metais choras intaisė 
naujus vargonus, kurie atsėjo 
$25.00. Ne tik ką choro nariai 
darbavosi, bet jie sudėjo di
desnę dalį sumos.

Taip-gi buvo surengęs kelis

CL

COALDALE, PA.
Vasario 18 d. čia įvyko pra

kalbos. Kalbėjo karininkas J. 
K. Milius, L. L. Sargų reika
le. Žmonių susirinko neper- 
daugiausia, bet pasekmės būta 
geros — beveik kiekvienas au
kavo Liet, kareivių iždan—su
mesta $62.00. Taip-gi susior
ganizavo Liet. Liuosybės Sar
gi) kuopa iš 12 narių.

Pribuišas.

Gegžiai,
Šakių pasta, 19-XII-19. 

Gerb. Broli Kun. Pranciškau:
Jūsų laišką rašytą spalio 10, 

gavome. Gavome ir-gi antrą 
rašytą lapkr. 11; ir dvi knygi 
i. e. “Moksleivio” du egz. 
Nuoširdžiai Jums ačiū.

Labai prašyčiau Jūsų gal 
galėtumėte mums parsiust ge
ri) iš Amerikos laikraščių. Pas 
mus suvis mažai tėra laikra
ščių. Seniau aš ėmiau kelis, 
bet dabar neturiu iš ko. 
(“Darbininkas” ir “Mokslei
vis” jau Lietuvon senai siun
čiami).

Nesmagią žinią pranešu. Il
guvos klebonas kun. P. Kuras 
mirė 19-XII-19. Palaidotas 
gruodžio 11. Neapsakomai jo 
gaila, nes buvo labai visų my
limas. Žiema šalta. Nemunas 
jau antru kartu sustojo. Sniego 
nemažai. Keliai prasti, dar 
nesuvažinėti. Anuo tarpu siun
čiau Jums ilgą laišką su ka
rės aprašymu, ar gavote? Mat 
padaviau milicijantui į paštą 
nunešti. Persiuntimo lėšas už 
apdraustą laišką apmokėjau. 
Jei negavote praneškite, antrą 
parašysiu.

Kaslink sveikatos visi esa
me sveiki. Gyvulių jau turi
me. Gyvenam po senovei Il
guvos senovės smuklė jau tapo 
mokykla. Mano vaikai ją lan
ko. Vienas II, kitas III sky
riuj yra. Jie labai įdomauja 
“Moksleiviu,” kurį prisiuntėt. 
Iš Ilguvs parapijos jau pasida
rė dvi. Sutkai atsiskyrė. Lin
kime Jums viso labo ir laukia
me parvažiuojant.

Su pagarba,
Vincentas Juška.

vo į kitas kolonijas su koncer
tais. Per šitą susirinkimą nu
tarta surengt teatrą pirmą ne- 
dėlią po Velyki).

Mūsų choras kyla: kiekvie
ną susirinkimą prisirašo nau
jų narių. Dalykas yra tame, 
kad dabar pas mus pasirodė 
geras ūpas veikime dirbti tė
vynės ir bažnyčios labui.

Tegyvuoja Šv. Cecilijos cho
ras!

Svirgalai,

Šakių apskr. 19-X- 
Gerb. Kun. P. Juškaičiui,

Cambridge, Mass.
Malonus Broleli

Kun. Pranciškau:
Gavome nuo Jūsų laiškelį 

gruod. 5. Ačiū. Skryneles su 
valgiais dar negavome. Dar 
niekas nei šioje parapijoje ne
gavo. Kuomet gausime links
ma bus mums pamatyti jūsų 
dovanėlę iš Amerikos.

Šiuom tarpu esame sveiki. 
Laike karo ir-gi buvome svei
ki. Tos nelaimingos ligos mū
sų nepalietė. Du kartu buvau 
susirgus plaučių uždegimu 
1915 m. kovo mėnesyje. Pagi
lau. Šeimynos turime daugiau 
bet turtų nedaug. Bet mes iš
likom nepaliesti ugnies per ka
rą. Mūsų visą kaimą išdegi
no, nieko neliko. Kuomet po 
Seredžium buvo mūšis mes tu
rėjom išbėgti į Kauno rėdybą. 
Vėliaus tai tik turėjom būti už i _, . _~7.’ 7 - 77.
angštos geelžinės tvoros, kuri! 1 Teisingai užrašvki-

Koresp. A. Stašaičiutė.

19. BALTIMORE, MD.
Pas mus čia susikirto bago- 

čiai su biednaisiais. Bagočiai 
įsisteigė stotį pardavinėti Lie
tuvos bonus, o biednieji ir ne- 
apsilelsdami taip-gi įsteigė ir 
pakvietė mane už iždininką; 
aš labai nudžiugau, kad gau
nu savo brangiai tėvynei pasi
tarnauti, bet iš visų šalių žiū
rint bagočiai mus biednuosius 
nori sukirsti. Patraukė po sa
vo pusei didžiumą draugysčių, 
bosų ir biznierių ir siuvėjų u- 
nija žada eiti su buržujais ir 
pirkti už 1500 dol. bonų. Tai
gi baltimoriečiai nepasiduokim

TAMAQUA, PA.
Karininkas J. K. Milius va

sario 18 d. čia savo prakalba 
sujudino vietos lietuvius nu- 
piešdamas Lietuvos sunkią da
barties padėtį. Beveizint tuoj 
susidaro Liet. Liuos. Sargų 
kuopa iš 78 narių, kurių di
džiausiu geismu bei obalsiu ta
po prigelbėti tėvynei liuosvbę 
Įgyti. Kareivių fondan suau
kota $63.00.

$2.000. Nuo Naujų Metų 
čia susitveręs veikia visų vie
tos organizacijų išrinktas ko
mitetas dėl surinkimo $2.000 
Lietuvos Valstybės gyviesiems 
reikalams. Agituojama, kad 
tam tikslui kiekvienas Tama- 
ąuietis paaukotų nors penkdo- 
lerinę. Darbas sekasi neblo
giausiai: jau įvaryta į $600.00 
— tikimasi, kad ištikrųjų nuo. 
Tamaąuos lietuvių šiuom laiku 
Lietuvai teks auka $2.000.

Tamaųuietis.

Siųsdami laiškus į Lietuvą 
teisingai užrašykite Lithuania.

Siųskite perskaitytus^“Dar
bininko” numerius saviškiams

« * • •

Tuli pagatavi prisiekti, 
kad baltas yra juodas.

TAMAQUA, PA.
Lietuviai, talkon Lietu

vai
Kun. Gudaitis beieškodamas 

būdų kad kaip inkūrus bendrą 
veikimą dėl pasisekimo surink
ti $20.000.00, atsišaukė į visas 
organizacijas kad prisidėtų.

Sausio 2 d. įvyko pirmas su
sirinkimas visų atstovų po du 
atstovu iš kožnos organizaci- 

bagočiam! Meldžiu vyrų, mo-jos. Jų buvo 19. Ir. ištikrųjų 
terų ir merginų nepasilikti ir jau tame mitinge buvo geros 
nelikti bt Lietuvos bonų. Pade- pasekmės, nes pažiūrėjus į tą 
site mums pasivyti bagočius ir būrelį susirinkusių atstovų, 
pagelbėsite savo tėvynei. O galima buvo matyti jų akyse 
kaip malonu bus turint Lietu- žibėjo tėvynės meilė. Pasigir- 
vos paskolos boną, nes mūsųdo balsas pasižadėjimo dėti 
Tėvynė baigia apsivalyti nuo aukas ir buvo pasikišę su pem- 

I priešų ir ji yra visiškai laisva, kine, bet kas čia tau. Kun. 
kada jos nieks nevaržys, tai Gudaitis $50.00, J._J. Ja* * 
bus, džiaugsmas kada sugrįši- vičius $25, G.

f

M ■■■
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DARBININKAS

PIGIAUSIA IR GERIAUSIA

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ.
Naujas šios Bendrovės skyrius pradėjo smarkią akciją. Siunčiama

’ • yai, parduodama laivakortės, išgaunama pasportai, etc.

Dabartinis pinigų kursas su pasiuntimu toksai:—

I

I

prakalbomis leitenantas J. K. daitis, J. Stankus, M. Juškei-
• • • • • 1 -1 X i- T

*

I

AR ŽINAI
gali pa-

tiek pa-

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

■=»/

kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrove Tamsta greitai 
siųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?

Kadangi tiek daug pinigų Jau yra siunčiama per Bendrove ir keliat persiuntimui ant 
lengvojo.

♦ * *

Milius. Žmonių prisirinko pi I ne ir J. Stankus.
na svttainė, kad nebuvo nei j Po $1.00 j J. Bartnickas, _ _ _ — — - - .. | Tx A TT^» j*T 1* T TV

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. Jfi 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St., 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. —

J. Kavalinas,
63 Gold St., 

So. Boston, Mass.
Protokolų Rast. —

J. Stukas, •
542 6-th St.

So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis,
140 Bowen St., 

So. Boston, Mass. 
Kasierius —

S. Gižius,
377 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Maršalka —

F. Lukoševičius,
405 7-th St., 

So. Boston, Mass.
Susirinkimai būna pirmą ne- 

dčldienį kiekvieno mėnesio 3 vai. 
po pietų. Sekantis susirinkimas 
bus kovo 7 d., 3 vai. po pietų.

Ben-
šiuo

ADV. F. J. KALINAUSKAS,
Kurs pasekmingai išvedė derybas su savininkais 
didžiulio namo, kurį Liet. Darb. Są-ga nupirko.

Mes Jau gauname žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami j 

mėnesi laika
Dėl platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori ta’ ar-!! 

mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes Juos tonjncs ps-'VjMrr.e.

NAUJA KNYGA.
LIETUVIŠKOS NOTOS.

Visiem* instrumentams ir dai
navimui 8 lekcijos notų išsimo
kinimui be mokytojo. Naujos 
dainos ant 4 balsų Įmyga $1.50 
parduodu už $1.00,

GEORGE BARONAS, 
$110 Utica Ava. E. N.

Oleveland. Ohio. ,
Niekas nčra gudriu visuo-

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS NAMAS.
Šisai L. D. S. namas yra vienas geriausių namų So. Bostone ir randasi geriausioje vietoje biz
nio žvilgsniu. Jame bus intaisyta moderniška su geriausiomis mašinomis “Darbininko” 
spaustuvė, apštus knygynas, krautuvė, L. D. S. centro raštinė. Viršuje yra kambariai ofi
sams visokiems profesionalams. Bus padaryta salė. Kaip ant paveikslo parodyta, L. D. 
S. namas yra ant kampo Broadway ir E St.

VINCAS JANKAUSKAS, 
Real Estate agentas, kurs “Darbininkui 
tarpininkavo namo pirkime. Jo ofisas yra 
395 W. Broadway, room 3.

$25, Vincas Petkus $10, kiti publikos aukavo po penkis dol. gerą nuo blogo.
po ptnkinę, kurių neminėsiu j Vasario 18 d. atsilankė su Aukojo po $2.00: kun. P. Gu
lki po pabaigimo vajaus.

Per minėtą susirinkimą visi 
atstovai pasižadėjo • agituoti 
savo organizacijose, kad jos 
savo visomis jėgomis p'adėtų 
tam užmanytam darbui.

Tam visam veikimui buvo 
išrinktas tam tikras komitetas, 
į kurį įėjo šie: J. Kazura pirm., 
kun. P. Gudaitis sekr., G. Gur- 
nevičius ižd.

Buvo nutarta laikyti sekantį 
mitingą sekančią nedėlią ir pa
skelbti, jog kalbės 9 kalbėto
jai. Kada tas tapo paskelbta, 
tai liaudis nudžiugo, nes turės 
progą išgirsti tokio didelio 
skaitliaus kalbėtojų. Žmonių 
susirinko pilnutėlė svetainė, 
kad da niekados tiek nebuvo. 
Vakaro programa buvo tokia: 
pirmiausia šv. Petro ir Povilo 
Choras sudainavo Lietuvos 
himną ir šiaip kelioliką lietu
viškų dainelių. Paskui sekė 
kalbėtojai. Kalbėjo visi atsto
vai. Paskui kun. Gudaitis aiš
kino Lietuvos istoriją nurody
damas istoriškus rubežius, pri
mindamas Lietuvos vargingus 
laikus ragino visus darban.

Kaip girdėtis iš vėliausių ra
portų, tai jau virš pusė sumos 
yra užtikrinta, nes nekurios 
organizacijos, pasižadėjo po 
$50.00 ir $25.00 aukauti. Per 
tas prakalbas pasirodė du biz
nierių, kurie aukavo — Augus
tas Yermalas $25.00, Juozas 

rtnickas $10.00 ir taip jau iš kuri.

kur pasodinti. 7:30 vai. įžen
gė tas Lietuvos sūnus tėvynės 
mylėtojas apsirėdęs lietuviška 
uniforma papuošta tam tikrais 
lietuviškos kariuomenės ženk
leliais ir ištikrųjų nušvito visų 
akys, primindamas, kad jau 
Lietuvoj tas viskas yra, o tik 
reikalauja paramos nuo' mūs 
lietuvių amerikiečių.

* J. K. leitenantas atkreipė 
domę, kad jisai jaunose dieno
se pasišventęs dtl tokio didelei 
naudingo pasidarbavimo. -

Toliaus J. Kumzura atidarė 
prakalbas ir pakvietė vietinį 
kleboną kun. P. Gudaitį. Šv. 
Petro ir Povilo choras dainavo 
amerikonišką ir lietuvišką 
himną. Po tam sekė leitenanto 
prakalba.

Kalbėtojas ragino visus pri
sidėti bent kiek su auka. Tuom 
laiku kpn. Gudaitis išreiškė sa
vo įspūdžius sakydamas, kad 
ištikrųjų Lietuva neša tas vi
sas sunkenybes kaip kalbėto
jas aiškino. Kolektoriams pe
rėjus, surinkta kolektos $63.07. 
Nors kalbėtojas prašė, kad ne
aukautų niekas penais sakyda
mas, kad tokios mes n e re..: 
laųjam ypatos į savo tarpą, 
kuri vien tik pajuokimu ban
do nupirkti Lietuvą už centą, 
bet tokių gaivalų atsirado, 
kurie riesuDranta kain atskirti

PRANEŠAME
Kad iš priežasties spartaus augimo mū

sų biznio buvome priversti persikelti į di
desnę vietą.

[OJ |< 101=3^1 [O]

Dabartinis mūsų adresas yra:

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
(Lietuvių Prekybos Bendrovė)

414 BRCADWAY, BOSTON 27, MASS.

SIUNČIA PINIGUS LIETUVON

100 markių arba auksinų $2.50
20C 99 99 $4.50
300 • • 99 $6.50
400 99 • * $8.50
500 99 - • • £10.50

1000 99 99 99 320.50
2000 99 99 99 $40.00
3000 99 99 99 $60.00
4000 99 99 99 $80.00
5000 99 99 99 $100.00

10000 99 99 99 $200.00

Norėdami pasiųsti pinigus Lietuvon, parašykite aiškiai pilną vardą, 
pavardę ir adresą to kuris pinigus siunčia: taip-gi vardą pavardą ir pil
ną adresą to kas turi pinigus gauti Lietuvoj; pažymėkite kiek markių 
arba auksinų siunčiate. Išpirkite money orderį arba čekį, vardu 
drovės, sumoj, pagal čion nurodytas kainas doleriais ir siųskite 
adresu:—

ANIAN AMERICAN TRADING COMPANY,
, (Foreign Exchange Dep’t)

456 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

P. 
Buška, A. Kirtiklis, J. Patac
kas, J. Gudišauskas, G. Gur- 
niavičius, J. Dočkus, P. Valiu
kevičius (Valiukas), J. Šimko- 
nis, J. Išganaitis, M. Pikūnas, 
V. Valiukas, J. Dubauckienė, 
R. šeštakauskienė, K. Gra
jauskienė, K. Frankus, T. Si
monaitis, F. Ragalis, J. Šumc- 
kas, S. Daučanskas, J. Spū
dis, J. P. Želionis, V. Guraus-- 
kas, J. Gegužis, J. Petrauskas, 
J. Mičiulis, J. Gudanavičius, 
J. Rakauskas, J. Žebrauskas, 
B. Andriukaitis, L. Andriu
kaitis, J. Matakas, V. Ramo- 
naitis, J. Mikalauskas, A. A- 
panaitis, V. Dobrovolskis, Gu
rauskas, Yermalienė, Yegėla.

Su smulkiais pasidarė viso 
labo $63.07.

Po to kalbėtojas kalbėjo apie 
Lietuvos Saulių organizaciją ir 
ragino visus rašytis prie dr- 
jos be skirtumo: kaip jaunus 
taip senus, kaip vyrus taip ir 
moteris. Prisirašė 78 nariai.

Tai-gi Tamaąua būdama ma
ža lietuvių kolonija, bet kaip 
matyti iš veikimo, tai yra dau
giausia nuveikus dėl Lietuvos.

J. P. Želonis.

M tRI KA

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoj e.

kad dabar

Mūsą kainos auksiną nnpi gintos ir yra tokios:
100 auksinų $2.00 2,000 auksinų
200 4.00 3,000 >>

300 6.00 4,000
400 8.00 6,000 n

500 ,, 10.00 - 9,000 >>

1,000 ,, 20.00 12,000 >»

40.00
60.00
80.00 

100.00 
150.00 
200.00



DARBININKAS

Margumynai MŪSŲ TAUTOS SVEI- LD.S. CENTRO VALDYBOS
ANTRASAI

Ben-HurM—a.

“DARBININKAS,”

ir
i

kitus prisiusi kada

CHICAGO, ILL.

4 4 r?Ei-

M—a.

ir

' . « • . -a • v * Į 1VVz/11C*o p(1Vv« fx<X»' IIIvaitoja, serga jau per kiek me- tėvynė je, tad ir žiemos vargus į . ft,. Nieką., jo, nemyli, visi padėkime jai vargti, tik tuo- * ^’Zaknt
Drįstūmėte pasakyt?..

■Af.
-

Kokie gražūs, kaip jie žiba 
Nuo saulutės spindulių, 
O tyrumas o lengvumas 
Krintančiųjų sniegulių.

laukia jos mirties. Jaunas vy
ras, be darbo, alkanų vaiku
žių būrys. Priėjo prie lango, 
meta veža laidoti miesto tur
tuolį, tvirtų kai ąžuolų, sveikų

New York, N. Y.
Tikras draugas išbando

mas nelaimėje.

sųži-

krodis tik kas minu tų ženklina 
laikų takt... takt...

GALI NUVAŽIUOTI Į EUROPĄ, BET EUROPOS NE
GALI ČIA ATSIVEŽTI, O GALI MATYTI VISĄ 

EUROPINĘ KARĘ TIK UŽ $3.85.

SNIEGAS.
Pažiūrėkite per langų, 
Kaip gražu visur matyti; 
Kiek prikritę snigulėlių, 
Kas juos gali suskaityti?..

met skaitysimės Tėvynės išti
kimi vaikai.

(Uždanga)

KAS BUVO BEN-HUR?
Skaitydamas sužinosi kas buvo Ben-Hur ir kiti tuo laiku 

garsingi vyrai. Kaip Ben-Hur vedė į nukryžiavimo vietą Bal
tazarą, Esterą ir du Galiliečiu.

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

Jos kaina mažiausia yra .$10.00,
Tai yra dar naujas išradimas ir naudingas kiek- 

prisiųsk mums užsa-

Netobulumas auga sle
piant jį.

• ♦ ♦

Girtis yra vienas daiktas, 
dirbti kitas.

• • •

Kas kartų yra apgavęs, 
apgaus ir kitu.

ISTORIŠKA APYSAKA Iš JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ.
Su puikiais drobės apdarais tik..........................$1.50

Toji istoriška apysaka yra išversta visose kalbose ir bega
lo visų branginama. Mes lietuviai ir-gi privalome branginti 
ir savo namuose turėti.

BEN-HUR begalo brangus veikalas, turi 472 puslapiu ir 
apie šimtų įvairių paveikslėlių.

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

zaus užgimimą. Toliaus rasi apie užgimimą, gyvenimų ir 
1.1.

Kokios mintįs, kokie jausmai 
Te- krūtinėje yra?
Ar d;s kaip sniegulėlis 
Lemr *dški ir tyra?..

i
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t 
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Pasiskubinkite su užsakymu, nes tokios knygos greit par- *|* 
siduoda ir gali jų netekti. Pinigus siųskite “money orderiu” 

arba registruotame laiške šiuo adresu: O"

Y
Y

♦♦♦ 242-244 W. Broadway, So. Boston, 27, Mass. YA’A
-a+a- -a+a.

kaip ronų. Ji gyvena, jis mi
rė.. . Mano laikrodis vien tik 
takt... takt... Ženklina lai
kų.

Ėmęs ir kalbėk”
NAUJAS JUOKAUNAS 

D E KL E M A T O R I U S.
Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome. 

Kaina vienos knygelės 30 centų.
Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00.
“DARBININKĄ S,”

244 W. Broadway,

Karė pasibaigė. Ar nori matyti bai
sius mušius, Franci jos, Belgijos, Ru
sijos, Italijos, Serbijos, Anglijos ir 
kitų Europos tautų? Ar nori matyti 
kovą, tarpe povandeninių ir kariškų 
laivų ant didžių jūrių? Orlaivių kovo
jančių ore? Šalių, kaimų, sunaikin
tų miestų ir bažnyčių, žodžiu sakant 
visas karės baisenybes?

Viską gali matyti savo namuose be 
jokių išlaidų aiškiai per stereskopą 
naujai išrastą. Visi paveikslai buvo

nuimti ant karės lauko, ir kada į juos žiūrėsi per stereskopą, išrodys kaip 
gyvi. Skaitymas iš knygų ar laikraščių neduos tokio aiškaus supratimo 
kaip musų stereskopas. šis Stereskopas yra tvirtai padarytas ir galės bū
ti ilgus metus atminčių didžios pasaulio karės.

Stereskopas su 6 serijoms karėsžvilgių, 150 paveikslų per trumpą lai
ką parsiduos už $3.85. Jos kaina mažiausia yra .$10.00, ir tik pas mums 
tegalima gauti už .$3.85, 
vienai stubai, turėti. Tai-gi nori sutaupinti pinigų, 
kymą. pirm kainą pakils.

Prisiųsk tik 50c. paštos ženkleliais kaipo depositą, 
gausi tavorą. Rašyk šiandie.

UNION PRACTICAL CO.,
1065 MILAVVAUKEE AVĖ., DEPT. 115.,

“DARBININKĄ” pavieniais nu- 
merjais galite gauti pas įgaliotinį

VLADA J A K A
Taip-gi pas jį galite užsirašyti 
atnaujinti laikraštį “Darbinin

kų,” nusipirkti įvairių dvasiškų 
ir svietiškų knygų, įduoti visokius 
spaudos darbus ir t.t.
37 Jefferson St., Cambridge, Mass.

SĖRININKAI.
— Brolau, ligšiol pragyve

nome ir nežinojome iš kur žmo
nės pinigų gauna. Šiandien 
sužinojau.
- U-gi?
— Štai viskas aišku, kaip 

diena. Visi turtuoliai, pini
guočiai, yra nariais kokios 
nors turtingos “kompanijos.” 
Jie gauna didelius uždarbius- 
dividendus. Už dolerį kitas 
gauna šimtą, kitas net ir dau
giau. Aš lig šiol to nežinojau, 
tik šiandie man agentas pasa
kė.

— Na-gi?
— Einu, bra, ir susitinku 

“Milžiniškos Aliejaus Kompa
nijos” šėrininką Jurų Baltrų. 
Jis man viską išaiškino, kaip 
ant delno. Nusiperki šėrą, pa
silieki pilnu kompanijos nariu. 
Kompanija kasa aliejaus šuli
nius, iš kurių aliejus eina tūk
stančiais statiniij per valandą, 
tik reikia jį semti ir išvalius 
parduoti. Baisus uždarbis. 
Jis visas tenka šėrininkams. 
Visus, sako, — pasilieka tik 
iškaščius pataisymii reikalams.

— O kur tų Šerų gauti? Ar 
jie brangūs?

— Parduoda juos Junj Bal
tras. Tai gudrus vyras. Jis 
sako, tik dešimt tūkstančių Še
rų iš kompanijos išgavęs. Mat 
nenori bile kam parduoti. Jie 
tik po penkius dolerius.

— Zinai, brolau, pirkime 
kol yra. Potam gal būt pervė- 
lu. Tokį dalyką bile kas iš
pirks.

— Žinoma. Aš prašiau, kad 
man parduotų už tūkstantį do
lerių. Kiek tu nori?

— Aš turiu tik pusaštunto 
šimto. Nupirk ir man, už vi-
sus.

— Gerai, imk pinigus, 
nava pas Jurų Baltrą.

*
* *

— Brolau, jau antri metai, 
o dividendij iš kompanijos ne
gauname. Šiandie girdėjau, 
kad Jurų Baltrus su visu “o- 
fisu” prapuolė. Sako aliejaus 
mažai tebuvę, visas išgaravo.

— O kaip mūsų šėrai? Pi
nigai ?

— Ir jie sykiu išgaravo...
M—a.

PLANARIJA.

Platus, lėkštus indus pripil
tas tyro šulinio vandens. Ne- 
bereikalo jis čia stovi, ant jo 
dugno išpalengva slankioja 
maži, laibus kirminyčiai, pla- 
narijos. Ar tai tyras vanduo 
kirminėliams nepatinka, ar 
jaučia jie indo ankštumų, kas 
gal atsakyti. Jie slankioja iš 
vienos vietos į kitų, galvutes 
kilnoja, kaž ko ieško, kaž ko
dėl neramūs.

Vieni jų didesni, kiti mažes
ni. Vienas milimetrų šešių-sep- 
tynių, o kitas ir gal ir dvide
šimties.

Štai eina didžiulis galvų iš
kėlęs, lyg tako ieškodamas. 
Aštrus molinio indo dugnas 
jam kliūna, bet jis eina. Juo 
toliau slenka juo labiau kliūna. 
Tik štai uodega jau užkliuvo 
taip labai, jog kirminėlis, lyg 
ką negerą jausdamas, tai vie
non pusėn sukas, tai kiton, bet 
uodega nei iš vietos nejuda, jo 
neklauso.

Pasispyrė kirminas kartą-ki- 
tą, jo kūnelis pasitęsė, pailgė
jo ir trūko pusiau. Galva su 
didesniąją kūno dalimi nuėjo 
sau, o uodega pasiliko ant 
vietos. Pražuvo, rodos viskas, 
kirmnėlis, rodos, turės mirti.

* *
Penkios ai- šešios dienos pra

ėjo. Per tą laiką kirminėlio 
galva ir priešakinė kūno dalis 
spėjo užsiauginti naują uode
gą, o atskirtoji uodega užsi
augino galvą. Ir iš vieno gy
vūnėlio atsirado du. Juodu a- 
budu dar tebėra mažu, bet už 
dienos kitos, jiedu bus tokiu 
pat kaip ir senasis kirminas, 
tik jau du, ne vienas. Jiedu 
vėl dalinsis, skausmą kentės, 
bet pildis Augščiausiojo duo
tąjį įsakymą skleistis ir dau
gintis.

TRYS DAIKTAI KARTU 
SUDARO STIPRIĄ 

JĖGĄ.
Trįs daiktai padaro milžinų 
viešpatijų:

Apšvieta — Sutikimas — ir 
dorybė.

Trįs daiktai žmogų priveda 
prie didžiausio turto:

Tikėjimas — Sveikata — ir 
padorumas.

Trįs daiktai kiekvienų padaro 
laimingu:

Darbas — Kantrybė — ir iš- 
turėjimas (tvirtumas).

Trįs daiktai veda į prapultį: 
Girtavimas — piktumas — 
ir tinginystė.

Trįs daiktai, kurių niekas ne
pergali:

Vienybė — Nusižeminimas 
— ir Tėvynės meilė.

Trįs daiktai saldžiausi:
Motinos meilė — Jaunystės 
prisiminimas — ir mintis a- 
pie ateitį.

Trįs daiktai skaisčiausi: 
Teisybė — Nesuteršta 
nė — ir Meilė artimo.

Tris daiktai galingiausi:
Malda — pasišventimas — ir 
labdarystė.

Tris daiktai pasibaisėtini: 
Nuodėmė — nelaisvė — 
netyra sąžinė.

Trįs daiktai brangiausi: 
Tėvynės ateitis — Tėvynės 
likimas — ir sava garbė.

J. V. Šešupė.

TRYS SESYTĖS.
(Tikyba, Viltis ir Meilė) 

Žiba mano trys sesytės, 
Trys žibutės, trys meilytės 

Jos šilkiniais nedabinas, 
Širdį bet-gi pavilioja...
Meilė, Viltis jos vadinas, 
Ir Tikyba vyresnioja.

Man Tikyba inkvėpimas, 
Jos šviesoje giesmės imas, 

Rodo grožybę padangių... 
Veržias aidas iš krūtinės, 
Kanklės pritaria auksinės, 
Kaip tad linksma, man kaip 

[smagu.
Viltį, antrųjų seselę 
Tų ištikro, vargulėlę,

Savo rankomis maitinu. 
Čia ir senų, netik jaunų 
Tankiai guodžiai ji apgauna, 
Bet pamesti jos negaliu.

Na, o Meilė jaunesnioja 
Kų krūtinėje liepsnoja,

Man brangesnė ji už visas... 
Ji tikra širdies paguoda, 
Ji pasaldin plutų juodų, 
Kryžiai—man su ja tik nie- 

* [kas!
Draugas.

MŪSŲ SCENOS ĮVVAI- 
RUMAI.

Vieversėlis ir Zuikelis (kiškis) 
Dialogas. 

Scenai parengė J. V. Kovas. 
Veikianti asmens: 

Vieversėlis gali būti mergaitė. 
Zuikelis — vaikinėlis.

(Scenoje susitinka)
VEVERSĖLIS. Sveikas, gy

vas zuikuti. Kur-gi dabar 
straksi ?

ZUIKELIS. Kol kas, dar e- 
su gyvas ir sveikas, o toliau 
nežinau kur gal patikti nelai
mė.

VEVERSĖLIS. Netoli jau 
ruduo. Aš jau tuoj išlėksiu į 
šiltesnę šalį. Nesmagu, nera
mu čia; javus jau visus nu
plovė, laukai, nuogi, pliki, li
ko tik vienos ražienos. Aš iš
lėksiu ant žiemos, bet tu mie
lasai zuikeli, kur pasislėpsi 
nuo šaulių, kur tu glausiesi 
nuo šaltų vėjeliu?

ZUIKELIS. Nesibijok, mie
lasai mano paukšteli; tuojau 
suars laukų dirvas^ arimuose 
pasislėpsiu nuo šaulių, o nuo 
šaltų vėjelių, užstos kupsteliai 
ir ežios.

VEVERSĖLIS. O kai su- 
akės laukus, sulygins dirvo
nus, kur tad užsiginusi, kur
gi pasidėsi, kur tykiai, ramiai 
pasilsėsi? Mielasai zuikeli.

ZUIKUTIS. Bėgsiu į miškų, 
ir ten po kerynus, kelmus slap- 
stysiuosi, o kai pasės ant žie
mos rugius, jiem sužėlus į žel
menis, pagrįšiu aš ir vėl į lau
kus, tuomet minkštuose želme
nyse pasislėpsiu iki ausų, ten 
gulėsiu ir ten valgysiu...

VEVERSĖLIS. O kas bus, 
kai tuos želmenis apnyks šal- 
— kai visi laukai sušals į 

ir sniegas uždengs vis- 
Bėga stirna ką? Kur dingsi tada mylimas 

vilko vejama. Vienas greitas zuikeli?

KNYGYNE.

Sėdžiu dideliame kambaryje 
—universiteto skaityklos kam
baryje. Sėdžiu ir galvoju. 
Mintis eina viena po kitai per 
amžių eiles, iš priešistoriškij 
į istoriškus, iš istoriškų į da
bartinius laikus, o didelis laik
rodis ant sienos kiekvienų mi- 
nutų ženklina takt... takt...

Savo akimis matau kaip vie
na gentis žūsta po kitai, kaip 
tvirti brutališki vyrai užpuo
la ir išžudo seniau apsigyvenu
sius, bet silpnesnius ir ma
žiau jėgiančius teknikos įran
kius vartoti. Keikia, vaitoja, 
verkia silpnieji, džiaugias, di
džiuojas laisvę atnešę pergalė
tojai, o laikrodis t?k takt..,. 
takt.. kiekvieną minutų žen
klina. ..

Scena keičias, mintis skren-

KATA.
Parašė

Dr. J. C. Landžius-Seymour.
Šitas klausimas yra platus ir 

svarbus. Teisybė, kad karė 
paėmė daug mūsų žmonių, pa
liko daugelį našlių, kūdikių, 
jaunų vyrų be kojų, be ran
kų, ir kitaip visaip sužeistų. 
Bet nepamirškime, kad daug 
mažų tautų išnyko ir nuėjo 
prapultin nuo epidemijų, kaip 
tai: choleros, džiovos ir kito
kių ligų. Mūsų klausimas da
bar tai yra Lietuva, kaip jos 
sveikatų prižiūrėti ir kaip kan
kinančias ligas sumažinti. Ir 
kad ji galėtų pastoti sveika ir 
drūta taip kaip ir kitose dide
lėse tautose.

Kožnas miestelis čionais A- 
merikoj turi taip vadinamų 
Board of Healtli susidedantį iš 
kelių daktarų. Užlaikoma pas 
juos atskaitos, kiek gema ir 
kiek miršta žmoniij kas metų ir 
kokios ligos tankiausia kanki
na žmones. Laikas nuo laiko 
jie duoda žmonėms pranešimų 
kokios ligos limpančios ir kaip 
apsisaugoti nuo jų. Tarpe mū
sų žmonelių nelabai kas tuomi 
rūpinasi, bet dabar atėjo lai
kas, kad reikia prabusti ir 
darbų pradėti. Lietuvoje tu
rės būt įvvkdinta panaši tvar
ka sveikatos reikale koki yra 
kitose kultūringose šalyse. 
Pavasarį sulaukęs važiuosiu 
kaipo gydytojas į tų žemę, kur 
mano tėvai gyveno — į Lietu
vą. Prisidėsiu prie liuosavimo 
savo tautiečių ne nuo kaimy
nų, kurie nori jų pavergti, bet 
nuo ligų kurios smaugia mūs 
tautiečius. Lietuvoje reikės 
steigti ligonines, sveikatos de
partamentus ir tt. Savo paty
rimų čionai sunaudosiu Lietu
voje.

Senatvė.
Vieni gydytojai skaito se

natvę, kaipo normališkų fizio
logiškų atsitikimų. Kiti ro- 
kuoja, kad jinai esanti liga, 
kurios negalima apsisaugoti ir 
negalima išgydyti arba sustab
dyti jos apsireiškimų.

Iš šitų dviejų atsakymų 
man rodos, kad ji yra liga, ku
ri atsitinka ne tik apie 60 arba 
70 arba 80 arba 100 metų am
žiaus žmogaus, bet randasi ji 
tankiai pas žmones apie 40 me
tų amžiaus. Šitoj ligoj kūnas 
susilenkia, kojos ir rankos 
pasidaro kietos, skūra veidų 
susitraukia ir gyslos pasidaro 
drūtos ir kietos. Kaip žmogus 
negali paeiti ir valdyti savo 
kūno taip, kaip reikia, tai ji
sai vadinasi nesveikas ir ne
sveikata tai ir yra liga. Taip 
yra senatvėje ir todėl senatvė 
yra liga.

Nėra tos tautos kuri gali 
džiaugtis ir sakyti kad ji turi 
žmones, kurie ilgiaus išgyve
na negu kitos tautos žmonės.

Senovės laikuose mes skai
tome, kad išgyveno kiti žmo
nės iki 600, 400, 300, 115 m., 
bet malonėkite man leisti pa
sakyti jums, kad tuose laikuo
se buvo daugelis tokių kurie 
išgyveno tiktai apie 30 m. am
žiaus.

Kiek jūs senumo turite? Jūs 
tiek turite amžiaus kiek jūsų 
gyslos ir inkstai parodo. Ka
da jie savo darbų neatlieka ir 
yra sugedę, tada jūsų darbas 
ant šito sovieto yra užbaigtas, 
nežiūrint kiek jūs metų turite 
28 ar 98 metus.

Senatvė suparaližuoja žmo
gų, atima jo miklumų ir jau
nystės linksmumų ir taip-gi 
sunku nuo jos pabėgti.

Dvasiškas Vadovas —
Kun. F. Kemėšis,

381 Westminster Avė., 
Detroit, Mich.

Pirmininkas —
Pranas Virak’s,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkė —
M. Žukauskaitė, 

1 Grime St.,
So. Boston, Mass. 

Sekretorius —
A. F. Kneižis,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Iždininkas —
Jonas Glineckis, 

277 Silver St., 
So. Boston, Mass.

Iždo Globėjai —
Ona Jankienė, 

1428 Colųmbia Road, 
So. Boston, Mass.

B. Morkaite, 
145 Main St.,

Athol, Mass.
J. M. Bakšys — 

St. Bernard’s Seminary, 
Rochester, N. Y.

Kontrolės Komisija — 
Kun. K. Urbonavičius, 

50 W. 6-th St., 
’ So. Boston, Mass.

Kun. P. Juškaitis,
40 York St., 

Cambridge, Mass.
Vladas Jakas, 

37 Jefferson St., 
Cambridge, Mass.

Literatiškoji Komisija — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 Westminster Avė., 
Detroit, Mich.

Kun. K. Urbonavičius, 
50 W. 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Pranas Gudas,

244 W. Broadway, 
So.“ Boston, Mass.

Pranas Virak’s,
244 W. Broadway, 

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

41 Providence St., 
Worcester, Mass.

i
t

t
TYY T t
Y t t 
t
Y
Y 
TY
YY t
AT*

. . nos,da į laukus, plačias ir tamsias 
girias, raistus. Bėga stirna kų? 5 •31 • TV •» _ _ ' _ *1_ .
kitas dar greitesnis. Laukas1 v ZUIKELIS. Nebijau aš nei 
ne laukas, miškas ne miškas sa\hU, nei pusnių. Snieguose

... . . kai pūkuose sau begulėsiu. Is-yienas bėga kitas veja. Štai, irb atsigulsiu
štai bus jau galas, stirna pa- mjnkštai, o kai nušalsiu, sto- 
ilso, vilkas paskutinį kartų jęs pašokinėsiu, ir vėl apšil- 
šoktelės ir turės jų, savo na- siu.
guose, tik štai jis brinkt ant VE VEKSELIS. Gaila man 
žemės, pasigirdo šūvio balsas, tavęs zuikeli... Ar negalėtum 
vilkas gali, stirna bėga, » Į«>-|sišalinti į Kltesnin, kraStJ,

ZUIKELIS. Na, tai ne. To
o .... , - . . niekad nepadarySau. Jeigu Pažiarėkit į kn-lti
Sudziuvns sunykus Joniene, mums buvo gerai vasar, savo |Kož])as

Amerikos Lietuviams!

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas Kaune yra vienintelis Lietuvių 
Bankas sutvertas pramonės ir prekybos tikslams. t
Lietuvos Valstybė valdo 2,500 serų ir turi atstovą direktoriate, kuris pri
žiūri banko veikimą.
L. Pramonės ir Prekybos Bankas nepaprastai greitai ir pasekmingai au
ga ir bujoja ir jau turi savo korespondentais užsieniuose sekančias įstai
gas:

1) Kopenbagene—Privat Bank;
2) Stockholme—Enskilda Bank;
3) Berlyne—Bank Fnr Handel und Industrie;
4) Lausanne—(Šveicarijoje)—Banque Federale; ir
5) New Yorke—Lietuvos Atstatymo Bendrovė.

Per L. Pramonės ir Prekybos Banko skyrius yra siunčiami pinigai iš vi
sų šalių Lietuvon.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė L. Pramonės ir Prekybos Banke valdo 
2.500 šėrų ir turi du atstovu direktoriate.
Stokite į eiles su Lietuvos Valstybe ir su Lietuvos Atstatymo Bendrove 
ir pirkite tiek Lietuvos Pramonės ir Prekybos Banko šėrų, kiek tik iš
galite. Skubinkitės, nes tik 5.000 šėrų teturime.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė 
Pasiūlo ant Pardavimo 

5000 serų 
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko

Lithuanian Development Corporation
294 Eight Avė. and 25th St,



ATVIRAS LAIŠKAS Valdžia ir žmones

KUN. LAUKAIČIO SURINKTOS AUKOS.

8

Viso labo ......... $26.713.58

BEREIKALINGAS

628.77

B.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

K

1,223.39
601.68

263.10
387.33

59.25
1.03

125.75
5.00

1,181.20 
165.00 
525.00 
418.38 
800.00

$4.00
$2.25
.5.00

745.00
260.60
200.00

P. MULEVIČIUS
458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y.

PILNŲJŲ BLAIV. APSKR. VAL
DYBOS ANTRAŠAI.

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, DL

LmiUANlAN R CALLIANCEof
TURTAS VIRŠ $125,000.00

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį “Garsą” ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira 
syk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

Pirmininkas:
J. Svirckas,

439 Millbury St. 
Worcester, Mass. 

Vice-Pirmininkas;
P. Špokas,

144 Sixth St.
So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkė:
K Kaulinskaitė,

244 W. Broadvvay,
So. Boston, Mass.

Vaidilutis.
(“Tauta”)

IšGASTIS. 
Vartodamas fontani- ’ 

nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu
mus ir išlaidas.

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

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

South Boston, Mass.

Kasierius:
A. Zaveckas,

, 12 Portsmauth St.
Cambridge, Mass.

i-

“DARBININKAS,”
242-244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.

POMIRTINĖS:
$150.00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

GYVASIS ROŽANČIUS
Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina. 15 centų.
Užsisakydami pažymėkite kokių norite. 
Pinigus siųskite su užsakymu.

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

Visiems aukotojams Lietuvos pakraščiams ginti, gai
vinti ir šviesti reiškiu širdingiausią padėką. Surinkau iš 
viso $26.713.58. Tai Amerikos lietuvių gausi dovana tė
vynei, erškėčių keliu žengiančiai į laisvę ir nepriklauso
mybę. Atėjo paskutinė baisios kovos valanda, Lietuva 
pavojuje! Reikalinga kuoveikiausia pagalba. Gelbėti te
gali tik Amerikos lietuviai. Ligšiol jie yra nekartą gau
siomis jukomis šelpę vargstančią tėvynę, bet dabar vie
nų aukų nebeužtenka. Kiekvieno lietuvio priedermė pirk
ti kuodaugiausia Lietuvos laisvės paskolos bonų. Be abe
jo Amerikos lietuviai, žinodami neapsakomą tėvynės var
gą, kiek kas išgalėdamas, suteiks jai pagalbos.

Tą vargą dar labiau didina dvasios badas. Lietuva 
neišgali dabar leisti nei tiek knygų, nei tokių laikraščių, 
kaip kad yra buvę prieš karą. Trūksta popierio, trūksta 
spauzdinamųjų mašinų, trūksta pagaliaus ir rašytojų, nes 
visi yra įtraukti arba į kovą su priešais arba į valsty
bės kūrimo darbą.

Bet dvasios badas, nors iš dalies, labai lengva pa
šalinti; tegu tiktai kiekvienas Amerikos lietuvis, kiek
viena lietuvė, kurie iš savęs gyvena, užsako šiems me
tams bent vieną gerą laikraštį savo tėvams, giminėms 
ar pažįstamiems. Kiek tai būtų jiems džiaugsmo, kiek 
naudo!

Amerikos lietuviai katalikai yra atlikę milžinišką 
darbą. Jų pastangomis įsteigtas Tautos Fondas, kuris 
labai sunkiu metu Lietuvai pirmas gausiai šelpė mūsų 
diplomatiją užsieniuose, kėlė Lietuvos vardą Ameriko
je, siuntė pagalbos į Lietuvą, padėjo ir tebepadeda moks
leiviams. Tautos Fondą privalo remti visi lietuviai ka
talikai, nes tik per Tautos Fondą galima sudaryti stip
ri pajėga, su kuria turės skaitytis katalikų priešai. A- 
čiū tariu Tautos Fondo centrui ir skyriams už suteikta v *■

man pagalbą renkant aukas.
Labai esu dėkingas “Draugo,” “Darbininko,” “Gar

so,” “Žvaigždės,” “Vyties,” “Moterų Dirvos” ir “Moks
leivio” laikraščiams, kad jie maloniai parėmė mano dar
bą.

Išvažiuoju į Lietuvą 19 d. Vasario. Jaučiuosi esąs 
laimingas, kad parvažiavęs galėsiu pranešti lietuvių vi
suomenei: Amerikos lietuvių širdyse plaka karšta tė
vynės meilė, ir ta meilė yra reiškiama šauniais dar
bais.

Amerikos lietuviai vienintelė dabar Lietuvos viltis, 
Lietuvos išganymas!

Ligi laimingo pasimatymo Lietuvoje.
Kun. J. Laukaitis.

465.64 
400.00

89.20 
200.00 
204.00 
545.21 
500.00 
300.00 
741.47 
327.00 
587.23 
625.00

52. Jersey City, N. J.
53. Linden, N. J.
54. Amsterdam, N. Y.
55. Utica, N. Y
56. Albanv, N. Y.
57. Schenectady, N. Y.
58. Rochester, N. Y.
59. Shenandoali, Pa.
60. Philadelphia, Pa.
61. Kingston, Pa.
62. AVilkes-Barre. Pa.
63. Cambridge, Mass.
64. Providence, R. I.
65. Long Island City, N. 112.00
66. Blissville, N. Y.

100 markių auka
67. Maspeth, N. Y.
68. Detroit, Mich.
69. Dr. A. Rutkauskas,

Chicagoje (Kairiūkščių 
fondui) 100.00

70. Kun. J. Valaitis, 
Girardville, Pa., kleb. 50.00

71. Kun. A. Kodis 25.00
72. Emilija Klumbienė 5.00

212.00
74.00

337.71
150.00
230.60
138.64
617.60
596.58
190.00
375.00
233.45
250.00
270.50

AVorcester, Mass. $1,144.24 
Athol, Mass.........
So. Boston, Mass. 
Brigliton, Mass. 
Lawrence, Mass.

6. Bridgeport, Conn.
7. Brooklyn, N. Y.
8. Mount Carmel, Pa.
9. Minersville, Pa.

10. Mahanoy City, Pa.
11. Pittston, Pa.
12. Scranton, Pa.
13. Philadelpliia, Pa.

(Šv. Kazimiero parap.)
14. Baltimore, Md.
15. Hartford, Conn.
16. New Britain, Conn. 950.00
17. New Haven, Conn. 558.48
18. IVaterbury, Conn. 1,667.17
19. Newark, N. J.
20. Homestead, Pa.
21. Pittsburgh, Pa.

(Šv. Vincento par.)
22. Pittsburgh, Pa. 536.10

(Šv. Kazimiero par.)
23. Cleveland, Ohio.
24. AVestville, III.
25. Cicero, III.
26. AVaukegan, III.
27. Chicago. III.

(Šv. Kryžiaus par.)
28. Chicago, III. 286.00

(Brigliton Park)
29. Chicago, III. 678.40

(Dievo Apyvaizdos par.)
30. Chicago, III. 567.39

(Šv. Jurgio parap.)
31. Chicago Heights, III. 179.50
32. Roseland, III.
33. Chicago, III.

(West Side)
34. Chicago, III.

(Šv. Mykolo parap.)
35. Racine, Wis.
36. Rockford, UI.
37. St. Charles, III.
38. Aurora, UI.
39. Spring Valley, III.
40. Kevanee, III.
41. Plymouth, Pa.
48. Forest City, Pa.
43 .Eynon, Pa.
44. Wanamie, Pa.
45. Hazelton, Pa.
46. New Phila., Pa.
47. Tamaųua, Pa.
48. Trenton, N. J.
49. Easton, Pa.
50. Harrison, N. J.
51. Elizabeth, N. J.

164.73
476.95

60.00
151.50
177.55
310.40
268.50
200.00
40.20

133.55
379.30 
130.00-
87.88
50.00

204.00
201.02
567.41

(Centras ir periferijos.)
Gyvename be galo svarbų 

mūsų tautos ir mūsų valstybės 
atgimimo momentą.

Mūsų valstybės kūrimas, at
skirų valdymo šakų organiza
vimas per tokį trumpą laiką 
yra daug pašokėjęs. Prie sun
kiausių sąlygų, kuriomis teko 
mūsų kraštui gyventi, prie tų 
kliūčių, kokios stojo skersai 
kelią einant prie nepriklauso
mybės, daugiau padaryta, nei 
kad galima buvo tikėtis. Mes 
neturime žmonių prityrusių 
valdymo srity. Mūsų inteli
gentai savo krašte negalėjo 
rusų laikais tarnauti, bet ne
kokias vietas užimdavo ir to
limuose Rusijos kraštuose. 
Kaipo “inorodcai,” kaipo ka
talikai jie turėjo menkesnes 
vietas ir buvo pastumdėliai tų 
pačių rusų. Dabar iškarto 
tenka be jokio pritirimo vals
tybės darbą dirbti. Nenuosta
bu, kad darbas kartais nesise
ka.

Tenka girdėti nusiskundi
mų, ir visai teisingų, ant mū
sų aukštesniųjų ir ant žemes
niųjų valdininkų. Kiekvieną 
žmogų jei imsi kritikuoti, rasi 
daug blogų pusių ir pasirodys 
jis visai netinkamas savo vie
toje. Tačiau sukritikavus esa
mąjį valdininką imk jieškoti 
geresnio, tinkamesnio jo vie
ton, tai bus sunku rasti.

Man prisimena iš Rymo is
torijos vienas atsitikimas. Ry
mo žmonės vieną kartą labai 
buvo įniršę ant senato. Vieną 
dieną didelė žmonių minia ap
supę senato rūmus, kur sena
toriai posėdžiavo ir grūmoda
ma norėjo vidun įsiveržti. Se
natoriai užsidarė, bet laukė 
drebėdami, kad minia išlaužu- 
si duris ir juos išžudys. Sena
te tuomet buvo koks tai val
dininkas, gerai pažįstąs mi
nios ūpą; jis pareikalavo nuo 
senatorių duoti jam raktus, pa
sižadėdamas visus juos prieš 
minią pateisinti ir išgelbėti. 
Išėjęs prieš intužusią minią su 
raktais ir aukštai iškėlęs juos 
ėmė šaukti: vyrai senatoriai 
mūsų rankose! Minia šaukė: 
“užmušt, užmušt juos!” “Ge
rai—atsakė valdininkas—gali
me užmušti, bet mes esame ci
vilizuoti žmonės ir be teismo 
žudyti negalime. Aš išvesiu 
jums po vieną senatorių, ir da
rysime jiems teismą”!.. Iš
vedė vieną. Minia įniršusi 
šaukė: “užmušt, užmušt jį”, 
— ir rankų pakėlimu jis buvo 
nuteistas mirtin. Išvedė antrą, 
tas pats teismas. Tada valdi
ninkas kreipėsi į minią su pa- 
siūlimu. — Sako, užmušti se
natorių mes galime tuojau, bet 
mes esame civilizuota tauta, 
norime, kad būtų tvarka mū
sų krašte, tai pirm negu vie
ną senatorių užmušti reikia jo 
vieton kitą, geresnį, pasirū- 
ti. “Pasiūlykite geresnį.” Mi
nia ėmė ūžti. Vienas šaukė sa
vo kandidatą, kitas savo. Kaip 
tik viena grupė iškels keno 
nors vardą, tuoj kiti šaukia 
prieš su didžiausiu įnirtimu: 
“nereikia, nereikia jis dar už 
senąjį blogesnis.” Taip rinko 
ilgą laiką ir niekas daugumos 
balsų negalėjo gauti: Tada
valdininkas pasakė: “Vyrai, 
senatoriai blogi, bet kol geres
nius negalime jų vieton pasta
tyti. palikime tuos pačius.” 
Ir minia nubalsavo palikti 
tuos pačius senatorius.

Taip buvo Ryme, bet taip 
yra ii pas mus: sukritikavę, 
išbarę savo valdžią, vis tik tu
rime ją palikti, nes geresnės 
nerandame. Tai vis pateisina
mi motyvai, bet yra daug da
lykų, kur mūsų valdžia arba 
jos atstovai iš apsileidimo ar 
nerangumo daug blėdies kraš
tui pridaro. Vienas blogiau
sių apsireiškimų, jei valdžios 
atstovai nutolsta nuo savo 
krašto, nuo žmonių, pamažu 
toki valdžia pasineria popie
riuose ir viską ima matyti tik
tai per akinius savo valdinin
kų, taip sakant toki valdžia 
biurokrate ja.

Šitą priekaištą dabar galima 
padaryti mūsų valdžiai. Ji ne
sirūpina susidurti su žmonė
mis, ministeriai ir kiti aukš-

tieji valdininkai nelanko pro
vincijos, o sėdi Kaune kabine
tuose užsidarę. Kas ten būtų 
pavažiuoti į vietas. Iš to bū
tų dviguba nauda. Žmonės 
būtų painformuoti iš pirmų 
šaltinių apie mūsų valstybės 
reikalus, o žmonės betarpiai 
galėtų savo reikalus išdėti, pa
siskusti ant valdininkų sauva
lės. Toks gyvas ryšys tarp 
žmonių ir valdžios ypač šiuo 
metu būtinai reikalingas. Lie
tuva dabar iš visų pusių prie
šų apsupta, kurie trokšta Lie
tuvos iširimo. Įvairaus plau
ko agitatoriai slankioja po ša
lį ir visokias nesąmones žmo
nėms įkalbinėdami, klaidina 
juos. Vieno ar kito žmogaus 
iš centro atsilankymas tokias 
paskalas mūsų priešų leidžia
mas išsklaidytų. Kiek tenka 
girdėti žmonės visur su nekan
trumu tokių paaiškinimų lau
kia. Tiktai lankytis reikėtų 
planingai: reikėtų, kad kiek
vienas valsčius galėtų atsiųsti 
į tokius centralinės valdžios 
atstovų pranešimus savo dele
gatų. Tada pagrįžę delegatai 
į savo vietas vėl gyvu žodžiu 
galėtų atpasakoti ką iš centro 
valdžios atstovo buvo girdėję. 
Tas įneštų į žmonių tarpą di
desnį ir tikresnį valstybės rei
kalų supratimą.

Antra didžiausia nedorybė 
mūsų valstybėje, tai plačiai vi
soje Lietuvoje įsivyravusis 
valdininkų nerangumas, apsi
leidimas, nesąžiningumas ir 
kyšių ėmimas. Apie tai vi
siems jau iš vietų ausis ūžte-ū- 
čia. Tačiau dar neteko girdė
ti, kad kas nors būtų buvęs už 
tai patrauktas atsakomybėn ir 
nubaustas. šitą valdžiai rei
kia atkreipti savo atvdą.

’ M. Yčas.
(“Tauta”)

IŠ VILNIAUS.
Gyventoji} ūpas be galo blo

gas. Duonos svaras kainuoja 
5 rub., bulvių s v. 2 rb. Pikti
nasi, kad legionai juos apga- 
vę: atėję visokių laimių žadė
ję, o dabar tik į Varšuvą ga
bena. Į Lietuvos valdžią žiū
ri labai palankiai. Eina kalbų, 
kad Lietuvos valdžia dalina 
bežemiams žemių, o lenkų val
džia nė žadėt nežadanti. Lie
tuvių mokyklos ir prieglaudos 
gerai aprūpintos, vaikučiai so
tūs ir aprėdyti, lenkų mokyk
lų vaikai pusnuogiai ir badau
ja. Žmonės sako: vokiečiai, 
dargi bolševikai davė maisto 
nors šiek tiek, o lenkai visi 
metai badu marina.

ALYTUS.
Miesto Tarybos rinkimai, 

valdininkai.
Gruodžio 28 d. buvo čia 

miesto Tarybos rinkimai. Rin
kimai ėjo dviejose vietose: 
Vilniaus ir Suvalkų Alytuje. 
Dalyvavo daug moterų ir žy
dų. Buvo 11 sąrašų; dau
giausiai — darbininkų. Išrink
ta visai nauja Taryba. Tary- 
bon pateko 8 krikščionys ir 7 
žydai; dauguma išrinktųjų ne
turi giliai įleidę šaknų į vietos 
gyvenimų. Pateko net ir to
kių, kurie uoliai tarnavo bol
ševikams, kuomet jie buvo už
plūdę mūsų kraštą, kaip, pa
vyzdžiui, Adomas Mačionis, 
dezinfekcijos Instruktorius. 
Girdėjome, kad Mačionis, bol
ševikų komisarėlis, jau patup
dytas kalėj iman už agitaciją 
prieš mūsų valdžią. Vietos gy
ventojai ilgai stebėjosi, kaip 
bolševikų tarnas, kursai varo 
agitaciją prieš mūsų valdžią, 
gali tarnauti Lietuvos vyriau
sybei ir imti iš jos algą. Ap
skritai imant — Alytus nėra 
laimingas dėl savo valdininkų. 
Ilgą mietą buvo čia komendan
tu karininkas Naujalis — Šal
kauskas, visai netinkamas to
kiame svarbiame punkte, kaip 
Alytus, ir vos ne vos su dide
liu vargu pasisekė jisai iš čia 
iškelti. Milicijos vadas Mali
nauskas tebėra dar Alytuje, 
nežiūrint to, kad Alytaus Sei
melis yra du kartu reikalavęs 
jo iškėlimo ir kad ir kiti valdi
ninkai buvo tos pačios, kaip 
Seimelis, nuomonės. Girdėjo
me, kad Vidaus Reikalų Mi-

(nisteris buvo nekartą infor
muojamas Valstybės Tarybos 
Narių iš Alytaus apskrities — 
kunigų Petrulio ir Mirono, bet 
ligšiol viskas pasilieka, kaip 
buvę.

Alytaus tartokuose ir kitose 
dirbtuvėse netrūksta suktybių; 
dėl tų suktybių tartokas pra
dėjo vietoje pelno nuostolius 
duoti. Čia reikėtų Žemės Ūkio 
ir V. T. Ministeriui bei V. Kon
trolei atsiųsti revizorių, kad 
susekus visas suktybes ir kal
tininkus nubaudus.

Žmonės piktinasi matant, 
kaip Milicijos Vadas Mali
nauskas medžioja drauge su 
tokiais lenkais, kurie nesenai 
yra paleisti iš Kauno kalėjimo 
laikinai, iki teismo. Apskri
tai imant Alytaus .apskrities 
vyresnieji valdininkai nelabai 
žiūri savo pareigų pildymo, sė
džia dauigau savo kabinetuose, 
ir tolimesni nuo Alytaus vals
čiai beveik nei kuomet jų ne
mato.

Viso pasaulio žinios tel
pančios “Darbininke” pa
tenkina kiekvieną skaity
toją dėlto, kad jie žino, 
jog tai teisingiausios ir 
naujausios žinios.

Geras laikraštis yra tik
riausias prietelius ir va
dovas. Būk viską žinan
čiu—skaityk 
ką

“Darbinin-

“Darbininke” 
apart žinių telpa 
naudingų straip
snių, eilių ir tt.

“DARBININKAS” patenkina savo skai
tytojus dar ir tuomi, kad gaunamas paskirtame 
laike.

“DARBININKAS” tinka kiekvienam lie
tuviui ir lietuvaitei nuo paprasčiausio darbinin
ko iki augščiausiai pakilusio inteligento.

“DARBININKAS” yra, pirmoje vietoje 
darbo žmonių užtarėjas.

“DARBININKĄ” leidžia darbo žmonės 
susispietę į Lietuvių Darbininkų Sąjungą.

“DARBININKAS” eina 3 sykius į savai
tę: utarninkais, ketvergais 4 pusi., ir subato- 
mis 8 puslapių.

“Darbininko” prenumeratos kaina Suvienytose 
Valstijose arba Amerikoje:

Metams 3 sykius į savaitę....................
Pusei metų 3 sykius į savaitę .............
Bostone ir apylinkėj 3 sykius į savaitę .

Į Lietuvą arba Užrubežyje:
Metams 3 sykius į savaitę .. . . ..........................$5.00
Pusei metų 3 sykius į savaitę .........................$2.75
Vieną sykį į savaitę metams............................ $2.50

Užsirašyk ir kitiems patark tą padaryti. 
Prenumeratą ir pinigus “money orderiu” 

arba čekiu siųsk šiuo adresu:

PuŽELLO CO.

TAUTOS FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

His Eminence 
James Cardinal Gibbons,

Honorary President, 
Baltimore, Md. 

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

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

71 Warwick St., 
Newark, N. J.

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

Athol, Mass.
V. Vaišnoras, kasierius, 

1514 Carson St.
Pittsburgh, Pa.

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

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

Detroit, Mich.
J. Grajauskas, kasos globėjas, 

2016 Sarah St.,
Pittsburgh, Pa.

Apsidraudasiems nariams išmoka:PAŠALPOS ■
$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00

savaitėje.



VIETINĖS ŽINIOS.

Komitetas.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Gerai žinomas.

juos

PERSIKĖLE. i

i

, Na-

I

bus 
bus

Į

ATIDARĖ NAUJĄ APTIEKĄ.
K. Šidlauskas, turis aptieką 

prie Broadtvay ir C. gt. atidarė 
antrą naują aptieką prie Broad- 
way ir E. gt.

teka
dau-
visai

Apvogė krautuvę. Naktyj iš 
seredos į ketvergę vagiliai įsilaužė 
į Talbot krautuvę ant Broadway ir 
išvogė viršaus 2,000 dol. vertės 
įvairių prekių.

Vasario 23 d. nakčia prilaužė 
per langą vagys pas siuvėją Ai- 
duką ant C St. ir viską išnešė.

Slaptoji policija ieško vagilių
Gerai žinomas.

kad 
Jum 
Ph-

labai 
tvirtai 
groja 

<1 įdėlius 
vleno- 

gra- 
kaip 
kai- 

šitas

Ne, jus 
turėję progos gauti Pho

nografą už žemes
nę kainą, kaip 
mes pasiūlom 
šiandien, šitas 
onografas 
gražus ir 
padirbtas, 
mažus ir 
rekordus

Balsas 
ir aiškus 

augštos

Parsiduoda automobilius i 
miniu ir vasariniu viršum, labai 
geras ir gražus. Kas norit pirkt, 
pasinaudokit šia puikia proga. 
A. Stackawičus,

883 Adams St., 
Dorchester, Mass.

STOK NUOŠALIAI NUO KITŲ PHONOGRAFU
Phonographas 

.> ir 5 Rekordai 
tiktai $8.75

dai.
lAIOtjus

kad
nos mašinos, 
nos mašinos.

yra labai rankus ir nesunkus — gali 
miškus, pns jus draugus ar kur kitur.

TEIN GIAUSIA^ 
IR GERIAUSIA į

v LIETUVIŠKA $

I AP T I E K A . |
C Sutaisau receptus su didžiau- ?!

šia atida, nežiūrint, ar tie re- 
ceptai Lietuvos ar Amerikos da- -K 
ktarą. Tai vienatinė lietuviška Jr 
aptieka Bostone ir Massachu- K 
setts valstijoj. Gyduolią galit (i 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 

-vartojamos. Galit reikalaut per
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- •£ 
presą. X

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. S. Boston 21014 ir 21013 $ 

e.__________________________ __

Paieškau pusbrolio Stanislovo 
Siminavieiaus, Kauno rėd., Šiau
lių pavieto, Papilės parap. Ska- 
beikių kaimo. Pirmiau gyveno 

Į Cambridge, Mass. 1913 metais iš
važiavo Į Detroit, Mich. Nuo to 

(laiko nežinau kur jis dabar ran- 
! dasi. Jis pats ar kas apie jį žinot 
j meldžiu pranešti. Atėjo svarbus 
(laiškas iš Lietuvos.
•T. V. Smilgis,

122 Berkshire St.,
E. Cambridge, Mass.

EKTRA PRAKALBOS.
S. L. R. K. A. 21 kp. prakal

bos bus ateinančią nedėlią 29 
d. vasario 7:30 vai. vakare Šv. 
Petro Bažnytinėj Svetainėj. 
Kalbėtojai bus geri. Meldžia
me koskaitlingiausia susirink-

PRANEŠIMAS.
Artimoms kolonijoms L. Vy

čių ir Mot. Są-gos kuopų ben
dru pasidarbavimu buvo vaidi- 
jama veikalas “Mirga.”

Su minėtu veikalu prieš už- 
gavėnias buvome kviesti į 
daug vietų, bet dėl svarbių 
priežasčių negalėjome aplan
kyti.

Tai-gi po Velykų jei pagei
dautumėte kad aplankytume 
su“Mirga” 17 d. balandžio, tai 
praneškite kuogreičiausia šiuo 
antrašu: M. Sakalauskaitė, 50 
W. 6-th St., So. Boston, Mass.

Lietuvis prigavo žydą. Važiuo
jant lietuviui iš Bostono į Monte- 
llą šalę atsisėdo žydukas ir rody
damas lietuviui žiedą klausia ar 
norėtų pirkt. Lietuvis atsakė, 
kad ne. Bet žydelis norėdamas 
padaryt gešeftą neatsitraukė ir 
sako: Niu, duok aš pamieruosiu. 
Gerai, sako lietuvis, mieruok. 
Žydas užmovė žiedą, bet žiedas 
taip kietai suėmė pirštą, kad žy
delis jokiu budu negalėjo numaut, 
užpykęs spiovė- lietuviui ant pirš
to, lietuvis kirto žydui per antau
sį o žiedas pasiliko ant lietuvio 
piršto.

EVACUATION DAY.
Kovo 17 d. So. Bostone 

didelė paroda, kurios vadas 
Cheaf marshall, bus Capt. J. J.
Lydon, kuris atsidarys savo ofi
są Talbot Bldg. dėl surengimo pa
rodos.

Majoras Andreiv J. Peters pa
skyrė $4000 dėl surengimo šios 
parodos. Parodoj dalyvaus viso
kios organizaeijos kaip tai: K. of 
C., Ameriean Legion of Honor, 
Michael J. Perkins Post 67 ir kitos 

Lietuvių Prekybos Bendro- tautos kaip: Italai, Airiai, yra pa- 
1 kviesti ir Lietuviai.

Capt. J. J. Lydon ir Jenkins 
(Jankauskas) rengia pienus ir yra 
viltis, kad lietuviai puikiai pasi
rodys.

J. Jenkins bandys surinkti apie 
50 merginų, kurios dąlyvautij 
lietuviškuose drabužiuose pirmu 
kartu maršuos So. Bostono gatvė
ms. J. Jenkins tikisi, kad vyrų 

dalyvaus apie 1000 su juostomis ir 
lietuviškoms spalvoms.

Kviečiami kaip vyrai taip ir mo
terys prisidėti ir pasirodyti, kad 
So. Bostono lietuviai gerai gyvuo
ja ir remia šios šalies naudingus 
sumanymus.

Felix A. Zaleckas.

vė turėjusi ofisą Bostone, 120 
Tremont st. persikėlė į dides
nę, patogesnę, lietuviams pri
einamesnę vietą — seną pašto 
namą 414 W. Broadwav, So. 
Boston, Mass. Naujoj vietoj 
darbas prasidėjo ketverge, vas. 
26.

VEIKIA BENDROVĖS 
OFISE.

Adv. F. J. Kalinauskas, Lie
tuvių Prekybos Bendrovės sek
retorius, turėjęs ikšiol ofisą po 
num. 332 W. Broadvay, dabar 
jo ofisas bus Bendrovės name 
— 414 W. Broadway, So. Bos
ton. Su visais reikalais kreip
kitės į tą vietą.

Adv. Kalinauskas ir kiti 
Bendrovės viršininkai bus ofi
se kas vakaras ir žmonės as
meniškai galės pasikalbėti apie 
sau rūpimus reikalus čionai A- 
merike ir Lietuvoj.

Penkiais garlaiviais atga
benta Bostonan 25.000 tonų 
anglių. Dėl didelių pusty
mų ir sutrukdytos komuni
kacijos visoj Naujojoj Ang
lijoj jaučiama anglių stoka.

East Bostone Nicholas 
Kipriotis, 36 metų amžiaus, 
rūkė atsigulęs ir užmigo. 
Patalinė užsidegė ir pabudo 
liepsnose. Pagelba pasivė
lino ir negalėjo išgelbėti. 
Greit mirė.

SUSIRINKIMAS.
L. D. S. 1-mos kuopos mėne

sinis susirinkimas bus nedėlioj, 
29 d. vasario, tuoj po sumos 
Bažnytinėje Šv. Petro parapi
jos salėje.

Visi nariai(rės) kviečiami į 
šį susirinkimą atsilankyti, nes 
susirinkimas labai svarbus 
Gauta du laišku svarbiais rei
kalais ir delegatai išduos ra
portą iš N. A Apskričio suva
žiavimo. Ateidami atsiveskite 
naujų narių.

MILŽINIŠKOS PRAKALBOS.
Rengia Lietuvos Liuosubės Sar

gų 29 kp. Panedėlyj 1 d. kovo, 
1920 m. Lietuvių Salėj, kampas 
E. ir Silver gatvių, So. Boston, 
Mass. Prasidės 7:30 vai. vakare.

Bus kalbama apie išliuosavi- 
mą Lietuvos žemių, kurias laiko 
užėmę lenkų šlėktos. Tikimės, 
kad prakalbos bus vienos iš svar
biausių, taigi nepraleiskite pro
gos.

Kalbėtojai bus: Kapitonas 
Lazdynas, tik ką sugrįžęs iš Lie
tuvos ir vietiniai K. Jonaitis ir F. 
J. Bagočius.

Ištikrnjų bus ko pasiklausyti.
Pageidaujama, kad atsilankytų 

kodaugiausia ex-kareivių.
Valdyba.

SIŲSKITE POPIEROS.
Rašydami laiškus į Lietu

vą kartu pasiųskite sau už- 
adresuotų konvertų ir po- 
pieros laiškams. Ten popie- 
ra brangi ir sunku gauti. 
Teisingai užrašykite žodį 
Lithuein*. z

i
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CAMBRIDGE, MASS.
Vasario 29 d. nedėlioj 1:30 ba

žnytinėj salėj bus Lietuvos Liuo- 
sybės Sargų skyriaus susirinki
mas. Visi L. L. Sargai, kurie 
esate jau prisirašę ir norintieji pri- 
sirašyt meldžiame pribūti ir nau
jų narių atsivesti.

Kviečia L. L. Sargų skyr.

Šis paieškojimų ir reikalavi
mų skyrius yra patarnavimui 
“Darbininko” skaitytojams, 
L. D. S. nariams ir prieteliams 
už labai mažą atlyginimą.

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” skaitytojams 1 
sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1.00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50. '

Paieškau savo tetos Uršulės Va- 
silaitės. Trys metai atgal gyveno 
Worcester, Mass. Dabar nežinau 
kur. Kas žinot apie ją arba ji 
pati meldžiu kreiptis šiuo adresu: 
Ludvika Šidlauskaitė,

877 Cambridge St., 
Cambridge, Mass.

Paieškau pusbrolio Petro Vilią, 
paeina iš Kauno Rėd., Kamajų 
parapijos, Kalvių kaimo. Pirmiaus 
gyveno 404 So. So. 24 St., Phila- 
delphia, Pa. dabar nežinau kur 
jis randasi. Prašau atsišaukti jo 
paties ar kas žinot apie jį meldžiu 
pranešti, turiu svarbtj reikalą.

Ant. Dagis,
242 W. Broadway, 

So. Boston, Mass.

Juozas Radauskas paieško savo 
brolio Stasio Radausko, Rudenų 
kaimo, Gudelių parapijos, Bal
bieriškio valše., Marijampolės ap
skričio, Suvalkų Gub. Pirmiau 
gyveno Pennsylvanijos valstijoj, 
buvo pastojęs į Amerikos armiją 
ir rodos, kad buvo Franeijoj ant 
karės lauko. Nežinau ar jis yra 
gyvas ar miręs. Kas apie jį žinot 
arba jis pats meldžiu man praneš
ti šiuo adresu:
Juozas Radauskas,

844 Bank St.,
Waterbury, Conn.

Reikalingi agentai kalbanti lie
tuviškai ir angliškai. Gera pro
ga prasilavinti ir uždirbti gerus 
pinigus. Atišaukite pas A. 
maksy ant ketvirto flaito

19-21 Milk St.,
Boston, Mass.

DIRBTUVĖ.
Parsiduoda didelis medinis 

budinkas, ant trijų lubų. Da
bar užimtas — apačioj kalvė, 
o viršuje mašinšapė. Savinin
kas mirė, todėl turi labai grei
tai parduoti.

PEKARNĖ.
Namas ir biznis parsiduoda 

sykiu. Turi būti greitai par
duotas, nes savininkas mirė. 
Už namą ir už biznį — $6000, 
$1500 įmokėti.

NAMAS.
3 šeimynų, 20 kambarių, su 

maudynėmis ir garine šiluma 
(steam heat), taipgi pijazas. 
Atneša $90. į mėnesį arba $10- 
80. per metus. Prekė $5900. 
Su labai lengvomis išlygomis. 
Savininkas turi išvažiuoti į ki
tą miestą, todėl privalo greitai 
parduoti.

FARMA.
120 akrą žemės, 25 karvės, 2 

arkliai, budinkai, visokie žem
dirbystės įrankiai, daug kiau
lių, vištų, šieno ir visokių far
mos daiktų. Apie 80 akrių dir
bamos ir 40 akrų ganyklos ir 
miško. Dvi didelės upės 
per pat vidurį farmos su 
gybe žuvų. Parduoda
nebrangiai arba galima išmai
nyti ant namą arba mažesnės 
farmukės.

BIZNIS.
Ceveryką, drabužių ir namų 

rakandų — baldai (furniture) 
krautuvė. Visas ta voras turi 
būti išparduotas į vieną mėnesį, 
nes savininkas išvažiuoja į ki
tą miestą užsiimti išdirbyste 
avalų.

Pranas 1 iš Sa- ’ Juozapas Jasionis paieško savo)
snavos parapijos (Mar. ap.) brolienės Anelės Jasionienčs, po 

tėvais Preiskieniutės. Vilniaus 
rėdybos, \ 1. ""
čiaus, Užiupių kaimo, Nemunai
čio parapijos. Jos vyras mirė Lie
tuvoje ir paliko sūnų. Ji yra A- 
merike. Aš nuo jos sunaus ga
vau laišką, jis nori žinot ar gyva 
ir kur randasi jo motina.

Ji pati ar kas apie ją žinot mel
džiu pranešti šiuo adresu:

J. Jasionis, 
Lock Bos 26, 

Poųuonock, Conn.

Cisavos kaimo prašo savo bro
lių. Vlado ir Stasio Raulinai- 
čių, pūsšerių Alenus ir Mag- 
dutės Kazlauskaičių (dabar 
jau ištekėjusių nežinau pavar
džių), giminių ir pažįstamų 
jam pranešti apie save, arba 
kas žino jų antrašus. Būsiu 
didžiai dėkingas.” Adresas: 
Fribourg, Switzerland, Alber- 
tinum -

P. S. Kitų laikraščių mel
džiu pakartoti. Iš kalno tariu 
širdingos padėkos žodį.

Paieškau Benadikto Rimkaus 
ir jo sunaus Juozapo, paeina iš 
Kauno rėdybos, Svėdasų parapi
jos, Bajanų kaimo. Pirmiau gy- 
veno Waterbury, Conn. sūnūs bu
vo pasidavęs į armiją. Gavau 
laišką iš Lietuvos nuo jo sunaus 
Pranciškaus Rimkaus. Jis prašo 
sužinoti kur jie randasi. Jis' ka
riauja už Lietuvos laisvę. Meldžiu 
jų pačių ar kas žinot apie 
pranešti šiuo adresu: 
K. Pilkauekas,

137 Lavevele St.,
So. Gardner, Mass.

Biednas darbininkas, mėg
džiodamas turtininką, ren
gia sau prapultį.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius pAau- 

Alęksandravsko&rjalš- bei niežėjimą galvos odos,. 
. X* *** • r-S(r «* • na • V?1pleiskanas, puolimą ir žilumą 

plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą.

The Westem Chemical Co., 
Bos J., Berea, Ohio.

DR. J. C. LANDŽIUS
D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 

VALDYBOS ADRESAI 
BOSTON, MASS.

Pirmininkas—
Motiejus Versiackas, 

105 Silver Street,
So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm.—
So. Boston, Mass. 

Mikolas Žarkauskas, 
128 Bowen Street, 

Prot. Raštininkas—
Juozapas Vinkevičius, 

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

Finansų Raštininkas— 
Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

Kasierius—
Andriejus Zalieckas, 

140 W. Sistli Street, 
So. Boston, Mass 

Maršalka—
Antanas Gruodis, 

550 Medford St.,
Charlestown, Mass.

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

i

SEYMDUR
Gydytojas ir Chirurgas

489 Broadway, S. Boston, Mass. >
OFISO 9-10 iš ryto, Į 
VALANDOS: įj

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

I Pneatinto lalafidoa:
Nno 2 iki S pnplnt. Nuo 7 Iki 8 vakar* 

,80SW ROADWAYCor. S T SO. BOSTON. 
Tei 602 S. B.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
I 414 Broadtcay, So. Boston, AIa.ss. 
. Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

Tel. S. B. 1196-VV.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

v

LIETUVIS DANTISTAS Į
DR. M. V. CASPER

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 Broadtcay, So. Boston, Mass. |

Tel.' So. Boston, 27
Ofiso valandcs: 10—12:30 ryte | 

1:30—6 Ir 6:30—9 P. M. J
Nedėliomls 1 - 3 P. M. }

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS - 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

Kas. — Andr. Naudžiūnas,
16 Vinfield St., S. B. ' 

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį ki kvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. '. ston, 
Mass.

Sekantis susirinkimas bus 15 
( u a.avav d. vasario, 1920 m. 2 vai. po

pietų.

r
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DANTISTAS

I

I

/

5 rekor-

CHICAGO, ILL.

rekordus 
pasiųsk

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 tai. vaka.

dėl
šį 

pa- 
Ar

NAMUKAS.
3 kambarių ir 30 lotų že- 
Lietuvių apgyventoje vie
netai i nuo dirbtuvių. Tu- 

butinai parduotas, nes

Tei 8o. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima tasiiaUtti ir Uttuvhthai

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 va). 

Po pietų 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

636 Broadway So. Boston.

šis laikas yra pasiekiamas 
kiekvieno, kuris gali turėt 
Phonografą už $8.75. Tik 
žiūrėk į šitą gražią mašiną,
esi girdėjęs ką nors panašaus 
apie taip žemą kainą? 
neesat

Y

Tel. S. B. 1771

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

nuo 1 iki 3 ix> pietą, 
nuo ” iki 9 vakare.

469 Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

j Valandos
; Kuo 9 vai. ryta

iki 8 vai. vakare

PIRMOS KLESOS

673 WARHTNOTON St. (arti Boylaton St.) 
Oflaa v»L:

Juozas Mažeika nuo Antašavos, 
ieškau Stasio ir Felieiono Indruliu. 
Meldžiame atsišaukti šiuomi ad
resu:
Chinese, Harbin,

Diagonalnaya 398-9
J. Mažeika.

KAREIVIAI IR JŪREIVIAI
Kurie norite dalyvauti “Americanization and Eva- 
cuation” parodoje, kuri bus So. Boston’e Mareli 17, 
1920 po pietų, užsiregistruokite pas:

VINCĄ A. JENKINS (JANKAUSKĄ)

395 Broadway, Talbot Bldg. Room 3,

SOUTH BOSTON, MASS.

WIN0 v 
MACH1NE\ 
TO LEFT \

šitas Phonografas 
paimamas ant pikninkų Į 
ar jus manot važiuot j Europą, 
ant laivo ir grajis teisingai kur jus busit, 
šeimyna, ; 
gų artistų. 
duodam žmonėms dirbtuvės kaina, tiktai du tūkstančiu po $8.75. .

Kas užsisakys tuojaus ant orderio Phonografą—gaus dovanai 
dus ir 100 adatų.

Kas užsisakys du ar daugiau, gaus prie kiekvienos mašinos 8 
ir du šimtu adatų už dyką. Mes nereikalaujam pinigų iš kalno, 
savo vardą ir adresą ir vieną dolerį deposito, likusius galėsi užmokėt kaip 
g:iusi- mašiną. Mes parduodam šias mašinas netik Chicago — mes siunčiam 
per pačtą 1 kiekvieną dalį Suv. Valstijų, nedaro skirtumo kur jus gyvenat 
Iš Kanados ar iš kitų šalių, siųskit pinigus iš kalno. Jus neturėsit geres
nės progos kaip šita, taigi paslnaudokit Ir siųskit orderį tuojaus:

UNION PRACTICAL CO.
1O« MILWAUK>B AVM, DBPT. 800.,

būt 
Vis vien 

ta mašina gali būti paimta ant traukinio ar 
Europoj 'netik jus, bet ir Jūsų 

jus draugai galės linksmintis besiklausydami įvairių dainų skirti n- 
šitas Phonografas yra vertas $1.100. bet mes ant orderio par-

Iš 
mes. 
toje,
ri būti 
savininkas negyvena jame ir ji
sai jam yra visai nereikalingas. 
Upė teka palei žemę, yra daug 
žuvų ir vasaros laike yra vie
na iš geriausių vietų maudytis. 
Prekė $1900. su $300. įmokėji- 
mu arba išmainyti ant bile ko
kio namo So. Bostone.

DAUGYBĖ
ir kitų vietų turim ant pardavi
mo arba išmainymo. Jeigu esi 
savininkas namo arba farmos 
ir norėtum parduoti arba iš
mainyti, tai pranešk musų ofi
sui kuogreičiausiai, o mes ap
žiūrėję duosime pasiulijimą 
ant pirmo atsiliepimo.

A. Ivaszkevicz, 
LITHUANIAN AGENCY, 
315 Brondvvay, S. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605.

UŽSIRAŠYK 
LIETUVOS LAIKRAŠČIU 
“KARIŠKIŲ ŽODIS” 

išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$2.00, pusei metų 
$1.00.

* * *

“LAISVE” Krikčionių 
Demokratų Parti
jos organas išeina 
Kaune — dienraš
tis—metams $10.00, 
pusei 
1 menei

Prenumera
Lithuav 

Corpvation,
414 Broadwav, 

Boston 27. Mass

įetų $5.00, 
ui $1.00.
s siųskite: 
a Sales

Cambridge, Mass.Arti Kendall Sq.

MOTERYS IR MERGINOS
Yra tai malonumas daryti raincoat’us ir kalio
šus ir taip-gi bus malonumas būti pašaukti de
lei pasimatymo su mumis bile ryte kas-link ge
ros progos, kurių mes turime atdarą dėl jūs. 
Atsišauk į

AMERIGAN RUBRER

Egzaminacija DYKAI
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokią vaistą? Jei nu

sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai Ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu su virš 26 jnetus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžią, kronišką, neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą ir mo- 
tenj. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš j'patiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, ■ gydyme kraujo, odos ir kronišką ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidnrius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu- 
natizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
skausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupįsi laiką, pinigu* ir 
aš negalėsiu nielto pagelbėti, pasakysiu, 
rlausio gydytojaus prižiūrėjimo. IJgos niekados nestovi, 
dos plečiasi Ir niekados pačios nepranyksta, 
valandos, nes gali būti pervėlu.

aš suteiksiu patarimus dy- 
panaikinsi kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

bet visa- 
Nelauldte vienuoliktos 

Egzaminavimas dykai!

DAKTARAS MORONEY
BOSTON. MASS.
10A.lkl2P.lL

Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia be skausmo, su 

geriausiais prietaisais, su nau
jų išradimų.

Visą darbą gvarantuojame
DR. W. T. REILLY

Bell Phone D1ckins«n 3995 M

Dr. Ignotas Stankus

1210 S. Broad St., Pbiladelphia, Pa.
Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valandas;
Nuo 9 rito iki 5 po pietų

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.
NrdeEomis iki 4 no pieta




