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ORGANAS AMERIKOS 
’ETUVTŲ R. K. SV. 
TJOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

GAUS SILKIŲ IR 
TAUKŲ.

NEPATVIRTINO.
Prez. Wilson į vietą. Lan- 

singo valstybės sekretorium

KAINA 5 CENTAL

Norvegijos premjeras pa
sakė, jog ant kredito Vo
kietijai duos silkių ir tau- 
kų.

...

London. — Bevieliu tele
grafu gauta žinia iš Mas
kvos smerkia Lenkijos tai
kos išlygas. Lenin kazokų 
kongresui sakydamas pra
kalbą išsireiškė:

“Jei lenkų gruobonys 
veršis į mūsų kraštą, tai mes 
jam trenksime tokį smūgį, 
kurio jis neužmirš.

“Lenki! didikai ir kapita
listai daro grūmojančius 
gestus ir reikalauja žemių, 
kurios pereina rubežius ir 
1772.’

GRĮŽTA.
Lenkų legionas, kurs 

merike buvo sumobilizuotas 
per karą, ir kurs buvo Len
kijoj, dabar yra Dancige. 
Kovo 6 d. pirmas transpor
tas su tais paliokais iš
plauks iš Dancigo. Tų pa
liokų yra 12.000.

SUBATA, KOVO 6 D

Iš Maskvos bevieliu tele
grafu pranešama, jog jau 
paskutiniai Amerikos ka
reiviai pasiekė Vladivosto
ką. Kitose Siberijos dalyse 
Amerikos kariuojnenės nė
ra.

IŠSIVYSTĖ SUMA
ŽĖJO.

Išeivy stė iš Suv. Valstijų 
į Kanadą sumažėjo. Pernai 

i išemigravo iš Suv. Valstijų 
40.715 amerikonai, o užper
nai 71.314.

TARSIS SU JAPONIJA.
Rusijos bolševikų, valdžia 

pakvietė Japoniją užmegsti 
taikos derybas. Prašo nu
skirti vietą ir laiką dery
boms.

VAŽINĖJOSI.
Prez. Wilsono sveikata 

taip atsitaisė, jog pradėjo 
(važinėtis automobiliu j e. Ko- 
, vo 3 d. pirmu kartu išvažia- 
jvo. Oras buvo labai malo
nus.

AL. STULGINSKAS
vienas didžiausiu Lietuvos krikščioniu demo- 
kratų partijos veikėju, buvęs ūkio ministeris. 
Dabar yra nariu Centralinės kr-dem. partijos 
agitacijos komisijos i Steigiamąjį, Seimą.

Misijos prarisimas.

NUBALSAVO PRI
SIDĖTI.

Šveicarijos Taryba nubal
savo prisidėti prie Tautų 
Lygos. Už prisidėjimą 114, 
prieš 55.

!s

Leipcige prasidėjo metinė 
paroda. Dalyvauja 11.000 
firmų. Svečių suvažiavo 
90.000, svetimtaučių 14.000.

PASKYRĖ AMBASA
DORIUM.

Vokietijos valdžia Solfą 
paskyrė ambasadorium į 
Japoniją. Japonijoj val
džia jį priima.

RAUDONOJO KRY- . 
ŽIAUS SUVAŽIA

VIMAS.
Geneva. — Atsidarė Rau

donoj a Kryžiaus tarptauti
nis suvažiavimas. Tęsis iš
tisą savaitę. Atstovai daly
vauja nuo 30 valstybių.
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dėlto, kad dar trūksta moksli
nių pajiegų, dar jas reikia or
ganizuoti.

Tokių kursų užlaikymas rei
kalauja daug lėšų, kurių Lie
tuvos valstybė nedaug teturi. 
Todėl Lietuvos pilečiai palai
kymui tokių neišvengiamai 
reikalįngų kursų įsteigė tam 
tikrą draugiją, kurią užvardi
no “Augštųjų Mokslų Draugi
ja.” Apie šią draugiją mes 
nekalbėsime plačiai, o tik apa-

SLAPIEJI LAIMĖJO.
Virginijos valstijoj 124 

miestai ir miesteliai nubal
savo šlapiai.

IŠVAŽIUOJA į LIE
TUVĄ.

Kovo 7 d. iš Bostono išva
žiuos į New Yorką Kazys 
Venys iš So. Bostono, Jonas 
Palaima iš E. VValpole, Jo
nas Luomanas iš So. Bosto
no, Mikas Jankūnas iš Bos
tono ir Adolfas Neviera iš 
So. Bostono. Išvažiuoja per 
Lietuvių Prekybos B-vę. 
New Yorke sės į laivą La 
Touraine ir vyks į Paryžių, 
o iš ten tiesiog į Kauną. Pa
ryžiuje kun, Juozas Dobužis 
prigelbės jiems pasiekti Lie
tuvą. Sykiu su jais į New 
Yorką važious ir Liet. Pr. 
B-vės atstovas, kad paleng
vinti viską susirasti ir kad 
nebūtų jokių keblumų ir 
trukdymų keliaujantiems 
žmonėms.

Tai pirmutiniai So. Bos
toniečiai išvykstantieji Lie- 

__._ ______ ______ „ - - 'tuvon apsigyventi.
bia privestiną darbą. Tfe- Laimingiausios geriems 
čioji revoliucinė raudonoji I lietuviams kelionės ir geros 
armija iš karto buvo paver- 1 kloties užgyventi Lietuvo- 
sta į darbo armiją. je.

KIEK ŽUVO.
Pilnas oficialus raportas 

parodo, jog per karą Ame
rikos kareivių nukauta ir 
apskritai kitokiais būdais 
žūta 77.644. Mūšiuose nu
kauta ir jūrėse nuskendo 
34.844. Sužeista buvo 215.- 
000. Iš jų 85 nuoš. pagijo.

ŽUDYMAS IR NAIKI- 
MAS NUSIBODO.

Paryžius. — Vienas ke
liauninkas, išbuvęs Rusijoj 
10 savaičių, sako, jog Rusi
joj atėjo atstatymo laikas. 
Naikinimo laikas praėjo. 
Baisi naikinimo banga ima 
slūgti. Dabartiniai diktato
riai, vienok, neketina Ruo
šiau vadžias laikyti. Viso
kiais būdais dabar jie skel-

Lietuvos Apšvietos Reikaluo
se.

Lietuva • stodama į nepri
klausomų ir laisvų Valstybių 
eilę turi rūpintis įvairiausiais 
reikalais, statyti savo valsty
bės rūmą. Tarp visų kitų rei
kalų Lietuvai reikia rūpintis ir 
apšvietos bei mykyklų klausi
mu, nes apšvieta yra kiekvie
nos valstybės pamatiniu reika
lu. Ir Lietuva rūpinasi tuomi 
kiek ji tik turi pajiegų.

Su pradinėmis ir vidurinė- ' čioje pridedame tos draugijos 
mis mokyklomis šiandien Lie-; įstatus, kurie aiškiausiai kal- 
tuvoje didelis vargas, nėra lė- ba patįs už save, 
šų jas Užlaikyti. Todėl jas da
linai užlaiko valstybė, dalinai Augštųjų Mokslų Draugiją 
draugijos ir šiaip aukautojai. 
Bet dar vis-gi pradinės ir vi
durinės mokyklos šiaip taip 
aprūpinamos, bet augštesnei 
mokyklai lėšų nėra.

Kad augštesnė mokykla bū
tinai reikalinga Lietuvai, ne
gali būti dviejų nuomonių, be 
universiteto juk Lietuva atei
tyje gali netekti inteligentijos, 
apšviestūnų ir profesionalų. 
Vienok ant greitųjų universi
tetą negalima inkurti, nes 
tam reikalinga daug materia
lių ir moksliškų pajiegų. Kad 
tą prošvaistę padengti, kad 
išeiti iš to nelemto padėjimo, 
Lietuvoje jau susiorganizavo 
augštieji kursai, kurie paden
gia arba atstoja universitetą. 
Tie kursai paskirstyti į šiuos 
skyrius:

1) Humanitarinis skyrius, 
kuris pasiskirsto į 5 į- 
vairias sekcijas.

2) Teisių skyrius, kuris 
skirstosi į 19 sekcijų. 
Matematikos ir Fizikos 
skyrius skirstosi į 15 sek
cijų.

4) Gamtos mokslų skyrius, 
skirstosi į* 16 sekcijų.

5) Medicinos skyrius skirs
tosi į daugelį šakų.

6) Technikos skyrius, kuris 
ir-gi paskirstytas į dau
gelį sekcijų.

Iš to programo matyti, kad 
tie kursai — tai universitetas, 
'bet universitetu nepavadinta tikrieji nariai, b) garbės na-

Amerikos lietuviai remdami

daug prigelbėtų Lietuvai. Jie 
galėtų siųsti aukas arba tapti 
jos nariais sulyg įstatų. Lie
tuvos Misija noriai persiųs vi
sas aukas ir narių mokestis tai 
draugijai. Mokslas visiems 
lygiai reikalinga*, viisems jis 
naudingas, todėl visi ir priva
lėtų remti tą draugiją be jo
kio išėmimo.

Lietuvos Misijos
Informacijų Biuras.

I.

AUKŠTŲJŲ MOKSLŲ - 
DRAUGIJOS 

ĮSTATAI.
Draugijos tikslas ir teisės.

1. Aukštųjų Mokslų Draugi
jos tikslas yra skleisti ir rfem- 
ti Lietuvoje aukštieji mokslai.

2. Šiam tikslui pasiekti 
Draugija:

a)

3)

steigia ir remia visokias 
aukštųjų mokslų įstai
gas;
organizuoja nuolatines ir 
periodines paskaitas iš 
aukštųjų mokslų srities; 
leidžia mokslo knygas ir 
laikraščius;

d) šelpia aukštuosius moks
lus einančią jaunuomenę.

3. Draugija tą savo darbą 
dirba visoje Lietuvoje..

4. Aukštųjų Mokslų Draugi
ja turi teisę įsigyti kilnojamo
jo ir nekilnojamojo turto.

n. Draugijos nariai.
5. Draugijos'nariai esti: a)
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b)

c)

GAUKITE LIETUVOS 
LAIKRAŠČIŲ.

Veik kas diena ateina iš Lietu
vos laikraščių. Atsiųskite doleri
nę, gausite tų iš Lietuvos atėjusių 
laikraščių 12-15 ekz. “Lietuva” 
ir “Laisvė” yra dienraščiai, “Dar
bininkas” ir “Vienybė” savaitra
ščiai, “Talka” mėnraštis.

“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.

PABRANGO DUONA. 
^New York. — Duona pa
brango dviem centais ant 
bakanėlio. Vietoj 10c. rei
kės mokėti po 12c. už baka- 
nėlį. Pyragėliai taip-gi pa
brango. Pabrangimo prie
žastis ta, jog duonkepiams 
sulig reikalavimo reikėjo ■ 

paskyrė Colby. Senato už- pakelti po $1.00 dienoj. Da- m. 
sienio reikalų komisija jo bar duonkepiai gaus po $8 
dar nepatvirtino. dienoj, o jų padėjėjai ma

žiausia po $32 savaitėje. 
__________ .»

KAIP PAKILO AL
GOS.

Darbo Biuro statistikos 
rodo, jog darbininkų algos 
pernai buvo didesnės ant 17 
nuoš., negu 1918 m. ir ant 
55 nuoš. didesnės, negu 1913 

Darbo savaitė 1919 m. 
buvo 5 nuoš. trumpesnė, ne- 

i gu 1918 m.

riai, c) amžinieji nariai, d) 
nariai labdariai ir nariai šel
pėjai.

6. Tikruoju Draugijos nariu 
gali būti kiekvienas pilnatei
sis pilietis, baigęs aukštuosius 
mokslus ir įnešęs Draugijos 
kason ne mažiau kaip 100 auk
sinų metinio mokesnio.

7. Garbės nariais gali būti 
renkami tik asmenys, ypatin
gai nusipelnę Draugijai savo 
darbais.

8. Amžinųjų narių vardą 
gauna asmenys, paaukoję 
Draugijai ne mažiau kaip 25< 
000 auksinų.

9. Narių labdarių vardas su
teikiamas asmenims, paauko
jusiems Draugijai ne mažiau 
kaip 5000 auksinų.

10. Nariais šelpėjais gali 
būti visi pilnamečiai ir pilna
teisiai piliečiai, įmokėję Drau
gijos kason ■>pe mažiau kaip 20 
auksinų metinio mokesni©.

11. Amžinaisiais nariais, 
nariais labdariais ir šelpėjais 
gali būti ir juridiniai asmens.

12. Tikruosius ir amžinuo
sius narius, lygiai ir narius 
labdarius ir šelpėjas laikinai 
priima Draugijos Taryba 
dviem nariam rekomenduo
jant; galutinai juos priima ar
timiausias visuotinis susirinki
mas.

13. Nariai šelpėjai turi susi
rinkimuose patariamąjį balsą; 
visi kiti nariai turi po lygų 
sprendžiamąjį balsų.

14. Garbės narius renka vi
suotiniai susirinkimai Draugi
jos Tarybai pasiūlius.

15. Draugijos nariai gali iš-, 
eiti iš Draugijos kiekvienu 
laiku, pareiškę apie tai raštu.

16. Nariai, ištisus metus ne- 
įsimokėję nario mokesnio, lai
komi išstojusiais iš Draugijos.

17. Nariai, kenkiu Draugi
jos datbui, 'arba nustoję pilie
tinės garbės ar teisių, visuoti- 
"nio susirinkimo nutarimu gali 
būti išbraukiami iš Draugijos 
narių skaičiaus.

III. Draugijos Valdyba.
18. Vyriausias Draugijos su

tvarkymas yra visuotinių su
sirinkimų dalykas,’ einančių
jų reikalų tenkinimas — Drau
gijos Tarybos, priežiūra ir 
kontrolė—Revizijos Komisijos 
dalykas.

19. Visuotiniai susirinkimai 
šaukiami bent vienų kartą me
tuose Draugijos Tarybos, nuo
žiūra, Revizijos Komisijai pa
reikalavus arba raštu reika
laujant ne mažiau kaip 1Į10 vi
sų narių skaičiaus.

20. Ne vėliau kaip savaitę 
prieš visuotinį susirinkimą 
skelbiama apie jį visuotinių 
susirinkimų nurodytuose lai
kraščiuose arba siunčiami vi
siems nariams pakvietimai, 
nurodant svarbiausius deda
mus dienotvarkėn klausimus.

21. Visuotinįs susirinkimas

lūs.
28. Draugijos Tarybos susi

rinkimai šaukiami bent kartą 
mėnesy pirmininko nuožiūra, 
reikalaujant bent trims Tary
bos nariams arba Revizijos 
Komisijai pareikalavus.

29. Draugijos Tarybos posė
džiai laikomi teisėtais, kada 
juose dalyvauja ne mažiau 
kaip 6 Tarybos nariai.

30. Tarybos posėdžiuose 
klausimai sprendžiami papras
ta balsų dauguma.

31. Draugijos Taryba 
Kaune, bet visuotiniam 
rinkimui nutarus, gali 
perkelta kiton vieton.

32. Revizijos Komisija
deda ne mažiau kaip iš trijų 
narių. Revizijos Komisijos na
riai iš savo tarpo išsirenka pir
mininką ir sekretorių.

33. Revizijos Komisija daro

laikomas teisėtu, kai atvyks
ta jan ne mažiau kaip 1Į5 vi
sų narių, turinčių asprendžia- 
mąjį balsą (13 paragrafas). 
•Reikiamam narių skaičiui ne
atvykus, skiriamas kitai ku
riai dienai, ne anksčiau kaip 
po savaitės ir ne vėliau kaip 
po dviejų savaičių, antras vi
suotinis susirinkimas taja pa
čia dienotvarkia ir laikomas 
jis teisėtu, dalyvaujartt bet 
kuriam narių skaičiui.

22. Visuotinis susirinkimas 
išsirenka ne iš Tarybos narių 
tarpo 'pirmininką, sekretorių 
ir jų padėjėjus.

23. Visuotiniai susirinkimai:
a) priima ir išbraukia narius,-
b) renka garbės narius, c) 
renka Draugijos Tarybą ir Re
vizijos Komisiją, d) svarsto ir 
tvirtina Draugijos Tarybos ir 
Revizijos Komisijos apyskai
tas, f) sprendžia klausimą a-J reviziją ne rečiau kaip kartą 
pie Draugijos įstatų keitimą ir i kas trys mėnesiai ir dėl revi- 
Draugijos uždarymą ir g) jzijos radinių kas kartą surašo 
svarsto ir sprendžia visus protokolą, 
klausimus, kurie paliečia 
Dragijos uždarymą ir-g) svar
sto ir sprendžia visus klapsi
mus, kurie paliečia Draugijos 
darbą.

24. Klausimai visuotiniuose
susirinkimuose sprendžiami 
paprasta balsų dauguma ir tik j 
garbės narius renkant, narius 
išbraukiant Draugijos įstatus j“ pr ijos lešos snyart0_ 
keičiant arba m uždarant, rei- • ~ . • , . , -, . v oL a , j .lamos taip, kaip leidžia visuo-L’io -n©* mfimoTi holcn rlon<ni_ I , . r . .

tmio susirinkimo patvirtinto
sios sąmatos.

Pastebėjimas 4 Kapitalai, 
aukoti Draugijai tam tik
rais, aiškiai pažymėtais tik
slais, suvartojami tik pagal 
aukotojų norą ir sąlygas*
36. Visuotiniams susirinki

mams nutarus gali būti suda
romi įvairūs kapitalai: a) ne- 
liečiamasai kapitalas, b) mo
kyklų kapitalas, c) stipendijų 
kapitalas ir kiti.

V. Draugijos likvidavimas.
37. Draugiją uždarant šau

kiamas nurodyta paragrafuo
se 20 ir 21 tvarka visuotinis 
likviduojamasai susirinkimtis.

38. Draugijai užsidarant vi
sas jos turtas visuotinojo lik
viduojamojo susirinkimo nuta
rimu suvartojamas tokiems 
pat tikslams, kokiems buvo į- 
kurta Aukštų Mokslų Draugi
ja.

yra 
susi- 
būti

susi-

IV. Draugijos lėšos.
. .34. Draugijos lėšos susideda 

i iš: a) narių mokesnių, b) na- 
| rių labdarių ir amžinąjį} narių 
aukų, c) atskiri} asmenų, val
džios ir visuomenės įstaigų au
kų ir pašaipų, d) įplauki} už 

i paskaitas, spaudinius, koncer
nus ir tt.

keičiant arba ją uždarant, rei- i 8“*"w
kia ne mažiau 3,4 balsų daugu
mos.

25. Draugijos Taryba susi
deda iš 9 narių, renkamų vie
niems metams, ir trijų kandi
datų.

Pastebėjimas: Prireikus 
visuotiniai susirinkimai ga
li padidinti Tarybos ir Revi
zijos Komisijos narių skai- v* cių.
26. Draugijos Taryba iš sa

vo tarpo renkasi pirmininką, 
sekretorių, iždininką ir prirei
kus jų padėjėjus.

27. Draugijos Taryba: a) 
laikinai priima narius, b) vyk
do visuotinių susirinkimų nu
tarimus, c) svarsto sąmatas ir 
tiekia visuotiniams susirinki
mams apyskaitas, d) įgyja 
Draugijai kilnojamo ir nekil
nojamo turto, e) prižiūri 
Draugjios turtą ir tinkamai jį 
suvartoja ir f) tenkina visus 
einamuosius Draugijos reika-

i

i

James M. Keyes
Advokatas

350 Broadway, So. Boston,Mass
TEL. SO. BOSTON 212 OR SO. BOSTON 600.

JEIGU VTENA8 UŽIMTAS ĮAUK KITĄ.
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Raportas

KUN. DR. V. BARTUŠKOS

spalio mėnesyje, 1917, buvo jinai niekuom neprisidėjo, je. Tenai pirmutinė demaska- 
užtvirtinta Lietuvos Tarybos Uraeh’ą išrinko Lietuvos Ta- vo Pralotą Michalkevičių By- 
ir jai duoti platūs įgaliojimai ryba 16 balsais prieš keturis, me, ir nors Rymas nenorėjo 
varyti Lietuvos politiką už- toj valandoje kuomet Lietuvai karo metu atmainų Lietuvoje 

• * T" • » v • i • v * • • w v A > • « .

Išduotas Amerikos Lietuvių 
Tarybai, kuri ji 1917 pasiuntė 
jos atstovauti šveicų organi
zacijose.

Anok ingaliojimo, kuri ap
turėjau iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos, man žemiau pasira
šiusiam buvo įsakyta įstoti į 
visas Lietuvių organizacijas 
veikiančias kaip politikos, 
taip ir labdarybės tikslais. 
Taip aš ir padariau. Nuvažia
vęs Lausannon, tad vasarą 
radau ten veikiančias sekan
čias Lietuvių organizacijas: 
Augščiausios Tarybos Delega
cija, Lietuvių Informacijos 
Biuras ir pašelpinė “Lithua- 
nia” Komitetą. Likau vice
pirmininku Tarybos ir Biuro, 
o nariu “Lituanijos.” Išga
vus lietuviams dieną nuo Šv. 
Tėvo, tapo suorganizuota 
‘ ‘ Pildomasis Lietuvių Komite
tas, nukentėjusiems nuo karo 
šelpti. To naujo .pašalpinio 
Komiteto likau vice-pirminin- 
ku. Pirmais mano Šveicuose 
buvimo mėnesiais, visą savo 
laiką pašvenčiau Biuro, Tary
bos, ir Pildomojo Komiteto 
darbams. Kadangi pradžioje 
kovo mėnesio lenkai ir vienas 
lietuvis įskundė visas mūsų 
organizacijose veikiančius as
menis Ententos Ambasadoriui 
Berne vokiečių simpatijose, 
tai ir man, Amerikos lietuvių 
atstovui, nepavyko išvažiuoti 
iš neutralės Šveicų žemės į ka
riaujančias valstijas su politi
kos ir labdarybės tikslais. 
(Skundo kopiją turime mūsų 
žinyboje Šveicuose). Tos ant 
mūsų mestos dėmės negalėjo
me nuplaut net mūsų priešin
gu vokiečiams veikimu. Čia 
turiu pažymėti, kad Šveicuose 
veikusieji organizacijos na
riai, Lietuvą vokiečiams val
dant, karts nuo karto būdavo 
priversti turėti su vokiečių 
Berne atstovais kokių tokių 
mandagumo sątikių, kaip ve, 
prašytis jųjų persiųsti pini
gus, laiškus, vizuoti pasus 
važiuojant Lietuvon, etc. Bet 
man ir da vienam draugui ne
buvo leista turėti by kokių są
tikių su vokiečiais. Aš tai są
žiningai išpildžiau, ir laikiau
si nuo jų atstu. Kuomet mūsų 
leidžiamuose komunikatuose 
laikraščiuose, Pro Lithuania, 
Litauen’e ir kitose mūsų biu
ro išleistose knygose, būdavo 
skaudžiai užgauti vokiečiai ir 
jų nelemta Lietuvoje politika, 
tai organizacija takto žvilgs
niu visuomet mesdavo kaltę 
ant manęs, kurios anok jų ne
buvo galima suvaldyti, kaipo 
Amerikos atstovo, šelpiančio 
minėtos lietuvių organizacijos 
pinigais. Būdamas Lausanoje 
beveik vienas redagavau laik
rašti “Pro Lituania,” para
šiau brošiūrą apie “Suvalkų 
guberniją, apie 21 Amerikos 
lietuvius, 31 apie Lietuvos 
spaudą ir draugijas. Taipos- 
gi man buvo pavesta polemiš
koji dalis darbo, su priešin
gais Lietuvos labui , straips
niais, tankiai pasirodydavu- 
siais, lenkų, francų, vokie
čių laikraščiuose. Tie visi at
sakymai būdavo siunčiami 
tiems pat laikraščiams, kur tie 
šmeižtai tilpdavo, ir būdavo at- 
spauzdinti vėliau mūsų ofici- 
jose “Pro Lituania” ypatingą 
kovą reikėjo vesti su prof. 
Bruckneriu Berlyne ir Admi
rolu Bieudimer Paryžiuje, ku
riuodu buvo tyčia lenkų pa
samdytu kad teršti lietuvių 
vardą; pirmas centralėse val
stijose, o antras pas ententą. 
Biuras leisdavo po 3-4 komu
nikatus, savaite keturiomis 
kalbomis apie Lietuvą, visos 
iškarpos apie Lietuvą, kurios 
siekia šimtų tūkstančių, yra 
sutvarkytos pagal paragrafų. 
Galutinai apie nuveiktus Lie
tuvių Biuro darbus galima pa
siskaityti laikraščiuose.

Veikimas Taryboje. Pama
tai šveicariškai Tarybai buvo 
padėti 1916 kuomet Amerikos 
Delegatai, Lietuvos, Rusijos 
ir Užsienio lietuviai buvo susi
rinkę Lausannoje tautų konfe
rencijas metu. Toji Taryba,

sienyje. Lietuvos politikos 
pamatas buvo išgauti Lietuvai 
pilną nepriklausomybę. Švei
cariškė Taryba ištikimai sto
vėjo ant tos papėdės ir nie
kuom nenusidėjo nepriklauso
mos Lietuvos idėjai. Tuom 
tikslu jinai' pagamino memo
rialą, kurį pasiuntė visų val
stybių atstovams, karaliams 
ir prezidentams. Tuom tikslu 
Taryba protestavo prieš vo
kiečių, rusų, lenkų ir Enten
tos pasikėsinimus, priešingus 
Lietuvos visiškai nepriklauso
mybei. Protestai buvo spauz- 
dinami oficiose “Pro Litua- 
nia.” Lietuvių Taryba Lau- 
sannoje nesutiko su Vokiečių 
siūlomuoju projektu sudaryti 
iš Lietuvių taip vadinamą 
“Vertrauen Ratt’a.” Tai 
pavyko, pasiuntus Lietuvon 
tris delegatus sutverti dabar
tinę “Lietuvos Tarybą” kuri 
nuo pat pradžių stojo kovon su 
okupacijine vokiečių valdžia, 
kuriai iki karo pabaigai vo
kiečiai nevelino beveik nieko 
veikti, 
trukdė jos pasiryžimą imti į 
savo rankas valdžią. Dabarti
nė Lietuvos Taryba, todėl, ne
buvo ir nėra vokiečių padaras, 
bet tikra, iki Steigiamamjam 
seimui Lietuvos atstovybė. 
Šveicariškė Taryba, ir aš jos 
vice-pirmininkas, neišėjo iš 
savo kompetencijos rybų ir 
Lietuvai valdovų nerinko. Kas 
teisybė jinai buvo asmeniškai 
pasipažinus su Išpanijos In- 
fantu, bet niekuom nesianga- 
žavo. Prie Urach’o išrinkimo

nedavė pinigų, ir

• v

i
i

PILNŲJŲ BLAIV. APSKR. VAL
DYBOS ANTRAŠAI.

joje 1916 ištikimai gyniau vau Litėtavon ir iš ten atvy- 
prieš visus jos priešus iki ga- kau Mt. Carmelin, savo buvu- 

► lui ir galiu šiandien drąsiai sa- sion parapijom 
i kyti kad man prikaišiojimas Teikdamas šias nors trum-
• Lietuvos pardavimo vokie- pas mano veikimo Šveicuose 
. čiams yra nedorų žmonių veid- • 
. mainingas prasimanymas, ku- 
i rį jie negalės niekados doku

mentaliai prirodyti.
Kadangi mano ingaliojimai 

siekė ir labdarybė, tai Lau
sannoje įstojau į komitetą 
nelaisviams šelpti “Lituania,’ 
ir išvažiavus kitiems Pildo
mojo komiteto nariams sykiu 
su Daumantu dirbavova tos 
organizacijos darbus per išti
sus 1917 metus. Tų mūsų dar
bų vaisiai buvo tie kad para
šyta keli desėtkai tūkstančių 
laiškų atspauzdinta apie Lie
tuvos vargus penkiomis kal
bomis brošiūra ir jinai tūks
tančiais egzempliorių pasiųsta 
propogandai. Per Pild. Lie
tuvių Komitetą supažindinta 
katalikiškasai pasaulis su 
Lietuva jos vargais ir pastan
gomis. Moralė Lietuvių die
nos nauda buvo begalo didelė. 
Nemaža pagelbėta Lietuvai ir 
medėginiai. Nors da toj die
noj surinkta suma nevisai pa
aiškėjo, bet, jau šiandien mū
ši} žinyboje yra per 1-14 mili-' 
jono frankų. Kas to Komite
to nuveiktais darbais rūpina
si lai paskaito laikraščiuose 
atskaitą paskutiniomis dieno
mis tilpusią. (

Nežinodamas ir po šios die
nos kokių priežasčių delei ma
ne atšaukė Amerikos Lietuvių 
Taryba pradžioje 1918 metų, 
aš pasilikau darbuotis visose 
viršminėtose organizacijose, 
negalėdamas gryžti'Amerikon

• pabaigoje 1918 metų, nuvažia

gręsė pavojus iš vokiečių pu-, dalyti, bet galutinai sutiko 
=£« hiifi ™ su mūsi? ^įstatymu ir pa

skyrė kun. Dr. Matulaitį, Vil
niaus Vyskupu. Šveicariškė 
Taryba rūpinosi Vilniaus Uni- 
versit^.tės išgavimu, bet vo
kiečiai turėdami savo pienus, 
trukdė darbą ir jo realizavi
mą.

Per 
laiką, man prisėjo daug kartų 
sueiti
Ambasadoriais Berne, ir su y- 
patingais aną šalių pasiunti
niais Šveicijon. Prieš juos vi
sus gyniau lietuvius nuo len
kų, rusi] ir vokiečių, ir net 
išsidirbau sau jųjų akyse ra
dikalaus Lietuvio vardą, neda
rančiu su niekuom kompromi
sų. Tiems visiems mano pa
žystamiems prie progos su
teikdavau apie Lietuvą litera
tūros ir dokumentų apie Lie- 
tuvią pastangas, norus ir rei
kalavimus. Per juos man pa
vykdavo pasiųsti respekty- 
vėms jų valdžioms visa tai, 
kas galėjo atkreipti jų akis į 
mūsų nelaimingą tėvynę mer- 
dančią po vokiečių jungu. Kas 
teisybė aš maža turėjau susi- 
nešimų su mane pasiuntusią 
Šveicijon Amerikos Lietuvių 
Taryba, bet tame nėra mano 
kaltės. Mano visus raštus 
konfiskuodavo Ententos cen
zūra. Savo darbą Lietuvių 
Taryboje dirbau kaip geriau
siai išmaniau. Paskelbtą Lie
tuvos nepriklausomybę Lausa
noje, kurią skaičiau pirmutinis 
iš Lietuvią Tautų konferenci

sės būti prikergtai prie prūsų 
bei prie saksų. Uracho išrin
kimas, tai Lietuvos nepri
klausomybės gelbėjimas, bet 
ne jos pardavimas. Vokie
čiams Uracho išrinkimas bai
siai nepatiko, ir tuomet kilo 
jų spaudoje dideliausias truk- 
šmas. Esant Lietuvos Tary
bai provisore Lietuvos Val
džia, Šveicariškės Tarybos 
prideryste buvo visu kuom ją 
remti ia jos aktus Lietuvos 
vardu padarytus, užtvirtinti. 
Tokiu būdu buvo pasiųstas 
Uracho išrinkimo aktas En
tentos Valstybių atstovams, 
lyginai kaipo buvo siunčiama 
žinia apie Lietuvos Tarybos 
sudarymas, Vokiečių Lietuvo
je žiaurumus, gvildenamas tos 
pat Tarybos mums prisiųstas, 
lenkų neteisingų pretensijų 
kas link Lietuvos išrodinėji- 
mas, nuo Rusijos atsiskyri
mas ir tiems panašūs aktai. 
Aš kaipo Amerikos lietuvių 
delegatas, jausdamas save 
Lietuvos sūnum, žinomas daik
tas negalėjau protestuoti prieš 
legalės Lietuvos Valdžios žin
gsnius, ir iki galui savo at- 
atstovavimo tą toną ištikimai 
išlaikiau, šveicariškė Taryba 
nėra niekuom nusidėjusi Lie
tuvos Tarybai ir ją visuomet 
gynė prieš vokiečių ir Enten
tos pasikėsinimus. Tą galima 
dokumentaliai prirodinti. Gin
dama Lietuvos nepriklauso
mybės Šveicariškė Taryba pa
laikė Lietuvio vyskupe kandi
datūrą mūsų sostinėje' Vilnių-

visą mano atstovavimo

į pažintis su Ententos

Am. Liet Tarybai, esu pasi
rengęs duoti platesnių paaiški
nimų ypatingais klausymais.
Buvęs Amerikos Lietuvių Ta

rybos ir jos pasiuntinys Euro
pon,

(Pasirašo)
Kun. Dr. V. Bartuška.

— 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 J ono —
Visi jūs pirkit 
Po margą boną.

Netobulumas auga sle
piant jį;

* * *

Girtis yra vienas daiktas, 
dirbti kitas.

* ♦ ♦

Kas kartą yra apgavęs, 
apgaus ir kitu.

* * *

Pinigai yra žmogui tarnu' 
arba tyronu.

BEREIKALINGAS 
IŠGĄSTIS.

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

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

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

South Boston, Mass.

Pirmininkas •
J. Svirckas,

439 Millbury St. 
Worcester, Mass. 

Vice-Pirmininkąs;
P. Špokas,

144 Sixth St.
So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkė:
K. Kaulinskaitė,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Kasierius:
A. Zaveckas,

12 Portsmauth St.
Cambridge, Mass.

M. DURYS.

DARBO PROGRAMOS*’
Visos programos, kurių siekiniu yra pagerinti darbo 

žmonių padėtį, susitraukia į keturias klases. Trumpumo 
dėlei tos keturios klasės šitaip gali būti išreikštos:

Programos, kurios remiasi liuosomis sutartimis tarp 
liuosų piliečių:

I. Ekonominės lygsvaros programos,
II. Kolektinės sutarties programos.

Programos, kurios remiasi prievarta:
III. Balsavimo programos,
IV. Kovos programos.
Tad trumpai apie kiekvienų. Ekonominės lygsvaros 

programų tikslas yra sudaryti arba atstatyti lygsvarą 
tarp įvairių klasių visuomenėje taip, kad kiekvienai ly
giai būtų duota proga eiti prie gyvenimo gerbūvio, kad, 
pav. ir nemokytas darbininkas turėtų lygius patogumus 
prie gerbūvio kaip ir mokytas, technikas ir tt. Tai-gi ly
ginti gerbūvį tarp įvairių visuomenės klasių—yra šios 
programos siekinys. Bet dalykų paaiškinsime kiek pla
čiau

Paprastai žmonių yra manoma, jog blogų ekonomi
nių sąlygų kaltininku yra ne kas kitas, kaip tik tūlas 
viešas asmuo, arba katra vieša įstai^aį" o todėl tų nege
rų sąlygų prašalinimui reikalaujama surasti kaltininką 
ir jį tinkamai nubausti, arba tąją įstaigą pertaisyti. Tas 
tiesa, jog prie susidarymo negeros ekonominės padėties 
gali prisidėti vienas-kitas asmuo, viena-kita įstaiga, ta- 
čiaus tas dar nebus visas to blogumo šaltinis. Patirta y- 
ra, jog daug blogų ekonominių sąlygų kįla iš stokos lyg
svaros tarp įvairių ekonominių faktorių. Taip, pav., nė
ra tos lygsvaros ūkė j e, kur daug yra lauko, bet perma
nai darbininkų tam laukui išdirbti. Taip tautoje, kur 
perdaug darbo, o permanai kapitalo, perdaug gyventojų, 
o permanai žemės, perdaug vienos rūšies darbo, o per- 
mažai kitos ir tt. ir tt. V

Taip-pat valutos įstatymai užuot priklausyti nuo tam 
tikrų įstaigų, kaip kiti mano, tankiausiai priklauso nuo 
fiziškų faktų surištų su ta lygsvaros problema. Taip pav. 
jei tūlas žmogus kasdien maitinasi vien tik daržovėmis, 
bulvėmis, barščiais, kurios mažai turi savyje maistingu
mo, tai jo geidimas maistingesnių valgių (mėsos) bus di
desnis, o prie daržovių mažesnis; o tas apsireiškimas pa
darys savo intekmę ir į maisto vertę ir į jo kainas. Kai
nos tad daugiau prisitaikina prie tam tikrų fizijologiškų 
aplinkybių, negu prie kokių įstatymdavystės įstaigų. Jei
gu, sakysime, kur ir komunizmas būtų įvestas, kur at
viros rinkos būtų uždraustos, tai vistiek, jei viena mais
to rūšis pataptų retenybė, nelengva pasisektų sulaikyti 
žmonių apetitus prie tos retenybes—kiekvienas norėtų 
kiek galint daugiausiai jos įgyti ir tam tikslui ne vie
nas pavartotų visas galimas priemones neišskiriant nei 
vagystės.

Ūkininkas, kurio laukai netur lygsvaros, t. y. pav.,

•) Šio straipsnio temą ir turinio dalj paėmiau iš “Jouraal of Econo- 
mic*,” vol. XXXIII, 1919, pag. 344-367 T. N. Carver; vietomis savaip per
taisiau : taipgi naudojaus veikalu: “Essays In Sočiai Justice." T. N. Carver, 
Harvard Unlversitjr Presą, 1915. — M. Dnryt.

turi perdaug nitrogeno, o permažai potašo, tuoj aus įsi- 
tikrins, jog dedamos į laukus nitrogenas nė kiek nepa- 
gelbsti geresniems derliams, o kad potašas kas kita; to
dėl aišku, tas ūkininkas reikalaus daugiausiai potašo, o 
ne nitrogeno, ir norėdamas jo gauti bus pasiruošęs bran- 
giaus už jį užmokėti negu už nitrogeną.

Tas pats lygsvaros principas’ viešpatauja visose, 
įvairių-įvairiausiose darbo bei profesijos šakose. Kur 
darbo yra daug, o darbininkų maža, ten darbininkas bus 
gerai apmokamas. Priešingai, kur darbininkų daug, o 
darbo mažai, aišku—darbininkams užmokestis bus men
kas.

Tai-gi šitoji programa, apie kurią kalbame, tvirtina, 
jog negera yra visuomenė kur nėra užlaikyta ekonominė 
lygsvara, ir kad jos įvedimui bei palaikymui privalo tin
kamai pasidarbuoti visuomenė: jos valdžia, mokyklos ir 
įvairios kitos įstaigos, o taip-gi ir pavieniai piliečiai. 
Valstybė, mokyklos ir kitos įstaigos lengvai gali savo vei
kimą pakreipti ton pusėn, kad priskubinus kapitalo su
rinkimą ir sudarius jį gausiu ir kraštui ir darbui taip, 
kad kapitalas mažesnią, ‘o darbas ir kraštas didesnę gau
tų dalį distribucijoje. Toliaus reiktų pasidarbuoti, kad 
sumažinus skaitlių nemokytų darbininkų platinant ap- 
švietą, o mokytiems suteikti atitinkamus darbus; o tas 
jau bus geras žingsnys prie lygybės, mažiausiai prie to 
rezultato, jog pakils algos prastiems darbininkams, o su
mažės pelnas darbdaviams. Įvykdinus šitą lygsvaros pro
gramą gvveniman galima būtų pasidžiaugti, jei jau ne 
visiška lygybe, tai bent padėtimi labai jai artima, o kas 
labiausiai svarbu, tai tas, jog tuomet nenukentėtų indi- 
vidualė laisvė.

Šitoji programa, mums matos, yra tikriausia. Ki
tos programos* jeigu jos žada mums laisvę, tai nesutei
kia lygaus visiems gerbūvio, arba jei užtikrina lygų ger
būvį, tai atima laisvę. Lygsvaros programa yra vienin
tele, kuri atneša mums abu taip brangiu dalyku; ir lais
vę ir gerbūvį.

Šios programos įvykdinimui, tai yra sudarymui, kad 
kapitalisto šėras sumažėtų, o darbininkų ir kitų padidė
tų, yra viena labai svarbi priemonė, yra tai, anot eko
nomistų, generalė, agresyvė ir nuolatinė taupymo kam
panija. Tod dvi dorybės: taupumas ir darbštumas be
veik niekur nėra lygiai auklėjamos ir užlaikomos. Nors 
taupumas nemažiaus svarbus už darbštumą, tačiaus jisai 
mažiaus surado sau simpatijos žmonių visuomenėje kaip 
darbštumas. Paprastai tingėjimas yra visų smerkiamas, 
ir darbštumas giriamas ir auklėjamas, bet permažai do
mės atkreipiama į nesusiturėjimą ir turtų mėtymą. Daug 
yra žmonių, kurie nemažai prisideda prie tos ydos plati
nimo. Visokie vertelgų, pirklių ir kitokių skelbimai, ku
rie mūsų spaudoje žymia vieta džiaugiasi, jie, tiesa, ne
patraukia žmogų į tingėjimą, bet užtat vyliote-vylioja į 
nesusiturėjimą ir turto aikvojimą. Geras žingsnis būtų 
padarytas linkui visuomenės gerbūvio, jeigu tiek pastan
gų, kuriomis yra auklėjamas darbštumas, būt padėta tau
pumo reikalui.

Kas taupia pinigą ir išmintingai jį vartoja, tas dvi
gubą padaro gerą; padaro gera sau, nes šalip savo kas
dieninio uždarbio, dar kita įgyja sau pelną; padaro ge
ra visuomenei,' nes taupydamas ir sutaupytą pinigą ge
rai suvartodamas, prisideda prie sudarymo geresnių gy
venimo sąlygų visiems. Tame lengvai galime įsitikrinti.

Turėti, pav. 100 dolerių padėtų ant 4 nuošimčio yra ge
idaus negu jų neturėti; jų savininkas, be to ką jis kas
diena uždirba, turi dar kasmet 4 dolerius pelno iš to nuo
šimčio; o 4 doleriai, kad ir nedidelė suma, bet-gi nėr 
verta paniekinti. Gal paviršium žiūrint nėr taip lengva 
pamatyti, kad taupumas ir išmintingas pinigo vartojimas 
sudaro geresnes gyvenimo sąlygas netiktai pačiam sau, 
bet ir visiems. Bet tas yra tiesa nemažiaus teisinga už 
pirmąją. “Parodykite man visuomenę, kur yra menkas 
taupumas, o aš jums parodysiu visuomenę, kur gyveni
mo sąlygos yra blogos nepaisant ir didžiausių šalies gam
tinių turtų.' Tai bus visuomenė (tauta), kur yra mažai 
darbo ir menkos darbininkų algos; tai bus visuomenė, iš 
kur darbininkai emigruoja, ieškodami sau darbo ir geres
nių algų. Iš kitos pusės, parodykite man visuomenę, kur 
taupiama ir turtą išmintingai suvartojama, o aš jums pa
rodysiu visuomenę, kur darbo yra pakankamai ir gerų už
darbių, kur daugybė darbininkų atkeliauja iš kitų kraš
tų.”

.Bet,ką tai reiškia: taupyti ir gerai vartoti pinigą? 
Tai reiškia pirkties tokius daiktus, kurie tarnauja pro
dukcijai, o susilaikyti nuo pirkimo tų, kūrie tinka vien 
tik konsumpcijai. Pirkti daiktus, kaip pav., visokius 
įrankius, mašinas, namus etc. yra tai prisidėti prie jų 
didesnės produkcijos bei gaminimo. Ir jei daug randasi 
žmonių, kurie tokius daiktus perkasi, tai ir tų daiktų 
bus gaminama apščiai, ir taip pramonė kils, eis geryn. 
Tuos daiktus galima pirkties tiesioginiu ir netiesioginiu 
būdu. Jeigu, pav., ūkininkas perkas gerą žagrę (plūgą) 
vietoj puikaus automobiliaus pasivažinėjimui, tai jisai 
tiesioginiu būdu perka daiktą kurs tarnauja produkci
jai. Ir tuo geru plūgu jisai geriaus suars laukus ir ge
resnio susilauks derliaus, o tas yra labai naudinga jam 
pačiam. Bet gausesnis javų užderėjimas reiškia didesnį 
maisto skaitlių, o tas yra labai naudinga visiems pilie
čiams.

Arba jei fabriko savininkas, užuot budavojęs sau 
puikius gyvenimo rūmus, pristatys dar vieną namą prie 
dirbtuvės padidindamas fabriką, jisai tuomi pačiu tie
sioginiu būdu perkas įvarius daiktus, kurie gelbsti pro
dukciją. Padidinęs dirbtuvę—jisai pats turės daugiaus 
pelno ir daugiaus darbininkų gaus uždarbio. O prie to 
ir visuomenė bus geriaus įvairiais daiktais aprūpinta.

Bet galima ir netiesioginiu būdu gelbėti produkci
jai. Štai, pav., jei kas padeda savo pinigus į banką, ban
kas su tais jo pinigais padarys gerą apyvartą, jisai, pav., 
galės tuos pinigus paskolinti kokiam ūkininkui, kurs su 
jais nusipirks plūgus, vežimus, arklius, karves ir kitus 
daiktus, kurie gelbės produkcijai. Šis netiesioginis mi
nėtų daiktų pirkimas, kaip matome, lygiai gelbsti pro
dukcijai kaip ir tiesioginis.

Taip tatai, šitoji pirmoji programa, kuri visuome
nės ir darbininkų padėčiai pagerinti skelbia ekonominę 
lygsvarą tarp visų klasių, ypatingu būdu pataria taupu
mą ir gerą suvartojimą pinigo kaipo priemones tai lyg
svarai įvykdinti. Bet esama šalip minėtų ir kitų priemo
nių, o tarp jų svarbiausioji—tai būtent: Kooperacija, ta
čiaus apie ją čionai nekalbėsime, nes tai perplatus daly
kas trumpam straipsnyje gvildenti. Ekonominės lygsva
ros programa, kaip galėjome įsitikrinti, yra tai geriau
sia ir tikriausia programa, ji užtikrina gerbūvį nepanai
kindama individualės laisvės.
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PASAKĖČIOS.
I. ASILAS IR LAKŠTIN

GALA.
Kartų asilui teko su lakštin

gala susitikti. Susitikęs sa
ko:

— Klausyk, drauge! Tu e- 
santi didi giesmininkė!.. Ir 
aš, tikrai sakant, norėčiau da
bar išgirsti, kaip tu gjedi,‘ir 
išgirdęs jau pats apie tavo gie
dojimų spręsti: turiu ir aš sa
vo žodį tarti apie tavo menų 
visuomenei.

Ir lakštingala, nieko nelauk
dama, tuoj ėmė giedoti — sa
vo menų vaidinti. Sučiulbo, 
sugydo — visais devyniais sa
vo balsais; čiulbavo, rykavo, 
lakštavo, suokė; čia pakelia 
balsų, čia vėl nuleidžia; čia 
lyg ką tolumoje, vos begirdi- 
ma suokia, čia vėl tankiai tan
kiai girių skardina. Skambė
jo, ūžė jos balsas per girių, 
per krūmus. To jos giedojimo 
visa, kas gyva, tik klausė, tik 
klausė; tų savo gjesmrų gies
me visa kam ji turėjo, rodės, 
įtikti. Nutilko vėjeliai, nusto
jo čiulbėję paukšteliai prigulė 
ir gyvulių bandos — ir. tie me
tė žolę ėdę ir klausė ausis iš
tempę. Piemenėlis, ta giesme 
gėrėdamasis, net kvėpuoti, ro
dėsi, bijojosi; tik retkarčiais, 
klausydamas giesmės, į pie
menaitę šyptelia.

Giesmė baigta. Asilas at
statė kaktų, padelbė akis. At
sisukęs į lakštingalų spren
džia:

— Nei šio nei to, gerai, ■— 
sako: — kų čia besakysi, ta
vęs nenuobodu klausyti... Tik

gaila, kad su mūsų gaidžiu 
tu, rodos, nepasipažįsti: iš jo 
pasimokiusi, visai gera būtum 
giesmininkė.

Išgirdusi tokį asilo žodžio 
tarimų, lakštingala tik purp
telėjo — ir toli, toli nuo jo 
nuskrido, už devynių upių at
sidūrė. Dabar retai jų begįrdi 
asilas.

Nuo šitokių žodžio tarėjų, 
nuo tokių, kaip šitas tarėjas, 
mūsų laimės lėmėjų ir nuo vi
sų kitų nelemtų žmogaus tei
sėjų 
nę, Viešpatie!

gelbėk mūsų visuome-

DARBININKAS

delio tarti, paplepėti, pajuo-Į Atsiskyrėlis buvo sukalba- 
kauti, — galėčiau jiems tuoj mas žmogus, paklausė: atsi- 
atsakyti. įgulė, pažiovavo ir tuoj ėmė

Taip ir šitam atsiskyrėliui knarkti. 0 lokys, kaip žadė- 
atsitiko — nusibodo vienam jo, sargybų ėjo, be darbo ne
amžinai gyventi. Ir išėjo jis buvo. Bičiuliui ant nosies mu- 
į girių kaimynų aplankyti, su sė nusileido — jis mostelėjo ir 
kuo nors pasipažinti, pasišne- į nubaidė musę; žiūri — musė 
keti. Girioje kų berasi, be palūpy kų veikia; nubaidė, bet 
vilkų arba lokių? Taip ir šiuo musė tik gakt ir vėl ant no- 
kartu buvo: atsiskyrėlis lokį sies rados, ir juo toliau jis vis 
didžiulį sutiko. Kų bedarys įkyryn ėjo. Lokelis, nė žodžio 
žmogelis: nusivožė kepurę, nu- nesakydamas pasiėmė į savo 
lenkė galvų — sveikinasi su gniaužtas akmenį, pritūpė, iš- 
kaimynu. Kaimynas, tas lo- sižiojo, nustojo ir kvėpavęs,J • J "J ILUŪVVJV V V-JkZCv V

kys šleivas (baublio brolis), vis galvoja: “Žiūrėk, kad gau- 
atkišo jam letenų, ir ima juo- si, visa sutrupėsi!” Kaip gai
dų žodis po žodžio, kalbėtis, vojo, taip ir padarė: pasergė- 
pasižįsta, paskui nebegali at- jo musę nutūpus bičiuliui ant
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— nė kiek nesama!
Beždžionė, piktumu nebesi

tverdama, visus tuos akinius
— kad sviedė į akmenį, net 
kibirkštys sužybėjo!

siai protingai vartoti: kurie 
patys prireikus j0 nepavarto- 
ja, kurie nemoka jo kaip rei
kiant vartoti, tų vienais pa
mokymais neišmokysi.

Kuo baigėsi šitas jų pasikal
bėjimas, tikrų žinių aš šiuo 
tarpu pasakėčiai neturiu.

* * *

Žmonės, deja, ne geriau kar
tais padaro: kad ir kaip nau
dingas rodosi daiktas, — ne
mokėdami jo kaip reikiant su
vartoti, neišmanėliai ne save 
vainoja, bet tuos, iš kurių pa
tį tų daiktų yr gavę.

niekių tais trinyčiais beieš
kant arba kur nosį knaibant ir 
vandenį drumsčiant, užuot 
darbų dirbus, dabar apsipra
tę nebesijuokia.

• • •
Kartais ir mūsų vyrai, teko 

matyti, susipainioję taip ver
čiasi, jog ir tais Driskiaus tri
nyčiais beturi tenkintis, pasi- 
rodydami žmonėse.

4. DIDIKAS IR GALVOČIUS
Didikas kartą, atspėdamas 

nuo darbo, kalbėjosi apie šį, 
apie tą su galvočium.

— Sakyk man,—sako didi
kas:—tu žmones gerai pažįsti 
ir iš jų širdžių, kaip iš kny
gų, gali skaityti: kaip tat yra, 
kad mes, ką pradėję, ėmę ką 
drauge dirbti, mokslo ir šiaip 
jau draugijas steigti, nesu- 
skumbam nė savo darbo pra
dėti. o žiūrėk — ir bekišą sa
vo nagus į tą darbą pirmieji 
nemokėliai? Ar gi visai nėra 
vaisto jiems atsiginti?

— Kur nebus, yra, tik mes 
nemokam juo, tur būt, nau
dotis,—atsakė jam galvočius. 
— Su draugės darbu ir su 
draugijomis yra taip pat (tarp 

■ mūsų šnekant), kaip su me
džio namais.

— Kaip čia sakai? — klau- 
įsia nesupratęs didikas.
I — Čia yra lygiai taip pat: 
laure pasistačiau sau namelius; 
nesuskubau įsikurti juose tuo- 

. jau svirpiai klausau vakar, 
tik svirpia, tik čirpia savo 

I giesmelę — mano pasistaty- 
ituose gyventi nameliuose...

— Bet aš nemokėliams ieš
kau vaisto, ne svirpliams! - 
sako jam nekantrus didikas. 

■— Pamokyk, kad esi galvo- 
Iv*
;0US.

— Vaisto ir nemokėliams at- 
plepa, prasimano, tik kitiems ri ginti ir suvaldyti, žinoma, 
klaidinti... Kaip ir man, tik yra. gali sveikas ir jo- turėti 
prišnekėjo apie tuos akinius, kiek tinkamas: bet tas vaistas 
tik primelavo, o naudos iš jų reik įvairiai ir, kas svarbiau-

SNIEGAS.

Šalęs, šalęs oras, lyg atsi
leido. Saulė pasislėpė ūkano
se. Diena nesmagi, nuobodi. 
Iš to nuobodaus dangaus pra
dėjo viena po kitai sniegulės 
kristi.

Kiekviena sniegulė krinta iš- 
lengva, lyg bijodama susitren
kti. Savo kristalinį kūnelį su
žeisti, kristalų sunaikinti. Lyg, 
rodos, nedrįstų ant žemės nu
sileisti, savo gražųjį, baltų 
kūnelį sutepti. Išlengvo, iš- 
lengvelei nusileido viena, ne
užilgo kita trečia... Štai jau ir 
krinta drimba viena po kitai, 
į niekų, rodos, neatsižiūrėda- 
mos, nieko nepaisydamos!

Pietai, vakaras, užėjo nak- 
Ry-

tų, visa žemė, rodos, kokia 
nauja gražia balta užklodė ta
po uždengta. Ji stora, minkš
ta, pūkuota. Žemės niekur 
nei šmotelio nematytis. Net 
trobesiai, medžiai ir tie pasi-

pasergė
jo musę nutūpus bičiuliui ant 
kaktos, tik pokšt jam akme
niu per kaktų! Taip smagiai 
drožė, jog bičiulio ir galva su-.

buvo nešnekus, lokvs^ šleivys, kėlė — liko lokių žemėje gulė
ti. ,

siskirti ir ima drauge gyven
ti. Apie ką juodu kalbėjosi, a- 
pie ką ir kaip plepėjo, tikrų 
žinių aš neturiu: atsiskyrėlis trūko' Vjis paskui nebeatsi-

2. ATSISKYRĖLIS IR 
LOKYS.

Nors kito pagalba reikale 
mums labai yra brangi, bet ir 
jų ne visi mokam vienas ki-. tarškus, tai maža juodu ir ki
tam teikti. Kvailių bičiuolilj tiems firūo bendrai, savo <rwe- 
ir paslaugos reikia saugotis: 
paslaugus kvailys ir už nenau
dėlį pavojingesnis.

Kitų kartų gyveno atsisky
ręs nuo kitų žmogus, gyveno 

i vienai vienas, toli nuo miesto, 
girioje.

Apie atsiskyrėlio gyvenimų, 
kad ir kaip gražiai rašytum 
bet ir jo turima vargo, 
kiekvienas mokam jo vargą 
vargti : ramu mums ir čia, be 
tos girios vargo, malonu pa

plepėti, pasiskųsti, paliūdėti, 
pasidžiaugti. To girioje ne
gausi. Vienas kitas man pa
sakys: “Gi pievutė, gi raiste
lis tamsusis, klonių kloneliai, 
girios upeliai ir žali jos žoly
nėliai?” — Gražūs tie dalykai, 
ka besakysi! Bet vis dėlto nu
sibos; jei nebebus su kuo žo-

kaip žinome, irgi tylus, ne-

tiems apie bendrąjį savo gyve
nimą kalbėjo.

Ar šiaipar taip, atsiskyrė- 
I lis labai džiaugėsi suradęs kai
myną. Visur jis buvo su lo
kiu, be lokelio jam ilgu, juo 
džiaugiasi kaip brangų radinį 
radęs, juo negali atsigėrėti, at
sigirti. Susibičiuliavo.

•J ' . .
ir ne jo bičiuliai — buvo karšta die-

3. BEŽDŽIONĖ IR AKINIAI
Kartą beždžionė į senatvę 

ėmė akimis skųstis.
Į Iš žmoniij ji buvo girdėjusi, 
jog toji liga yra pagydoma: 
reikia tik įsitaisyt akiniai, ir 
akys būsiančios kaip reikiant. 
Todėl, kiek padejavusi, ryžos 

Viena kartą ėmė ir sugalvo- J1 J* jpdytis.
- - Sučiupusi kelerius akinius,

ėmė juos ir šiaip ir taip varty
ti, dėstyti: prisispaudžia prie 
viršugalvio, ant uodegos pasi
kabina, pauosto, palaižo, — 
bet iš akinių kaip nėr, taip nėr 
akims naudos.

— Ir kokie jie kvaili, tie 
žmonės! — sako. — Kvailiai

na — pasibastyti po krūmus, 
po pievas, po slėnius, po kal
nus: bet kadangi žmogus silp
nesnis už lokį, tad ir atsisky
rėlis veikiau pavargo, kaip lo- 
kvs. ir ėmė nuo jo liktis. Ma
tydamas jį pavargus. lokys(lo- 
kys buvo sumaningas, sako:

— Bro’au. glustelk ir pasil- 
.■-b. s”''t;rrėk. o jei nori, ir pa
miegosi.

5. DRISKIAUS TRINY
ČIAI.

Driskiaus trinyčh} alkūnės 
prasitrynę.

Neilgai galvojęs, pasigriebė 
žirkles, susirado adatų ir tai
sos lopos trinyčius: nusikirpo 
per visų sprindį rankogalius 
— ir susilopė alkūnes. Triny
čiai vėl nebeskylėti, sveiki, tik 
rankų galai per visų tą sprindį 
pliki dabar kėkso.

Susilopęs 
kius ir vėl vaikščioja, kaip 
vaikščiojęs: Pats savo darbu 
nesiskundžia. Tačiau kiekvie
nas, sutikęs jį, juokiasi, pirš
tais bado. Pagaliau Driskius 
nebesikęsadmas sako:

— Aš ne kvailas, ir iš tos i 
bėdos mokėsiu išsiversti: ran- ° v^s j°s dar krinta, 
kovės, matysit, bus dar ilges
nes. kad norit.

0, Driskiaus — ne pusgal 
vio būta! Pasikirpo trinyčiu 
apačias, 
prisidūrė rankogalius, 
linksmas vaikščioja, 
trinyčiai dabar tokie, 
liemenė iš po jų matyti.

Žmonės, kai pamato jį niek

trinyčius, Dris-

II.
Kolektyves sutarties programa reiškia darbininkų 

susivienijimus bei unijas. Darbininkai iš liuoso savo 
noro dedasi į tam tikras organizacijas, kad tokiu, būdu 
aprūpinus bei pagerinus savo padėtį. Tos jų organiza
cijos daro sutartis bei kontraktus su darbdaviais, ir su į 
pagelba tų sutarčių gerina darbininki} klasės gyvenimo są
lygas. Ne valdžia, ne prievarta iš valstybės arba kitos 
kokios įstaigos pusės, bet liuosa sutartis tarp liuosų pi- • 
liečiu yra pamatu šios programos, o todėl jinai ir vadi
nasi liuosos sutarties programa.

Šitoji programa vykdoma yra toje visuomenėje, kur 
nedaug, bet vis-gi trūksta lygsvaros tarp įvairių klasių.

Gali būti toki visuomenės padėtis, kur ne visi žmo
nės industrijos žvilgsniu yra lygiai reikalingi taip, jog 
be jų negalima būt apsieiti: esti būtinai reikalingų ir ne
reikalingų. Būtinai reikalingas žmogus paprastai gali 
gauti darbą (vietą) kokį norės su liuosos sutarties pagal
ba. Nereikalingasis gi turės šiame dalyke sunkumą. Žmo
gui, kurs visuose industrijos sąlygose yra reikalingas, 
laisvė reiškia laisvę gerbūviui. Nereikalingam gi laisvė 
gali reikšti laisvę badauti ir patapti vargšu ir nelaimin
gu.

Toki industrijos padėtis, kur vienas asmuo yra bū
tinai reikalingas, kitas gi visai ne, netur lygsvaros ir to
dėl yra negera. O niekas negali vadintis būtinai reika
lingu jeigu daugelis yra kurie jo darbą gali padaryti. 
Nereikalingu (visai) yra žmogus, kuomet daugiaus negu 
reikia yra žmonių, kurie jo darbą gali atlikti visuome
nė, kur nėra nei vienos tokios žmonių klases, kuri taip 
būtų maža, jog be jos niekaip negalima apsieiti,—ir kur 
nėra nei vienos klasės, kuri būtų taip skaitlinga kad dau
gelis žmonių vadintus nereikalingais,—yra geresniame 
lygsvaros padėjime. Bet visuomenė, kur visi jos nariai 
yra lygiai reikalingais,—bus tobulame lygsvaros padėji
me.

Bet visuomenėje, kur industrijos žvilgsniu daug y- 
ra nereikalingų žmonių, gali būti visai nereikalinga tu- 
la Juonių klasė kaipo cielybė, pav., sakysime, angliaka- 
sių yra taip daug, jog nevisi yra reikalingi^ bet anglia
kasiai kaipo klasė yra būtinai reikalingi. Nereikalingo
ji vienutė, pati sau palikta, niekad neįstengtų gauti sau 
darbo kokio norėti}. Bet reikalingoji klasė, kurios na 
riai yra tarp savęs susijungę organizacijos ryšiais, gali 
pasinaudoti tuomi savo reikalingumu ir padaryti tokią 
sutartį bei kontraktą su darbdaviais, kad visiems jos na
riams būtų naudos ir uždarbio. Šičia tad ir gludi visa fi- 
lozofija kolektyvūs sutarties programos.

Tačiaus, kaip matome, šios programos “raison 
d’etre” gali būti tiktai ‘toje industrijos sistemoje,, kur 
trūksta* lygsvaros. Bet esant industrijos padėčiai, kur 
kiekvienas pavienis darbininkas skaitytūsi būtinai reika
lingu, mūsų programa neturėtų vietos, nes kiekvienas 
tuomet gautų darbo ir galėtų išsiderėti išlygas kokias tin
kamas ir taip džiaugties pilnu gerbūviu; bet šalip to 
pilno gerbūvio, jei dar pavartoti} darbininkai kolektivę 
sutartį,—tai tas jau nebe apsigynimą bet išnaudojimą 
reikštų, ir dalykas pataptų’panašiu į trustus, ir visuo
menė imtų nerimauti dėl tos kolektivės sutarties progra
mos, kaip kad nerimauja delei tų trustų.

it

Kur lygsvaros stoka tarp produkcijos faktorių nėra 
aip kraštutinė, t. y., kur nėra perdidelio vieno fakto- 
•’-'i’s gausumo, o—kito perdidelio trūkumo, kolektivė šu
nį•ris iš pusės tų, kurie parduoda pergausii faktorių, yra 

• ’ 'ma priemone. Taip dalykai eina Suvienytose 
Jsu darbininkais-amatninkais; jie nėra taip 

1-1'1 patirtu sau didelių nuostolių delgi liuosos 
•! -+ios systemas. o kolektivės sutarties procesu jie leng

vi m-ašalina gręsiančius jiems pavojus.

III.

Balsavimo programos yra tai programos, sulig ku
rių darbininkai pavartoja politiką, balsavimo galybę, kad 
paėmus į savo rankas šalies valdžios kontrolę, idant pas
kui su pagalba valstybes prievartos gauti sau pageidauja
mą gyvenimo padėtį. Į šitą klasę sueiną visas valstybinis 
socijalizmo programas.

Apskritai kalbant, juo skaitlingesnė yra koki indus
trijos klasė, tuo jinai silpnesne savo pastangose už ger
būvį, kadangi jų yra daug, tai ir sunku jiems yra išside
rėti geri} sąlygų ant industrijos liuosos rinkos. Bet tos 
didelės skaitlinės, kurios padaro juos silpnais išsiderė- 
jime, sudaro juos tvirtais balsavime. Ant industrijos 
lauko jie pralošia, bet ant politikos—išlošia.

Kur nelygybė skaitliu j e, kaip jau esame minėję, nė
ra taip didelė, ten nuostoliai laikanties sutarties progra
mų taip-gi nėra perdideli, ir ten balsavime taip-pat nėra 
didelės galybės; tokiose aplinkybėse balsavimo progra
ma neišrodo reikalinga ir jinai nežada gerų pasekmių. 
Kas kita, kur nelygybė yra didelė; tenai balsavimo pro
grama išrodo labiau reikalinga, ir, kas yra svarbiausia, 
tenai ji žada pasisekimą.

Jeigu visuomenėje katra nors darbininkų klasė, saky
sime, nemokančių jokio amato, savo skaitliumi pervir
šija visas kitas klases, tai tas perdidelis nemokytų dar
bininkų skaitlius sudarys jiems sunkų padėjimą ant dar
bo rinkos; ir kolektinės sutarties programa turi savo ru- 
bežius, ypač kad nelengva užlaikyti taip didžių žmonių 
minių organizacijos vienybėje. Bet kadangi jie yra skait- 
lingesni už visus kitus—jų balsavimo galybė, jei balsuos 
susitarę, bus už visų kitų didesnė, ir jie lengvai galės to
kiu būdu paimti valstybės kontrolę į savo rankas, išsirink
ti iš savo tarpo visą šalies valdžios personalą ir pavar
toti valstybės autoritetą savo luomo padėčiai pakelti į pa
geidaujamą gerovės laipsni.

Balsavimo programa visados bus pavartota tenai, kur 
yra didesnė nelygybė tarp visuomenės klasių. Tas tad 
mums ir išaiškina, kodėl Amerikos Trade-Unionizmo va
dai visuomet labiaus stovėjo už kolektivės sutarties prog
ramą negu už balsavimo; jiems, mat, nebuvo reikalo 
norėti gauti valstybės kontrolę kad pagerinus darbininkų 
padėtį; bet iš kitos pusės, kad ir norėtų,—jie neturėtų 
užtektinai balsų, su kuriais galėtų paimti valdžios kont
rolę į savo rankas.

Tas taip-gi išaiškina, kodėl Anglijos darbininkai 
priėmė balsavimo programą. Anglijoje nelygybė tarp 
darbininkų ir kitų produkcijos faktorių ir visuomenės 
sluogsnių yra daug didesnė negu buvo Amerikoje, todėl 
ir įvyko, kad Anglijos dr riuninkai labiaus atjautė rei
kalą pagelbos iš valstybes nusės, ir jie turi didesnę ga

li vhę įgyti valstybės kontrolę negu Amerikos darbininkai. į

susikarpė atkarpas
ir vėl

nors
jog ir slėpę, nedrįsta, rodos, nei gal-

vos iškišti, kad nesunaikinti ir 
nesutepti taip gražaus nesu
tepto baltumo. Džiaugias žmo
nės, džiaugias gamta.

*

*

sniegas 
spindi

Šičia tad ir yra visa paslaptis, delko Anglijos darbininkai įne?: 
turi didesnį palinkimą prie socijalizmo negu Amerikos.

Tariaus turime atminti, jog šita balsavimo progra
ma ne vien tik darbininkų-socijalistų gali būti vartojama; 
ją gali pavartoti ir visos kitos visuomenės klasės,—o ją 
visados pavartos tasai visuomenės sluogsnis, kurs yra žy
miai skaitlingesnis už kitus, ir jisai paims šalies valsty
bės kontrolę į savo rankas.

Jeigu tad yra sakoma, jog negeras dalykas yra vieš
patavimas vienos katros klasės visuomenėje, tai turėtų 
būt užtai ir žiūrima ir veikiama, kad visuomenėje ne- maį ^eį kriaušiaį.

* j

dienų-kitų, 
žvaigždėmis.

Stovi 
šaltyje 
atidrekyje smunka žemyn, plo
nėja. Pavasariop užsidėjo sto
ra pluta, kad apsisaugoti nuo 
saulės spindulių. Medžiai ir 
trobesiai senai jau iškišo gal
vas. Pradeda rodytis ir kel- 

. Niekas jau 
juo nesidžiaugia, niekas nemy
li, laukia tik, kad saulė už- 
šviestų ir kogreičiausiai šalin 
nuvarytų.

truktų tos lygsvaros tarp įvairių jos luomų—kaip apie 
tai pirmiaus minėjome.

IV.
Ketvirtoji Programa—tai “kovos programa.” 

vykdant regime šiandien Rusijos bolševikus.
Rusijoje buvo didžiausia nelygybė tarp skaitliaus 

prastų žmonių (darbininkų) ir kitų visuomenės sluogs
nių. Ten mažai buvo mokytų, technikų, pramonininkų 
ir kitų, bet už 4a i galybės bemokslių ir tamsuolių. Šito
ji nelygybe pastatė Rusijos darbininkus labai silpnais ant 
darbo rinkos, kur jie turėjo patirti didžiausių sau nuosto
lių, bet, iš kitos pusės, tas jų didis skaitlius suteikė jiems i 
galybę eiti kitais keliais. Skaitlius duoda galybę netik
tai balsavime, bet ir fiziškoje kovoje. O kova žadanti 
pergalę yra trumpiausiu keliu prie to kas norima pasiek
ti. Be abejo, kova, kaip ir kitos greitosios priemonės, 
negali būti pasekminga ilgai ją tęsiant, bet-gi jinai atro
do grečiausia priemonė sukrautų turtų paveldėjimui; su 
ja greičiau galima įgyti kas geidžiama negu su balsavi
mo programa,—o balsavimo programa yra trumpesnė už 
taupumo, darbštumo etč. programas.

Taigi kur skaitlinė darbininkų galybė yra neperdi- 
džiausia, kovos priemonė, kad ir laimėjimą žadėtų, iš
rodo perdaug lėšuojanti ir brangi; tenai balsavimo pro
grama labiaus priimtina kaipo pigesnė už karę. Bet kur 
skaitline galybė taip didi, kad netiktai galima tikėties 
tikros pergalės, bet taip-gi kad ir toji pergalė neatsieis 
perbrangiai dėlei to silpno pasipriešinimo kurį tepajėgs 
sudaryti kitos klasės,—kovos programa tikrų-tikriausiai 
bus priimta Rusijoje tad ir matome ją veikiant. Ir ten 
kitaip būti negalėjo.

Be abejo šitoji fyziškos spėkos ir kraujo programa 
netiktai etikos žvilgsniu yra netikus, bet ir patiems dar
bininkams, jiems ilgiaus kariaujant, neišeis ant naudos, 
nes ilgainiui, taip kariaudami jie nustos ir to ką buvo į- 
gyję,—taeiaus jinai bus visados pavartota ten, tai yra to
kioje visuomenėje, kur maža darbštumo, maža mokyti} 
žmonių, 
žmonių.

Rusijos bolševizmą vieni vienaip kiti kitaip aiškina. 
Vieni mato jame ligą, kiti savotišką Rusi} nihilizmą, tre
ti tolstoizmą ir tt., bet nevisi gerai įsigilina į priežastis, 
kurios jį iššaukė. O tos priežastįs yra tai senovės Rusi
jos valstybės tvarka, arba, geriaus, betvarkė, jos val
džia, jos biurokratizmas, jos valstybinė bažnyčia, jos in
teligentija ir kitos sąlygos, kurios neleido plačiai Rusų 
liaudžiai apsišviesti, kurios neleido arba nesirūpino su
daryti tą reikalingą lygsvarą tarp visų Rusijos visuome
nės sluogsnių.

Ją *
*

Saulė įsivyrojo, 
Sniegas upeliais,

I

*

Pavasaris, 
užkaitino, 
tvanais atkalnėmis teka, bėga, 
bijodamas net atgal atsižvelg
ti, kad nematyti tų pačių žmo- 

■nių, tos pačios gamtos, kuri 
rudenį jį sveikino, juo džiau
gės. Pasidarė tamsus, dumb
luotas ir laukia tik dienos, kuo
met paskutinis gabalėlis su- * 
tirps ir nuo visų akių pasi
slėps.

M—a.

galybės skurdo, vargo, nemokyti} ir tamsių

(Paskelbimas)
KIEKVIENAM.

Garsus gydytojas rašo pas- 
kesniame straipsnyje, jog nė
ra beveik žmogaus, kuriam 
nereikėtų kart-kartėms gero 
savo žarnų išvalymo, nors jei 
ir jos regimai reguliariai veik
tų. Todėl tai Trinerio Ameri
kinis Eliksiras iš Kartaus Vy
no yra vaistas visiems. Jis iš
valo žarnas tobulai. Jojo ypa
tybė tokia, kad tą darbų at
lieka be jokių žmogui skaudu
lių nei apsilpinimo. Kitas vai
stas, kurs privalome namieje 
turėt, tai Trinerio kosulio 
malšintojas. Jei ateini teat- 
ni teatran ar koncertan tuoj 
pastebi kaip žmonės dabar la
bai kosti. Tas kosulys sugadi
na tau visų nusižeidimų. Jei 
visi tie kliudvtojai žinotų apie 
Trinerio Cough Sedative, jie 
nei savęs nekankintų nei ki
tiems nekliudytų. Pas savo 
aptiekininkų ir visose vaistų 
krautuvėse gausi Trinerio gy
duoles. — Joseph Triner Com- 
pany, 1333-43 So. Asrland 
Avė. Chicago, UI. z z 
(CopyriRth, 1919 bjr Joeeph Triner Co.)
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KENO KĮLA ALGOS.
Tėmijant dabartinį Ame- 

rikos darbininkų judėjimų 
ir prisižiūrint į algų pakė
limų, tai galima pastebėti 
ypatingų apsireiškimų. Pir
miausia į akis metasi tas, 
kad daugpelnių darbininkų 
algos vis kįla, o apie maž- 
pelnių algų pakilimų retai 
tesimato. New Yorko vals
tijos darbininkų vidutiniška 
alga yra $26.52 savaitėje. 
Daug maž tokia yra vidu
tiniška Amerikos darbinin
ko alga. Tai menka alga su
lyginant su pragyvenimo 
brangumu. Bet mes nuolatai 
matome, kad karpenteriai, 
plumberiai ir kitokie amat- 
ninkai nors gauna po $1 ar 
biskį mažiau valandoje, vis 
reikalauja ir gauna didesnę l 
mokestį. Kapitalistui nedi-I 
delis daiktas pakelti algų 
kelių meistrų. Jie pakelia 
prekių kainas ir jų pelnas 
didesnis, negu buvo prieš 
algų padidinimų.

Ar gerai daro plumberiai 
ir kitokie amatninkai, gau
nantys po $1.00 valandoje, 
reikalaudami dar pakelti 
jų algas?

AUGŠTIEJI KURSAI.
Lietuviai perdaug pasken

dę smulkioje politikoje. Vei
kėjams, atsimetusiems nuo 
Bažnyčios, pirmiausia rūpi 
vesti atkaklių kovų prieš re
ligijų, Bažnyčių, dvasiški- 
jų. Tikintieji, tų matyda
mi, negali nesiginti. Tarp 
atsimetusios nuo Bažnyčios 
lietuvių dalies ir tikinčio
sios trinimasis yra nepapra- 

»stai didelis. Dėl tokio apsi
reiškimo lietuvių tauta la
bai kenčia. Kovai prieš re- 
Mgija ir už religijų pašven
čiama daug energijos ir 
pertai trukdosi visuomeni
nis darbas, gilinimąsi mok
slam kultūrinis kilimas, 
tvėrvba dailėje ir tt.

Taip yra Lietuvoje, taip 
yra Amerikoje.

Dabar išgirstame linksmų 
naujienų, kad Kaime įsi
steigė Augštieji Kursai. Tai 
gymvs, tai pradžia Lietuvos 
nniversiteto. Atsišaukiama 
kursus remti aukomis? Be 
abejonės atsiras tarpe Ame
rikos lietuvių uolių kursų 
rėmėjų. Bet ar kursai liuo- 
si ir jei jie liuoei, tai ar yra 
▼ilties, kad jie išliks liuo- 
sais nuo tos ligos, kuria ser
ga lietuvių tauta. Ar aug
štieji kursai girgždės, kaip 
netepti ratai, ar trinimasis 
juose apsireikš taip, kaip 
kad yra apsireiškęs visuo
menėje t

Labai būtų pageidautina, 
kad būtų kursuose kitaip, 
ringu visuomenėje kad yra. 
B ltų gerai, kad Lietuvai 
vienos augštosios mokyklos

Kun. Jonas Žilius.
Jaunos diplomatijos snJdupi- te“‘oje’ i?0??*0

e žvaigždę. Bet vis dėlto jiems 
galima prikišti, kad 1) jie ne-mas.

Vasarą 1919-tų metų kun. suprato, kuo stiprūs yra bol- 
Jonas Žilius, Amerikos Lietu-, 
vių Tarybos siunčiamas, atvy- draugai — Denikinas ir Jude- 
ko Paryžiun ir užėmė vietą'nįčas turėjo prakišti; jie ne- 
Lietuvos Delegacijos nario. įmatė tos aureolės ant bolševi- 
Buvo tai laikai žymaus įsiga- į kų judėjimo, kurių matė ir te- 
lėjimo Kolčako ir kolčakinin-1 bemato minios darbininkų Rū
kų. Laimėjimai ginklais Ru-j sijos ir kitų šalių, būtent kai- 
sijos monarchistų prieš bolše-lpo pirmųjų paliuosuotojų dar- 
vikus Sibire ir pietų Rusijoje, ’ bininkų iš po kapitalo vergi- 
galinga intekmė Taikos kon-’ 
ferencijoje Sazanovo ir jo pri
tarėjų, įnirtimas žymios da
lies mųstančio pasaulio prieš 

' bolševikų būtas ir nebūtas 
barbarystes, — visa tai stipri
no viltį, kad bolševikai gal ir 
trumpu laiku bus nugalėti. At
skilusių nuo Rusijos tautų jau
niems diplomatams rodėsi ne
išvengiamu reikalu tarties su 
Rusijos monarchistais, kad iš 
jų išgavus savo šalių nepri
klausomybės pripažinimų. Ne- 
dyvai, kad tarpe tų ieškotojų 
vilko malonių atsidūrė ir Lie

tuvių Delegacijos veikėjai — 
anot lietuvių priežodžio: pir
ksi, nepirksi, o pasiderėti ga
lima. Mūsiškius diplomatus 
prie derybų su rusais monar
chistais paskatino dar viena, 
labai nemaloni aplinkybė, bū
tent gana prasti santikiai su 
latviais. D-ro Šliupo ilgų lai
kų be atodairos skleidžiama 
politinė teorija apie lietuviš- 
kai-latviškų respublikų su Lie
tuvos viršenybe ant Latvijos 
— rado pritarimo mūsų politi
kų tarpe — Yčo ir Voldemaro- 
tipo. Lietuviškuoju imperia- 

I lizmu persiėmę, jie ėmė svajo- 
jti apie prijungimų prie Lietu
vos Liepojaus miesto ir tų mie
stų laimėti kaip tik ir tikėjosi 
iš rankų rusų monarchistų. Ži
nojo apie tai latviai ir degte 
degė apmaudu linkui lietuvių.

Tokiose tai aplinkybėse p. 
A. Voldemaras inteikė Rusijos 
reikalų komisijai, buvusiai 
prie Taikos Konferencijos me
morandumų, kuriame reikala
vo pripažinti Lietuvos nepri
klausomybę privesdamas tuo 
tikslu daugelį priežasčių. Me
morandumas baigėsi sakiniu 
labai klaidinančiu ir labai pa
vojingu: girdi, lietuviai, iš 
savo pusės neatsisakys suda
ryti ateityje su Rusija šiokius 
ar tokius politiškus ryšius.

Lietuvos valdžia, sužinojusi 
apie tų memorandumų ir jo tu
rinį, įsakė delegacijai tuojau 
atsiimti jį iš rusų reikalų ko
misijos. Delegacija savo posė
dyje svarstė tų savo valdžios 
reikalavimų ir balsų didžiuma 
nutarė jo nepildyti, nes memo
randumo turinyje nematė nie
ko pavojingo. Posėdyje daly
vavo apie 10 asmeų. Tik du 
balsu buvo už tai, kad išpildy
ti valdžios reikalavimų ir me
morandumų atšaukti. Tuodu 
balsu padavė: lietuvis kun. 
Jonas Žilius (kų tik tada atvy
kęs iš Amerikos) ir gudas p. 
Siemaško. Visas šitas atsiti
kimas yra užrašytas Delegaci
jos protokoluose su pažymėji
mu, kas kaip balsavo.

Tėvynės išdavystės mūsų di
plomatams, žinoma, negalima 
prikišti. Jie norėjo padaryti 
kuogeriausia. Matydami pa
vojus iš lenkų, rusų bolševi
kų, vokiečių; negalėdami su
sišnekėti su latviais, jie prieš 
visus juos ieškojo pagelbos ru-

užtektų. Nesiskaldytų tuo
met nei mokslinės, nei me
džiaginės lietuvių pajėgos. 
Lietuvai verčiau būtų turėti 
vienų gerų universitetų o ne 
kokius du Valparaisu. Jei 
augštuosiuose kursuose ne- 
sugvvens dvi pasaulėžval
gos, jei išeis trinimosi, susi
kirtimai, tai skilimas neiš- 
vengtinas ir bus dvi Lietu
vos augštosios mokyklos — 
grynai katalikiška ir grynai 
liberališka.

Tų matant ir keblu remti 
dabartinius 
Kursus.

Augštuosius

ševikai ir kodėl Kolčakas ir jo 

jos. Gal toji aureolė ir nu
blanks kada; bet darbininkų 
minių didžiuma dar ir šian
dien linkusi garbinti Rusijos 
bolševizmų. Galima mūsų di
plomatams prikišti ir tai, kad 
jie nepermatė, kokios galės 
būti pasekmės jų to pavojin
go sakinio, kuriuo jie baigė 
savo memorandumų. Juk tik 
tuo sakiniu rusų monarchis- 
tai ir parėmė visų savo viltį 
atgauti Lietuvų — ir ne tik 
viltį, bet ir veikimų, nes ne
trukus po to įvyko sutartis 
tarpe Rusijos ir Vokietijos mo- 
narchistų ir prasidėjo organi
zavimas Lietuvoje kolčakinin- 
kų ir bermontininkų kareivių 
su visais jų siautimais ir su vi
somis kruvinomis skriaudo- 
mis’ kuriii iš jų Lietuva pri
tyrė.

Tasai sakinys netruko nu
skristi į Washingtonų į p. 
Bachmetjevo rūmus ir pas p. 
Lansingų. O kada vėliau ru
sai inscenizavo Paryiuje susi
rinkimų ątstovų atsidalinusių 
nuo Rusijos tautų, kur buvo 
nutarta ištikimybė Kolčakui, 
tame susirinkime nebebuvo 
nei reikalo dalyvauti vienam 
iš mūsų politikos tūzų (kaip 
antai Yčui ar Naruševičiui); 
vien departamentų pletkai a- 
pie tuos asmenis sukėlė pas 
mus didžiausį triukšmų, bai
mes ir protestus. Kolčakinin- 
kams užteko ir bile valkatos 
nuo gatvės, . kad reprezentuoti 
Lietuvų. Jie buvo dėkingi vien 
už gerų inkvėpimų, gautų iš 
lietuvių memorandumo.

Neteiskite, idant nebūtumėt 
teisiami.

Kodėl aš tai visa rašau ir iš 
kur aš visa tai žinau, nebu
vęs tada Paryžiuje — gal pa
klaus skaitytojas. Visa ta is
torija man gyvai prisiminė po 
to, kaip man teko būti liudi
ninku kamantinėjimo ir pa
smerkimo, kurį suruošė kun. 
Jonui Žiliui kaį-kurie mūsų 
gerbiamieji veikėjai. Visų tų 
atsitikimų su anuo nelaimingu 
memorandumu buvo man tre
jetų mergšių tam atgal prie 
geros progos apsakęs su smul
kmenomis kun. Žilius. Buvo 
prašęs nebenaudoti tų faktų 
spaudoje, buvo žadėjęs prašy
ti to ir gerb. kun. Bučio — nes, 
girdi, šiaip ar taip — visa tai 
jau senai praėjo, mūsų diplo
matai turėję geriausius norus
— o, girdi, iš tų visų kolčaki- 
nių nelaimių, kliuvo Lieuvai 
šis tas ir gera; juk, saląo, jei
gu ne kolčakiniai, tai gal, gird, 
mes ir šiandien veltui klabin
tume alijpntų kancelerijas, 
kad mums ginklų parduotų. 
Šiandien visa Lietuvos kariuo
menė apginkluota.

Bet šiandien skaitau savo 
priederme paduoti skaitančiai 
publikai visų tų atsitikimų. 
Juk kada keli asmenys sutarė 
atlikti kun. Žiliui morales žu
dynes — jie ir tų atsitikimų
— kun. Žibaus balsavimų prieš 
Voldemaro memorandumų — 
paskaitė kun. Žiliui už blogų ir 
suvažiavime Pittsburghe ir vė
liau “Drauge” — straipsnyje 
“Kun. Žilius ir Katalikų Fe
deracija,” — kam, girdi, kun. 
Žilius balsavęs prieš memo
randumų, kuriame, šiaip ar 
taip, buvę reikalauta Lietu
vos neprigulmybės.

Tiesa, tai tik vienas epizo
das iš tų kamantinėjimų ir tų 
žudynių. Bet ir visas anas vi
suomenės teismo procesas, at
virai pasakysiu, paliko many
je begąlo sunkų ir nesmagų į- 
spūdį. Aišku buvo, kad ger

biamųjų “riezninkų” kuope-

DARBININKAS
lė atėjo į susirinkimą jau 
“su išgaląstais peiliais”, su su
tartu pienu. Nors kun. Žilius 
ir išdavė raportą daug geriau, 
ir pilniau negu kai-kurie kiti 
mūsų siųstieji delegatai, nors 
iš pustrečio tūkstančio dolerių 
gautų kelionei ir gyvenimui 
Paryžiuje, jisai parvežė ir 
grąžino penkis šimtus dolerių 
(negirdėtas atsitikimas mūsų 
visuomenėje; paprastai vis tu
rėdavome pridėti), noTS ir a- 
pyskaitas iš išleistų pinigų 
pridavė; nors atvežė su savi
mi geriausį rekordą tikrai gra
žaus ir rimto veikimo tautos 
labui — vis viena kum Žilius 
buvo griežtai visu kuo kaltas.

1) Kaltas jisai pasirodė ir 
dėlto, kam vienam kitam iš
reiškęs nepasitenkinimą ir bai
mę, kad Katalikų Tąryba iš
rinkusi Mastauską pirminin
ku, o jo draugą Cesnulį — se
kretoriumi. Mat kun. Žilius 
buvo patikėjęs, kad straips
nis su parašu “Mortkūnas” 
žurnale “La Lituanie indepen
dente,” — priešais Lietuvos 
valdžią — buvęs rašytas p. 
Mastausko, kurį delegacijos 
narys Pakštas savo oficijaliuo- 
se pranešimuose Tarybai va
dindavo Morkūnu.

. 2) Kaltas jisai buvo ir dėl
to, kad generolo Swarthouto 
projekte buvo vienas neaiškus 
ir pavojingas sakinys; ir dėlto 
kaltas,

3) kad jisai užmiršo pavar
dę francūzų generolo, užsira
šiusio stoti į lietuvių brigadą, 
ir dėlto,

4) kam p. Vileišis, ar p. Nor
kus prirašė misijos praneši
muose katalikus erzinančių 
dalykų, jr vėl —

5) kodėl jisai prastas kri
kščionis demokratas — ir dar 
dėl daug ko kita.

Kamantinėjimai darė įspūdį 
nerimtą, sloginantį. Buvo 
daug karščio ir nemandagumo. 
Nenuostabu, kad ir mūsų ta- 
rybininkai užsidegė: vieni pa
sidavė ujimo ūpui ir drąsiai 
balsavo už rezoliuciją nepasi
tikėjimo, ir atskyrimo nuo ka
talikų visuomenės, kiti (ma
žuma), visai susilaikė nuo bal
savimo, jausdami tantalo kan
čias akyvaizdoje visai nekri
kščioniškos operacijos.

Kun. Jono Žiliaus vis viena 
nepadarysime nei tinkamu 
krikščionių demokratų parti
jos nariu, nei kitos partijos 
ištikimu nariu ar pasekėju. Ji
sai nei nepretenduoja prie to. 
Jo viso gyvenimo linija kito
kia. Į partiją jo neintalpinsi; 
perplatus jisai. Seniau jisai 
nenorėjo nei pripažinti nei 
partijų, nei srovių, dabar jį 
viena tik mintis gaivina, tai 
kad visas partijas ir sroves į 
bendrą tautos darbą vesti. Ir 
ar jisai vienas toks? Ar me
sime į juos akmenis už tai?

Kada krikščionys demokra
tai siuntė nuo savo Tarybos 
kun. Žiilų į Paryžių—abejoju, 
ar jie galėjo tikėties jį patap
siant uoliu partijos pasekėju; 
jie jį siuntė kad atlikti nau
dingą tautos laisvei darbą To 
pasitikėjimo kun. Žilius neuž
vylė. Lietuvių tauta dėl Pitts- 
burgho suvažiavimo rezoliuci
jos — negi išbrauks kun. Jo
no iš savo pagarbiausių sūnų 
skaičiaus. Ateis laikas, kada 
ir mūsų visuomenė vėl jį pa
gerbs ir nesmagiai jausis, at
siminusi savo rinktinių atsto
vų rezoliuciją.

Lietuvos istorikas, žymėda
mas šių dienų faktus, kad lai
kais josios kovos už laisvę, bu
vo katalikų kunigų, kurie tau
tai bedirbdami, užmiršo tūlam 
laikui brevijorių kalbėti, mi
šias laikyti, barzdas skusti — 
tur-būt ras jiems ir pateisini
mą. Pakeliui eidami jie pri
mins, kad kai-kurie iš tų ku
nigų dėlto mišių nelaikė, kad 
jų tūli {politiški priešai — jų 
luomo broliai — nenorėjo jų 
prie altoriaus prileisti. O gal 
ir Dievulis galutinai nepa
smerks. Galime tikėti kad ne
betoli tas laikas, kada kun. 
Žilius kas dien mišias laikys, 
o kun. Krupavičius nusiskus 
barzdą

Mes pasiėmėm sau augščiau- 
sių teisėjų rolę ir, užsidegę nei

Lietuvos Darbo Federacija
(Tąsa)

Dabar pasižiūrėkime, koks bežemių ir 
mažažemių, skaičius Lietuvoje*) Iš viso gy
ventoji} apie 4^ milionų žmonių (etnogra
finėje Lietuvoje); jų tarpe žemininkų yra 
apie 2% mil. žmonių; mažažemių, turinčių 
ligi 3 dešimtinių — apie 110.000 žmonių, 
mažažemių gi nuo 3-10 dešimtinių apie 70t- 
000 žm. (Nėra žinių iš Vilniaus gub. ir pa
kraščių, kur žinoma ir-gi žymus skaičius 
mažažemių). Bežemių gyventojų, sulig tų 
pačių šaltinių, yra apie 500.000 žmonių. Iš 
šimto gyventojų žemininkų yra apie 70 
žmonių, bežemių gi apie 17 žmonių, maža
žemių ligi 3 deš. apie 28 žm. ir nuo 3-10 deš. 
apie 33 žm. (imant šeimynomis). Reikia 
prie šių skaitlinių pažymėti, kad jos sudės
tytos iš rusų darytų įvairiuose metuose 
prieš karų gyventojų surašinėjimų ir atlik
ti, kaip žinoma rusų buvo daroma, nevisai 
vykusiai, todėlei žinios yra maž-daug tik 
sulyginamos vertės. Bet vis-gi iš šių žinių 
jau maž daug galima spręsti apie Lietuvos 
žemės darbininkų (bežemių ir mažažemių) 
skaičių. Prie žemės darbininkų (agrarinės 
proletarijos) dar reikia pridėti apie 30.000 
darbininkų, kurie dirbo įvairiose prekybo
se ir- pramonės įstaigose. Pastarųjų, pre
kybos ir pramonės darbininkų arba indus
trinės proletarijos, skaitlius labai mažas 
miais**), mažažemiais) kurių bendrai i-

**) Čia suprantama kartu kumečiai dvarų, 
sulyginus su žemės darbininkais (beže- 
mant (kartu su mažažemiais nuo 3 ligi 10 
dešimtinių***) yra apie 680.000 žmonių.

***) Dešimtine tolygi maždaug 2 margam arba 1 nektarui. 
Prie žemės ūkio darbininkų bežemių ir ma
žažemių pridėjus dar prekybos ir pramo
nės įstaigų darbininkus, mes turime Lietu
voje apie 700.000 su viršum žmonių, kurie 
savo daugumoj dirba įvairiose privatinių 
savininkų ar valstybės įstaigose (dvaruose, 
ūkiuose, dirbtuvėse etc.), kad sau ir savo 
žemei užsipelnius pragyvenimui reikalingų 
dalykų.

Dabar jau mes matome, kad Lietuvo
je, ūkio šaly, apart ūkininkų-sodiečių ir 
kitų savininkų, yra dar nemažas skaičius 
gyventojų, kurie gali išgyventi ir išlaikyti 
savo šeipiyną, tik parduodami kam nors 
savo darbą arba kitaip sakant parsisamdy
dami bernauti, kumečiauti etc. Nevienas 
tokių gyventojų paliko kuriam laikui savo 
Tėvynę ir išėjo į pasaulį “pavandravoti, 
sau laimės paieškoti. ” Daug tokių mūsų 
brolių darbininkų mes rasime Amerikoje, 
kur jie sau laimės ieško ir dabar gal rengia
si vėl grįžti į savo Tėvynę ir pirkties sau 
žemės ir užsiimti kokiu nors kitu amatu, 
kad tapti nepriklausomu gyventoju ir savi
ninku.

Lietuvos darbininkai kaip matėme su
daro žymę mūsų šalies gyventojų dalį. 
Nors jie skaitlingi buvo, bet prieš karą ma
ža ką tegalėjo padaryti savo būvio pageri
nimui. Nevienam vargo sūnui prisiėjo pus- 
badžiauti, apskurusiam vaikščioti ir veltui 
laukti savo laimės ar geresnės ateities kur 
nors vargą vargstant ponui dvarininkui be- 
kumečiaujant. Šiam vargui ir sunkiai dar
bininkų daliai buvo daug priežasčių—svar
biausios gi galima skaityti: 1). Rusų caro 
valdžios konservatyviškai-absoliutiškas val
dymas-viešpatavimas, kuriam nerūpėjo 
vargingesniųjų piliečių reikalai ir būvio 
pagerinimas. 2 pačių darbininkų pakriki
mas ir gyvenimas be jokių organizacijų- 
draugijų. Rusų caro valdžia nesirūpino 
darbininkų reikalais, nedabojo dvarininkų 
ir fabrikantų, kad tie neslėgtų ir ne
skriaustų darbininkų, — tai vienas daly
kas; antras-gi dalykas — toji pati nelem
tos atminties svetimųjų valdžia mūsų dar-

*) žinios iš to paties Šaltinio p. 46.

bininkams nedavė teisės nei savo balsą pa
kelti ir ką nors pareikalauti, nei jiems or
ganizuotis ir sutartinai pradėti kovą su 
dvarininkais ir kitais išnaudotojais. Jeigu 
darbininkų viens kitas ir norėjo dalyvauti 
organizaciniame gyvenime, tai tą jis tu
rėjo slėpti nuo žandarų akių. Nežiūrint ca
ro valdžios persekiojimų ir draudimų Lie
tuvoje prieš karą pradėjo dygti darbinin
kų organizacijos. Visiems yra žinomos sa
vo veikimu ir darbu darbininkų Šv. Juoza
po draugijos, kurios jungė į save kaip mie
sto, taip ir sodžiaus darbininkus. Nemaža 
naudos nešė miesto tarnaitėms Šv. Žitos 
tarnaičių draugija; taip gi buvo praplytę 
įvairios žemės ūkio krikščioniškos darbi
ninkų draugijos. Šv. Žitos tarnaičių ir Šv. 
Juozapo darbininkų draugijos turėjo dide
lio pasisekimo darbininkų tarpe ir jose pri
gulėjo tūkstančiai narių. Šv. Žitos draugi
ja turėjo savo skyrių, net už Lietuvos ry- 
bų, kaip antai Rygoje ir Liepojuje. Dar
bininkų draugijos prieš karą daugiausiai 
turėjo kultūriniai-susišelpimo tikslus. Kul- 
tūriniems darbininko dvasios reikalams 
patenkinti darbininkų draugijos ruošė pa
skaitų, turėjo vakarinių suaugusiems kur
sų, darė vakarų, koncertų, gegužynių ir 
kitokių dorų pasilinksminimų. Susišelpi- 
mui ir pašalpai teikti savo nariams ligos, 
senatvės ir kituose nelaiminguose atvejuo
se darbininkų draugijos turėjo savyšalpy- 
bės, ligonių kasų, prieglaudų seneliams, 
bendrabučių bedarbiams etc.

Prasidėjo karas. Lietuva pakliuvo 
tarp dviejų ugnių iš rusų ir vokiečių pu
sės. Daug vargo, nelaimių, nekaltųjų 
žmonių ašanj. Gyventojų padėtis pasidarė 
nepakenčiama. Lietuva pakliuvo į vokie
čių nagus ir kentė jų okupaciją keturis me
tus, kol patys lietuviai neišsivarė vokiečių, 
iškėlę jiems kruviną išleistuvių puotą ties 
Radviliškiu ir kitose vietose. Karo ir oku
pacijos metu itin darbininkai labai nuken- 
tė. Sumažėjo ir beveik prapuolė visokie 
darbai; vokiečiai ėmė varyti darbininkus į 
Vokietiją arba šiaip jau ir Lietuvoje į pri
verstinus baisius-katorginius darbus. Ne
vienas žmogus neteko sveikatos ir gyvybės. 
Darbininkų organizacijos buvo prislėgtos 
arba uždraustos. Darbininkai ( ir kiti šalies 
gyventoj ai-ūkininkai) atsidūrė nepaken
čiamose gyvenimo sąlygose.

Pasibaigė okupacija, Lietuvos žmonės 
sukruto organizuoties. Mūsų darbininkai 
ne tik ką neatsiliko, bet galima sakyti net 
pralenkė kitus piliečius organizaciniame 
darbe. Kiekviename miestely, kiekvienoje 
apylinkėje kuriasi naujos darbininkų drau
gijos arba pirmiau veikusios pradeda gy
vuoti. Darbininkas suprato, kad tik orga
nizacijoje, tik vienybėje galybė yra ir šoko 
į vienybę, kad paskui galingoj organizaci
joje kovoti su visokiariopų rūšių išnaudo
tojais. Apsidengė Lietuva darbininkų or
ganizacijomis ir kuopomis, kurios buvo ku
riamos visokiariopų amatų ir profesijų 
žmonių. Daug kuopų, sąjungų. Tos kuo
pos ir sąjungos daugiausiai veikia kiekvie
na savo apylinkėje, savystoviai. Pavieniai 
tokioms kuopoms sunku padaryti didesnį 
žygį arba išsikovoti sau geresnių darbo są
lygų kaip dvaruose, taip ir kitose darbo 
vietose. Būtinas reikalas darbininkams su
daryti visos Lietuvos darbininkų vieną or
ganizaciją.

Ši mintis sudaryti Lietuvos darbinin
kams vieną organizaciją kįla kaikurių dar
bininkų judėjimo draugų ir veikėjų tarpe.

Galų gale pavyksta padaryti pirmasai 
didis žingsnis šiuo reikalu. Kaune 1919 
metų rugsėjo 27-28 dieną įvyksta pirmas 
Lietuvos krikščionių darbininkų susivažia
vimas.

(Bus daugiau) «
Pranas Raulinaitts.

pome nebeteismo. Mes lyg pa
miršome savo pamatinius prin
cipus, kurie mūsų krikščioniš
kai demokratijai priduoda tik
rosios gyvybės ir jėgos.

Koks nors politikieris patai
kūnas, tik dėl biznio pakabi
nęs Sau ant kaktos krikščioniš
kos Demokratijos iškabą—de
magogiškai mus sukursto ir

nepamatėme, kaip patys pata- mes lipame tuo jaus su nešva-

riais batais ant žmogaus ir su 
paskuba išduodame moralės 
mirties dekretą žmogui, nau
dingai ir teisingai dirbančiam 
savo brolių naudai.

Kokią krikščionybę ir kokią 
demokratybę mes įvykinsime, 
taip elgdamies?

Jei per aštrus buvau savo 
šiame rašinėlyje, jei ką užga
vau — esu gatavas atsiprašyti

visus ir kiekvieną skyrium. 
Tik atlikęs savo sąžinės prie
dermę, negaliu nepridurti dar 
čia savo> giliausio įsitikinimo, 
kad refleksiją atsipeikėjimas 
turės ateiti. Turėsime prieiti 
prie to, kad žmogų vertinsime 

Ine pagal jo gražius, bet tu
ščius žodelius, bet pagal jo 
darbų.

Kun. F. Kemėšis.
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Visi dėkitės prie ingyjimo 
darbininkų tvirtovės.
“DARBININKO” ADMINISTRACIJOS ABELNA 

ATSKAITA IKI SAUSIO 1D. 1920.
In eigos: 

Balansas ant Rugp. 1 d. 1919 m. 
Rngpiūčio .. ..................  ..........
Rugsėjo . ........................ ............
Spalio ..........
Lapkričio .. . ................................
Gruodžio .. ............... ...................

Mūsų rankpinigiai žūtų, ščiau išmokėti, bonų pinigus 
Arba reiktų jų maldauti, tam, kurį reikalas spaus, 
kad užmokėjimo laiką pra
tęstų.

Primename, jog bonai y- 
ra po $25, su 5 nuoš. išmo
kami po 10 metų. Bet ka
dangi L. D. S. namas yra 
geras ir neša pelnų, tai L. 
D. S. centras išgalės ir ank-

Sujuskite, kad iki kovo 
25 d. visi L. D. S. namo bo
nai, tai yra už $25.000, būtų 
išpirkti iki paskutiniam. 
Tuomet sušuksime valio, 
kurio aidas atsimuš visuose 
kraštuose, kur tik lietuvių 
randasi.

. .$327.56
.2,306.22 
.2,197.52 
.2,830.67 
.2,760.78 
.4,497.37

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.

Išviso
Išlaidos:

Rugpiūčio . .
Rugsėjo .... 
Spalio........
Lapkričio
Gruodžio ...

14,920.12 $14,920.12

$2,480.06
.2,717.27
.2,807.09
.2,761.45
.3,681.43

Išviso 14,447.30 14,447.30
o

Balansas ant sausio 1 d. 1920. $472.82
A. F. Kneižis,

“Darbininko” Administratorius.

HARRISON, N. J. .
Šioj kolonijoj rodos, kad ra

miai žmonės ilsisi ir nieko ne
dirba, bet ištikrųjų taip nėra, 
visai priešingai. Vasario 2 d. 
įvyko susirinkimas Tautos 
Fondo 105 skyriaus Bažnyti
nėj salėj. Narių nedaug susi
rinko, bet visi užsimokėjo mė
nesines. Ir štai po to paklojo 
ant stalo vienas 10 dol., kitas 
5 dol. Viso sumokėjo $29, kad 
tik gauti diplomų. Tai-gi bro
liai ir sesutės nepalikite nei 
vienas be diplomo.

Senas Kareivis.

KAIP VERČIASI.
Ragindami ir drąsindami 

pirkti L. D. S. namo bonus 
štai kų turime jums priminti. 
Jūs visi žinote, jog geras na
mas visuomet neša pelnų. Gi
L. D. S. namas yra vienas ge
riausių So. Bostone. Todėl jis 
neša gerų pelnų. Bet gal jūs 
manote, kad “Darbininko” 
biznis šlubuoja ir dalį tų pel
nų ar jo dalį suvartoti “Dar
bininko’ bizniui.

“Darbininko” biznio ats
kaitos kuopilniausia išduoda
mos L. D. S. seimuose. Tos 
atskaitos liudija, kad “Darbi
ninko” biznis gerai stovi. Kad 
jums būtų dar aiškiau, tai čia 
paduodame, kiek “Darbinin
kas” iš savo biznio kasos at
mokėjo paskolų nuo rugpj. 1, 
1919 iki kovo 1, 1920.
J. Lukoševičiui......... . .$50.00
J. Lauckai prenum.

į Lietuvų .......................5.00
V. Plikaičiutė prenumera

ta į Lietuvų ................. 2.50
Kun. Kudirkai ............... 20.00
O. Migauskaitei .. ............25.00
V. Ramažauskui ........... 10.00
M. Kilmoniutei............. 100.00
J. Liaugaudui.............. 113.75
K. Paulauskaitei ........... 50.00
S. Kvederavičiutei ___   10.00

Išviso ............... $514.25
Tas jums kuoaiškiausia liu

dija, jog “Darbininko” biz
nis gerai stovi, daro pelnų. 
Tas kiekvienų turi padrųsinti 
pirkti L: D. S. namo bonų ir 
kitus prie to raginti.

Žemiau paduodame surašų 
kiek kas pirko namo bonų ik
šiol. Kaip matysit, tai išpirk
ta gerokai, bet iki $25.000 dar 
toloka.

Per likusias tris savaites tu
ri būt davaryta iki galo. Vi
si bonai — už $25.00 turi būti 
išpirkti.

Povilas Petrauskas........ 50.00
A. Kavaliauskas .........   .50.00
K. Sadoniutė ..................50.00
K. D. Akstinas ..............50.00
B. Ajauskas ........... \.. .50.00
K. Žukauskas ..................50.00
Tanias Jakavonis ......50.00 
Juozas Meškauskas........ 50.00
Jonas Dobilas..................25.00
Alek. Vinciūnas..............50.00
Mar. Janušiutė ..............50.00
J. Matukas ..................... 50.00
Mar. Armonavičiutė . ...50..00 
D. Antanavičius ... 
J. K. Naujalis.........
A. Naudžiūnas ___
Anelė Bironaitė .... 
V. Širka..................
Pranas Janiūnas ...
B. Stašaitis ......... .
Vincas Pigaga........
Povilas Molis ...... 
Agota Strakauskienė 
Jokūbas Stakionis . 
A. Šapalis...............
Juozas Beleckas .... 
Jonas Valentas .... 
Mikolas Zaikoff ... 
F. Zaleckas.............
Justinas Tuleikis .. 
Jonas Vargalis .......
Ant. Kairys ...........
Juozas Tamoševičius
L. Kriaučiūniukė ...
P. Radavičius ........
St. Luinis ......... ..
J. Steponaitis.........
A.
J. 
J.

Navikas ... 
Mockevičius 
Červokas ..

Pridėjus aukas

Išviso

Kas ir už kiek pirko L. D. 
S. Namo bonų:

Antanina Majauskaitė 500.00
St. Noreika................... 500.00
Mateušas Norbutas ... .500.00
Juozas Bižokas ............200.00
Pranas Gudas ............. 200.00
Andrius Zaleskas _____200.00
Kun. K. Urbonavičius 100.00
B. Baužinskas ............. 100.00
Kun. P. Juškaitis----- --  100.00
Kun. F. Kemėšis..........100.00
Kun. J. J. Jakaitis ... .100.00
Kaz. Karčiauskas........ 100.00
V. Jakas ......................100.00
Juozas Šakalis ..............100.00
Antanas Sčensnas........ 100.00
J. Pauplis .. *............   .100.00
M. Pauplis..................    100.00
Antanas Prietakas .... 100.00
K Junevičius ................100.00
A Vaisiauskas......... ..100.00
K. Adomaitis ............... 100.00
Juozas Jelmokas..........100.00
Agota Bebravičiutė' .. .100.00
A. V. Sedliavičius........ 50.00
Anelė Čeikiutė ..'........... 50.00
Valerija Šiaulaitė ..........50.00
Jonas Petrauskas .......... 50.00
Al. Vinciūnas ................. 50.00
F. Virakas .....................50.00
A. F. Kneižis .........50.00

.. .50.00 

...25.00 

...25.00 

...25.00 

...25.00 

...25.00 

...25.00 

...25.00 

...25.00 

... 25.00 

...25.00 

...25.00 

...25.00 

...25.00 

...25.00 

... .25.00 

...25.00 

.. .25.00 

...25.00
25.00 

...25.00 

...25.00 

...25.00 

...25.00 

...25.00 

...25.00 

...25.00

$5,375.00
.. .506.86

$5,981.86

VISOS L. D. S. KUOPOS 
DARBAN.

Kovo mėnesis teestie tik
ros kovos mėnesiu visoms L. 
D. S. kuopoms, visiems jos 
nariams ir visiems “Darbi
ninko” prieteliams. Sujus
kite, o laimėsime didelę per
galę, ingysime tikrų tvirto
vę. Kovo mėnesio L. D. S. 
kuopų susirinkimuose lai 
bus pakelta klausimas L. D. 
S. namo bonų pirkimo klau
simas. Lai kiekviena kuo
pa iš savo iždo paperka bent 
vienų bonų. Lai neatsilieka 
nei viena kuopa. J ei trūks
ta pinigų ižde, tai lai 
da būdų jų tuoj gauti, 
žu būtų, kad kiekviena 
D. S. kuopa turėtų po 
S. namo bonų.
riai lai ragina vienas antrų 
pirkti namo bonų.

Žiūrėkite, prietelim, kad 
nebūtų gėdos, bėdos ir nuos
tolių. Reikalinga suma turi 
būti surinkta. Sulyg agree- 
ment’u namo savininkams 
reikės užmokėti grynais 
prieš balandžio 1 d. N 
darykime namo savinin
kams “april fooL” Bet 
jei taip būtų, taip . 
“fonl’aia” liktume, o ne iie.

PHILADELPHIA, PA.
(Port Richmond)

30 d. sausio susitvėrė “Lie
tuvių Dramatiškas Ratelis.” 
Prisirašė 12 narių. Kalbėta 
kas-link statymo didesnių 
veikalų. Manoma po Velykų 
surengt gerų teatrų šv. Jurgio 
parapijos naudai.

Prie minėto ratelio kviečia
mi priklausyti kaip vaikinai, 
taip ir merginos. Ypač pagei
daujami: deklamatoriai, juok
dariai, prasilavinę aktoriai, 
suprantantieji apie teatrų ir 
norintieji mokintis. Su viso
kiais klausimais kreipkitės 
šiuo adresu: Pr. Hodelis, 2735 
Venango st. Dabar pasitaiko 
gera proga jaunimui lavintis 
teatro srityje.

Tai-gi, jaunime į darbų! 
Nuo mūsų priklauso graži atei
tis. Gana neorganizuotai veik
ti. P. P.

CHESTER, PA.
Čia nesenai susitvėrė Lietu

vos Laisvės Paskolos stotis ir 
jau pradėjo veikti. 15 d. va-

sario buvo sušaukę susirinki
mų apsvarstyti kaip būtų pa- 
sekmingiau praplatinti išpar
davinėjimų Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų.

Stoties valdyba: pirm. — A. 
J. Mekšras, ižd. — J. Šatkus, 
rašt. — J. Kodis; subskripci- 
jų rinkėjai: J. Mikoliūnas, A. 
Bundonis, J. Ramanskas, P. 
Aviža, P. Simanonis, P. Ado
monis, P. Monkaitis, O. Linč- 
kutė, D. Slivinskas, Izabelė 
Beniušienė.

Patariam Chesterio lietu- 
viamms, pas kuriuos atsilan
kys minėtos ypatos, kad nesi
bijotų pirkti bonų. Už kiek 
kas išgalime, tiek rasykimės 
bonų. Dabar turime progų 
parodyti savo patriotizmų ne 
žodžiais bet darbais. Tad pir
kim Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonus!

Stoties Rašt. J. Kodis.

BRIGHTON, MASS.
Lietuvių Kooperacijos Bendro

vės mėnesinis susirinkimas bus ne- 
dėlioj kovo 7 d. 22 Lincoln St. 
Prasidės 2:30 vai. po pietų.

Gerbiamieji, malonėkit visi at
silankyti paskirtu laiku, peš tu
rim daug svarbių reikalų aptarti.

BALTIMORE, MD. 
Gerbiamoji Baltimorės 
Lietuvių Visuomenė!

Mūsų tėvynė Lietuva reika
lauja ūmos pagalbos. Jau 
daug laiko prabėgo kaip susi
tvėrė mūsų mieste^-dvi stotys 
pardavinėjimui Lietuvos Lais
vės Paskolos bonų, bet iki 
šiol tik apie 400 ypatų pirko 
bonus, o kur mūsų tūktanti- 
nės minios. Sukruskite balti-

PERSTATOMA 

“KANTRI ALENA” 
DIDELIAME MIESTO TEATRE

Rengia
LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ-GOS CHICAGOS 

-APSKRITYS

NEDĖLIOJ, KOVO-MARGH 14 D. 1920
Artistai-mėgėjai — L. Vyčių 5-ta Kuopa 

ARYAN GROTTO TEMPLE 
Wabash Avė. ir 8-th St., Chicago, UI.

DURYS ATSIDARYS 7:30 VAL. 
UŽDANGA PASIKELS 8:00 VAL. VAKARE.

Šis veikalas perstato prieš akis, vaizdžiai, 
tų saulėtekio žemės žiedų, Kantrių Alenų, ku
rios gyvenimų kiekvienas mėgdavo skaityti ar
ba apie jų pasiklausyti. Dabar turite progų aki
mis regėti kų pirma svajonėse pindavote.

Užtat ateikite visi jų pamatyti.
Kviečia

Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
Chicagos Apskritys.

P. S. Vaikams reikia tikietų, taip kaip ir suau
gusiems. Kūdikių visai neįleidžiama į svetainę. Taip 
yra surėdyta svetainė.

SO. BOSTON, MASS

a s
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moriečiai pirkti bonus, nes jau 
tmrmpM laika*. Gal balandžio 
pabaigoj pasibaigs bonų par
davinėjimo kampanija, tuomet 
bus nesmagu pasilikti tautos 
atmąta.

Kurie užsirašėte, bet ne vi
sus už bonus pinigus užmokė
jot, tai kuogreičiausiai už- 
baigkit mokėt, nes Lietuvai 
dabar labai reikalinga para
ma.

Valandos mokėjimui bonų: 
ketvergais nuo 6 iki 10 vai. 
vakarais, subatomis nuo 4 iki 
6 vai. vak. Nuo Verbos iki 
Velykų bus pertrauka.

Stoties No. 112 Greene St., 
Baltimore, Md. Iždininkas

J. Karalius.

HARTFORD, CONN.
Trumpos ištraukos iš L. Vyčių 
Ct. Apskr. suvažiavimo, kuris 
buvo 15 vasario Šv. Juozapo 

parapijos salėj Water- 
bury, Conn.

Suvažiavimų atidarė su mal
da vietos klebonas kun. Va- 
lantiejus ir pasakė trumpų 
prakalbėlę.

Nors šis apskritis neturtin
gas, bet kiek išgalėdamas pri
sideda prie genj darbų: Švei
carijos moksleiviam, dėl įstei
gimo Lietuvos vėliavos paau
kavo $5, Lietuvos “Pavasari
ninkams” $5 ir nutarė papirk
ti L. L. Paskolos bonų už $50.

Gerb. J. B. Šaliūnas plačiai 
kalbėjo apie pavasarininkus 
Lietuvoje.

Nutarta daryti apskričio 
išvažiavimas d d. liepos New 
Haven’e ant jūrių kranto.

Apskričio muzikalė grupė iki 
šiol tapo neinvykinta, bet pa
tirta, kad Hartfordo L. V. 6 
kp. teatralis ratelis gerai gy
vuojąs ir turįs nemaža gražių 
veikalų, tai nutarta daryti 
maršrutas. Dėl susitarimo su 
minėtu rateliu į komisijų išrin
kta: B. Gurauskas ir P. Jan
kauskas.

Nutarta pasiųsti pasveikini
mų nuo L. Vyčių Conn. apskr. 
Lietuvos Pavasarininkams.

Į valdybų šiems metams pa
teko: B. Gauronskas — pirm., 
A. Ambotas — vice-pirm., 
Kailys — rašt., J. Pavilonis — 
ižd. "

A. A. Reporteris.

Niekam nesakyk paslap
ties, nebent norėtum, kad 
ją visi žinotų.

I DIDELIS MAGIJOS TEATRAS 1
Y Dalyvauja Gabiausi Magijos Artistai
Y ' bus irX CHARLIS CHAPLINAS
A ir daugelis kitų miklių ir stiprių, kurie 
♦♦♦ tankiai galima matyt.

| SUBATOJE, KDVO-MARGH 6, 1920
X SVETAINĖJE
X 7 BURLEIGH STREET, CAMBRIDGE, MASS.

Pradžia 7:30 vai vak. Įžanga po 50c. ir 35c.
Y Norinti praleisti smagiai laikų, kviečiamiY atsilankyti į mūsų parengtų vakarų, bus 12-kaY artistų, kurie jums stebuklus parodys savo mi-Y klumu, stiprumu ir gabumu; atsilankę būsiteY užganėdinti mūsų štukom ir sakysite, kad įžan-
Y ga Pcr pigi sulig parodymo.

Todėl gerbiami lietuviai ir lietuvaitės, at
silankykite visi ir nepraleiskite progos matytiY gabiausius artistus.

A Širdingai kviečia rengėjai.
A PR. BARAUSKIS.

ne

STOK NUOŠALIAI NUO KITŲ PHONOGRAFŲ.

Phonographas 
ir 5 Rekordai 
tiktai $8.75
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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? Ne, jus 
neesat turėję progos gauti Pho- 

nografą už žemes
nę kainą, kaip kad 
mes pasiūlom jum 
šiandien, šitas Ph
onografas 

======5;. gražus ir 
padirbtas, 
mažus ir 

pB*— rekordus
^KlEGU-dai. Balsas 
■LAT0Rgus jr ajįįHs 

V kad augštos 
nos mašinos, 
nos mašinos.

ir nesunkus — gali būt 
Vis vien

labai 
tvirtai 
groja 

didelius 
vieno- 

gra- 
kaip 
kai- 

šitas

parankusyra labai 
miškus, pas jus draugus ar kur kitur.

ta mašina gali būti paimta ant traukinio ar

5 rekor-

rekordus
pasiųsk

šitas Phonografas 
paimamas ant pikninkų į 
ar jus manot važiuot į Europa, 
ant laivo ir grajis teisingai kur jus busit, Europoj netik jus, bet ir jūsų
šeimyna, jus draugai galės linksmintis besiklausydami įvairių dainų skirtin
gų artistų. šitas Phonografas yra vertas $15.00, bet mes ant orderio par
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 dykų. Mes nereikalaujam pinigų iš kalno,
savo vardų ir adresų ir vienų dolerį deposito, likusius galėsi užmokėt kaip 
gausi mašinų. Mes parduodam šias mašinas netik Chicago — mes siunčiam 
per pačtų į kiekvienų 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 pasinaudokit ir siųskit orderį tuojaus:

UNION PRACTICAL CO.
1065 MILWAUKEE AVĖ., DĘPT. 309., CHICAGO, ILL.

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pa

siųsti pinigų saviškiams Lietuvoje? »
Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa

lengvėjo, kad dabar
Mūsų kainos auksinų nupi gintos ir yra tokios:

100 auksinų $2.00 2,000 auksinų 40.00
200 ,, 4.00 3,000 j, 60.00
300 ff 6.00 4,000 ,, 80.00
400 » 8.00 6,000 100.00
500 ff 10.00 9,000 150.00

1,000 20.00 12,000 >» 200.00

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
Mes jau gaunama žinią, kad pinigai per mus «lą«tl nueina Lietuvon Ir yra išmokami į f 

mėnesį laiko.
Dėl platesnių,Informaciją rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai zal! ^r.tsnr 

mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaor papsime.



DARBININKAS
nas skatikas, 10 skatikų yra 
iš geležies, cyno ir retai vario. 
Nė aukso, nė sidabro pinigų 
nėra. Be to Lietuvoje tebevar
tojami, nors mažai, ir rusų 
popieriniai • pinigai. Geriau
siais skaitomi yra senieji caro 
pinigai po 25, 50, 100 ir 500 
rublių. - Geriausiai stovėjo 
kursas ant šimtinių carienės 
Kotrinos, o smulkieji po 1, 3 
ir 5 ir 10 rublių sulyginamai 
mažiau vertinami. Šių pinigų 
kursas yra didžiai nepastovus. 
Prieš karą už rusų rublį mo
kėjo daugiau dviejų markių, 
paskui vokiečiams užėjus po 
pusantros markės, o toliau 
kursas buvo vis mažinamas, 
rusų rublis ėjo už vokiečių 
markę, poperiniai 1919 me
tais už smulkius rusų pinigus 
temokėjo mažiau pusės mar
kės, o už didesnes po 60 ar 70 
skatikų. Lietuvos Valdžios a- 
pyvartoj buvo leidžiama var
toti tas vokiškos markės (auk
sinai), o rusų caro rubliai bu
vo tik kenčiami, o rusų rub
liai, kurie buvo išleisti Keren
skio laikuose, buvo visai už
drausta Lietuvon įvežti. Tų 
kerenskų buvo po 20 ir 40 rub. 
ir po 250 rub. Daugiausiai jų 
Lietuvoje paliko bolševikai, 
kurie už viską mokėjo keren- 
komis ir kur pas ką suradę vo- 
kieeių ar senų caro rublių pri
verstinai juos žmonėms iškeis
davo. Mat šios kerenkos buvo 
bolševikij be jokių numerių 
glėbiais vežamos ir už vieną 
kerenką (vieną rublį) 1919 m. 
temokėjo tik po 12-13 skatikų 
Kaune, o Rusijoje jos vis dar 
buvo vertinamos, kaipo rub
lis. Už didesnius Kerenskio 
pinigus po 250 rub. mokėjo už 
rubli po 30 skatikų. Pagaliau 
bolševikai yra palikę Lietuvo
je ir jų dirbti] rublių — už tuos 
rublius jau nieks nė skatiko 
neduoda. Iki šiol Lietuvos val
džia savo pinigų dar nėra at
spausdinus, bet, jau ruošiasi 
prie šio darbo. Pamatiniu 
Lietuvos pinigu turėjo būti 
vienas muštinis, kursai sulyg 
kurso turėjo būti lygus vienam 
frankui, bet ikišiol dar pini
gai šie neatspausdinti ir 
kursas nėra nustatytas.

III. Negesinkite Ugnies.
Važinėjant su prakalbomis 

po lietuvių kolionijas, suži
nai teko matyti, kaip žmonės i 
džiaugiasi, jog Lietuva jau y- 
ra laisva ir neprigulminga. 
Kiekvienas tą laisvę supran
tąs jau degte dega, kaip ją iš
laikius, kaip padarius, kad 
Lietuva ir ant visados būtų 
laisva, neprigulminga ir de
mokratinė respublika. Daug; 
kas ruošiasi tuoj važiuoti Lie- j 
tuvon, kad bendrai prisidėjus! 
prie atliekamųjį] Lietuvos lai-Į 
svės darbų, kiti norėtų dar 
patekti į laisvanorių eiles, kad 
išliuosavus mūsų sostinę nuo Į 
lenkų kiti vėl ruošiasi su pi- ■ 
nigais, kad ten įsikūrus vieną 
kitą biznį, o visi veik, kiek ga
lėdami, perka Lietuvos lais
vės bonus. Toksai tai yra už
sidegimas.

Bet yra žmonių, kurie šią 
ugnį norėtų užgesinti. Vieni; 
gavę vieną kitą iš Lietuvos 
laišką, jau sakosi, kad ten ir 
sunku ir vargu gyventi, kiti 
nusiskundžia ant Lietuvos val
džios ir ant jos valdinikų ir 
žiūrėk jau išvada padaryta. 
Lietuvoje nėra nieko gero, ten 

tojami yra vokiečių valdžios į dabar dar sunkiau, kaip buvo, 
išleistieji pinigai, būtent vo- Į dar blogiau, o todėl nėra ko 
kiška markė arba lietuviškai nei paskolos remti, nė ten va- 
vadinama auksinu. Markė ir žinoti, o geriau jau čion darbą

LIETUVOS LAISVES 
PASKOLA.

Peticijų Teisė.
Kiekvienam Lietuvos pilie

čiui priklauso peticijos teisė; 
jis tur pilną teisę reikšti savo 
nusimanymą apie visus valsty
bės daromus darbus, gali duo
ti, kur nor, nurodymų kas toj 
valstybėje yra negera, kas y- 
ra taisytina. Juo labiau tokia 
teisė priklauso įvairioms drau
gijoms, brolijoms, sąjungoms, 
partijoms, susivienyjimams, ir 
tt. Kiekviena Lietuvos pilie
čių organizuota grupė tur pil
ną teisę ir net pareigą tarti 
rimtą savo žodį delei valstybi
nės tvarkos, delei esamos vy
riausybės darbų ir nurodinėti 
viešai jos trūkumą. Toksai 
laisvai reiškiamas Lietuvos pi
liečių balsas ne tik negali bū
ti gniaužiamas, bet jeigu jis 
rimtai ir su tam tikrais priro
dymais ištartas, gali būti tik 
Lietuvos vyriausybės veikina- 
mas. Tokia teisė šiandien pri
klauso visiems piliečiams Lie
tuvoje, ir paveidžiui kiekvie
nam valsčiui yra duota teisė 
daryti savo nusprendimus ir 
reikalavimus delei visų valsty
bės reikalų. Ši teisė be abejo
nės priklauso ir visiems lietu
viams, svetur gyvenantiems. 
Iš tos teisės turėtų naudotis ir 
visos Lietuvių Amerikoje or
ganizacijos. Paskutiniu laiku 
dažnai randama laikraščiuose 
žinios, kur nupeikama ben
drais daviniais Lietuvos vy
riausybės vidaus ir Užsienių 
politika ir darbai. Rašytojai 
panašių straipsnių ar laiškų 
paprastai užbaigia rašydami, 
jog tokiai vyriausybei neverta 
skolinti pinigų neverta ėsą 
remti paskolą, arba, kad tokia 
vyriausybė blogesnė net už ru
sų ar kitas vyriausybes. Išva
dos visai neteisingos. Jeigu 
vyriausybės darbai yra nege
ri, tai reikia, kad jie būtų ki
taip atliekami, arba kad bū
tų kita vyriausybė. Rimta kri
tika yra reikalinga, ir kiek 
mums žinoma, Lietuvos Misi
ja noriai apsiima persiųsti 
Lietuvon ir kur reikia įteikti 
visus nutarimus, kurie rimtai 
nušviečia vieną, ar kitą politi
ką ir visuomenės darbą. Tokie 
nutarimai gali padėti suprasti 
dabarties darbus ir pagelbėti 
juos geriau atlikti, ypač jei
gu šie nutarimai būtų daromi 
organizuotų grupių.

Duoodami nurodymus, kas ir 
kaip reikia valstybėje daryti, 
šios grupės turės giliau ap
svarstyti ir apvertinti pačius 
darbus ir reikia spėti, jog vei
kiau prieis prie išvados, jog 
šiuo laiku daromoji Lietuvos 
valstybės paskola yra jau bū
tinai reikalinga ir remtina, o 
jeigu jau prie tokios išvados 
neprieitų, tai turėtų nurodyti 
kelius, kur ir kaip tos reika
lingos valstybės darbams lėšos 
vra galima gauti. Tai-gi, kas 
nori ir gali, testoja prie 
tos kritikos, prie darbo, 
sai galės būti ir Lietuvai 
dingu.

II. Apie Pinigus.
Sujudo, sukruto žmonės sa

vo giminėms ir šiaip nuo karo 
nukentėjusiems pinigus siųsti. 
Dabar tik ir tegauni tik vien 
klausimus apie Lietuvos pini
gus. Tai-gi paaiškiname.

Lietuvoje šiandien visur var-

yra tas vardo piliečio, pas ku
rį yra užgesus ugnis prie ge
resnės laimingesnės ateities, O 
ir nepiliečio, darbas yra tų ug
nį tarp savųjų gesinti—tai tu
rėtų būti tik kitų darbas. Te- 
dega meilė jūsų širdyse. "

Lietuvos Misijos
Informacijos Biuras.

VYRIAUSIAS KATALIKŲ 
KOMITETAS.
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rim- 
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L Šimutis,
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

LD.S. CENTRO VALDYBOS
ANTRAŠAL

Dvasiškas Vadovas —
Kun. F. Kemėšis, 

381 Westui inster 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 Columbia Road, 
So. Boston, Mass.

B. Morkaitė, 
145 Main St.,

Athol, Mass.
J. M. Bakšys — 

St. Bemard’s Seminary. 
Rocliester, 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, Mięh. 

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

So. Boston, Mass.
Pranas Gudas,

244 W. Broadvav, 
So. Boston, Mass.

Pranas Virak’s,
244 W. Broadvay, 

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

41 Providence St., 
, Worcester, Mass.

A. L. PILNŲJŲ BLAIVININ
KŲ SUSIVIENIJIMO 

VALDYBOS ADRESAI.
Dvasiškas Vadovas — 

Kun. J, J. Jakaitis, 
41 Providence St., 

Worcester, Mass.
Pirmininką.^ —

Kun. P. Juškaitis, 
40 York St., 

Cambridge, Mass.
Raštininkas —

V. Bacevičius, 
St. Laurent College, 

Montreal, Canada. 
Iždininkė —

V. Shea, 21 Acton St., 
Worcester, Mass.

Kasos Globėjai — 
V. Damašas ir J. Bakšys.

FEDERACIJOS TARYBOS
IR AM. LIET. R. K. FE

DERACIJOS VALDY
BOS ANTRAŠAI.

Kun. Pr. Bučys, prez.,
2634 W. 67-th St., 

Chicago, III.
Kun. J. J. Jakaitis, vice-prez.

41 Providence St., 
Worcester, Mass.

Jonas E. Karosas, sekr.,
381 AVestminster Avė., 

Detroit, Mich.
K. J. Krušinskas, iždininkas,

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Iždo globėjai:
Kun. M. Pankus,

443 Park Avė., 
Bridgeport, Conn.
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Žvejoti ore, medžioti ju
re j e.

♦ * *

Rūpestingas mažmožiuose, 
neatsargus dideliuose daly
kuose.

AR SKAITOTE “MOKSLEIVĮ”?
Galima gaut pas:

KUN. JULIŲ ČAPLIKĄ, 
41 PROVIDENCE ST.

WORCESTER, MASS.
•}

Arba pas: ♦♦♦
KUN. P. JUŠKAITĮ, Y

40 YORK STREET, X
CAMBRIDGE, MASb^ 

Kaina metams Amrrikoje $1.50; Lietuvoje—2.25. V

AR JAU GAVAI GRAŽIAUSI PASAULYJE 
KALENDORlįĮ?

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

Visi S. L. R. K. A. nariai ir “Garso” skai
tytojai tų kalendorių gavo dovanai. Jei Tams
ta dar jo negavai, įsirašyk tuoj aus į Susi v. L. 
R. K. A. arba lik “Garso” skaitytoju, o ta pui
kų kalendorių gausi dovanai. S. L. R. K. A. 
nariams kalendoriai išduodama tiktai per kuo
pų raštininkus.

S. L. R. K. A. kupos visose lietuvių kolo
nijose Amerikoje. Klausk informacijų apie ka- 
leųdoriaus gavimų ir įsirašymų vietinės kuopos 
raštininko. Jei ten nėra S. L. R. K. A. kuo
pos, klausk informacijų adresuojant:

S. L. R. K. A. CENTRO RAŠTINĖ,
458 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

•!

“DARBININKĄ” pavieniais nu
meriais galite gauti pas įgaliotinį

VLADA J A K A
Taip-gi pas jį galite užsirašyti 

ir atnaujinti laikraštį “Darbinin
ką,” nusipirkti įvairių dvasiškų 
ir svietiškų knygų, įduoti visokius 
spaudos darbus ir t.t.
37 Jefferson St., Cambridge, Mass

I

-k * * -k * -*
Nuga-Tone

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

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

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistas dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nura-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau
nėsi visai nauju žmogui Devynes ii dešimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketėjhnas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimą* nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegoe, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo. 9

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stovioje pilvą, jaknas, inkitus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo eirkulavimo. Nuga-Tone yra labai_ . . __ • -i * T i T -t 11 urvuus, Birum srauju cirRUiavirau. nuxa-iuut yri muai ■auksinas yra tas patsai. Mar-. dirbti, kaip dirbus. Ir kalba protina*jrydym** nuo nu.iipnetu tr.bęino »un»ikinimo // 

, _ • -v v x _* _•  . • 1 -i • • -I -i • 1 - kn’*?- Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš ažtoniu brangiu. ,Z

arba skatikų. Tos vokiškos tų papirktas kokio biznierio,
kė ussideda iš šimto pfenigų taip daug kas, tarsi kitsai bū-

kad net darbininkai svetur ne
keliautų, nes tuomet jog jie y- 
ra čionai preisui, kiti bolševi- 
kais prisimetę taip šneka. 

Ne, vyrai, negesinkite ug
nies. Jeigu Lietuvoje yra kas 
bloga, tai bus galima pataisy 

čių valdžia, išleisdama ant ti tame yra šventa pareiga 
rinkos ost-markes pasižadėjo kiekvieno jos piliečio. Jeigu 
jas visados keisti ant savo šiandien valdžia kam netinka, 
markių. Be šių ost-markių y- ji bus galima permainyti, jei- 
ra vokiečių išleistos ir ost-rub-, gu kas nuo jos kenčia, tai te
bus, kursai lygus yra dviem; gul pasirūpina, kad tų kančiv 
markėm arKa dviem auksinam, nebūtų. Tame juk pačių pilie 
Visi pinigai yra popieriniai ir J--- J—- ---
net yra 20 kapeikų arba ketu- ko prie nieko gc 
rias-dešimts skatikų popieri-, me, o skursime taip, kaip ir 
nių. Mažesni pinigai, kaip vie- ikišiol esame skurdę. Nevertas Minta*

markės (lietuviškai auksinai) 
yra dviejų rūšių: vienos yra 
išleistos apyvartoj tik Lietuvo
je, jos vadinamos ost-markės, 
o kitos jau senai vartojamos 
Vokietijoj. Abiejų tų markių 
kaina yra ta pati, nes Vokie-
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Pasekme po 21 diena 
arba grąžiname jums 
pinigus.

r

sveikatą doadaniia sudėtiniu vaistą, rekomenduota ir naraodytu 
per irarsinfras Gydytojus. Yra jie ypatingai maistinei i Geleže ir Cfl 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu. ijJ

Natra-Tone priduoda vyrybą jaknoms, pastiprin trrobus teip. 
jotr je tuitinaae resrulariikai. Attraivin inkitus. iivara laukui 
nuodinies atmatas. Niera Jautriau* irazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nutra-Tone duos Jums stebukline* 
apetitą, ziar* aruomulavim*. tvirtus nervus ir kieta pastiprinta miesa- 
Vutra-Tone sustipria kraujo ir pacerins eirkulavimo jo. priduos raudo
numo veidui ir žibuma akiems 1 Nuya-Tone padara tvirtus, rustus 
vyru* ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nura-Tone netalpin savyj jokiu misdamu ar 
daromu paproty vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonj ir vartuoti kalėm* be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiem* 
sava pretelem*.

MUSŲ ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nnga-Tone yra $1.25 už 
bonkutę. Kožna bonkutė talpina devynios dešimtis (90) piUulą. arija vieno 
mėnesio gydymą. Galite pirkti šešias bonkūtes, arba šešios mėnesius gydy
mo už šešios ($6.00) dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimts (20) dienų ir 
jeigu ne busi užganėdintas pasekmių, sugrąžink bonkutę ir pilsus. o mes 
urnai sugrąžinsime jūsų pinigus. Negalite prapuldyti vieną centą. Mes ima
me riziką.

PRISIŲSK SAVA PASTEL1AVIMO ANT TUO KUPONĄ
NationaJ Laboratory, L. 22—587 Sooth Dearborn St., Chicago, DL

Gerbiamieji: Meta čionai* 8...................... ir meldžiu prisiųsti man........................ bonk^
Nuga-Tone.

čių darbas. Nedarydami nie i 
o neprieisi I •

Gatvi ir

Valstija

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 YRA?
Joje rasi aprašymą atsitikimų iš senovės laikų prieš V. Jė

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

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.

Pasiskubinkite su užsakymu, nes tokios knygos greit par
siduoda ir gali jų netekti. Pinigus siųskite “money order’iu” 

arba registruotame laiške šiuo adresu:

“DARBININKAS,”
242-244 W. Broadway, So. Boston, 27, Mass.

GALI NUVAŽIUOTI Į EUROPĄ, BET EUROPOS NE
GALI ČIA ATSIVEŽTI, 0 GALI MATYTI VISĄ 

EUROPINĘ KARE TIK UŽ $3.85.
Karė pasibaigė. Ar nori matyti bai
sius mušius, Francijos, 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? Salių, 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 j 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. Tai yra dar naujas išradimas ir naudingas 
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.,
1005 MILAIVAUKEE AVĖ., I»EI*T. 115..

prisiiisk mums

kitus prisiusi

kiek- 
užsa-

kada

CHICAGO, ILL.

uf?Ėmęs ir kalbėk”
NAUJAS JUOKAUNAS 

DEKLEMATORIUS.
Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome. 

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

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Amerikos Lietuviams!
Lietuvos Atstatymo Bendrove 

Pasiūlo ant Pardavimo 

5000 serų 
Lietuvos Prekybos ir Pramones Banko

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas Kaune yra vienintelis Lietuvių 
Bankas sutvertas pramonės ir prekybos tikslams.
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) Kopenhagene—PrivatBank;
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.

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

hBH raBnEfueitfi
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Gttrkliantškis.
PAVASARIS.

Pavasaris eina, sužaliuos jau pievos, 
Sužaliuos būreliai jaunučių miške; 
Pražys ankstyvoji, kvepiančioji jieva, 
Pražys ir gėlelės mėlynos lauke.

Gėrėsis ant kluono geltonos purėnos 
Ir jauni ištolo ant dirvos rugiai.— 
Viena vejas antrą vis gražesnės dienos,— 
Kaitina saulutė iš aukšto smagiai.

— Taip tėvynėj ’ yra, ten gyventi gera, 
Tenai taip žaliuoja ir žydi laukai.
Be jos čionai žūsta ir vaitoja siela— 
Apgailim tėvynę ištremti vaikai.—

O kad-gi greičiausiai tektų vėl regėti 
Sodybas sodiečių, darželius gėlių, 
Kur žydi jurginai sesučiij auklėti, 
Aplinkui apsiausti vainikais rūtų.

Kur šiandien pavėsyj lekioja bitutės, 
Nes jas taip vilioja obelių žiedai;
O liepos viršūnėj’ dejuoja gegutė,— 
Kokie tai malonūs ir graudūs balsai!..

Ar greitai laiminga išauš toji diena, 
Kuomet mes keliausme, kur yr ’ vakarai ? 
Susėdę vagone mes į kuopą vieną 
Lietuvišką dainą dainuosim karštai.

"■■r'<•; DARBININKAS

KNYGOS LAIKRAŠČIAI Iš HE
TUVOS.

Žemiau

Ir daina mūs liesis per atvirus langus, 
Pakeliui berželiai viršūnėms linguos.
Lėksim širdžia, lėksim, kur kampelis brangus, 
Jo ilgėsiu vienu tik siela kvėpuos.

— Tik tuomet nurimsi išilgusi siela, 
Kuomet vėl iš naujo paregės akįs: 
Laukus mūs tėvynės ir Nemuną mielą 
Ir rūtų darželį žydintį išvys.

Kuomet už tiek laiko ant gimtinės žemės 
Basa mano pėda velei atsistos,— 
Nušvis mano veidas, tiek laiko aptemęs 
Ir dvasia tėvynės krūtinė kvėpuos.

Braidysiu po pievas, tarp žiedų daugybės, 
Išvien su lakštute dainuosiu skardžiai 
O siela gėrėsis žiedeliais gyvybės; 
Svajonių audimai vaidinsis saldžiai...

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- 
s

voje laikraščiais ir knygomis. Tenekenčia dvasinio bado jūsiš
kiai Lietuvoje.

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

a

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 Lietuvą 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 “Darbininko” nu
merius, jei nekraujate į kompletą būtinai siųskite į Lietuvą sa
viškiams.

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

Naujos Gadynės Prieaušryje. Parašė Uosis, 
sias, rimčiausias ir naujausias darbininkų 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. Jei 
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 Katalikų Bažnyčia priešinga apšvie- 
tai ir mokslui ? Ar ji persekiojo mokslo vyrus ? Šie ir daug ki
tų indomių klausimų šioje knygelėje atsakyti ir faktais parem
ti. Pusi. 28, kaina................................................................10c.

Eilės — Pr. Vaičaičio. Vaičaitis yra vienas žy
miausių lietuvių poetas. Jo eilių knyga privalo būt kiekvieno 
lietuvio stuboje. Pusi. 157, kaina.......................................75c.

Žydas Lietuvoje. Žydai yra didžiausias svetimas gaivalas 
Lietuvoje. Žydų klausimas Lietuvoje yra svarbus. Kiekvie
nas lietuvis turi su tuo klausimu susipažinti. 0 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 Katalikų 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
lapių 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 nebūtų 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 japonų kalbą Apysaka iš 
Išganyto jaus 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 gauna
mos “Darbininko” knygyne.

Geriau-

Vis daugiau gauname laik
raščių iš Lietuvos. Netrukus 
vilimės jų ateidinės po dau
giau. Kas tų laikraščių iš Lie
tuvos nori, tai lai atsiunčia 
$1.00, o gaus 12 ar daugiau 
ekz. įvairių laikraščių.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO i

“Darbininko” Knygyne ga
lima gauti knygų dvasiško ir 
svietiško turinio. Taip-gi tu
rime popiero ir konvertų laiš
kams rašyti. Mes patarnauja
me persiuntime į Lietuvą

Prie “Darbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvą ir į ki
tas šalis.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

■
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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 ‘ ‘ Darbinin
ką

r

Įp

“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: utaminkais, 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:

*

$4.00
$2.25
.5.00

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

U ta ant $50.000 kapitalo
V

l

P. MULEVIČIUS U
* v <
458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y.

SO. BOSTON, MASS.

4
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TAUTOS FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

AR SKAITAI LAIKRAŠTĮ 

“DARBO VALANDAS?”

KRIAUČIŲ ATYDAI |
Sutverta ir inkorporuo- AKA AAA 1__ *'•

Rūbsiuvių Bendrovė.
Visi kriaučiai ir dirbtu

vių vedėjai malonėkite at
sišaukti kad, išvien ben
dromis spėkomis sukėlus 
kapitalą ir protiškas jie- 
gas uždėjimui dirbtuvių 
čionai ir Lietuvoje.

Rašykit:—
H n 
u
i Į AMERICAN EAGLE R. 
i» MFG. CO. INC.
« 454 Broadway,
« So. Boston, Mass.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

AL. POŽELLO GO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, šarpas, ženkle
lius, ir tt

1908 W. Division 8tr„ 
Chicago, UI.

IOESOS

Lmil^lAKK'CAlllANCEof
TURTAS VIRŠ $125,000.00

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS-

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00
savaitėje. !

 POMIRTINĖS:
$150 00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00.
8

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. B. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

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

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. Lešuoja tik $4.50 metams, $3.25 pu
sei mecų.

Pinigus siųskit money orderiais arba če
kiam.

REIKALINGI AGENTAI.
Rašydami visuomet adresuokite

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

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.
B. V. Vaišnoras, kasierius, 

1514 Carson St 
Pittsburgh, Pa.

456 Grand St, 
Brooklyn, N. Y.

Kun. F. Kemėšis, kasos globėjas, 
381 We«tmin8ter Avė., 

Detroit, Mich.
J. Grajauskas, kasos globėjas, 

2016 Sarah St.,
Pittsburgh, Pa.

i
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“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.

• j



8 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.

vienas 
reikale

ba jei moteris ir vaikai Lie
tuvoje. Vedusieji turi mo
kėti “income tas” uždir
bantieji per $2.000. Tą pri
valo padaryti iki kovo 15.

Manantieji važiuoti į Lie
tuvą privalo taksas užsimo
kėti kogreičiausia. Jei to 
nepadarys iki kovo 15 d. tai 
kada priseis išvažiuoti, rei
kės užsimokėti $10 bausmės 
ir 25 nuoš. daugiau ant pri
gulimų. taksų.

Adv. F. J. Kalinauskas.

L. D. S. 1-os KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

LDS. 1 kp. susirinkimas bu
vo 29 d. vasario, Bažnytinėj 
salėj. Narių susirinkiman ne
daug atsilankė, bet susirinki
mas buvo rimtas ir gyvas. 
Perskaitytas protokolas iš 
praeito susirinkimo, kuris bu
vo priimtas.

Skaityta 2 laišku: 
nuo L. D. S. centro,
pirkimo namo bonų. Laiškas 
priimtas ir nutarta pirkti bonų 
už $200.00, kaip tik bus ižde 
pinigų. Taip-gi ir atskiri na
riai prižadėjo pagal išgalę 
pirkti namo bonus. Antras 
laiškas buvo skaitytas nuo L. 
R. Kr. skyriaus reikale Lietu
vos kareiivams nupirkti ir pa
siųsti dovanų. Laiškas priim
tas ir suteikta balsas O. Jan- 
kienei, kuri aiškino reikalin
gumą prie to prisidėti. Kuopa 
iš kasos paskyrė $5.00. taip-gi 
žadėjo prisidėti ir pavieniai 
nariai.

Išduota raportai iš buvusio 
L. D. S. Naujosios Anglijos su
važiavimo Cambridge, Mass. 
22 d. vaasrio. Buvo išrinkta 
net 12 delegatų, bet raportus 
išdavė vos du delegatai. Iš J. 
Glineckio raporto paaiškėjo, 
kad apskritis nutarė surengti 
ateinančią vasarą išvažiavimą, 
o iš M. Kilmoniutė: “Buvo 
nemažai narių ir visi buvo lin
ksmi.”

Taip-gi buvo išduotas ra
portas iš buvusio susirinkimo 
“Katalikų Vienybės”. Buvo 
rinkti 2 delegatai: J. Petraus
kas ir J. Glineckis, kuris buvo 
vienbalsiai priimtas. J. Pet
rauskas teisinosi tuom, būk 
jis nežinojęs, kad jį išrinko, 
tad nei raporto neišdavė. 
Nariai pageidavo, kad jie ir 
ant toliau pasiliktų komitete.

Išduota atskaita iš buvusio 
L. D. S. 1 kp. vakaro, kurį bu
vo 22 d. vasario. Liko pelno 
$25.00, kuriuos paskyrė dėl; 
parapijos.

Dainų Mylėtojas.

Nuo persivalgymo dau
giau žmonių žūva, negu nuo 
bado.

Finansų Raštininkas—
Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St, 
' Dorchester, Mass. 

Kasierius—
Andriejus Zalieckas,

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

Maršalkar—
Antanas Gruodis, .

550 Medford St., 
Charlestovm, 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.

Paieškau savo švogerio Roko 
Alinsko, paeina iš Kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Gruzdžių parapi
jos, ‘ Dimšių kaimo. Pirmiau gy- 
yeno Lewiston, Me. 1914 m. apsi
vedė su mano sesere, ją paleidęs 
į Lietuvą pats išvažiavo į Bostoną 
ir dabar apie jį nieko nežinau. Aš 
turiu svarbių reikalų su juomi su
sižinoti ir gavau nuo jo pačios 
laišką iš Lietuvos. Jis pats ar kas 
kitas apie jį žinote meldžiu man 
pranešti už ką aš .labai busiu dė
kinga. Mano adresas: 
Miss. Marcelle Barnotaitč,

78 Oak St.,
Lewiston, Me.

Paieškau savo pusbrolių Petro *. 
ir Juozo Slegaus. Turiu svarbų 
reikalą. Pirmiau gyveno 1'414 
Church Avė., Scranton. Pa. Da
bar nežinau kur. Malonėkit atsi
šaukti.
Vincas Valatka,

853 E. 5-th St.,'
So. Boston, Mass.

Paieškai/ savo dėdės Juozapo 
Stepaičio, Jurbarko miesto, Kau
no rėd. Pirmiau gyveno Chica- 
goj o dabar nežinau kur. Gavau 
nuo jo tėvų laišką ir nuo jo sesers 
iš Tauragės. Jis pats ar kas ži
note apie jį prašau pranešti šiuo 
adresu:

J. Endrukaitis,
24 Marchand Avė., 

Motreal Canada.

PAIEŠKOJIMAI IR

Paieškau pusbrolio Kazimiero, 
Jono ir Petro Bankų, Kauno rėd., 
Šiaulių apskričio, Dvarcių. Pir- 
miaus gyveno Mahanoy City, Pa. 
Kas apie juos žinot malonėkite 
pranešti arba * patįs atsišaukite 
Veronika Gazelacate, po vyru: 
V. Poškienė,

676 N. Riverside St., 
Waterbury, Conn.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumą 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą.

The Western Chemical Co., 
Box J., Berea, Ohio.
I i^^^ Telephone sTb. 1429T,

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 Rašt. —

J. Stukas, 
542 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis,
140 Bowen St.

So. Boston,
Kasierius —

S. Gižius,
377 Broadvvay, 

So. Boston, 
Maršalka —

F. Lukoševičius,
405 7-th St.,

So. Boston,

REIKALAVIMAI.
Ar nori uždirbti $25 ir $50 į 

sąvaitę visai lengvai ir nenustoda
mas savo kasdieninio darbo. Jei 
turi daug draugų arba jei nori ga
li gauti pilno laiko darbą, nerei
kia nei jokio mokslo. Rašyk šian
dien dėl tolimesnių 'Informacijų 
pas F. G. Kateivą, 203 Moore St. 
Philadelphia, Pa.

Mass.

Mass.

Mass.
Susirinkimai būna pirmą ne- 

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

Paieškau savo brolių Jurgio, 
Alizo ir Kastulio Pivoriūnų, pir
miau gyveno Boston, Mass.

Dabar nežinau kur gyvena, 
nes nuo pradžios karės nieko ne
girdžiu. Pradžioj karės paėmė 
mane į kariuomenę, du kartu bu
vau sužeistas, metai atgal pasi- 
liuosavau iš kariuomenės ir labai 
vargstu. Kas apie juos žinot arba 
jie patys meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Kauno Rėdyba, Šiaulių miestas, 
Ilgoji gatvė No. 95,

Jurgis Pivoriūnas.

IŠ PILN. BLAIV. 49 KP. 
VEIKIMO.

Vasario 15 d. laikė ussirin- 
kimą PI. Blaiv. 49 kp.

Šiame susirinkime užėmė- 
vietas naujoji valdyba: pirm. 
— D. Antanavičius, pagelb. — 
p-lė M. Sakalauskaitė, prot. 
rašt. — p-lė K. Kaulinskaitė, 
fin. rašt. — p-ni V. Grinkienė, 
ižd. — p-lė K. Petraičiutė, ižd. 
glob. — P. Špokas ir V. V.

Teatrališka komisija palikta 
ta pati. a

Naujoji valdyba užėmus vie
tą pasižadėjo pagal savo išga
lę kiekvienas darbuotis.

Buvo pageidauta narių, kad 
veikalas “Žydų Karalius,” 
kurį pradėjo mokintis kartu 
su L. D. S. 1 kp. būtų atvai
dintas ne vėliaus 20 d. kovo. 
Tam darbui 94 kp. išrinko P. 
Grinkevičių.

Nutarta surengti prakalbas 
gavėnios laike; jei nebus ga
lima nedėldienį, tai šiaip kokį 
vakarą. Tas pavesta valdy
bai.

Nutarta tuoj po Velykų pa
imti Bažnytinę salę ir-sureng
ti teatrą, kuris jau pradėtas 
mokintis: “Pono Felikso At
silankymas” ir “Žilė galvon, 
velnias uodegon.” Paimti sa
lę išrinktas P. Grinkevičius.

Plačiai apkalbėta apie kata
likiškos spaudos platinimą po 
Bostoną ir apielinkes.

Dainų Mylėtojas.

I

SUSIRINKIMAS.
S. L. R. K. A. 21 kuopos su

sirinkimas bus 7 d. kovo Baž
nytinėj salėj, tuojaus po su
mai. Tai gi visi nariai ir na
rės malonėkit atsilankyti, nes 
yra daug svarbių dalykų. Ne
pamirškit atsivesti naujų na
rių.

Blužienė, 21^ kr. rašt.

SVARBUS PRANEŠI
MAS.

Visi kurie tik uždirba per 
31.000 metuose tuoj privalo 
užsimokėti “income tax” 
už 1919 m. jei nevedęs, ar-

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

Parsiduoda namas Rosbury, 
Mass. netoli Jamaica Plain čeve- 
rykų dirbtuvės , dvi minutos eit 
ligi gatvekarių. Vieta dėl automo- 
biliaus, namas yra dėl šešių šei
mynų, užpakaliniai pijazai, toi- 
letai, maudynes, skalbyklos, ge- 
siniai pečiai, visas vidus maliavo- 
tas. Priežastis pardavimo. Savi
ninkas turi greitai išvažiuot į kitas 
valstijas, nėra kam prižiūrėt, už 
tai greitai turi būt parduotas. Pre
kė tiktai $6700.00, įmokėti $700. 
Likusi suma pasilieka ant lengvų 
išmokėjimų ir už mažą nuošimtį. 
Norėdami matyt atsišaukit į 
John Shemkus Siute 6

1 Highland Terrace, 
Roxbury, Mass.

DIDEL S

PRAKALBOS!
Draugystes Sadziausios Širdies V. Jėzaus

Nedėlioję, Kovo 7 d., 1920
POBAžNYTINEJES vetaineje,

Fifth Sreet, So. Boston, Mass.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Tad nuoširdžiai prašom visus atsilankyti, nes bus 
garsūs kalbėtojai: išgirsite daug ką naujo ir bus numa
žintas įstojimas į draugiją. Tatai vertėtų kiekvienam lie
tuviui katalikui prigulėti prie šios prakilnios Draugijos.

Visi South Bostono ir apielinkių lietuviai kviečiami 
į šias prakalbas, o taip-gi prašomi palikti nariai S. Š. V. 
Jėzaus Dr-jos.

Kviečia RENGĖJŲ KOMITETAS.

SIUNČIANT PINIGUS Į LIETUVĄ
siųskime visus, nes didesnė pusė siunčiamų pinigų lieka 
žydams.

Mano kursas su
500

1000
3000
5000

10,000
20,000

nusiuntimu:
$
$ 
$ 
$
$ 140.00
$ 280.00

Pinigus prisiąskite per pačto money orderį ir adresą 
to, kuris turi gauti pinigus Lietuvoje. Jūsų pinigai bus 
išsiųsti be užvilkimo‘ir Jus gausite kvitas nuo priimtų 
pinigų.

auksinų 
auksinų 
auksiųų 
auksinų 
auksinų 
auksinų

7.50
14.50
42.50
70.50

P. MIKOLAINIS, k.
1304 Sutter Avė., Brooklyn, New York.

♦♦♦

TX

X

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 akrų 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 teka 
per pat vidurį farmos su dau
gybe žuvų. Parduoda visai 
nebrangiai arba galima išmai
nyti ant namų arba mažesnės 
’armukčs. '

BIZNIS.
Čeverykų, drabužių ir namų 

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

Paieško gero vargoninko. Pa
geidaujama, kad būt nevedias ir 
mokantį vesti chorą. Gera alga. 
Malonėkit atsišaukti šiuo antrašu:

Kun. L. S. Brigmanas,
S. S. Peter & Paul’s Crurch 

Westville, III.

Motiejus, Vincas ir Jieva Gir- 
niai prašomi atsiliepti, šakališkių 
kaimo, Igliaukos parap., Mari
jampolės apskr. Brolis Juozas.

Antrašas:
Kaunas, Elektro-Technikos batai., 

Karininkui Petrušauskui,
(dėl Girniaus) 

LITHUANIA.

Motiejus Mickevičius, kaimo 
Gimunų, Prienų par. Marijampo
lės apskr. prašomas atsiliepti. Bro
lis Pranas. Antrašas:
LITHUANIA-Kaunas

Elektro-Technikos batalijonas 
Karininkui Petrušauskui 
(dėl Mickevičiaus)

TEINGIAUSIA ( 
IR GERIAUSIA į

LIETUVIŠKA (

AP T IE K A J
Sutaisau receptus su didžiau- ( 

šia atida, nežiūrint, ar tie re- J 
ceptai Lietuvos ar Amerikos da- 
ktarų. Tai vienatinė lietuviška J

NAMUKAS.
3 kambarių ir 30 lotų že- 
Lietuvių apgyventoje 
netoli nuo dirbtuvių, 

būtinai parduotas,

vie-
Tu-
nes

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. jmokėji- 
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 AGENGY, 
315 Broadvvay, S. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605.

iį
, * xai vmuuLiuc ■mt.uvis.&a
C aptieka Bostone ir Massachu- tk 
ii setts valstijoj. Gyduolių galit k 
Igaut, kokios tik pasaulyj yra f? 

vartojamos. Galit reikalaut per 7b 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą. 4

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. S. Boston 21014 ir 21013 |

f

UŽSIRAŠYK 
LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ 

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 metų $5.00, 
1 mėnesiui $1.00.

Prenumeratas siųskite:
, -9 *

Lithuanian Sales 
Corporation,

414 Broadway, 
Boston 27, Mass.

I

<<

Paieškau Jurgio Rutkasio, 
Kauno rėd. Telšių apskr. Pamar- 
kis sodo. Meldžiu jo paties arba 
kitų pranešti kur jis gyvena. Ga
vau laišką iš Lietuvos nuo jo gi
minės, nori žinoti. Taipgi paieš
kau giminių ir pažįstamų. Mel
džiu atsišaukti šiuom antrašu: 
Domicėlė Bekežaitę (Knistautienė 

33 Rawson St.
. Dorchester, Mass.

Paieškau Stanislovo ir Onos 
Dereškevičių. Suvalkų rėd., Viša
kio Rudos parap., Dombrovinos 
sodžiaus. Žinančių meldžiu pra
nešti arba patys atsišaukite, nes 
gavau laišką nuo jūsų sesers Ale
nos iš Lietuvos. Jį nori sužinoti 
apie jus.
John Puskunigis,

Genėral Delivery,
Cleveland, Ohio.

Paieškau pusbrolių Jono, Liu
dviko ir puseserės Magdelenos 
Verbilų, Suvalkų rėd., Vilkaviš
kio apskr. Pirmiau gyveno visi 
apie Brooklvn, N. Y. Dabar neži
nau kur. Norėčia susižinoti. Ra
šykite patys arba kas apie juos 
žinote malonėkit pranešti šiuo ad
resu:

F. Verbila,
134 Church St.

Parkesbury, Penn.

DR. J. C. LANDŽIUS i
SEYMOUR

;; Gydytojas ir Chirurgas
] • 489 Broadway, S. Boston, Mass.; 
d OFISO 9-10 iš ryto, ] 
| VALANDOS: įf

I

Paieškau brolio Franicškaus 
Mockaus, paeina iš Janavos apsk. 
Skarulių parap., Sabininkų kai
mo. Pirmiau gyveno Waterbury, 
Conn. Turiu daug laiškų iš Lietu-I 
vos. Kas praneš apie tokį arba 
jis pats atsišauks skiriu $5.00 do
vanų. Mano adresas: 
Stanislovas Mockus,

1234 Lowell St., 
Lawrence, Mass.

Paieškau pusbrolio Juozapo Jo
ciaus. Kauno gub., Šiaulių apsk. 
Vaiguvos parapijos iš Zebenkių. 
Pirmiau dirbo miškuose, dabar 
nežinau kur. Aš gavau svarbų 
laišką iš Lietuvos nuo jo namiš
kių. Jo paties ar kas kitas mel
džiu man pranešti už ką busiu la
bai dėkinga. Mano adresas: 
Ona Milickaitė,

22 Tremont St.,
Norsvood, Mass.

Cambridge, Mass.Arti Kendall Sq.

i

Tai So Boaton 270
DR. JOHN MacDONNELL, N. D.

GaZtmo tusiialbfti ir litlitriitiai 
Ofiso valandos:

Ryt iia iki 9 vai.
Po pietų 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

DR. W. T. REILLY

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

Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

Valandos
; Nuo 9 vai. ryta
i iki 8 vai. vakare

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

AMERIGAN RUBBER

Egzaminacija DYKAI
i!------- ---------------------------------------------------
i!
i!

i!

I

I

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandoe:
Nuo S iki t po plot. Nuo 7 Iki 8 nkan 

S09W ROADWAYCor S T SO. BOSTON.
Tel 502 S. B. i

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadicay, So. Boston, Mass.
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St. '

TeL S. B. 1196-W. i|

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

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

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

Tel. S. B. 1771

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

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

į PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su. . . . . . geriausiais prietaisais, su nau.
jų išradimų.

*

_________

Į Visą darbą gvarantuojame

DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti Ir leisti pinigus aut visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite aš lšegzaminuoslu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu šuvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną syki. Aš vartoju santiptškus elektrlkos ir Medicinos Įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS 
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų

H
i!
i > prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jakuų ligoms ne- 
i Į žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu- 
i Į natizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
i | ikausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki- 
i | mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
i[ dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!
i Į Jeigu Ikišiol niekas negelbėjo, ateik
i i kai. Tamsta sutaupįsi laiką, pinigus ir
: į aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu.
■ [ riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi.
! ' dos plečiasi Ir niekados pačios nepranyksta
1 > valandos, nes gali būti pervėlu.

aš sutelksiu patarimus dy- 
panalkinai kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

bet vlsa- 
Nelnukite vienuoliktos

Egzaminavimai dykai 1

DAKTARAS MORONEY
678 WASBINGTON St, (arti Boylston St.) BOSTON. MASS.
Ofiso vaL: nuo 9 A. M. 1M 8 P. M. Nedėliotais nuo 1OA.1H2P.1L

Keli Phone Dickinson 30»5 M

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*;

Nuo 9 rito iki 5 po pieta
Vakaraus, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

N.ijsfamfa iki 4 nopttta.

JUS GALITE SULAIKYTI | 
PLAUKU SLINKIMĄ I

Dermafuga ralalka plinka alinki- 
■c*. prašalina pleiskanų, niežėjimą 
odoa galvos. angina plauko* priduoda Jjj 
m* Jems reikalinga maistą.

Dermafuga padaryt kad Justi plas- 
kai boa tankus i reta na ir įkaistu*. Ž

K1 > Oda Juaū galvoje bos <yra. pleia- * 
gfe kanci išnyk* ant visados ir plaukai S 
fįv nestinga daugiau*!

' Reikalaujant prisiusime Jum pai- 
SK ta suvis dykai išbandymui sampala. 1 
m Prisiuaklte 10 c. įtampomis persl-n [C 
Eji tinto IMu. gausi libandymai d eilute | 

Dermafuroa ir broiiura.
M ARGIL SPSCIALTIES CO. | 

(X BOX 87. PHILADELPMtA. PA ■-« 
rn (rM i ... ____ _ 1




