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NEBUS STREIKO.
I Kietujii anglių darbinin-
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$2.500 UŽ $5.00.

DIDŽIAUSIOS
PRAKALBOS.

NORI DEPORTUOTI.

■

LIETUVOS FINANSINES 
MISIJOS MARŠRUTAS 

RYTINĖJE PENN- 
S YLV ANŲOJE.

New Yorko valstijos Dar
bo Federacija gavus laišką 
nuo prez. Gomperso, kad iš-

nijos pranešė, jog jei ir ne
bus sudarytas naujas kon
traktas iki bal. 1 d., tai kom-

Darbo Departamentas iš- 
naujo pradėjo rūpintis pri-. 
rodyti, kad Martens, Rusi
jos bolševikų ambasadorius 
būtų deportuotas.

JU
NINKU SĄ-GOS.

BUS MOSI).

LEIS JAVŲ EURO
PON.

Delei Sutarties Su Sovietų 
Rusija.

Išviso ..............$2,772.28
Ant kovo 6 d. š. m. buvo 

paskelbta suma ... .5,981.86

Prieš pusmetį Anglijoj 
inėjo galėn įstatymas, prieš 
profiteering. Nežiūrint į tai 
pragyvenimas per tą laiką 
kilo ir tebkįla.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje. 

(Pasirašo) J. Vileišis, 
Generalis Lietuvos Atstovas.

KAS IR UŽ KIEK PIRKO 
L. D. S. NAMO BONŲ.

PASISTENGKIME PASKUTINĖSE DIENOSE IR NAMAS ATSA^^GOil-

■

J

• • •

Tai-gi, kam brangi L. D. S.
ir kas nori įdėti savo pinigus į' n^iiSf kArie^žiū-
^augią ir pelningą vietą, ide-, j_a(j butų nominuoja-
kite į L. D. S. Namo Bonus. — įr į§renkamį republiko- 
Bonai parsiduoda po $2o.-00. nai arba demokratai bį tik

Rengia L. Vyčią 17 kp. kovo buvę priimti iš bėdos, ne 
28 d., 1920 pobažnytinėj salėj ant gaunant geresnių. Mokyto- 

jų trūksta dėl to kad jų al
gos menkos.
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ORGANAS AMERIKOS 
R. K ŠV. 
DARBI-

“DARBININKAS’ 
eina utarninkais, ketvergais 

ir 8ubatomis 
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

VOL. V, No. 37 (667).

Vasario 17 dieną rytą per 
Latviją iš Kauno išvažiavo 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Misija į Sovietų Rusiją lietu
vių įkaitų ir belaisvių apsimai- 
nymo reikalais. Kaipo įkaitai 
pas bolševikus, tebėra Roba- 
čevskis, Karšaitis (?), adv. 
Dirmantas, Krenas (?) Mike- 
linskv, Lapinas, Paulinkaitis, 
Skripka, Daukša, Valentinev-

yra Rygoje. Jis pasilieka 
cliarge d’affaires vietoj d-ro 
Šliupo. Lenkų atstovu Rygo
je yra Niedzialkowskis.
Delei Santūrių su Lenkijos 

Okupacijos Valdž:ia.
Lenkų okupacija žmonėms 

virtusi nebepakenčiama. Plė
šimai ir žiaurumai pasiekė 
aukščiausį laipsnį. Bolševikai 
ir Vokiečiai dabar žmonėms 
atrodo angelais prieš lenką 
darbus. Tokių skundų į Lie- 

skis ir kiti asmens, kurie buvo tuvos V aidžią ateina iš visų 
sugauti iš Kolčako armijos. 
Šiai Misijai pavesta tęsti per
trauktas derybas delei apsi- 
mainymo pagal gruodžio mėn. 
sudarytosios tuo tikslu sutar
ties su Sovietų Rusijos atstovu 
Litvinovu Dorpate. Misija tu
ri uždavinį išrišti klausimą ir 
apie bendrą lietuvių tremtinių 
grąžinimą iš Rusijos. Tos spe- 
cialės Misijos pirmininku yra 
d-ras Jurgis Alekna ir nariai 
Ministerių Kabineto reikalų 
vedėjts Tadas Petkevičius ir 
adv. V. Burkevičius. Be to 
šiai Misijai pavesta yra kalbė
tis delei preliminarės sątaikos 
su Sovietų Rusija, o pačios 
sątaikos sudarymas, kaip gir
dėti, gali būti perkeltas Lon
donan ar Paryžiun.
Delei Lietuvos Nepriklauso

mybės Pripažinimo.
Klausimas apie Lietuvos ne

priklausomybės pripažinimą 
juo tolyn, juo eina geryn. Taip 
iš pasiuntinio Vokietijoj d-ro 
Puryckio gauta yra telegrama, 
kad Italija pripažinusi Lietu
vos nepriklausomybę ir Vasa
rio 23 dieną išvažiavęs jos į- 
galiotinis baronas Machioro 
Lietuvai ir Latvijai.

Apie tai, kad Italija būtų 
pripažinusi Lietuvą ir de jure 
nepriklausoma valstybe, pa
tvirtinančių žinių nėra. Ang
lijos vyriausybė yra pareišku
si, jog ji nedaranti didelio 
skirtumo tarp faktino ir juri- 

. dinio pripažinimo ir kad jeigu 
bus reikalinga, tai Lietuvos 

. Steigiamąjam Seimui susirin
kus ir nustačius savo valdžią, 
be abejonės bus suteiktas ir ju
ridinis Lietuvos pripažinimas. 
Lygiai tokį pat nusistatymą y- 
ra pareiškusi ir Šveicarija. 
Skandinavų Valstybių (Dani
jos, Švedijos ir Norvegijos) 
buvo’ nesenai Ministerių Pirmi
ninkų ir Užsienių Reikalų Mi
nisterių pasitarimas. Gauto
mis žiniomis tame pasitarime 
buvęs pakeltas ir Lietuvoj ju
ridinio pripažinimo klausimas 
ir būk išrištas yra mums prie
lankiai. Patsai aktas žadąs bū
ti paskelbtas už 3-4 savaičių. 
Olandų valdžios atstovas yra 
pranešęs mūsų ūaldžiai, kad į 
Lietuvą yra paskirta Olandų 
Valdžios Misija iš p. p. Vleas- 
sing, Lucardis ir Smit, kurie 
jau atkeliaują Lietuvon...........

Delei Santūrių su Latvija.
Latvijos atstovas yra pareiš

kęs. jog Latvija nėra padariu
si jokių su Lenkais sutarčių, 
išskyrus kariškąjį deki DjąH- 
sko paėmimo operaciją. Sen
tikiai tarp Lietuvo^ir Latvi
jos kas kart

Lenkų užimtosios Lietuvos. 
Lietuvos Atstovas Paryžiuje, 
p. Milošius, vasario 9 dieną į- 
teikė Alijantų Ambasadorių 
Konferencijai Paryžiuje deta- 
lingai išdėstytą notą (No. 174) 
apie lenkų okupaciją Lietuvo
je, prašydamas, kad tiek Ali
jantų prestižo, tiek bendros 
rytų kraštų situacijos atžvil
giu būtų įsakyta lenkų kariuo
menei tuojau pasitraukti iš 
pirmosios demarkacijos lini
jos, kaip ji buvo nustatyta 
1919 metais liepos mėn., tuo 
žygiu galutinai nesprendžiant 
sienų klausimo.

Yra gautos žinios, kad len
kai okupuotose vietose Suval
kijoj šaukia' naujokus gimu
sius 1896, 1897, 1898 ir 1899. 
m. (tarp 21 ir 24 metų). Su
valkų miesto piliečiai yra su
darę prašymą Ententei, kad 
Suvalkus priskirtų prie Lietu
vos. Lenkų okupacijos val
džia daro represijas ir kliudo 
tam^ žmonių nutarimui prieiti 
tinkamos situacijos.

Paskutiniu laiku aiškiai tė- 
myjama lenkų provokacijos 
akcija prieš Lietuvius: Len
kai sukoncentravo savo ka
riuomenę ir tai vienur kitur 
užpuola mūsų sargybą, tai ne
va pasitraukia, norėdami į- 
traukti lietuvius į mūšį. Lie
tuviai tuo tarpu provokuoti 
nesiduoda.

Lietuvos Atstovybė 
Amerikoje.

(Pasirašo) J. Vileišis 
Generalis Lietuvos Atstovas.

JO MALONYBE
ŽEMAIČIU VYSKUPAS PR. KAREVIČIUS, 

f Naujausia garbingo ganytojo fotografija, atsiųsta L. 
D. S. dvasios vadovui gerb. kun. F. Kemešiui, Detroito 
lietuvių klebonui)

VYSKUPO LAIŠKAS. Į
Gerbiamas Kun. Redaktoriau:

Karts nuo karto apturi u aš ir sekretorius kurijos 
kanaun. Šaulys egz. “Darbininko”. Spė^yu, kad tai 
Tamsta mums jį siuntinė ji. Nuoširdžiai turiu ačiū už 
tai. Negalėdamas Tamstai kuomi atsidėkoti, siunčiu 
čionai savo paskutiniausią f otograf ijėlę. ?

Kun. Laukaičiui meldžiu, išreikšti ačtūAee laiškų, ge
rus palinkėjimus švenčių ir pažadėjimą išsiųsti aukų 
Lietuvos pakraščiams šviesti. Jas dalys tam sudarytas 
komitetas iš ištikimų asmenų visų Lietuvos vyskupijų.

Biriku su pagarba ir palink, viso labo
t Vysk. PRAN. KAREVIČIUS.

P. S. Vakar 11 sausio, susirinkus didžiam būriui 
lietuvių inteligentų, tarp kurių buvo ir pp. ministerių, 
su didžiu pasigerėjimu klausėme p. Dr. Bielskio prane
šimo apie Amerikos lietuvių darbus — pastangas delei 
Lietuvos-Tėvynės.

Dedliam, Mass. — Vienos 
krautuvės klerką buvo darb
davio įskųstas pavogime $5. 
Įtartasis buvo suareštuotas. 
Teisėjas pareikalavo kauci
jos $2.500. Klerką neturėjo 
kas tiek užstatytų ir iki teis
mo turės sėdėti kalėjime.

VOKIETIJOJ.
Sulig naujausių žinių Bėr

imo vieną pusę laiko sparta- 
kiniai, o antrą Eberto val
džia. Upė Spree, tekanti 
per miestą yra rubežium.

Amerikonams Berline pa
sakyta, jog jiems būti pavo
jinga. Tai Maj;-Gen. Allen, 
vadas Amerikos kariuome
nės ant Reino pasiuntė spe- 
cijalį traukinį paimti iš 
Berlino amerikonus, kurių 
yra apie 250.

I
Petronėlė Liutkienė,

Nashua, N. H.............900.00
Mikolas Abračinskas 
Pranas Šlaveikis ...
St. B. „.........................100.00 .
Kun. J. Židanavičius... 100.00 j 
Jonas ir Bronislava

Varnai........... .  ^ .... 100.00
Antanas Dagis   100.00 
Ona Z. Bugailaitė......... 100.00 '
Ignas Mačiulaitis..........50.001
Vladas Jakštas .............50.00
Motiejus Kazlauskas ... .50.00 
Jonas'Kuisis................... 50.00
Vincas Savickas ............50.00
Zigmas Klapatauskas .. .50.00 
Jonas Glineckis .............. 50.00
Jonas Romanas ..............50.00
Kazys Česnulis ...............50.00
Juozas Andriliunas........50.00
J. V........... '........................50.00
L. D. S. 20 kp.,

Chicago, III....................50.00
(Ši kuopa praeitą metą 
prisiuntė auką į Namo 
Fondą $50)

K. Venskus...............    .25.00
Julius Kukauskas . .... 25.00 
Juozas Lukša ................ 25.00
Anelė Bironaitė (pirmiaus pir

ko’ už $25.00) ..............25.00
L. J. Nadzeika................25.00
J. Martišius ....................25.00
Zigmas Karalevičia .... 25.00 
Jonas Kisielius............... 25.00
Kazys Nadzeika ........... 25.00
Juozas Riekus ................ 25.00
Mikas Ventis ................  .25.00
Feliksas Šlapelis ............25.00
Feliksas Gikis.................25.00
L. D. S. 80 kp.,

Kenosha, Wis............... 25.00
Mikolas Jarackas .......... 25.00
Juozas Mačiulis .............. 25.00
P. Bražinskas................. 25.00
Juozas P. Pautienius ..: .25.00 
Elzbieta Tarutąitė ------ .25.00
J. Tarutis ........ ............  .25.00
Emilija Ceikienė ........25.00 
O. Rfumšaitė*...............25.00
L. D. S. 2 kp. Montello’,

Mass. aukavo į Namo
Fondą ................. 17.28

O. Kazakevičiūtė aukauja 5.00 
t

100.00 j Galima pirkti kiek nori. Už į- būtu <iarlurank,j šalininkai 
100.001 dėtus pinigus L. D. S. mokės 5 daTj nevisai malonlJ Gom. 

nuošimti- persui atsakvma. Sako, kad
Pirk Boną—pliek laisvama- nomilluos ir -rems tik tuos 

mams į šoną. darbininku prietelius, kurie
į pristos prie Darbo Partijos. ILIETUVOS ATSTOVYBĖS

AMERIKOJE ATSIŠAU
KIMAS.

Daug Lietuvos piliečių, at
vykusių Amerikon, yra su sa
vim atsivežę Rusijos Valsty
bės Banko taupomųjų kasų le’i 
knygeles, ant kuriij jų pinigai sidavinės po $11.

Worcester, Mass. — Cen- 
tralė Darbo unija pritarė į- 
steigti kooperaciją Roclida- 

’io pamatais. Šerai par- 
$10 eis 

buvo tose kasose padėti, o be kapitalan, o $1 organizavi- 
to kai kurie piliečiai yra ir iš mui. 
Amerikos siuntę pinigus ir į- 
dėję į tas kasas. Lietuvoje 
nuo Finansij Ministerijos buvo 
išleistas atsišaukimas, kuria
me visi piliečiai buvo kviečia
mi per vietos iždines priduoti. .
žinių, kas kek ir ant kokios ^ų streiko nebus. Kompa- 
■. ■»- • i i • • • • • TvrantKP 1O? TC1 ir lie-knygeles ir kokiais pinigais ar 
popieriais tur įdėjęs pinigų.

Tas pačias žinias būtų svar
bu surinkti ir 'bu surinkti ir nuo Amerikoje PanGa sutiks mokėti naujas 
gyvenančių Lietuvos piliečių, a^as nuo ^a^ 
ir žinoma visi tie kurie tur to- ' ---------------
kias knygeles, yra kviečiami;
prisiųsti jas apdraustu laišku Didžiosios žuvys maitina; 
Lietuvos Atstovybei Ameriko- j §i mažesnėmis.
je delei registracijos, arba jų _ __
ištrauką, vietos notaro patvir
tintą. Tos knygelės bus sugrą- • 
žinamos visiems atgal, o su
rinktos žinios pasiųstos Kau
nan Finansų Ministerijai. Per
siuntimo išlaidų padegimui , 
reikia pridėti štampų aut 50 
centų.

Į
i
i New York. — Miesto iš* 
laidij aprokavimo komitets 
pataria paskirti $1.000.000 
intaisyti 200 bus’ų. Mies
tas juos valdytų ir operuo-

' Suv. Valstijų švietimo 
biuras skelbia, jog dėl sto
kos mokytojų reikėjo užda
ryti 18.279 mokyklas. Ap-

• skaitliavimas buvo padaryta 
' vas. 13. Be to esą 41.900 
į mokytojų be tam tikro mo
kytojavimo išsilavinimo. Jie

, ne-
5-tos gatvės, So. Boston, Mass. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbėtojai bus vieni iš gar
siausią N. A., kurie yra gerai su
sipažinę su L. Vvčią organizacija. 
Kalbės gerb. KUN. P. VIRMAUS- 
KIS iš Lawrence, Mass., vietos 
klebonas gerb. KUN. K. URBA
NAVIČIUS, J. ROMANAS, Liet. 
Prekybos B-vės Vedėjas, A. F.- 
KNEIJIS, “Darbininko” Admi
nistratorius.

Tarpuose bus gražią pamargi- 
nimą. Taipgi bus priimami nauji 
nariai už mažą įstojimą. Todėl 
kviečiame visus Lietuvius ir Lietu
vaites atsilankyti ant šią svarbią 
prakalbą, nes tai bus vienos iš 
svarbiausią, o ypač musą jauni
mui

Širdingai kviečia Rengėjai.

DEMONSTRUOS.
Socijalistai ir kitokie ra

dikalai rengiasi surengti de
monstraciją Washingtone 
bal. 13. Tą dieną sukaks 
metai, kai tapo uždarytas 
Debs kalėjimam Prašys 
prez. Wilsono susimylėti ir 
suteikti amnestiją.

Anglijos duonkepiai pa
reikalavo panaikinti naktinį 
darbą. Valdžia buvo tuo 
reikalu žadėjus pasirūpinti, 
bet to nepadarė. Tai darbi
ninkai atnaujino savo reika
lavimą.

Taigj išviso turime su 
pasižadėjimais... .$8,754.14

Toli gražu iki $25,000.00. 
Pasiskubinkite. Liko tik ke
lios dienos.

Jeigu iki 1 d. balandžio ne- 
sudedam $25,000.00 ne aukų, 
bet paskolos užmokėjimui už 
suderėtą namą, kurio vertė 
du syk didesnė ir už ką L. D. 
S. mokės 5 nuošimtį, tai paro
dysime menką susipratimą, 
biznio nepermatymą ir neatsi- 
davimą mūsų idėjoms.

Mes darydami derybas tikri
nome save ir kitus, kad reika
laujamą sumą surinksime į 
mėnesį laiko. Jau ačiū Dievui 
prabėgo beveik du mėnesiai, o 
dar neturime nė pusės.

Įsijudinkime. Mūsų organi
zacijoje randasi apie 3,000 pil
nų narių. (Jeigu kiekvienas 
narys pirktų po boną, tai su
darytų $75,000.00. Dabar-gi,

Suv. Valstijų atstovų rū
mas ir senatas perleido bi- 
lių, kuriuo leidžia- Federal 
Grain kdrporaciją parduoti 
arba ant kredito duoti 5.- 
000.000 statinių miltų Euro
pos tautoms. Tų miltų dau
giausia eis Austrijon ir Len
kijon. ' , ,

Lietuvos Misija lankysis šio
je apielinkėje su Lietuvos Pa
skolos reikalais šiomis dieno
mis:
Bal. 11. d. Edvarsville, Pa., 

popietėje.
Bal. 11 d. Wilkes Barre, Pa., 

vakare.
Balandžio 12 d. Plymouth, Pa. 
Balandžio 13 d. Wanamie, Pa. 
Bal. 14 d. Sugar Notch ir

Plains, Pa.
Bal. 15 d. Forest City, Pa.
Bal. 16 d. High Park (Scran- 

ton) Pa.
Bal. 17 d. Eynon, Pa.
Bal. 18 d. Duryea, Pa. popie

tėje.
Bal. 18 d. Pittston, Pa. vakare. 
BaL 19 d. Scranton, Pa.

PRANEŠIMAS
L. D. S. Connecticut apskričio 

kuopoms.
Pranešu, kad Conn. apskričio 

L. D. S. bertaininis susivažia
vimas įvyks 18 balandžio, 
1920, Hartford, Conn. Malo
nėsit kuopos L. D. S. rinkt de
legatus į sekantį suvažiavimą, 
taip-gi būt geistina, kad pri- 
siųstūt naudingų naujų užma
nymų kuodaugiausiai. Kuopų 
raštininkai malonėsit raportus 
prisiųsti. Taip-pat katros 
kuopos jau tur suaukavę dėl 
L. D. S. Lietuvoj susitvėrusios, 
malonėist prisiųst apskr. iždi-

BRAVORŲ MASINOS , 
CHINIJON.'

Gebhard bravoras, Morris, 
III. pardavė7 savo mašinas 
chiniečiui Hu. Mašinos pa
kuojamos ir bus gabenamos 
Chinijon. St. Louise taip
gi esą pirkta panašių maši
nų.

PATVIRTINO.

James M. Keyes
Advokatas



6 Rugsėjo, 1919, Waterbury, Ct.
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AR KRUTAMIEJI PAVEIK
SLAI KENKIA AKIMS?

DELEI LIETUVOS STEI
GIAMOJO SEIMO RIN

KIMŲ ĮSTATYMŲ.

pa- 
ne- 
ne-

“Leiskit i tėvynę, leskit pas savus

\
P e 1 j e t o n ė 1 i s.

Skaidraus pavasario dvelkimas traukte-traukia gra
žiosios Italijos pilietį išlįsti iš pilkos, mūrinės bakūžės pa
sidžiaugti vidurdienio metu saulutės šiltais spinduliais. 
Tiesa, rytais dar gerokai būva vėsu pavėnioj, bet sunku 
Lietuvos gyventojui net įsivaizdinti, kad vasario mėnesy 
būtų galima šildantis gerokai įkaisti, nors čia, Italijoje, 
paprasčiausis dalykas, niekas juo nesistebi

Reikia pasakyti ir tai, kad italui daugelio skanėsių 
ir nereikia: jis tingus, gyvenąs su taja pat diena, ka
dangi neturi rūpesčio kuo pakurt pečių..., ką aš kalbu, 
atsiprašau, į pietus, vakarus ir rytus nuo Romos—nera
si pas italą pečiaus pilnoje žodžio prasmėje,—todėl sakau, 
kad italukas, nelyginant mūsų laukų avytė, pabėgioja, 
pazirzia, pastriuoksi ir... čia-pat jau viską užmiršta gra- 
mulodamas (bei duodamas ląiko tinkamai kūno organi
zacijai pergromuloti) makaronus. Perspėju bet-gi kiek
vienų, kad piliečiams tas vardas jųjų kasdienio “Tėve 
mūsų” nelabai patinka, tad ir vadina juos šimtakojais, 
pastašuitais, capelinais, spinjoletais, žodžiu sakant, kaip 
dabarties laikų socialistai yra pasivadinę daugybė var- 
dų-pravardžių-pravardelių, nors-tai ir yra ne kas kita, 
kaip italų makaronizmas.

Nežinia kodėl, ar jau toks žmogaus likimas pasauly
je, ar aiškinti paprasčiausiais gyvenimo prietikiais, bet, 
sakau, ir nesisapnavo man pamatyt šalies, kurioje žaliu- 
mynai žaliuot neperstoja žiemos metu, šalies, kaip sako 
šiaurėje esantis lyrikas, kur pamerančiai auga...

Makaronai tai makaronai, pamerančiai tai pameran
čiai, žaliumynai tai žaliumynai, bet... čia kiek laiko pa
buvus, nejučiomis gimsta neapribotas ilgesys mūsiškės 
žiemos-žiemužės, laukų, it balta staltiese, apklotų snie
geliu, to, rimto šalčio, kurio net tvoros pabunga vėlyvais 
vakarais poškėdamos. Nežinau, gal pas mus ir žmonės 
yra tampresni, patvaresni, daugiau nusistovėję, kaip ir 
metų laikai: kad sala, tai juokų nėra, kad žaliuoja, tai 
net malonu darosi akims, matant siūbuojančius javais 
laukus. Šiandie todėl, daugiau negu kuomet nors supran
tamas mūsų dainiaus, Maironies, ilgėjimas. “Audžiau, 
nurimęs, aukso svajones, padangiij keliais lėkė jos, skri
do”.. ., nes “Kur banguoja Nemunėlis, zkur Šešupė mie
la plaukia... tenai širdį mano traukia... ten šalelė daug 
gražesnė”!..

*

Žinoma tik tiek, kad galima mylėti grožę, kada ją 
gerai pažįstama, aišku—nemylėt tada jokiu būdu širdis 
negalės: ji verks, vargo verčiama, nuvys, išdžius, kris 
pageltusiu medelio lapeliu, bet niek’s neįstengs išplėšti 
jai grožės brangenybių... Kaip-gi linksma, kaip bran
gu, kaip dvasiai ramu, turint tų amžinų grožės išsiilgi
mų! Negalima sau jokiu būdu įsivaizdinti, kad laikas, 
atstumas, turtas, pasisekimas užmanymuose galėtų 
statyti pinkles tos grožės ilgesiui ilgesiui nuslopinti, 
bent tik tam būtų visvien, kas nemoka, nesupranta, 
ieško grožėje grožės.

I. Steigiamojo Seimo Svar
bumas.

' -
Lietuvos Steigiamasis Sei

mas — tai yra užbaiga viso 
prirengiamojo laikinosios Lie
tuvos Vyriausybės darbo. Sei
mui susirinkus, turės prasidė
ti nuolatinas ir pastovus Lie
tuvos respublikos gyvavimas. 
Nuo to laiko visos kitos vals
tybės jau turėtų tų respublikų 
ne tik pripažinti de facto t. y. 
faktiškai gyvuojančia, bet ir 
teisėtai gyvuojančia. Todelei 
Steigiamojo Seimo sušauki
mas tur didelės reikšmės ne tik 
delei mūsų vidujinės tvarkos, 
nes jis turės nustatyti ir Lie
tuvos valdymo formų ir iš
rinkti nuolatinų Lietuvos Val
džių, bet ir sentikiuose su už
sienių, nes nuo to laiko mū
sų valstybė turės gauti jau tei
sėtų jos pripažinimų visų kitų 
valstybių.

Delei šių pirežasčių kiekvie
nam Lietuvos pilįečiiu didžiai 
svųrbu žinoti, iš kur, kada ir 
kaip tas Steigiamas Seimas tu
rės įvykti, vienu žodžiu svar
bu apsipažinti su pačiais rin
kimų įstatymais.

ir Švenčionių apsk. Centras y- 
ra Vilnius.

Aštuntoji apygardon ineina 
Ašmenos, Lydos ir Volkoviš- 
kio apskr. Centras Lyda.

Devinton apygardon ineina 
Bieloviežo, Bielsko ir Baltsto
gės apsk. Centras Baltstogė.

Dešimtoji apygardon ineina 
Sokolkos, Gardino miesto Jr 
apskrities ir Augustavo apskr. 
Centras Gardinas. -

Be šių apskričių įstatymuo
se (paragrafas 87) pažymėta, 
jog Prūsų Lietuva rinks atsto
vus atskirai tais pačiais dės
niais, tik rinkimų diena gali 
būti jai skirta ir kita. Paga
liau įstatymuose nepažymėtas 
Naugarduko apskr. — reikia 
spėti, jog jis priskaitomas y- 
ra prie Lydos apskrities. Tuo* 
tarpu atstovai gali būti veik 
pilnai parinkti iš pirmųjų še
šių apygardų, nes keturios 
paskutinės tebėra užimtos len
kų okupacijos valdžios. Tie 
rinkimai, kaip žinoma, yra 
paskirti Balandžio 14 ir 15 die
nų, o patsai Seimo susirinki
mas turės įvykti nevėliau, kaip 
mėnesiui praėjus po rinkimų 
dienų. Jį šaukia ir susirinkti 
dienų skiria Valstybės Prezi
dentas (paragrafas 84), kur
sai jį ir atidaro. Paties Stei
giamojo Seimo posėdžiai pra
sidės, suvažiavus ne mažiau 
kaip pusei ir vienam jo narių, 
neskaitant tų vietų, kuriose 
rinkimai negalėjo įvykti (pa
ragrafas 65). •

Tokiu būdu Steigiamojo Sei
mo susirinkimas turės įvykti 
ne vėliau, kaip gegužės 15 die
nų ir tat nepaisant, ar užim
tuose lenkų valdžios kraštuose 
galės praeiti rinkimai, ar ne, 
byle tik bus iš visų kitų apy
gardų parinkti atstovai ir jų 
atvyks daugiau pusės.

BOTAGAI

♦

*
Vienodai liūliuoja Atlantiko vandenynas; šimtai lai

vu jau ištiesė būręs; skrieja į padanges įvairiomis kalbo
mis sudėtos jurininkų dainos; Ramybės Karalius nutil
dė audras, putojusias ištisus metus kraujo varsa; ilgavei- 
džiai, strukaveidžiai, geltonveidžiai, visokie velniabarz- 
džiai ir oškabarzdžiai jau traukia per vandenynų, čiapsė- 
dami ir barškindami delmonuose “žvangučiais”, kuriuos 
tuoj mano padaugint net desėtkus kartų; siurbiasi, skver
biasi, siūlosi, “bažijasi” koranu ir koraimu..., o tai 
vis dar nesinori tikėtis, kad tai skumba grožės bei tėviš
kės ieškantįs,—lauki ir nesulauki, skaitai ir neišskaitai, 
žiūri ir pražiūri akis, kada-gi-kada užgirsi taip supran
tamą dainelę keleivio: x

'“Savųjų daug giesmė saldesnė, 
Kurią girdėsiu ant lentos...
Ir duobė tėviškės meilesnė —' 
Kur kūnas amžius išmiegos”...

(MargaUs)
Kad-gi bent greičiau tektų sugauti tuos garsus, ku

riais galės pasidžiaugti grožės ieškotojas Lietuvos ąžuo
lėlis, taip ilgai bujojęs, taip išdidžiais pasipuošęs 
paisl..

, “Kur sode raiboji gegutė kukuoja, 
Ten mūsų sodybas keleivis atras”...

“Ar dreba nuo šalčio nupjautos rugienos, 
Ar krinta po dalgiu žvangučiai rasos”...

“Bet blaivosi orai aptemę”... Saulutė malonia šyp
sena pasvęikins pavasary Tėvynės auštantį rytų; sumir
gės kvietkelių milijonai pievose: prabyls paukštelių bal
uliai skaidrioje erdvėje; ilgai-ilgai gėrėsis paskutinieji 
spindulėliai dirvonų išdraskytais pluoštais... atbus su 
gamtos grožybėmis slopintos nerimaščia žmonių sielos, nu
švis jų akys, spindės tvėrimo darbai oi plaks gi—plaks 
jautrioji artojo širdis, pindama dainos posmeliuosna mal- 

už tėvynę:
“ Apsaugok Aukščiausi  s, tą, mylimą šalį, 
Kur mūsų sodybos, kur brolių kapai... 
Juk tėviška Tavo malonė daug gali — 
Mes Tavo ’^c-r amžius vargdieniai—vaikai... 

Mes Tavo per amžius”........
■ Pakilkime nuo žemės aukščiau; 'meskime žydrias akis 

į žydinčius darbo laukus,—ieškokime grožybės grožėje: 
r.ždegkime krūtinėse Ramuvos meilės ugnis...

20-11-20 m. Ryme.
f'-y -d?į A? 'Al 'i-
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M-LIS.

U. Iš Kur šaukiamas Seimas.
Lietuvos Valstybės sienos 

iki šiol dar nėra galutinai nu
statytos, bet mes • lietuviai 
privalome patys tinkamai' nu
simanyti, kur tos sienos bai
giasi, kokios Lietuvos mes 
reikalaujame. Šiuo klausimu 
yra daug visokių nuomonių 
ir reikia patiems lietuviams 
turėti daug išrodymų, delei ko 
mes vienų ar kitų rubežių rei
kalaujame. Negana yra kal
bėti, jog reikalaujame laisvos 
ir neprigulmingos Lietuvos, 
bet reikia tvirtai nusimanyti, 
kur prasideda ir kur baigiasi 
Lietuva. Čion priseina atsi
žiūrėti į visų Lietuvos praeitį, 
į dabarties padėjimų ir į tai, 
kas Lietuvai ekonominiu žvil
gsniu gal būt svarbu ateityje. 
Steigiamojo Seimo įstatymai 
priėję prie šeštojo straipsnio 
nurodo tas Lietuvos sienas, iš- 
skaitliuodamas apygardas, iš 
kurių tur būt renkami atsto
vai. Lietuvon ineina visos tos 
žemės plotas, kursai nuo Vy
tauto laikų visados prie Lietu
vos prigulėjo, būtent visa bu
vusi Žemaitijos kunigaikštija, 
visas .Vilniaus ir Trakų vai- 
vodysčių žemes ir pagaliaus 
vakarinė dalis Naugarduko 
vaivodystės. Visuose . tuose 
ruožuose*, išsimėtę tirščiau ar 
skysčiau, gyveno Lietuviai, 
visos tos žemės priklausė iki 
paskutiniojo Lietuvos padali
nimo Lietuvai. Nuo dauge
lių užimtų plotų, - kur Lietu
vos kardas buvo įsigalėjęs, 
Lietuvos laikinoji vyriausybė 
šiandien atsisako, palikdama 
šiems plotams^ dėtis prie kitų 
valstybių ar tautų. Tokiu 
būdu Lietuva sudaro šios apy
gardos:

Pirmon apygardon ineina
šios apskritys (pavietai) — ninkai, mobilizuoti kfc.ro valdi- 
Mariampolės, Seinų, Suvalkų (ninkai ir kareiviai. Toksai 

atėmimas jiems teisių gal būt 
įvyko delei dviejų priežasčių: 
viena, kad visi kariškiai ne- 
tur teisės priderėti prie kokios 
nors politinės partijos 
sai įstatymas buvo išleistas 
Laikinos Lietuvos vyriausy
bės, o paskui rasit delei to, jog 
būdami ant fronto ar tai kil
nojami iš vienos vietos kiton 
delei karo operacijų sunku y- 
ra nustatyti būdas pačių rin
kimų. Tečiau yra žinoma, kad 
tos sunkenybės yra galima iš
vengti, nes pavyzdžiui Vokie
tijos kariškieji dalyvavo rinki
muose į savo Steigiamąjį Sei
mų ir delei prigulėjimo jų prie 
politinių partijų jokio niekam 
vargo nebuvo. Todėl priseina 
apgailėti, kaip taip išėjo, bet 
įstatymas jau taip tapo suda
rytas ir kaip girdėti, šiuo klau
simu norima įvesti permainų.

ir Alytaus. Centras rinkimų 
Mariampolė.

Antroji apygardon įneina Ša
kių Vilkaviškio, Kauno mies
to, Kauno apskrities ir Tra
kų — Kaišedorių. Centras 
Kaunas.

Trečion apygardon įneina 
apskritys: Raseinių, Taura
gės ir Kėdainių, Centras Ra
seiniai.

Ketvirton apygardon įneina 
Telšių, Kretingos ir Mažeikių 
apsk. i Centras Telšiai.

Penkton apygardon įneina 
Šiaulių, Biržų (Pasvalio) ir 
Panevėžio apsk. Centras Pa
nevėžys. .1

Sešton apygardon įneina 
Rokiškio. Ežerėnų, Utenos ir 
Ukmergės apsk. .Centras U- 
tėna.

Septinto® apygardon ineina 
Vilniaus miesto ir apskrities

Rinkimų teisė liko atimta ly
giai tiems žmonėms, kurie 
dažnai savo gyvastį yra auka
vę delei Valstybės. Žinoma, 
rinkimuose negali dalyvauti, 
kurie yra nubausti už Tėvynės 
išdavimų ir už eilę visų kitų 
prasižengimų.

Būti išrinktais gali būti, vi
si Lietuvos piliečiai ir pilietės, 
kuriems suėjo 24 metai. Ta 
tiesa palikta ir visiems kariš
kiems ir valdininkams, tik jie 
Seimo laiku privalo išeiti iš jų 
užimamų vietų. \ Atstovų skai
čius nustatomas nuo 15 tūks
tančių gyventojų. Apie Lie
tuvius, gyvenančius svetur, į> 
statymuose nėra nieko pažy
mėta. Suprantama, jog kas 
yra apleidę, savo Tėvnnę, tas 
nustoja ir teisės spręsti apie 
jos likimų. Tečiau nepriėmu
sieji svetimos pilietybės gali 
būti išrinktais Steigiamajam 
Seiman. Tam tikslui reikia, 
kad b'y kokios rinkimų apy
gardos rinkikai pasiūlytų iš
rinkti asmenį, kad ir svetur 
gyvenantį nors ir Amerikoje, 
ir kad ne mažiau kaip 50 rin
kikų tų pasiūlymų paremtų, į- 
traukę to asmens vardų ir pa
vardę, į kandidatų surašę. Be 
to reikalaujama, kad prie to
kio surašo butų pridėtas raštu 
kiekvieno kandidato pasirašy
tas sutikimas ' būti renkamu 
(paragrafas 34). Toksai kan
didatas gali būti įtrauktos net 
į penkių apygardų sąrašus ( pa
ragrafas 37). Tie surašai tur 
būt užbaigti vėliausiai per 
tris savaites prieš pačius rin
kimus. Todėl tie Amerikoje 
gyvenantieji Lietuvos piliečiai, 
kurie norėtų dar atspėti pasta
tyti savo kandidatūrų, privalo 
siųsti savo sutikimų. .

Apie patį būdų rinkimų čion 
jau nekalbėsime. Geriausia 
matyti jis iš pačių įstatymų, 
kuriuos, kaipo svarbiausiąjį 
Lietuvos įstatymdavystės do
kumentų, kiekvienas laikraš
tis, jeigu užteks vietos, tepa
skelbia

Įstatymų nuorašų čion pa
duodame.

Lietuvos Misijos
Informacijos Biuras.

m. Kas gali rinkti ir kas gali 
būti išrinktu.

^Rinkimuose į Steigiamųjį 
Seimų gali balsuoti visų tikė
jimų ir tautų Lietuvos pilie
čiai, vyrai ir moterįs, kuriems 
rinkikų sųrašus statyti prade
dant suėjo 21 metai (paragra
fas 2). Dar nuo Rusijos vieš
patavimo laikų pas mus pasi
liko įprotis, jog pilnateisiu as
meniu skaitomi yra piliečiai, 
kuriems suėję yra 21 metai. Iki 
17 metų kiekvienam buvo' rei
kalingas globėjas, be kurio to
kie mažamečiai negalėjo jokio 
kie mažamečiai negalėjo jokių 
sutarčių daryti, o nuo 17 me
tų iki 21 metų tos sutartys bu
vo galima daryti tiktai su ži
nia tokiems nepilnamečiams 
paskirtų kuratorių. Tuomi 
priseina aiškinti, delei ko pri
imta, jog rinkimuose dalyvau
ja tik pilnamečiai, t. y. tūrių 
jau 21 metus. Bet kas svar
biausia, jog rinkimuose gali 
lygiomis teisėmis dalyvauti 
vyrai ir moterįs. Iš tokios tei
sės daugumoj valstybių dar 
moterįs nesinaudoja ir Lietu
vos moters tuomi įstoja į eilę 
demokratiškiausių valstybių, 
kur joms tos teisės rinkti ir bū
ti išrinktomis yra duotos. Rin
kimuose negali balsuoti kari-

Jeigu milijonai žmonių eina 
į krutamųjų paveikslų teatrus 
kasdien ir nejaučia kokių nors 
akių nesmagumų, tai aiškiai 
rodo, jog paveikslai nekenkia 
akims. ,

Teisybė, jog kai-kurie žmo
nės jaučia akių nuvarginimą 
krutamųjų paveikslų teatruo
se, bet beveik visuomet to nu- 
varginimo priežastis tai silp
nos akįs, o ne uaveikslai. To
kiems žmonėms vertėtų nueit 
pas specialistų ir tegul jis ap
žiūri akis, nes tie patįs žmo
nės turėtų tiek pat bėdos, jei 
bandytų skaityt knygų arba 
laikraštį.

Galime sakyti, jog žmogus 
gali žiūrėt į paveikslus per iš
tisų valandų ir pusę, kožnų die
nų be jokių nesmagumų akims, 

‘žinoma, jeigu akįs randasi ge
rame padėjime. Karta*? pa
veikslai prirodo žmogui, jog 
turi silpnų matymų. Po ilgam 
skaitymui jeigu akįs pradeda 
skaudėt, mes nekaltiname 
knygų, bet suprantame jog 
reikia gaut akinius, taip-pat su 
paveikslais nekaltinkime juos 
bet eikime pas okulistų dėl ap
žiūrėjimo.

Ar didis, ar mažas, visi mūšio bijos, 
Ar botagų smūgio, arba kalavijos.

Kiekviens mūšis nemalonus, 
Nuo jo vis-gi skauda šonus. 
Muša juodų, muša baltų,

... Muša kaltų ar nekaltų, w 
Botagas ant to nežiūri.

Ar didis, ar mažas, turi savo ydų, 
Tad gi tik botagas tas opas pagydo.

Kas tik yra prasižengęs, 
Ar drųsuolis, ar privengęs, 
Kurs tik kaltas, gauna plakti, 
Tur jo odai tas pakakti 

Botagas ant to nežiūri.
Kad mažas vaikelis verkdams nenustoja, 
Tad jojo mamaitė dažnai bėdavoja.

Kas daryti?... reikia plakti, 
Jau ir verkus tur pakakti. 
Bet ir plaktas vaikas verkė' 
Kas daryti dabar reikia?.. 

Ir botagas nesumanė.
Dukrelės neklausė savosios mamaitės, 
Per naktis vis trankė, vis žaidė panaitės.

Mamos žodžio nepaklausė, 
Kaip dausiojo, ’ taip ir dauso, 
Kas daryti ?.. Reikia plakti, 
Jau dausioti tur pakakti, 

. Ir botagui darbo buvo.
Tėvelis sūneli mokino ulpavo, 
O sūnus neklausė žodžių tėvo savo.

Kas daryti? reikia plakti, 
Sūnus turi geru — tapti. 
Tėvas sūnų vis mokino, 
Per suolelį vis šokino, 

Ir botagu pamosavo.
Juk pilnas pasaulis visokių biaurybių, 
Kaip senas, taip jaunas, pilnutis piktybių.

Ateis kartų toji diena, 
Kurioj teismas teis kiekvienų, 
Ten botagų bus daugybė, 
Kada plakti ims Galybė, 

Sulyg savo nusprendimo.
Neapleis ponelį, nei vargšų žmogelį; 
Kurs bus tik kaltesnis, tam smūgis skaudesnis.

Tų botagų bus daugybė, 
Ir tų smūgių įvairybė, 

"Nepabėgsim ten nei vienas, 
Kaltas, plaktas bus kiekvienas. 

Augščiausioji plaks -Galybė!
J. V. Kovas.

KOMITETAS.
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 jšt., 

Worcester, Mass.
Jonas E. Karosas, sekr.,

381 Westminster Avė. 
Detroit, Mich.

K. J. Krušinskas, iždininkas, 
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.
Iždo globėjai:

Kun. M. Pankus, 
443 Park Avė., 

Bridgeport, Conn.
L. Šimutis, 

456 Grand St.,. 
Brooklyn, N. Y.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO.
“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 Lietuvų ir į ki
tus šalis.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

✓

t*A VELDĖTOJ AI
T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokiu* 

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

1908 W. Divfafon

A. L PILNŲJŲ BLAIVININ
KŲ SUSIVIENIJIMO 

VALDYBOS ADRESAI 
Dvasiškas Vadovas —

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

Worcester, Mass.
Pirmininkas —

Kun. P. Juškaitis,
40 Ydrk 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.

Norinčios gero darbo kreipkitės 
prie gerai žinomo ir pritirusio dir
bėjo.

Vėliavos, šarpos ir įvairus žen
kleliai tai musų speciališkumas.

Musų Dailė (artistiSkame) dar
be.

Liudija tūkstančiai Draugijų.
M. A Norkūnas,

16 Pleasant St.,
< Lawrenee, Mass.

GERIAUSIAS LIETUVIS

ORGANIZACIJOS 
SIUVĖJAS (KRIAUŠIUS) 

J. PAUPLIS,
Siuvu naujus siūtus ir over- 

kočius. Pigiai ir gerai. Ateik 
ir persitikrink.

1182 Washington St,
Mass.

1



čia
24. ŽUVŲ ŠOKIAI.(Galas)

ką
22. VYRAI IR ARKLYS.

r

z
• v

MOTINA.

už ką? — vi-

kas yt

I
v»

K V.
Pliiladelphia, Pa.

UŽ TĖVYNĘ.

D

•v

kny-

25. ŽVĖRIŲ MARAS.

f\

sako jam

i

Juozas.

V

ką 
tie

Kas žodį: Motina supras 
Ir mamos vertę apkainuos, 
Tas tikriausią išmintį ras 
Ir tobulu žmogum pastos.

kas neturi žirgo, eitą 
ar tai į Šiaulius, Ra- 
Panevėžį, Kėdainius, 
Kauną ar į Suvalkus

Nes Motina yra dėl-mūs 
Niekaipo antru-gi dievu — 
Nes iš meilės pagimdė mus 
Tarp skausmą, didžią sopulią.

Kiek delei mūs dažniausiai 
Nemigo, ašaras liejo.
Tą sužinot kuodidžiausi 
Išminčiai nesugebėjo.

Todėl mes turim ją mylėt, 
Godot užvis ant žemės šios, 
Jeigu negeidžiame turėt 
Vardą biauriausį — išgamos.

PASAKĖČIOS.

Šukienei, 11 Alpine St., Wor- tę. 
cester, Mass.

Jinai mylėjo mus šimt kart 
Stipriau negu pati savę,
Užtai mes galim drąsiai tart: 
“Ji meilės, gerumo deivė”!

/ LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

• •
Ne visai be reikalo ir žmo

nės taip pat kartais sako: kas 
lėtesnis, tas kaltesnis.

Kad nebijočiau žąsą sukir
šinti, šitą pasakėčią ir geriau . Su vi<yree*

*

DARBININKAS

Pro lydžio,, gulbės ir vėžio 
vežtą šieno vežimą (žr. 11) ėjo 
aną dieną daugybė vyrą.

Kvailutis, — tam vyrui vie
no šulo trūksta, — pažiūrėjęs 
į tebekėksantį pievoje vežimą 
galvos sau nesuko. Jis tiek te
pasakė:

— Ne mano kiaulės, ne ma
no pupos, kas man darbo, te
sižinai-. .

Gudrieji vyrai, tuoj pasi
žiūrėję į triją draugą darbo 
vaisią, nič nieko nesakė, nič 
nieko nedarė: jie ir šiuo kar
tu buvo gudrūs—tylėjo ir šai
pėsi.

Kiti vyrai — ją buvo visas 
šimtas — irgi nemokėjo nieko 
griežta padaryti. Ką jie sakė 
eidami,, tikros žinios ligįšiol 
neturim.

Tas šieno vežimas vis puvo 
ir puvo, vis smego ir smego: 
visi lietūs jį lijo, visi vėjai jį 

• pūtė.
Teko pagaliaus po kiek lai

ko arkliui, tą vyrą darbinin
kui, griežtas žodis tarti: žie
mos pašaras turėjo jam tikrai 

v rūpėti. Bet dabar kažin kodėl 
ir arklys buvo neiškalbingas 
— tik žvengė, į šalis dairyda
masis, ir rodėsi nepaprastai 
kvailas: to šieno vežimo nė jis 
nebenorėjo žiemos pašarui vež
tis. Arklininkai paskui sakė, 
kad arklys šiuo tarpu tiktai 
nebepavežęs to šieno vežimo, 
ar nebeįstengęs jo iš vietos iš
traukti.

Kas čia kaltas, kas čia ne
kaltas — spręskite patys; mes 
tiek tegalim pasakyti, jog tas 
biaurybė vežimas dabar, - po 
tiek laiko, tikrai yra nebetikęs 
ir beveik nebepavežamas.

Gudrieji vyrai visiems dabar 
drąsiai sako :

— Reikia viskas laiku ir vy
riškai daryti! kas taip dafo?..

— Vyručiai, kur jūs pir
miau buvot!? — pasakykit 
dabar jiems į tuos ją sakymus.

23. ŽĄSYS.
z

Ilgą ilgą iškėlęs žagarą, žmo
gelis žąsis varė į miestą par
duoti. Ir, tiesą sakant, ne la
bai mandagiai kely su jomis 
elgėsi: pasipelnyt į prekyme
tį skubėjo jis tada, o kur pel
nas terūpi, ne tiktai žąsims, ir 
žmonėms kartais kliūva.

To žmogaus, variusio žąsis, 
aš nekaltinu, bet žąsys kitaip 
apie tą artymą galvojo. Beei- 
damos toliau, susitiko jos pra
eivį tuoj ėmė jam skustis:

— Ar esi kur matęs ir dau
giau tokią nelaimingą gyvulią, 
kaip mes, žąsys? Tas niekšas, 
mūsą varovas, visai mus nie
kina, ir mus, kaip kokias pa
prastas žąsis, varo; o to, pats 
būdamas nepraustaburnis, vi
sai nesupranta, jog mus žmo
nės kaip tik turėtą gerbti; jog 
mes esaih tos aukštosios žąsą 
giminės, kuri kadaise patį Ro
mos miestą yr išgelbėjusi. Ta
me mieste, kas nežino, mums 
pagerbti ir tam tikros šventės 
yra įvestos!

— O jus turėtą už ką tie 
žmonės gerbti? — paklausė jas 
praeivis.

— Bet mūsą tėvai, prose
niai.. .

— Žinau žinau, viską esu 
skaitęs; bet žinoti norėčiau, 
jūs ką gera esat padariusios?

— Mūsą protėviai Romos 
miestą išgelbėjo!

— Taip, taip, bet jūs ką ge
ra esat padariusios?

— Mes? nieko! 
žąsys.

— Tad ko čia jūs norit, kuo 
čia giriatės? Prosenią vardo 

• be reikalo neimkit: jie darbą 
dirbo — jie ir nuopelną turėjo, 
juos ir garbino žmonės, — o 
jums bičiules, tuo girtis... vi
sai netinka Jūs turgui tetin- 
kat, jus į turgą ir varo tas 
žmogus, savo žagarą iškėlęs.

Liūtas, žvėrią karalius,' ku
rio valdžioje buvo ne tiktai 
girios, bet ir vandenys, su
kvietė kartą žvėris į tarybą: 
reikėjo nuspręsti, kas turi žu- 
vą vaitu būti? Kaip visur, taip 
ir čia buvo balsuojama, ir tuo 
vaitu lapę išrinko.

Ir ėmė vaitauti žuvims la
pė. Vaitas bevaitaudamas tuoj 
žymiai padrūtėjo. K

Lapės valsčiuje buvo vienas 
geras žmogelis, jos bičiulis, 
piršlys ir kūmas. Kadangi vi
so darbo viena lapė negalėjo 
aprėpti, tad ėmė juodu dviese 
valsčiaus darbą dirbti: lapė, 
stovėdama ant kranto sprendė, 
teisė galvojo , kūmas žuveles 
meškerėjo ir dalijosi su vaitu, 
savo kūmute, kaip ištikimas 
bičiulis.

Bet suktybės ne visada ge
ruoju baigias. Ėmė vienas ki
tas plepėti, visoki niekšai skus
tis, skundės vaitu, sakė jį tei
siant begėdiškai; tiek priplejė- 
jo, jog liūtas neiškentęs, su
laukęs progos, pats leidosi 
kartą savo žemią apžiūrėti.
' Ėjo paupiu. Gi žiūri — kū

mulis, prisimeškeriojęs žuvies 
ir susikūręs paupy ugnelę, .po
kylį bekeliąs su kūmute; žuvy
tės, nebesitverdamos kaitra, 
tik šoka, tik šoka: kiekviena, 
gelbėdama savo kailį, stengėsi 
toliau nušokti — nuo ugnies, 
nuo vaito ir nuo jo kūmo.

— Kas tu esi, ką čia dir
bi? — rūsčiai klausia žmogelį 
liūtas.

— Galingasai viešpatie! — 
atsakė jam tuoj prasimanėlė 
(laputė visada suktis moka), 
— galingasai mūsą viešpatie! 
Jis čia mano pirmasaį sekre
torius: naudos jis sau, žmo
gus, neieško, visa tauta jį be 
galo gerbia ir iš visą kitą žmo- 
nią išskiria. O čia šit šapalai, 
mekšrai, ešeriai ir kiti vande
ną gyventojai: mes visi čion 
suėjom laukti tavęs, mūsą ge- 
rasai karaliau, ir sulaukę pa
sveikinti sunkią kelionę lai
mingai atlikus.

— Na, kaip čia tiesos rei
kalai eina? Ar netrūksta ko 
šitam, tavo valdomajam, kraš
tui? Ar visi valsčiaus gyven
tojai patenkinti tavim ir tavo 
valdymu?

— Viešpatie karaliau, - čia 
dausos, kraštas jiems — ne val
sčius: visi trokštam tiktai, 
kad ilgai ilgai tu mums vieš
patautum.

(O žuvelės tuo tarpu iš kep- 
tuvėlės tik šoko, tik šoko auk
štyn).

— Bet kodėl, — klausia liū
tas, — pasakyk man, taip jos 
mojuoja uodegomis ir galvo
mis?

— O, išminties bokšte! — at
sako lapė: — jos, tave pama- 
čiusios, džiaugsmu šoka, džiū
gauja.
^Liūtas, apmaudu nebesitver

damas, — aišku buvo, jog la
pė per akis meluoja, — kad bū
tą ir kas rėkia šokėjoms arba 
griežia (dainininką ir griežė- 
jėlią nebuvo lapės valsčiuje), 
sekretorią ir vaitą privertė sa
vo namuose ne savąja pa
rėkti ir dantimis pagriežti.

-------- ----------- -p---- -------------- 
Ar tai girdėtas daiktas sveti
mas šienas, kunigo šienas ės
ti! Na, dabar nenuostabu, 
jog dievai, žinodami tokią jo 
nuodėmę taip či^. visur siautė
ja., Jį, nedorybią bokštą su jo 
raguotąja galva, turim die
vams dabar aukoti, atsilygin
dami už visas jo nedorybes; 
šiaip savo kūną, aišku, neiš- 
ganysim, ir juo tolyn — juo 
nedoryn ims eiti visa mūsą gi
minė! Mat, už kieno nuodė
mes visi dabar kenčiam ir ma
ro liga stimpam!

Nusmerkė — ir nusidėjėlį 
jautį, tą žvėrią nedorybią 
bokštą, įvertė į sukurtą lau
žą. .. Bet žvėrys dar ilgai ma
ru stipo, kaip stipę.

VERONIKA. Kas-žin 
mama kalbi, . Anei man 
jaunikiai rūpi nei ką.

MOTINA. Nerūpi... O 
ir iš galvos neišeina.

VERONIKA. Mamyte, 
aš blogo padariau, kad aš už- 
simąsčius kalbėjau apie brolį 
Joną.

Didžiausioji dangaus rykštė, 
gamtos siaubas, — maras siau
tėja giriose. Nusiminė žvė
rys; pragaro durys visai atsi
darė; giltinė siaubia po lau
kus, po daubas, kalnus 
aukštuosius; visur išmėtytos 
jos pasiuntinio aukos; nenu 
maldoma mirtis jas, kaip šie 
ną, piauna, o tie, kurie tebe 
gyvi, viena koja grabe stove 
darni, vos bepasivelka: iš bai 
mės visai atsimainę, jie vos 
besvyrinėja ar lindi kur sus; 
traukę. Žvėrys jie, taip, be* 
— nebe žvėryk tose didžios*' 
žvėrią nelaimėse: vilkas aviu 
nebesmaugia, ir romus, kai*- 
avinėlis, kitas ir nebestaugia • 
vištoms santaika duota, lan? 
rūsyje pasninkauja: nė ėdalas 
žvėrims dabar n 
pataite balandėlis

gyvena, meilės visai nebėr: o 
be meilės* koks čia begyveni- 
mas!

Toje bėdoje į tarybą žvėris 
liūtas šaukia. Velkasi žingine 
vos begvvos gyvybės.

Susirinko. Susėdę aplink 
karalią, visi tyli, įsmeigę į jį 
akis ir ištempę ausis.

— O, draugai! — prakalbo 
liūtas — dėl daugybes nuodė- 
mią didis dievą narsas mus, 
kaip šieną, piauna; taigi tas 
iš mūsą, kurs yra visą kalčiau
sias, tegu pate jiems savo va
lia pasiaukuoja! Gali būt, jog 
dievams mes tuo įtiksim, ir 
karštas mūsą tikėjimas nn- 
maldys tą didžiąją dievą rūs
tybę ir atitrauks ją nuo mū
są. .. Jums, mano draugai, 
visiems, turi būt, yra žinoma, 
jog istorijoj tokią auką daug 
yr buvę pavyzdžią. Taigi, su
tramdęs savo dvasią, tegu 
kiekvienas, visiems girdint, 
pasisako, kuo kada nusidėjęs 
noromis. Gailėkimės už nuo
dėmes, mano draugai!.. Oi, 
pasisakau, — kad ir man skau
du, — ir aš nusidėjęs esu! A- 
veles vargšes
sai niekuo nedėtas ir kitus tos 
rūšies žvėris esu piovęs be 
skaičiaus; o kartais 
be nuodėmės? — atsitikdavo, 
ir piemenį smaugdavau; mie
lai pasiduodu — dievams ma
ne aukokit... Bet dar geriau 
bus, jei visi dabar, draugėn su
ėję, susiskaitysim kiekvienas 
savas nuodėmes: kas ją dau
giau turim, -tą ir atiduosim 
dievams, kad jie nustotą pa
galiau, nert ėję. Šitoks mūsą
padarymas dievams, man ro
dosi, dar geriau tiktą.

— O, mūsą karaliau, gera
jai karaliau! Dėl didžiojo sa
vo gerumo, — sako lapė, — 
nuodėmėmis tu ir savo nuo
pelnus laikai. Tavo darbai, do- 
rybių karaliau ir visą mūsą 
tvirtybė, yra juk vieną nuo
pelną rinkinys. Jei pagaliau 
mes, sakydaiūiesi nuodėmes, 
imsim . ir bailiosios sąžinės 
klausyti, tad turėsim, reik tie
są sakyti, visi badu išstipti; 
antra vertus, mūsą tėve, mū
są dorvbią tėve, tikrai tikėk, 
jog avims, kaip ir kitiems tos 
rūšies žvėrims, ir didelė gar
bė yra, kad tu juos valgyti tei- 
kiesi. O dėl tą piemeną, apie 
kuriuos tu čia teikeisi sakyti, 
tai mes visi juk turime sekti
nai pasakyti: tu juos tik pa
mokai, kaip reik su mumis, 
žvėrimis, gyventi, ir jiems tie 
pamokymai, tikėk manim, tik 
į sveikatą eina: toji beuodegią 
giminė tiktai kvailos drąsos 
pilna, ir jie, tie beuodegiai ir 
kartu besmegeniai, be reikalo 
tik mūsą karaliais visur save 
rašo.

Baigė lapė. Po jos, tuo pat 
būdu, kiti meilikautojai liū
tui tokias pat meilės kalbas 
kalbėjo, ir kiekvienas už kits 
kito skubėjo išrodyti karaliui, 
kad jam, galybės ir dorybės 
bokštui, nereikia, tikrai sa
kant, nė to nuodėmią atleidi
mo iš dievą prašyti.

• Po liūto lokys ir tigris, ir 
vilkai, savo rėžtu, visai žvė
rią tarybai, mušdamiesi į krū
tinę, pasisakė, kuo kas nusi
dėję; bet savo bedievišką dar
bą niekas jie nė paliesti netu
rėjo drąsos ar noro; ir visi, 
kurią labai aštrūs-buvo nagai 
ar dantys, visi, kurie danti
mis ar nagais tesivertė šiame 
amžyje, visi tie po tą savo pa
sisakymą pasirodė ne tiktai 
teisūs, bet kuone šventi.

Sulaukęs savo eilės, jautis 
taip baubė tarybai.

— Ir mes esam nuodėmingi. 
Vieną žiemą, bus jau penkeri 
metai, labai maža maisto turė
jom. Tada nelabasis ėmė ir 
sugundė mane kartą nuodėmę 
'padaryti: nebegalėdamas iš 
"•ekur nieko gauti savo pilvui, 
bėgau, ieškodamas maisto, 
'to kąnicro ar kito kurio žmo- 

dabar neatsimenu, šie- 
-n '-nnp+fl' būdama** alkanas. 
*m;an ir suėdžiau to šie- 

Tuo baisiai nusi 
dėtais: a+leiskit man. drangai!

Sulig tais jaučio žodžiais su
judo sukruto viri tarvbos na- 
šaka*- rėkia lokiai tignai,

Ji suteikė mums gyvybę 
Bei krauju savo penėjo... 
Tankiai net geriant kartybę... 
Mus rūpestingai auklėjo.

Vai! kiek tai kartą naktimis 
Klupnojo prie mūsą lopšelio 
Ir supant savo rankomis, 
Žiūrėjo ant mūs veidelio.

Gulbienė, 
našlė, arba botina.

2) Veronika,
Josios duktė, siuvėja.

3) Jonas,
Veronikos vaikinas.

Veiksmas I.
(Švari grinčia. Ant sienos 

po kairei pusei kabo ištiesta 
lietuviška vėliava; po dešinei 
pusei pakabintas kryželis; ne
toli vėliavos stovi stalelis, ant 
jo pridėta knygą, laikraščią. 
Veronika turi būti apsirėdžiu
si tautiškais rūbais ir palaido
mis kasomis, ant galvos turi 
rūtą vainiką. Ant kaklo rau
donus karielius).

Scena n.
(Įeina Jonas gražiai apsirė

dęs, pasiramsčiuodamas laz
duke. Įėjęs grinčion, nusiima 
kepurę ir sako):

JONAS. Tegul bus pagar
bintas Jėzus Kristus.

ABI. Ant amžių amžinąją 
Amen.

(Po to, ■ Jonas mandagiai 
pasveikina motiną, bučiuoda
mas jai į rankr; su Veronika 
pasikrato rankomis. Veronika 
patraukusi krėslą nuo stalo, 
prašo sėstis. .Jonas atsisėda).

MOTINA (sėsdama). Kur 
dalrnr Tamsta taip vėlai vaikš
tinėji?

JONAS. Štai mama, buvau 
su reikalais Beisogaloj.

MOTINA. Gal žadi važiuo 
ti Amerikon?

JONĄS- Ne mama! Ne A- 
merikon, bet dar su svarbes
niu reikalu. Ar mama skaitei 
šiandien laikraščius?/Juk tur
būt žinote, kad mūsą tėvynę 
užpuolė bolševikai su lenkais 
ir nori paglemžti mūsą kraš
tą. Turbūt reikės ir man: eiti 
ginti tėvynės nuo priešą ir sto
ti Lietuvos kariuomenės eilės- 
na.

VERONIKA (ašarotoms a- 
kims). Tau, Jonai, nereikės į 
kariuomenę eiti; tu esi vienas.

JONAS. Mano širdele, jau 
nebe tie laikai šiandie. Jei ne
nori būti tėvynės išdavėju, tu
ri stoti į kareivią eiles ir ka
riauti prieš užpuolikus.

MOTINA/ Ką tai reiškia, 
išdavėja? Ar kad pas mus a- 
teini ?

JONAS. Ne mama! (Visi 
sustoja; Jonas rodo pirštu į vė
liavą) : Štai matai mamyte 
ant sienos Lietuvos vėliava su 
žirgvaikiu. (Visi žiūri į vėlia
vą). Šiandiena Lietuvos pre
zidentas Antanas ’ Smetona iš
leido atsišaukimą į Lietuvos 
jaunuomenę, kad kiekvienas 
stotą į eiles kareivią, gelbėti 
tėvynės! Jauni vyrai kuogrei- 
čiausia turi joti užsirašyti į 
karžygiu eiles kur kam arčiau
sia. O 
pėsčias, 
šeinius, 
Seinus, 
gelbėdami nuo pirešą tėvynę.

Scena m.
VERONIKA (pribėgus prie 

Jono apsikabina jį). Sudiev, 
tu mano mylimasis! (Numau
na nuo piršto žiedą ir užmau- 
ja jį ant Jonę rankos piršto ir 
sako): Sudiev tu mano bran
gusis, sudiek! »

(Veronika verkia, o motina 
tuo tarpu išeina).

JONAS. Miela mano Vero
nika. Jei tu mane myli, tai 
mylėk ir tėvynę. Susirišk ry
šelį ir eik drauge su manim. 
Tu būsi slaugotoją, gelbėsi su
žeistuos.

VERONIKA. .Ar tai ir lie
tuvaitės gali ką pagelbėti?

(Veronika greitai išeina).
• JONAS. Taip. Oi, koks aš 
būčia laimingas, kad pergalė- 
lūmėm savo priešus. Vistiek 
nepasiduosius patol, pakol ga 
lesiu. Nušaus mane, bet liks 
mano kraujo, jis kariaus iki 
pergalės.

(Teina motin?* su Veronika. 
Verorika tur» rytelį rankoje).

JONAS. Sudiev; mamyte, 
ačiū už tokią h:augią dovaną.

MOTINA. Laininu jus abu 
vaikeliai.

(Jonas su Veronika atsi
klaupia prieš motina, ji sutei
kia palaiminimą).

MOTINA. f Tai Dievas gelb
sti ir duoda stiprybę pergalė
ti tėvynės Lietuvos priešą.

fcTonas turėdamas ranka Ve
roniką. visi sustoja prieš publi
ką išpalengvo ir eidami per 
sceną dainuoja): 
Eina garsas nuo rubežiaus, 
Žirgas reiks balnoti. 
Mūs tėvynę gaujos priešą, 

Į Apniko terioti...

Scena L
VERONIKA (skaito 

gą). Taip ilgu man šį vakarą 
be mylimo Jono. Kad tik 
greičiaus jis ateitą. O, kaip 
aš jo pasiilgau (Užsimąsto). 
atsimenu gerai, nuo kurio lai 
o pradėjau jį pažinti. Pirm* 
lažintis buvo pernai per šv. 
\ntaną Beisogaloj. Ėjau pe 
inką iš atlaidą. Buvo tar 
lapia, kad reikėjo per purvv 
•ą bristi iki kelią. Jis tuome4 
ažiavo su savo širmiu ir paė 
nė mane į savo ratus. Aš a 
ne jį senai mąsčiau. Jonas 
~ks man (Patylomis įeina mo- 

tina).
MOTINA. Na, ką čia sva

joji apie kokį ten Joną. Pir
ma užaugk, o paskui jaunikius 
inkis!
VERONIKA (į Salį). Na, 

ar tai mama girdėjo? Ne ma
myte, aš mąsčiau apie brolį 
toną, ne apie ką kitą. Kaip 
+ai labai mūsą brolis Jonas 
mvli širmį.!

MOTINA. Pati būdama kū
dikiu. nori seną motiną pri- 

, Nėra taip lengva. Ma-

HARTFORDO IR APYLINKĖS LIETUVIŲ 
ARDAI!

GERBIAMI TAUTIEČIAI:—
Norime pranešti visuomenei, kad męs esame 

pirmi lietuviai graboriai Hartford’e.x Taip-gi turi
me laisnius balsamuotoją iš “Board of Health”. 
Mes visados esame pasirengę patarnauti savo tau
tiečiams koprielankiausiai ir pigiaus negu svetim
taučiai.

Tai-gi reikale laidotuvią kreipkitės žemiaus-nu- 
rodytu antrašu. Turime savo automobilius, ku
riuos p^rsamdome dėl krikštyną, veseliją ir kitokią 
pasivažinėjimą. Visais tam panašiais reikalais 
kreipkitės pas mus. Mes duosime gįeriausį patar
navimą. 'Todėl nepamirškite lietuvią.

WAŠKELIAUČIUS IR AUKŠTIKALNIS
LIETUVIAI GRABORIAI

16 Charter Oak Avė., Hartford, Conn.
Tel. Charter 2393
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UŽLAIKAU ČEVERYKUS DĖL VYRŲ IR VAIKŲ 
PIGIUS, GERUS, NAUJUS.

Užlaikau naujausios mados čeverykus. Neužmirški
te užeiti ir persitikrinti kokius gerus čeverykus 

galit gauti.
Taisau visokius čeverykus: vyrą, moterą ir 

vaiką. Padarau iš seną beveik naujus. Gali vaik
ščioti kaip kad su naujais. Padarau stipriai ir ge
rai ir pigiai. Užeikite dėl persitikrinimo. Visiems 
patogi užeiga, arti Lietuvią Svetainės.

A. ABAZORIUS,
301 E STREET, SO. BOSTON, MASS.

Laiškas rašytas Antaninai turi pas mus kuogeriausią ver- 
.. Tai-gi delei to aš neva

žiuosiu j Liepojij prie tą pini- 
Naumiestis, 8. II. 20 m. gą; jeigu norite, tai jūs patys 

Brangi sesute ir švogerėli su ■ ieškokite ją (t. y. tą pinigą), 
vaikeliais! Dėkoju jumis už o mes ją išsižadam. Brangus 
laiškutį, kurį man atsiuntėt J tėtuši ir broliai! Jeigu galima 
Taip-gi dėkoju jumis už pini- parriąsti šifkortes, tai mel- 
gus. Labai ir iš tikros širdies džiame jūsą nesiąsti mums pi- 
tariu jumis širdingai ačiū. To- nigą, o parsiąsti geriaus vi- 
del skubinu jumis rašyti laiš- siems mums šifkortes, nes no- 
kelį. Perprašau, kad ilgai ne- rime visi važiuoti pas jus, O 

jeigu negalima, tai meldžiamerašiau. Naujieną pas mus ma- i
ža. Mamutė sveika ir labai parsiųsti pinigą, bet jau žino- 
džiaugiasi jūsą dovanėle. Tuo- ’ te kokią, tiktai nesiąskite 
mi laiku viskas klojasi viduti-, ruskiniais ir nesiąskite Latvi- 
niškai. Viena svarbesnė nau- jon, o tiktai Lietuvon, į Tel- 
jiena, tai mirė Naumiesčio pa- sius, kad galėtumėme išsiimti 
rapijos klebonas pralotas Sa- iš paštos Telšiuose. Žinai bran- 
lamonas Holliakas (?). Laido- gus tėtuši, kad mama yirma 
jo labai iškilmingai. Laidoji- nenorėjo važiuoti į Aiuenką, 
me dalyvavo apie 50 kunigą ir bet dabar jau nori ir sako, kad 
tūkstančiai žmonių^ Iškilmės tiktai parsiųstą šifkortę, tai 
laidojimo buvo 7 vasario 1920 tuojau, nors ir šiandien važiuo- 
m. Nuo karės žinią, tai ma- čiau. Jeigu siąsite mums šif- 
žai. Vokiečiai iš Lietuvos vi- karte, tai parašykit kaip su 
si išmušti. Dabar derybos su gyvenimu padaryti, ar ant 
lenkais. Lietuvos Nepriklau- j nuomos išduoti, ar parduoti? 
mybės stovis labai geras. Ka-. Ir ant kiek metą, jeigu nuo- 
riuomenė gerai apginkluota, mon? Dabar turiu garbę pra- 
Tai tiek pas mus žinią. Sesu- ’ nešti jums, kad Jundulas, kal
te! Rašei man, kad paklaus- vis, mirė, o rateliai tebėra ne-
čiau apie Marcelę, 'kuri gyve
na Panemunėje. Aš apie ją 
nieko negaliu sužinoti, nes 
blogas susisiekimas. Antanas, 
Marcelės sūnus jau apsivedė. 
Gerdruta, Marcelės duktė mi
rė. Pranaičio sesuo Gerdruta 
mirė. Klebonas taip-gi mirė. 
Antanas paėmė turtingą mote
rį Grublevičiutę. Kaip sužino
siu daugiau nuo Panemunės, 
ai atrašysiu daugiau. Mano 

Tadeušas serga. Daugiau nau
jieną nėra. Kaip svarbesnią 
atsitikimą išgirsiu, tai pasi
skubinsiu jumis pranešti Tuo- 
mi ir užbaigiu laišką. Lauksiu 
nuo jūsą daugiau naujieną.

Sudiev visiems.
Aš tavo sesutė

Ona Jablonskien.

,9 d. vasario 1920 
Brangus Tėtuši ir Broliai!

Jūsą siąstieji pinigai parėjo 
į Latviją, Liepojun. Tai-gi aš 
gavau iš Liepojaus atvirlaiš
kį, kad aš turiu važiuoti Lie
pojun atsiimti pinigą ir tie pi
nigai esantįs ruskinlai. Gaila 
man neišpasakytai, kad aš ne-

V XO^ H1X1VJ v JUlvXXC4.X VV MV X CA. XXV 

apkalti. Ką dabar daryti ? 
Kaip atimti tuos ratelius?' 
Meldžiu pasakyti kiek gele
žies, kiek anglią buvo įduota ir 
ar buvo užmokėta už darbą, 
jeigu buvo užmokėta už darbą, 
tai parašykite kiek užmokėta. 
Dar paminėsiu apie tas šifkor
tes. Mano nuomonė yra tokia, 
kad jei gali pinigai pareiti, tai 
man rodosi, kad ir žmonės ga
li važiuoti. Kaip girdėti iš lai
kraščią, tai ant vandeną vi
sur ramu. Dar laikraščiai ra
šo, kad jūsą, tai yra ameri- 
kiečią pinigai yra labai bran
gūs. Vokietijoje^ Berline už 
vieną dolerį mokama 50 mar
kią, o Lietuvoje, Kaune, mo
kama tiktai 44 auksinai (vie
nas auksinas lygus vienai vo
kiečiu markei);

Pasilieku, nekantriai lauk- 
damas nuo jūsą žinią,

Jūsą sūnus ir brolis —

Kas užsirašys pas mane lai- 
_____ kmštį. tam duosiu knygą nž 
daviau jums žinoti kokie pasini centus ar 50 centą dovaną, 
mus pinigai turi vertę, arba Gera proga. Naudokitės jąja, 
kokie pinigai eina apyvartoj). Kas norite užsirašyti laikraš- 
Ruskiniai pinigai pas mus da-,tį “Darbininką” į Angliją, 
bar neturi nei jokios vertės, kreipkitės šiuo adresu:

• a • * V A Y“C T A C



ku-

100.000 AUKSINŲ VIL
NIAUS LIETUVIAMS.

/

$463.00 
200.00

Nieko neveikdamas žmogus 
išmoksta bloga daryti.

Žmonės nekenčia tų, ___
j riems jie yra skriaudą pada- Santariutė.

4

NORWOOD, MASS.

AMSTERDAM, N. Y.

NORWOOD, MASS.

Atitaisymas.

GIRARDVTLLE, PA

"Entered as second-class mater Sepi. 
22. 1915 at the post offlce at Boston 
Mat*., uuder the Act of March 3, 1879.” 

“Aceeptance for mailllng at special ra
te of postage provtded for in Sectioi 
114)3. Act of Oct. 8, 1917, authorized 
od July 12, 1918.”

NETYČIA PASAKO TEI
SYBĘ.

SUBSCRIPTION KATES: 
feariy........... ..,.......................... $4.O<»
Boston and suburbs...........................$5.00
PoreigB countries yearly.................$5.00

DARBININKAS” 
(The Wobkeb> 

rhe Lithuanlan trl-weekly puper. 
lUblisbed every Tuesday, Thursday,

ttnd Saturday by St. Joseph't LitUuan- 
&-C. Aanociation of Labor.

pats tvarkytų šio pasaulio 
surėdymą demokratijos pa
matais ir kad visokiam 
išnaudojimui, visokiai 
skriaudai būtų kogreičiati-
siai nusuktas sprandas.

Dėlto broliai ir seselės dė
kimės visi prie L. D. S. ir 
dirbkime petys į petį. Vie
nybėje galybė. O galingi vis
ką taip sutvarko kaip jie 
nor. Mūsų pusėje teisybė, 
mūsų pusėje pajėga, tik mo
kėkime kaip ir sunaudoki
me viską žmonijos būvio pa
gerinimui. '

f. v:

Socijalistai nuolatos skel
bė, kad tik jie vieni išliuo- 
suosią darbininkų, klesą. 
Mes katalikai darbininkai iš 
tokio jų pasakymo tik juok- 
davomėsi kaip iš netaukuo
to pagyrų puodo. Bet da
bar socijalistams skilus į dvi 
dali ir vienai prieš kitą be
kovojant jie ir patįs jau 
karts nuo karto prisipažįsta, 
kad jie darbininkų neišliuo- 
suos ir darbininkų būvio ne
pagerins. Štai kur jų pačių 
žodžiai:

Komunistų “Laisvė” No. 
64, 1920:

“ ‘Socialistai’ neišliuo- 
suos darbininkų klesą iš 
alginės vergijos, tai jau 
šiandien aišku kiekvienam 
klesiniai susipratusiam 
darbininkui. Didieji per
versmai anapus vandenyno 
mums tatai aiškiai parodė.

“Lietuviai ‘socialistai’, 
kurių, mūsų laimei, Ame
rikoj yra vos keli tuzinai 
irgi tokie-pat. Jei yra ko
kis skirtumas tarpe jų ir 
kitataučių ‘socialistų’, tai 
tik tas, kad jie daug labiau 
apsvaigę vadovavimo gar
be ir paskendę godume pa
sipelnyti. Tiesa, mūsiškiai, 
kaip ir kitataučiai “soc.”, 
sakosi esą darbo žmonių 
draugais, bet tai tik pasi
gyrimas. Jiems nerūpi dar
bininkų išliuosavimas”.

“Naujienų” No. 46, 1920, 
pasakyta:

“Socialistai ne tam or
ganizuojasi ir veikia, kad 
savo jiegomis išliuosavus 
darbininkų klesą; šitą dar
bą turi ,atlikti pati darbi
ninkų klesa.

“Bet socialistai teikia 
darbininkų klesai idėjų, 
kuriomis vadovaudamosi ji 
gali lengviau ir pasetunin- 
giau atsiekti šito tikslo”.

Krikščionys darbininkai 
gerai žino kaip socijalistai 
vištas ir elektrą vogdami ir 
bedievybę su ištvirkimu pla
tindami darbininkų būvį ge
rino ir kad iš to darbininkų 
luomui naudos tiek tėra, 
kiek vištos kulnyje plieno ir 
dėlto su socijalistais savo 
veikime nenori turėti nieko 
beįidro. Lietuviai darbinin
kai turi organizuotis į vieną 
galingą organizaciją, į L. 
D. S., kuri viena tik ir te
sirūpino tikrai teisingai 
darbininkų reikalų teisin
gesniu sutvarkymu, darbi
ninkų švietimu, darbininkų 
klesinio susipratimo kėlimu 
ir nušvietimu darbininkų vi
sų įvairių įvairiausių rūšių 
dalykėlių tokioje šviesoje, 
kuri darbininką nepaverčia 
į gyvulį, bet stato savo vie
toje, tai yra ŽMOGUMI, 

ri kovoja už tai kad dar- 
inkas žmogus būtų pats 

raišių ponu, tu- 
mą pragyve- 

kad re.

PASTABĖLĖS.
Lenkų lAikraštis Kuryer 

Codzienny cituoja Lenkijos 
socijalistij laikraštį “Rabot- 
nik” apie rytinį Lenkijos 
rubežių. Rašoma: “Pirm 
visoko tuose rubežiuose jau 
yra Lietuvos valstybė etno
grafiniuose rubežiuose. Tik
ru pasiutėliu būtų tas, kurs 
šiandie panorėtų prieš ją 
stoti ir kergti Lietuvos vals
tybę prie Lenkijos’.

Kai dėl Vilniaus apygar
dų, tai reikią įsteigti Su
vienytas Lietuvos Valstijas 
su sostine Vilniumi ir jose 
būtų atstovaujami lietuviai, 
lenkai ir baltgudžiai.

“ Naujienos” rašo num. 
66: “Dabartiniai Lietuvos 
valdytojai jau atėmė balsa
vimo teisę kareiviams”. Po 
teisybei Steigiamojo Seimo 
rinkimų įstatymus išdirbo ir 
priėmė koalicinis kabinetas, 
kur socijalistai prodomina- 
vo. Tas kabinetas pripaži
no kareiviams tik pasyvę 
balsavimo teisę, t. y. kariš
kiai gali būti išrinkti, bet 
jie negali rinkti. Reiškia 
balsavimo teisės kareiviai 
neturėjo ir jos niekas jiems 
negalėjo atimti.

Bostono nuteriotų draugų 
juriskonsultas “Keleivyje” 
rašė, kad “įstatymai dar 
nėra taip sutvarkyti, kad bi- 
le nuskuręs vaikezas galėtų 
apgaudinėti žmones viso
kioms milioninėms kompa
nijoms, baksų siuntinėji
mais ir tam panašiai”. Da
bar juriskonsultas be abejo
nės vėl peiks įstatymus, ku
rie neleidžia jo “draugams” 
vogti elėktrikos.

Per 40 vai. pamaldas She- 
nandoah, Pa., kovo 1 d. kun. 
S. Pautieniui vietiniam klebo
nui užsiminus apie Vilniaus 
Lietuvių balsą, ir padavus su
manymų jųjų sušelpimui tuo
jaus pasiųsti tenai 100.000 
auksinų, dalyvavusieji atlai
duose kunigai vienbalsiai tam 
prakilniam tikslui pritardami 
sudėjo šias aukas: 
Kun. S. Pautienius 
Kun. J. Dumčius
Kun. Pr. Augustaitis ir

Mahanojaus lietuviai 
Kun. V. Kudirka 
Kun. S. Dobinis 
Kun. J. Valaitis 
Kun. K. Strimaitis 
Kun. A. Šeštakauskas 
Kun. S. Mozūras 
Kun. J. Kelmelis 
Kun. P. Cesna 
Kun. J. Raštutis

150.00
50.00
45.00
82.00
25.00
20.00
10.00
10.00
10.00
15.00

Viso labo $1080.00 
arba 100.000 auksinų 

Pinigai jau pasiųsti, kaip 
atsišaukime buvo nurodyta J. 
M. Vyskupui Karevičiui į 
Kauną su prašymu įduoti Vil
niaus lietuviams.

Kun. Pr. Augustaitis.

DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.

Paskolos Komitetas darbuo
jasi gerai, jau gana daug; bo
nų parduota, bet dar daugelis 
yra nepirkę, rodos ko tai lau
kia, o laukdami labai negerai 
daro, nes Lietuvai yra reika
lingi pinigai. Taip-gi atsiran
da pas mus ir tautos išgamų, 
kaip tai nekurie socialistai ir 
bolševikai stengiasi atkalbinėt 
žmones, kad nepirktų, kad jūs 
pinigai prapuls, tokiu būdu ne- 
kuriuos žmones ir atkalbina 
nuo pirkimo. Norwoodo lie
tuviai visi pasistengkime pasi- 
pirkt L. L. P. Bonų, neužsipel- 
nykim tautos išgamos vardą. 
Bonus parduoda kožną nedėlią 
tuoj po sumos Šv. Jurgio par. 
salėj, o pėtnyčios vakarais 
pas krautuvninką B. Tumavi- 
čių. Taip-gi dabar L. L. P. 
Komitetas rengia dideles pra
kalbas apie kurias išaiškins 
plačiau.

šie: J. 
Antani-

nė, Jnnas Rugienius, 
Jakutavičius.

Valdybon išrinkta 
Radzevičius — pirm., 
na Santariutė — rašt., Vla
das Morkūnas — ižd., Franciš
ka Santarienė (?).

Iš prisirašiusių į L. L. S. 
kuopą ir iš aukų suaukuotų 
per prakalbas matyti yra žmo
nių, kurie jaučia save lietu
viais ir kuriems rūpi Lietuvos 
likimas, bet išsiranda mūsų 
tarpe ir tokių, kurie statosi 
save lietuviais, bet ne tik ką 
neprisideda prie jos gelbėjimo, 
bet dar mėgina suardyti tą ką 
kiti nuveikė, bet vistiek ga
lima džiaugtis matant žmones 
taip pasišventusius gelbėti, 
Lietuvą.

A. M. S.

GARDNER, MASS.
P. K.

Siunčiu $25 namo bono. Tie
sa, pinigai maži, bet vis-gi ir 
aš noriu prisidėt pagal savo 
išgalę, nes tai yra priedermė 
kiekvieno susipratusio lietuvio 
remti panašias -įstaigas, ku
rios rūpinasi darbininkų būvio 
pagerinimu ir jų apšvieta.

Mes L. D. S. nariai ir kata
likiškos spaudos rėmėjai turi
me imti pavyzdį iš' to menko 
vabalėlio skruzdė, kun nors 
menka būdama, suneša didelį 
skruzdynų. Taip ir mes, susi
vieniję į vieną didžiulę L. D. 
S. organizaciją nuveiksim mil
žiniškus darbus. Prasidėjus 
L. D. S. namo bonų pardavi
mui, stengkimės kodaugiausia 
jų išpirkt, kad L. D. S. orga
nizacija ir “Darbininkas” in- 
gytų puikiausių namą So. Bos
tone, Mass.

Juozas Mačiulis.

“ Darbininko” num. 30 bu
vome indėję korespondenciją, 
kurioj prikišama vietos bažny
tiniam šv. Cicilijos chorui ne
prideramas pasielgimas. Būk 
choro susirinkime buvę nubal
suota eiti koncertan, nors tai 
buvo gavėnia. Gerb. kun. Taš- 
kūnas vietos klebonas, atsilan
kęs “Darbininkan” paaiškino, 
kaip dalykai buvo ir kad jo
kiu būdu parapijinis choras 
nepasielgė neprideramai. To
dėl atšaukiame, kas buvo ra
šyta num. 30, atsiprašome cho
ro ir prašome mums nepalai
kyti blogu, nes tas įvyko per 
korespondentą.

11 d. kovo buvo čionais su
rengtos prakalbos. Kalbėjo 
Lęit. J. K. Milius, jisai baig
damas prakalbą trumpai pa
aiškino apie L. L. S. organiza
ciją. Visi matė reikalingumą 
ir naudingumą tos organizaci
jos, tai ir buvo sutverta ir 
čionais kuopa L. L. S. Nors- 
nedaug prisirašė, bet tikimės, 
kad ateityj ir kiti pamatę nau
dingumą tos organizacijos, 
prisirašys. Prisirašė šios y- 
patos: St A. Daunoras, Anta
nas Šliumba, Marijona Šlium- 
bienė, Ona Šliumbiutė, Stasys 
Mikša, Juozas Vilkevičius, 
Vladas Morkūnas, Petronė 
Sutkaitienė, Veronika Ciko- 
tienė, Ona Pauliukaitienė, 
Magdelena Jasiulaitienė, Mag- 
delena Radzevičienė, Ona Sut- 
kaičiutė, Juozas Drulia, Jo
nas Radzevičius, Benediktas 
Budraitis, Ignas Gelumbaus- 
kas, Jieva Akromienė, Kazvs 
Zalanakas, Jonas Povilaitis, 
Mikolas Urbonas, Pijus Va
siliauskas, Vincas Ciulada, 
Antanas Grabliauskas, Miko
la Ssantaras, Antanina M. 
-------------, Uršulė Dziegorai- 

tienė, Marijona Gradėliauskie-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

(Rašo Juozas Šulcas iš Va- 
duoklių, Panevėžio apskr. A 
J. Jokūbaičiui, Bostono uni
versiteto moksleiviui).

m.

$1.154.63
151.67

Kovo 21 d. buvo šv. Petro 
ir Povilo parapijos susirinki
mas. Čia lietuviai nėra gerai 
susitvarkę ir nori sutverti pa
rapiją. Buvo pasikvietę ant 
minėto susirinkimo kalbėtoją, 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ redaktorių P. 
Gudą. Prez. J. Pranaitis pa
aiškino stovį naujai organizuo
jamos parapijos. Po tam užė
mė vietą kalbėtojas. Pirmiau
sia kalbėjo apie parapijos da
lykus ir jos organizavimą. 
Prakalba publikai matyti pa
tiko, nes tą liudijo žmonių del
nų plojimas. Po tam buvo leis
ta kalbėti visiems, kurie norė
jo ką pasakyti. Pagalios bu
vo įnešta pradėti mėnesinę mo
kestį. Veik vienbalsiai nuta
rė pradėti mokestį nuo tos die
nos ir ėjo prie stalo paduoda
mi savo vardus ir mėnesinę 
mokestį. Po to kalbėtojas kal
bėjo apie Lietuvos reikalus. 
Paaiškino dabartinį Lietuvos 
stovį. Ragino žmones dėtis 
prie išgavimo neprigulmingos 
Lietuvos, pirkti Lietuvos pa
skolos bonus. Keletas bonų čia 
pat užsirašė. Prieg tam ger
biamas kalbėtojas P. Gudas at
sivežė su savim laikraščių iš 
Lietuvos prisiųstų; visus iš
pardavė. Taip-gi turėjo kny
gų dėl pardavimo, kurių daug 
išpirko, o nekurie padavė už
sakymus ant pageidavimų 
knygų. Publikos buvo pilna 
svetainė, visi užsilaikė ramiai, 
ne taip kaip seniau kada būda
vo.

Beje, čia Gardner’io visi 
“reed workers” išėjo ant 
streiko 9 kovo. Pareikalavo 
8 vai. darbo ir 25 nuoš padidin
ti algas. Jau trečia savaitė 
streikuojame, bet nežinia ar 
pralošime ar išlošime. Bet 
manome,, kad turėsime išlošti, 
nes turime uniją, skebų nėra. 
Ankščiau ar vėliau, o reikala
vimas bus išpildytas, tik rei
kia visur vienybės.

Galop noriu pasakyti apie 
didvyrius veikėjus, kitaip sa
kant kovotojus. Susirinkimuo- 
se-mitinguose rėkia visa gerk
le: “Vyrai, kovokime, reika
laukime pagerinimo būvio, pa
kėlimo algų, trumpesnių va
landų”. Ir kas išėjo? Visi ko
votojai už būvio pagerinimą,iš- 
dūmė iš Gardnerio į kitus mie
stus dirbti. Tai matote, kokie 
karžygiai tie mūsų kovotojai- 
-pirmeiviai. Kaip iškovosime, 
tai ir jie tada sugrįš. Aš jums 
brolyčiai pasakau, už tokį ko
vojimą esate žvirbliai. Jūs vy
rai, kol nematot pavojaus, kaip' 
tas žvirblis vanago. Kaip tik 
reik, jau jų nėra. Po viskam, 
giriasi savo didvyriškumu: 
mes tik kovojame o ne katali
kai. Aš jums patarčia nesigir- 

jei panašiai mokate kovoti.
L. F. Deltuvas.
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Fenu gerai nusisekė.

Vasario 10, 11, 12, 16 ir 17 
dd. buvo L. R. Kryžiaus Re-

f mė jų 33 skyriaus fėrai, kurių 
visas pelnas buvo skiriamas L. 

I R. Kr. Nors oras buvo nepa
togus, bet fėrai buvo pasek
mingi. Žmonės atjausdami tam 
naudingam darbui, kiekvieną 
vakarą skaitlingai lankėsi, ne
paisydami ant blogo oro. In- 
eigų buvo $1,130.63. Gerb. 
kleb. kun. J. Ambota paauka
vo $24.00.
Viso ineigų buvo 
Išlaidų buvo

Gryno pelno liko $1,002.96
Gerb. kleb. kun. J. Ambota 

aukavo auksinį $5.00, kuris 
davė nemaaži pelno. Gerb. 
kleb. kun. J. Ambotas ir gierb. 
kun. A. Vaškelis nemažai pri
sidėjo darbu ir patarimais at
silankydami ant fėrų kas va
karas.

P-lė E. Valavičiūtė lankėsi 
po stubas ir surinko $163.60 ir 
nemažai daiktų.

P-lė M. Tamošaitė ir p-nia 0. 
Raudonienė lankėsi po farmas 
ir surinko daug vištų ir kito
kių valgomų produktų.

Taip-gi negaliu pamiršti ne
paminėjus ir šių ypatų, kurios 
ne tik aukavo, bet ir dirbo vi
sus vakarus ant fėrų: ponios 
O. Keršienė, R. Mončiunskie- 
nė, A. Kazlauskienė, J. Ka- 
mantauskienė, M. Poteliūnie- 
nė, O. Medonienė, 0. Raudo
nienė, V. Petrukevičienė; p-lės 
M. Pateckaitė, P. Geležiutė, J. 
Kamantauskaitė, M. Labec- 
kiutė, R. Žėkiutė, M. Jakimiu- 
te, M. Tamošaitė, V. Bendin- 
skiutė, J. Petkiutė, Julė Pa- 
janauskiutė, B. Ambotas, J. 
Bučis, P. Babickas, vargoni
ninkas P. Kamantauskas, T. 
otiejūnas.

Laike fėrų darbininkės ir 
darbininkai buvo pasipuošę 
R. Kr. ženklais. Merginos ir 
moterys buvo pasirėdžiusios 
baltuose rūbuose su raudonais 
kryžiais ant krutinės ir gal
vos, taip, kad tas patraukė 
kiekvieną atsilankiusį.
Laike fėrų buvo užrašinėjami 

nariai prie L. R. K. Narius 
užrašinėjo p-lė J. Kamantaus- 
kiutė, persirėdžius slaugotojos 
(nursės) rūbais. Juozapatas 
Laučka prisirašė į garbės na
rius įmokėdamas $25. Kad 
daug atsirastų tokių jaunikai
čių. Taip gi laike fėrų buvo 
pardavinėjama L. Laisvės bo- 
nai, kurių nemažai parduo
ta.

L. R. K. Rėmėjų 33 skyr. 
dar nėra metų kaip susitvėrė, 
bet jau daug nuveikė, kaip 

• girdėjau nemažą sumą pinigų 
pasiuntė pirmiau į centrą, da
bar pasiuntė $1,012.86. Atei
tyje žada ką nors daugiau su
rengti, kad tuomi būtų galima 
daugiau sušelpti Lietuvos na
šlaičius. Turint tokią darb
ščią valdybą galime drąsiai sa
kyti, kad L. R. K. 33 skyrius 
atliko milžiniškus darbus.

Reporteris.

Vadokliai, 1-1-20 
Brangus Viengenti!

1 d. sausio šiais metais ap
turėjau nuo Tamstos laišką iš 
Amerikos, širdingai ačiū 
Jums, tik gaila kad jame la
bai maža žinių. Tai-gi dabar 
ir aš iš sa vo pusės šio to trum
pai pranešu ko Jūs reikalavo
te tame laiške ir kas Jus abel- 
nai gali interesuoti. Aš su ma
ma ir seselėms tebegyvenu Va
dokliuose, tėvelio jau savo 
tarpe nebeturime, nes mirė. 
Iš po nuožmaus karo dar liko
me gyvi, bet jau viso ko ma
tėme ir pakentėjome ir dar te- 
bekenčiame. Laimė mūsų bus, 
jei nežūsime taip-pat nuo nuo
žmios revoliucijos, kuri be
veik visos Europos padangėj 
kybo, o kaip žinote pusė Lie
tuvos jau buvo pakliuvusi 1919 
metais po revoliucijos ploščiu- 
mi, tame tarpe ir mes Vado
kliečiai. 22 kovo ištiko Vadok
lių miestelyje baltagvardiečių 
lietuvių ir vokiečių su komu
nistais rusais mūšis, žuvo ta
me mūšyje penki lietuviai bal
tagvardiečiai ir apie 20 buvo 
sužeistų, o iš antros pusės tik 
vienas sužeistas. Tame tarpe 
komunistai iš Lietuvos turėjo 
prasišalinti, o kaip toliaus bus, 
tai Dievas žino. Vokiečiai pri
dirbę Lietuvos gyventojams 
ir Lietuvai daug žalos privers
ti buvo ’ santarvininkų, taip- 
pat lietuvių su latviais iš Lie
tuvos prasišalinti ir prasišali
no, vienok toji geležinė divi
zija tebestovi ant rubežiaus

ro, tai galite grįžti, bo beže- 

teligentams, tai pakol kas Lie
tuvoje dar ne rojus. Žemė te- 
bedalijama ne po daugįaus kai 
po kryžiavę sieksnį. Valdinin
kų vietos turėjo ir tebeturi 
daugumoje užėmę lenkai ir iš 
dalies vokiečiai; tai-gi kad ga
vus sau valdišką geresnę vie
tą, turi turėti įtekmingus “dė
des”, o be “dėdžių” nepeši, 
anot to rusų valdininko: “kak 
bvlo u nas, tak i u vas”. Bet 
nr žemesniems valdininkams 
ne kas, sulygins su pragyve
nimu, tai algos ne kokios ir 
tų laiku neapmoka, nes finan
sų stinga.

Mokyklos taip-gi dar tebėra 
apleistos, visko stinga, visko 
trūksta. Mokytojų padėjimas, 
ypatingai liaudies koblogiau- 
sias, taip kad mokytojai ant 
suvažiavimo Kaune nutarė 
streikuoti jei nebus išpildyti 
jų reikalavimai. Tai-gi kaip 
nesisuksi, visur dar bloga. 
Kada bus ir ar bus tas geras, 
tai nežinia ar mes besulauk- 
sim. Ar Jums grįžti ar ne, tai 
aš Jums nei patariu nei nepa
tariu, tik viena pasakysiu, kad 
tą dalyką gerai apgalvotumė
te, nes dabar Lietuvoje daug 
yra norinčių, kad tik galima 
būtų, važiuoti į Ameriką. Ir 
aš su seselėmis manau, gal te
nai šiek tiek možnėtų liuosiau 
atsikvėpti, nes čia taip kovai 
nuolat verdant, žmonių dvasia 
daugiaus manančiųjų jau visai 
pavargo ir sparnus nuleido...

Žmogui gi turint gerus no
rus, aš manau, galima ir Ame
rikoje patarnauti ir sulig iš
galės pasidarbuoti ne tik dėl 
Lietuvos, bet ir dėl visos žmo
nijos gerovės. Lilli sako: 
“Kiekviena vieta gimtinė

v*
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Kovo- 7 d. laikė susirinkimų 
Lietuvos Liuosybės Sargų sky
rius. Pirm. J. P. Želonis ati
darė susirinkimą, rašt. P. Bus- 
ka perskaitė protokolų, toliaus 
buvo skaityta iš centro gautos 
informacijos kokios tvarkos 
prisilaikyti.

Buvo padaryta kolekta, už 
kurią būtų nupirkta Lietuvos 
kareiviams dovana. Surinkta 
$6.10, iš iždo paskirta $15.00. 
Atsilankius gerb. kleb. kun. P. 
Gudaičiui, kuris paklojo $5.00 
tam tikslui, išviso sudarė $27, 
už kuriuos nupirkta dantims 
šveisti šepetukų, muilo, papi
rosų ir taboko, tie visi daik
tai bus pasiųsti Lietuvos ka
riuomenei.

Tariu širdingą ačiū visiems 
aukavusiems.

J. P. Želonis.

Dorieji laikosi nuo blogų 
darbų iš meilės doros, o blo
gieji blogo nedaro iš baimės 
bausmės.

Prūsų-Lietuvos ir progai atsi-! patingam žmogui, kiekvienas
tikus gali ir vėl užplūsti. O iš 
antros pusės lenkai laiko Lie
tuvą apsupę iš dviejų šonų, vi
duje Lietuvos taip-gi veikia ir 
vis nori lįsti gilyn, derasi su 
santarvininkais, idant jiems 
duotų mandatų Lietuvą visai 
užimt, o tada tai jie su visomis 
keturiomis už tų malonę kibsiu 
prieš rusus komunistus. Bet 
vargiai jiems tas pavyks, nes 
pagal laikraščių, tai ir lenkuo
se kyla bolševizmas, o iš prie
žasties bado ir bedarbės riau
šės, streikai; kariuomenėje 
taip-gi įranti disciplina. Ant 
kiek tos žinios yra teisingos, 
nežinia, nes laikraščiai dabar 
tarnauja daugiausiai agitaci
jos tikslams. Vokiečiams pra
sišalinus iš Lietuvos, Lietuva 
atsidavė į Anglijos prieglobs
tį, arba taip tarus paėmė ang
lai globon, nuo ko žinoma Lie
tuvos politiškas stovis, turint 
tokį galingų ir turtingą globė
ją šiek tiek pagerėjo.

Bet Lietuvos dar abelnai ne
galima piešti skaisčiomis spal
vomis, nes aplink dar labai 
tamsūs debesiai, visur iš visų 
pusių priešai, kraštas sunai
kintas, žmonės, o ypatingai 
bežemiai suvargę, visur visko 
stinga, visur betvarkė, pre
kių gerų beveik jokių, apart 
vokiškų šiūkšlių, o brangeny
bė neapsakoma: visai prasti 
batai 200 rublių, iš drabužių 
beveik visai nėra. Duona: ru
gių pėdas pas mus 20 rublių, 
kviečių 30 rublių pūdas, o to
liaus dar brangiaus; apie pava
sarį daeis iki 50 rublių, nes 
spekuliacija eina. Iš to stam
bieji ūkininkai turi jau prisi
kimšę maišus visokios spalvos 
popiergalių (nes auksas ir si
dabras dingo), bet iš to beže
miams, mažažemiams ir mies
tų darbininkams peilis po kak
lu...

Iš priežasties karo ir bado 
kilo visokios limpamos ligjos. 
Kaip kitur, taip ir Lietuvoj 
nuo kurių jšmirė labai daug 
žmonių. Mirė pernai ir Va
doklių klebonas D. Tumėnas 
šiltine, ypatingai daug išmirė 
kunigų ir gydytojų, Karas 
žmonės labai sudemaralizavd, 
taip kad užviešpatavo žmonė
se kerštas, pavydėjimas, ne
apykanta, skundimai, išda
vystė, nepasitikėjimas, gobšu- I 
mas...

Iš Jūsų laiško matyti, kad, 
esate labai išsiilgę Lietuvos ir jį 
svajojate apie sugrįžimą. Tai | 
jei turite daug pinigų, t. y. 
aukso ir sidabro, bet ne popie-

kampelis rūmas — ramiai sie
lai.

Daug kas galima būtų dar 
parašyti, bet gal ir iš to jau 
Jūs galite spręsti apie politiš
kų, ekonomiškų ir visuome
niškų Lietuvos šių dienų sto
vį.

Malonėkite ir Jūs man šiek 
tiek žinių suteikti kaip apie 
save, taip ir apie lietuvių ko
lonijų Amerikoje, taip ir abel- 
nai ir labiausiai apie Ameriką, 
kaip politiškų, ekonomišką, 
visuomeniškų ir partijinį gy
venimų.

Dar priminsiu, kad Lietu
vos valdžia rengiasi ant pava
sario šaukti seimą. Kuri par
tija laimės, sunku dabar spė
ti, greičiausiai tai krikščio
nys demokratai.

NATURALĖS PASEKMĖS.

Jeigu tavo sveikata yra ge
ram stovyj, gali gerai miego
ti tuomet būsi ir geram ūpe, 
turi užtektinai energijos ir vis
kas gerai klojasi. Taigi jeigu 
prijauti kokį negerumą tuo
jaus surask tinkamus vaistus 
kad jį prašalinus. Triners vais
tai kaip tik tinkami. Ponas 
Petras Schvartz iš Westches- 
ter, N. Y. rašė mums 
vaitės atgalios šitokį 
“Aš pradėjau vartoti 
vaistus ir randu juos

• • 9 9siais .

dvi sa- 
laišką: 

Triners 
geriau- 

Del vidurinių ligų
imk Triners American Elirir 
of Bitter Wine, kaip tai nuo 
negrumuliavimo, galvos skau
dėjimo, nerviškumo, jeigu no
ri atsigriebti po ligos tuojaus 
pradėk vartoti Triners Ange- 
lica Bitter Toniką jeigu kos
ti arba turi šaltį pamėgink 
Triners Cough Sedative, pa
mažink kentėjimus nuo reuma
tizmo ir neuralgijos per Tri
ners Linimentą, o pamatysit 
kad tą patį sakysi ką Ponas 
Schvartz. Jūsų krautuvinin
kas pristatys jums. — Joseph 
Triner Company 13333-43 S. 
Ashland Avė., ChicagO, BĮ.

(Apgr.)
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APIE PINIGU SIUNTIMĄ
Atsiranda žmonių, kurie kaltina jnus 

už mūsų aukštas kainas pinigų persiunti
me Lietuvon. Kas link šio dalyko norime 
Tamstų atydą atkreipti į keletą faktų.

Tamstos gerai atsimenat, kad kol mes 
pradėjome siųsti pinigus, visur reikėjo mo
kėti $6.00 už 100 markių. Mums pradėjus 
pardavinėti 100 markių už $5.00 tada ir ki
ti buvo priversti numažinti savo kainas. To- 
liaus mes kainas numušėme iki $4.00 už 100 
markių. Pagaliaus kada mes paskelbėme 
kad mes 100 markių pasiunciame už $2.00, 
tai ir visi kiti numušė savo kainas. Bet, 
jei Tamstos atsimenate, tai MES VISA
DOS BUVOME PIRMUTINIAI NUŽE
MINTI PINIGŲ SIUNTIMO KAINAS. 
Ir jeigu ne mes, tai visi kiti beabejo rasi 
dar ir šiandien imtų po 6 dolerius už 100 
markių. . .

Mūsų tikslas yra kad tamstoms patar
nauti kopigiausiai, nusiųsti Lietuvon pini
gus kuogreičiausiai ir teisingiausiai. Da
bar šimtai, net tūkstančiai lietuvių, kurie 
siuntė per mus pinigus gali liudyti, kad mes 
geriausiai už visus patarnavome. Kad paro
dyti Tamstoms, kad tas yra faktas, mes 
čion įdedam vieną laišką iš šimtų kuriuos 
mes gauname: 1

Muskegan, Mich. 
Mareh 18, 1920.

Gerbiamieji:—
Aš šiandiena aplaikiąu laišką iš Lie

tuvos ir dideliai nudžiugau kad jie aplai- 
kė pinigus per jus siųstus dar pirma negu 
nuo manęs laišką.

Tai-gi tariu tamistom nuoširdžiai ačiū 
už jūsų gerą pasidarbavimą.

Jie sako, kad tarpe daugelio lietuvių 
labai didelį įspūdį padarė, būk daugelis 
gauną laiškus iš Amerikos ir esą rašyta 
kad pinigų siuntę, bet niekas negauną. 
Tai-gi man labai linksma, kad aš gal tik 
vienas atradau tikrus žmones su teisingu 
patarnavimu. Toliau aš ir vėl noriu siųs
ti pinigų į Lietuvą ir daugelis kitų draugų. 
Taigi gerbiamieji malonėsite pranešti ko
kis dabar pinigų kursas pas jus. Dabar aš 
turėsiu gerą darodymą visiems draugams, 
kad niekas negauna pinigų, kurie per ki
tas vietas siuntė, O mano gavo.

Su tikra pagarba,
Anthony Malishonsky,

281 Farrest Avenue,
Muskegan, Miehigan.

Mes pripažįstame kad pirmutinės mū
sų kainos buvo augštos, bet sulyginant su 
kitų buvo žemos. Tas buvo neišvengtinas 
dalykas kada tikrų susinešimų su Lietuva 
neturėjome. Ir čionai mainant dolerius į 
markes negalėjome spėti kaip ant rytojaus 
jie gali stovėti ir bijojome didelių nuostolių, 
kadangi kiti visi žymiai brangiau už mus 
markes pardavinėjo. Dabar dalykai kitaip 
stovi. Susinėsimas palengvėjo ir mes, gali
me spręsti už kiek mes ką parduodame. To
dėl, pasitikėdami Tamstų ir tolimesne pa
rama mes drystame Tamstoms atvirai da
lykus perstatyti ir dar kartą žymiai NUŽE
MINTI PINIGŲ SIUNTIMO KAINAS.

Prie tos progos mes turime Tamstoms 

paaiškinti, kad atidarant pinigų siuntimo 
skyrių turėjome į valdžios banko komisijo- 
nierio rankas sudėti kaucijos $25.000.00. 
Ant tų pinigų neturime nuošimčių, taipjau 
vienas mūsų iškaštis; už kiekvieną čekį, ku
lį mes parduodame, turime Prekybos ir 
Pramonės Bankui Kaune išmokėti 40 cen
tų. Tai antras iškaštis, trečias, kurį mes 
turime padengti, yra apmokėjimas darbi
ninkams algų, mokėjimas rendų už popie- 
rą. stampes, šviesą, .šilumą ir tt. Prie to 
kiekvienas turi suprasti, kad niekas be už
darbio nedirba, kad reikia padaryti ir pri
gulintį pelną. Mes žinome, kad Tamstos 
matysite tų iškaščių teisingumą.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON 
DOLERIAIS SEKANČIOMIS 

IŠLYGOMIS:

Doleriais siunčiant tai reiškia, kad mes 
Tamstoms prisiusime Tamstoms čekį išra
šytą ant tiek ir tiek dolerių. Pinigus gavę 

-Lietuvoje jie tą čekį išmainys pagal dienos 
kursą. Jie tenai gaus tiek markių už do
lerius kiek bus tą dieną ant biržos paskelb
ta. Tokį čekį norėdami pasiųsti, tai aiš
kiai parašykite laiške ar ant aplikacijos, 
“išmokėkite doleriais” kitaip jei to nebus 
parašyta, mes pasiųsime pinigus auksinais. 
Už tokį doleriais rašytą čekį reikės mokėti 
40 centų ir dar prie to pridėti po 10 centų 
nuo kiekvieno dolerio.

Pavyzdžiui: Nori pasiųsti Lietuvon 
$50.00, tai mums turi prisiųsti $55.40. Tai 
yra $50.00 kuriuos mes pasiųsime Lietuvon 
pridedant 40 centų kuriuos mes Lietuvos 
bankui turime išmokėti ir $5.00 už mūsų 
darbą ir riziką imant po 10 centų nuo kiek
vieno dolerio.

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON 
i AUKSINAIS SEKANČIOMIS 

IŠLYGOMIS:

Auksinais siunčiant reiškia, kad mes 
išrašome Tamstoms čekį auksinais ir Lietu
voje bus išmokėta tiek auksinų kiek ant če
kio bus parodyta. Norint auksinais pasiųs
ti pinigus, tai prisiųskite mums tiek pinigų 
kiek norite Lietuvon pasiųsti, o mes atėmę 
40 centų, kuriuos mums reikės Lietuvos 
bankui išmokėti likusius pinigus išrašysime 
čekį auksinais PAGAL TOS DIENOS 
KURSĄ, KURIOJE MES PRIIMSIME 
PINIGUS pridėdami prie bankinio kurso 
už mūsų darbą ir riziką po 15 centų nuo 
100 auksinų.

Šiandiena markių arba auksinų kur
sas yra $1.25 už 100 markių ar auksinų 
Pridedant mūsų mokestį Tamstoms markės 
kainuos $1.40 už 100. Kadangi kursas kas 
diena mainosi, tai mes iš anksto negalime 
pranešti kiek tpkią ar kitokią dieną bus kur
sas. Kiekvienas, kuris yra pinigus per 
bankas siuntęs tą dalyką gerai supranta. 
Mes užtikrinam Tamstoms, kad mes VI
SADOS išrašysime Tamstoms čekius pagal 
tokio kurso, kuris tą dieną bus mums pra-

LIETUVON
neštas iš NATIONAL SHAWMUT BAN- 
KOS, per kurią mes perkame Lietuvos pi
nigus.

Pavyzdžiui: Tamsta nori Lietuvon pa
siųsti $50.00. Mums tuos pinigus prisiun- 
ti ir mes juos gauname tą dieną, kada 
markių kursas bankoje yra $1.35 už 100 
markių ar auksinų.. Mes tada Tamstai če
kį išrašytume ant 3,307 auksinų. Tai yra 
mes atimtume 40 centų kuriuos reikia 
Lietuvos bankui išmokėti ir tada išrokuoja- 
me kiek markių Tamstai priklauso imant 
po $1.50 už 100 markių Tas $1.50 pasida
ro pridedant mums mokestį po 15 centų nuo 
kiekvieno 100 markių.

Pažiūrėjus į mūsų virš paduotas kai
nas gal pasirodys kad siunčiant didesnes 
sumas pinigų perbrangiai reikės užmokėti 
už mūsų patarnavimą. Bet nepamirškite to

- fakto, kad ant didesnės sumos pinigų mes
- imame didesnę riziką. Mes už Tamstų per 

mus siųstus pinigus pilnai atsakome. Jei 
tas čekis prapulti} ar kam kitam būtų išmo
kėtas, tai mes gvarantuojam, kad Tamstos 
pinigai neprapuls. Tą atsakomybę mes i- 
mame ant savęs. Todėl ir ant didesnių su
mų esame priversti tokį pat atlyginimą imti 
kaip ir ant mažesnių sumų pinigų

Paskelbiame šį numažintą kursą pasi
tikėdami Tamstų paramos. Jeigu tos pa
ramos negausime, vėl būsime priversti kai
nas pakelti. Jeigu mes turėsime Tamstų 
pasitikėjimą ir Tamstų paramą, tai mes 
visados galėsime Tamstoms daug pigiau pa
tarnauti. Tamstos žinote, kad pigiai pa
tarnaut ir dar pelnyt galima tik turint daug 
kostumerių Mūsų Bendrovės ir šėrininkų 
ir kostumerių skaičius kasdien žymiai auga 
dėlto mes ir išdrįsome rizikuoti numušti sa
vo pelną ant tiek žemai kaip nieks kitas iki 
šiol nėra daręs ir vargu begu norėtų ir galė
tų daryt.

VIENYBĖJE YRA GALYBĖ.

Dirbkime išvieno ir mums visiems išeis 
ant naudos. »Bus ir Tamstoms ir Bendro
vei pelno. Tamistos už savo pinigus gausi
te pilnai tiek kiek tą dieną bus ant pinigų 
biržos jų kaina, o mes ir po mažai pelny
dami ant daug siuntinių vis-gi darysime sa
vo Bendrovės šėrininkams pelno tiek, kad 
galėsime mokėt tinkamus dividendus už jų 

• Įdėtus pinigus ir apmokėt ofiso užlaikymą 
ir kitas su tuo bizniu surištas išlaidas.

. Parodykite šį paskelbimą visiems savo 
pažįstamiems, draugams. Paskleiskite ži
nią apie tai kuoplačiausia. Šį puslapį iš
kirpkite ir salėse ar kitose viešose įstaigose 
ant sienų pakabinkite, kad visi galėtų skai
tyti ir naudotis.

Pavasaris jau aušta. Lietuvos žmo
nėms reikia visokių daiktų dasipirkti. Tai 
dabar svarbiausias laikas siųsti pinigus į 
Lietuvų Visi eikite talkon saviškiams Lie
tuvoje dabar, tuo jaus.

Pinigus siųskite per “Money Order”, 
čekiais arba registruotuose laiškuose sekan
čiu adresu. Tokiu pat adresu rašykite rei
kalaudami aplikacijų dėl pinigų pasiunti
mo arba platesnių informacijų

LITHUANIAN SALES CORPORATION
, BANKEES

414 W. Broadway, So. Boston 27, Mass
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MORTA ir ADELE, dvi kaimynkos mergelės.

kitus prisiusi

458 Grand Street,

Galima gaut pas

WOBCESTEB, MASS.

KUN. JULIŲ ČAPLIKĄ,
41 PBOVIDENCE ST.

;Į KRIAUČIŲ ARDAI
i 1 Sutverta ir inkorporuo- 
i; fa ant $50.000 kapitalo 
i 1 Rūbsiuvių Bendrovė.
Ž Visi kriaušiai ir dirbtu- 
e vių vedėjai malonėkite at- 
£ sišaukti kad, išvien ben- 
« dromis spėkomis sukėlus 
y kapitalą ir protiškas jie- 
V gas uždėjimui dirbtuvių 
¥ čionai ir Lietuvoje.
* Rašykit:—

imsiu. ' -
ADELE (užpykus). Na, ir tu manai prieš mane kabintis? 
MORTA. Kodėl ne?.. Juk tik ir aš esu mergina, ir dar

gi turiu stiprąs (rodo) rankas.
ADELE (smarkiai treptelia). Nutilki.. Nes tuoj nulėksi nuo 

palaipų.
MORTA. Aš lėkdama, į tave prisilaikysiu, ir nenustumsi. 

_ O jei lėksiva, tai lėksiva abidvi. ' '
ADELE. Bet tu tūpsi pirma ant žemės.
MORTA. Kad ir pirma, bile gražiai. (Žiūri viena į kitą, tar

si keršydamos. — Pamažiau). Bet ko-gi dabar pyksti. 
Jei nori, aš galiu ir pati gražiai nulipti. O dar bū
tų gražiau, kad mudvi padarytūva taiką, ir liautuva 
viena kitai keršijusios. Ar nebūtų gražiau (atkiša 
ranką) paduoti viena antrai ranką, ir tegul bus tarpe 
mudviejų meilė ir sutikimas, o j peštynių, muštynių 
vietą padainuokiva. (Sveikinasi). Ar jau dabar bus 
gerai?

ADELE. Bus gerai. Galiva dabar padainuoti.
MORTA. Ką-gi dainuosi va?
ADELE. Nesenos abidvi esava, tad padainuokiva “Jaunys

tę”.
MORTA. Gerai, danrfokiva. Kuri pirma pradėsiva? x 
ADELE. Aš manau, abidvi sykiu. Sutartinę.
MORTA. Žinoma, kad sutartinę. Tik gerai atsikosėkiva, tai 

gražiau skambės dainelė.
ADELE. Tu vis šposus kreti. Dainuokiva (Dainuoja):

1. Jaunyste, kur tu? Pranykai—koktu! z t
Svajonių laikai, idėjų miškai.

2. Tų dienų aušra, gal nešvies daugiau, 
Saldžių minčių, neišgirsiu dainų.

3. Vyturių raibų, girelių aidai 
Nežadins jausmų, nė upių krantai.

4. Gal reiks sužiaurėt, tarp žiaurių žmonių. 
Ir linkui anų, reiks save auklėt.

5. Laimingas yr tas, kurs jaunas dienas, 
Brangina linksmas, toks siekį atras.

6. Kol liepsnos karštai, krūtinėj jaunoj, ’ 
Galingas jėgas, atrasi dainoj.

(Uždanga)

Nuaa-Tone

l
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atlieka organizavimą ir finansavimą pramonės ir prekybos įstaigą kaip Amerikoje taip ir Lietuvoje.

24 Laisvės Alieja, Kaunas, patarnauja Amerikos Lietuviams visuose pramonės ir prekybos reikaluose są-

save — nuosavuose namuose,

' Jl a * * ' * * *

taip, kad Amerikos lietuviai turi dabartės puikiausią vietą atlikinėjimui savo e
• • 1 • /• I

metimas. —Užmeta L. A. Ben
drovei, būk ji nėra demokra
tiška įstaiga ir nėra demokra
tiškai vedama Vsiąpirmiau- 
sia, reikia atsiminti, kas tai 
yra L. A. Bendrovė ir kokiems 
tikslams ji yra suorganizuota. 
L. A. Bendrovė buvo organi-

liaus užkirsti kelią, žemiaus 
paduodame paaiškinimus, ku
rie parodys dalykus tikroje 
šviesoje.

Bet pirm, negu eisime su 
išaiškinimais punktas po pun
ktui, reikia įsižiūrėti iš kokią 
šaltinią išeina daugiausia už
puolimą. Rašo prieš L. A. 
Bendrovę “Keleivis” ir 
“Draugas” — juk aišku kodėl
— vadovaujasi partyviais po
būdžiais, nemoka suprasti, kad 
L. A. Bendrovė yra ekonomi
nė organizacija, stovinti nuo
šaliai partiją, keistutis Šliu
pas patalpino “Tėvynėje” 
niekuonfi nepamatuotą straip
snį prieš mūsą Bendrovę tik
tai iš asmeniško keršto prieš 
kai-kuriuos Lietuvos Atstaty
mo Bendrovės direktorią, ant 
kurią jis yra užpykęs. Paga
linus, ant kiek pasitikėjimo 
vertas Keistučio Šliupo straip
snis, galima sau atsivaizdinti 
atsiminus jojo iškeltą skanda-

. lą Spaudoje prieš ^keletą metą 
/ — garsioji politišką “šnipija- 
da”, kurioje Keistutis Šliupas 
b? pamato įtarė ir kuriuo api
pylė visą eilę mūsą veikėją 
purvais, kas vėliaus pasirodė 
neteisybė. — J. W. Liutkaus- 
kas purvu drabsto Lietuvos 
Atstatymo Bendrovę užtad, 
kad pralaimėjo savo kandida- 
tfįrą į L. A. Bendrovės direk
torius, gi jo sėbrai-pasekėjai 
prigelbsti jam klaidinti mūsą 
visuomenę nuomonėje apie L. 
A. Bendrovę. Ir taip iš eilės.

Bet dar ir ne tame dalykas.
— .Svarbu yra perkratinėti 
punktas, po punktui kai-ku- 
riuos tą užpuolimą prieš L. A. 
Bendorvę.

FINANSINIS SKYRIUS — atlieka organizavimą ir finansavimą pramonės ir prekybos įstaigą kaip Amerikoje taip ir Lietuvoje. 
LEGALI S SKYRIUS — išdirba įgaliojimus, pajieško paveldėjimus kaip Amerikoje taip ir Lietuvoje ir atlieka visus kitus teismiš- 
kus patarnavimus. ' <,
BANKINIS SKYRIUS — a) siunčia pinigus į Lietuvą sulig bėgančio kurso, išrūpina pasportus valiavimui į Lietuvą, parduoda lai 
vakortes, išmaino pinigus, perveda pinigus į Lietuvos Bankus ir tt. b) Tarnauja kitiems Bankams ir Bankieriams pervesdinime pini 
gą į Lietuvą.
LIETUVOS SKYRIUS
ryšyje su Lietuva.

Ką tik užbaigus savo organizatyvį darbą L. A. Bendrovė apvainikavo jį persikėlimu 
į naujus, gražius, nuosavius namus, kurią paveikslą čionai matote. Namai yra dideli, pa
togūs, kainuoja L. A. Bendrovei $100.000.00 ir yra specialiai pritaikinti L. A. Bendrovės 
Raštinei augštutiniuose augštuose, gi apačia ištaisyta Lietu vią Bankui. Tai-gi, nuo šio 
laiko L. A. Bendrovė nustoja būti^pas kitus kampininke ir persikeičia į šeimyninką pas 

Nauja L. A. Bendrovės pastovi buveinė yra specialiai 
pritaikinta prie L. A. Bendrovės plataus veikimo ir randasi nepaprastai patogioje vieto-

Paskutiniais laikais Lietu
vos Atstatymo Bendrovė susi
dūrė su taip daug visokią už
puolimą, šmeižtą, įtarimą ir 
neapykantos, kad į šitą viską 
yra būtinas reikalas atsakyti, 
tuo labiau, kad Raštinė, užim
ta iki paskutiniam laipsniui 
baigimu kelti L. A. Bendrovės 
kapitalo ir tvirtinimu L. A. 
Bendrovės vidujinės organiza
cijos nei vienos minutėlės lai
ko negalėjo pašvęsti atsakinė
jimui į šmeižtus bei užpuoli
mus. Netiktai tas. Daugelis 
paprastą biznio laišką delei 
augščiau išdėstytą priežasčią, 
kaip lygiai iš priežasties dar
bo, surišto su ruošimosi prie 
kraustymosi, negalėjo būti lai
ku atlikta. Užtad, L. A. Ben
drovės Raštinė žinomi atsipra
šo prieš visus tuos, kieno laiš
kai buvo neatsakyti į laiką.

Bet ne tame dalykas. — 
Kuomet koks nors darbas pra
deda kiek geriau sektis, tuo
jaus atsiranda pavyduolių, ku
rie, įtempę visas savo pastan
gas, kliudo veikimui. Šiuo 
laiku tokiame pat padėjime at
sirado ir Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė. Pasekmingai užbai
gus savo organizatyvį darbą, 
sukėlus rimtą kapitalą reika
lingą Lietuvos ekonominio at
statymo darbams, persike
liant į grąžą, nuosavą namą 
— buveinę ir įeinant jau į 
tikrą, rimtą veikimą, Lietu
vos Atstatymo Bendrovė stai
ga ir netikėtai susitiko su di
džiausiais iŠpasalą užpuoli
mais. Gerbiamiems skaityto
jams.- beabejo, teko matyti 
straipsnius “Keleivyje”, 
“Drauge”, Keistučio Šliupo 
straipsnius “Tėvynėje”, J. W. 
Liutkausko straipsnius “Vie
nybėje Lietuvninką”. Tas vis
kas ir dar skleidimas visokią 
šmeižtą žodžiu, daug blogo 
padaro L. A. Bendrovei ir la
bai kliudo josios normaliam 
darbavimuisi ir veikimui. Tai
gi, kad tam viskam ant to-

išdirbamojo resorcino pareika
lavimas Amerikos rinkoje, po 
karei taip netikėtai pakilo, kad 
mažytėje dirbtuvėlėje Junct- 
įon. Pa. negalėjo išpūdyti vi
są užsakymą. Mažytėje dirb
tuvėlėje išdirbant resorsiną 
perdu metu, jo išdirbystė ant 
Resorcino Bendrovės resorci- 
nas skaitosi geriausiū Ameri
koje ir kad svaras resorcino 
Bendrovei apsieina nuo $1.50 
iki $1.75, gi rinkos kaina yra 
$3.75. Tokiu būdu lieka gry
no pelno apie $2.00 nuo svaro. 
Kad išpildyti visus užsaky
mus, reikėjo statyti naują, ke
lis kart didesnę dirbtuvę, ša
lyje mažos senos dirbtuvėlės 
(kuri po senovei dirba). Abi 
dirbtuvės turi užsakymą ir 
užtikrinto darbo bent ant pu- 
santrą metą, t. y. nemažiau 
kaip ant 100.000 svarą resorci
no. L. A. B-vės paskola Re
sorcino Bendrovei buvo suteik
ta arba avansuota, dėl pasta
tymo naujos didelės dirbtu
vės, kuri jau yra užbaigta ir 
pradeda darbą. Paskolos už
tikrinimas yra tame, kad L. A. 
B-vė yra padariusi tvirtai ri
šančius kontraktus, turi pir
mą mortgage ant Resorcino 
Kompanijos nuosavybės ir kad 
turi savo rankose sukėlimą rei
kalingo padidintai produkcijai 
kapitalo $100.000:00 iš kurio 
paskola ir bus apmokėta

negu tai būtą sulig dabartinio 
kurso, atrodo'būk L. A. B-vė 
yra juos nuskriaudusi. Dar la- 
biaus pablogina sąlygas toji 
aplinkybė, kad pastaruoju 
laiku atsirado žmonią ir įstai
gą, kurie pradėjo konkuren
ciją siuntime pinigą numušant 
ją kursą iki negalimam laips
niui. Būtą gerai, jei tie visi 
pigūs siuntėjai ištikrąją turė
tą išdirbtą būdą ir įgytą pri
tyrimą pinigą siuntime, kaip 
kad L. A. Bendrovė spėjo jau 
išvystyti. Bet to nėra, gi vi
suomenės mintis yra per tai 
suvadžiojama nustatoma prieš 
L. A. B-vę. Nors mes žinoine, 
kad už kelią mėnesią-, kuomet* 
žmonės turės progą persitik
rinti jog pinigai pasiąsti per 
L. A. B-vę daeina sulig adre
so, gi kitą siunčiami pinigai 
tiktai eina, — žmonią simpa
tijos vėl grįžš prie L. A. Ben
drovės.

Negana to, — nuo mūsą at
stovo Lietuvoje gerb. y. K. 
Račkausko gavome laišką iš 
Kauno, kuriame jisai praneša, 
jog 60 nuoš. viso mūsą pasiąs- 
to žibalo, paėmusi yra Lietu
vos valdžia. Kas, kas, o val
džia, rodosi, neimtą žibalo, 
kuris galima būtą kitur pigiau 
gauti-

Tai-gi, prieš tokius užpuoli
mus ir užmetimus atsistoja 
šiandien L. A. Bendrovė. Tas 
viskas, suprantama, kliudo 
mūsą prakilniam darbui. Rei- 
kėtą, tačiaus, L A. B. prie
šams suprasti, kad darbo vis- 
tiek jau nebus galima suardy
ti, įstaigos jau vistiek nebus 
galima sugriauti. L. A. Ben
drovė jau stovi ant tokią tvir
tą pamatą, kad blogos valios 
žmonės jai jau negali pakenk
ti. Gi stt pagalba skaitlingos 
armijos mūsą napą, su užuo
jauta sveikos dalies mūsą pla
čiosios visuomenės, L. A Ben
drovė atliks didelius darbus 

, Lietuvią Tautos ekonominio 
atsistatymo dirvoje.

Lietuvos
Atstatymo *
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VIETINĖS ŽINIOS.

IŠVEŽĖ.

C
Andr. Naudžiūnas,

Genys.

SCE-

STOGAS PRAKIURUS

PETER PLEVOKAS,

116 W. 4-th St, S. Boston, Mass.

i

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

ad-

Prašau

-

Paieškau pusbrolio Domininko
Smaliuko.
Gardino rėd.,
Švendubrės kaimo. Jis pats
kaff apie jį žinote meldžiu 
pranešti žino antrašu: 
Bronislava Trainavižienė,

107 Ames St,

IŠVAŽIUOJA LIETU
VON.

Ateinančią nedėlią P. Gudas 
kalbės Atholyje Lietuvos Bo
nų’ reikale, o A. F. Kneižis 
Montelloj L. D. S. namo bonų 
reikale.

Šį pavasarį labai daug lietuvių atvažiuoja į Detroit. 
Dabg tokių, kurie atvažiuoja su šeimyna. Daug tokių, 
katrie ieško sau stubų ir.vargei gauna o tada priversti 
grįžti atgal iš kur atvažiavo. Vienatinis lietuviškas agen
tas, Įjūris pristato visiems lietuviams stabų. Kas nori 
gauti namą lai atsišaukia pas

Ieškau draugo Antano Girso. 
Turiu svarbų reikalą. Iš Lietu
vos man atėjo laiškas. Pirmiau 
gyveno Lavvrencė, Mass. 
atsišaukti arba pranešti. 
Petras Paulavičius,

49 Intervale St., 
-Montello, Mass.

Jei jūsų namo stogas pra
kiuręs, tai šaukitės lietuvio 
Stogų Taisytojo, kuris turi 
savo amate atsakantį pati- 
rimą. Darbą atlieka koge- 
riausiai. Jei tik jums reikia 
stogas pataisyti ar naujas 
uždėti, tai šaukitės prie

VISOTINAS GASO TAUPYTO
JAS—Uždėk ant gano peSaua deg- 
tuvo it padauginsi šilumą; sutaupys 
gm užrakant gaao raatomką vie
ną trečdali arbn vieną Užra-

:H’<M1181RB4EI■ir

L.D.S. 1-mos kp. aktorių repe
ticijos veikalų: “Paliepus Knar
kia” ir “Dėdė atvažiavo” bus su
batoj 7:00 vai. vakare pobažnyti- 
nėj salėj. Paėmusieji roles šių 
veikalų malonėkit atsilankyti, nes 
laiko turim neperdaug.

Teatr.' Kom.

Paieškau Motiejaus Kaškono. 
2 meta* atgal gyveno So. Bethle- 
em, Pa. Vilniaus rėd. Trakų pa
vieto, Butrimonių valšč. Pušanų 
sodžiaus. Paieško jo tėvas iš Lie
tuvos. Jis pats ar kas apie jį ži
note malonėkite pranešti šiup 
resu:

Vincentas Kaškonas,
141 Manchester, St., 

Manchester, N. H.

L.D.S. 1-mos kp. mėnesinis su
sirinkimas atsibus 28 d. kovo, po- 
bažnytinėj salėj, 1 vai. po pietų. 
Visi nariai atsilankykit į susirin
kimą, nes turime daug svarbių 
dalykų aptarti. Bus išduoti ra
portai iš buvusio teatro “Žydų 
Karalius.” Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti.

Sekr. Z. Klapatauskas.

“ŽYDŲ KARALIUS” 
NOJE.

DETROIT, MICH.

Turiu svarbų reikalą.
Ratničos parapijos, 

arba
man

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Denufim *al*lk* plsakv 

Kg, prtialina pMakana*. nležtjhnt 
oda* galro*. aagin* plaako* prMood* 
■a lia* prikaliu** nutarta.

Dcrmafntr* padnry*k*d Jart plau
kai baa tanko* Hrin* ir akriria*. » 
• Oda Jn*t galvoja baa tyra, giria- 
kanc« an)h* tat riaadoa ir Plankai 
noalinra daagtaoa!

Brikrianjant priatarima Jaa pat- 
ta aari* dykai Sbondymri aanapal*.

PririaakMn Me. riaatpoaria panti 
tino Ma. paari Iri it yri daria 
Dar-s''irt- r tavi! ar a.

Subatoj kovo 27 iš New 
Yųrko per Lietuvių Prekybos 
B-vę išvažiuoja į Lietuvą lai
vu Savoie Juozas Beržanskas 
iš So. Bostono. .

Šiomis dienomis gavo is A- 
merikos ir Lietuvos atstovy
bės leidimus važiuoti į Lietu
vą šiems:

Aleksandra Augustavičius iš 
Brigtono, Kazys Katulevičius 
iš Chelsea, Antanas Kreivis iš 
Norwoodo, Petras Kulešius iš 
Norwoodo', Viktoras Liutkus 
iš Cantono, Vladas Liutkus iš 
Bostono, Antanas Pečiuin iš 
So. Bostono, Mikolas Šarka iš 
Norvoodo, Kazys Šilanskas iš 
So. Bostono, Pranas Siravi- 
čius iš Montello, Ignacas Šim
kus iš Canton.

JOHN P. TUINILA UPON 
PROBATION.

Pereito utafhinko numeryje 
pranešėme apie “Keleivio” 
leidėjo ir redaktoriaus apsivo- 
gįmą, dabar teko mums iš
girsti istorijos apie šposą, ku
rį norėjo iškirsti tautininkas, 
sandarietis John P. Tuinila, 
laikrodininkas.

Šiomis dienomis atsilankė 
pas mus Petras Jakutis iš 
Cambridge, Mass. ir papasa
kojo apie savo prietikius su 
Tuinila. Sako nunešęs pas 
Tuinilą savo krajavą laikrodį 
pataisyti. Atėjusiam Jakučiui 
laikrodžio Tuinila pasakęs, ne
galįs pataisyti krajavo laikro
džio ir padavęs salesmanui, 
kurs nesugrąžinęs. Tuinila 
žadėjo už laikrodį pamokėti. 
Jakutis reikalavęs $50—tiek, 
kiek laikrodis kainavęs. Tui
nila jam pasiūlęs penkis dole
rius, girdi laikrodis buvęs jau 
dėvėtas. Jakutis nusileidęs iki 
$25. Tuinila nesutikęs. “Ži
nai Amerikos priežodį”, sakė 
Tuinila, “get a dollar and hold 
it”. Jakutis sakė, jog jis lai
kysis Napoleono papročio—jei 
bomba sudrasko po juo vieną 
arklį, tai jis sėda ant kito ir 
tęsia komandą. Jakutis pa- 
grąsino teismu. Turtininkas 
Tuinila neatbojo ir pradėjo ty
čiotis iš darbininko.

Tada Jakutis kreipėsi teis
man. Tą darė be jokio advo
kato. Tuinila buvo pašauktas 
teisman. Jis atėjo su advoka
tu Hovard (Kavaliausku). 
Tuinila .užsigynė,-' šaukė ne
kaltas esąs, to žmogaus (Ja
kučio) visai nepažįstąs, niekur 
nematęs ir pirmu kartu čia pa
matęs. Howard cross-exame- 
navo Jakutį, kamantinėjo jį, 
norėjo pagauti. Jakutis kuo- 
geriausia atkirto. Gi teisėją 
intikino, kad Tuinila turi jį 
pažinti dėlto, kad abu prigu
li prie Ūkėsų Kliubo. Jaku
tis padavė Kliubo konstituciją. 
Tuinila buvo paklaustas ar 
priguli prie to Kliubo. Atsa
kė taip. Atskleidė, tą pat kon
stituciją, kur parašyta Petras 
Jakutis. Tai čia ir išėjo aikš
tėn Tuinilos melagystė.

Ta byla buvo nagrinėjama 
kriminalio biznio transakcijos 
skyriuje. Teisėjas buvo nutei
sęs Tuinilą uždaryti į “House 
of Correction at Deer Island’,’ 
prie sunkių darbų vienam mė-
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nešini. Bet Tuinilai buvo pa
likta teisė apeliuoti. Tuinila 
atsisakė apeliuoti, tai bausmė 
buvo pakeista ir jis pastatytas 
“upon Probation”.

Jakutis "dar sakė, kad už 
laikrodį Tuinila taip-gi turės 
užmokėti $50 -ir visas teismo 
bilas padengti.

Pereitą seredą Bostone lan
kėsi Hoover, buvusis maisto 
administratorius Europoje ir 
Amerikoje. Buvo čia iškil
mingai pasitiktas. Sako nesąs 
kandidatu į prezidentusf bet 
būsiąs, jei žmonės jo norės.

Pereitą, utaminką, ik Lietu
vių Prekybos Bendroves san- 
' ilio išvežta laivan- apie 200 
„iksų pervedimui . Lietuvon. 
Tarpe jų yra du baksu knygų 
šv. Kazimiero Dr-jai Kaune. 
Kiti baksai atskirų siuntėjų, 
kurie pavedė bendrovei pasių
sti Lietuvon po paskutiniojo 
išsiuntimo.

Cambridge’io Sveikatos De
partamentas persergsti žmones 
ir pataria negerti nevirinto 
vadens. Esą daug apsirgusių 
viduriais ir užkrėstas vanduo 
esąs tam kaltas.

Kovo 20 d., 8 vai. vakare šv. 
Petro bažnytinėj salėj L. D. S. 
1-ma kp. ir Pil. Blaiv. 49-ta 
kp. statė scenoje didelį veika
lą “Žydų Karalius”. Veika
lą vaidino rinktiniai aktoriai, 
kurie nesigailėjo savo energi
jos bei triūso, kad gerai nusi
sektų, bet neišėjo be trūkumų, 
tam daugiausia bene tik bus 
kalta scena bei ankšta vieta. 
Statant tokį veikalą, būtinai 
reiklinga erdvi scena su visais 
prirengimais minėtam veika
lui, čia kaip tik to viso ne
buvo, todėl ir negalėjo būti to 
įspūdžio, kurį įsivaizdini be
skaitydamas veikalų.

Prisiminus apie aktorius, 
reikia pasakyti, kad nekurie 
iš jų vaidinusių didelėse rolė
se atliko tikrai artistiškai.

Pas Kaimynus.
Ant rytojaus 21 d. kovo mi

nėto veikalo aktoriai aplankė 
savo kaimynus Norvvood’o lie-

tuvius. Atsilankę rado gražią 
salę ir puikiai prirengtą sceną. 
Aktoriai pamatę visa tai gavo 
daugiau drąsos ir energijos, to
dėl vaidinimas išėjo puikiai ir 
savo tikrai artistiškais nuda- 
vimais žavėjo publiką. Laike 
perstatymo daugeliui iš publi
kos žibėjo gailesčio • ašaros. 
Negaliu praleisti nepaminėjęs 
vieno nemalonaus atsitikimo, 
kuris įvyko. Vienas aktorius 
nesakęs nei žodžio režisieriui 
nestojo ant scenos ir jis tik 
vienas žino dėl kokių priežas- v erų.

Jo vieton stojo ant scenos 
veikalo režisierius ir nors ne- 
simokinęs, bet gabiai rolę at
liko. Priežodis sako: kad at
leistina klaida’ tam, kuris ją 
padaręs stengiasi pataisyti. Be 
abejo ir tas vaikinas gailisi sa
vo klaidos ir vengs panašios a- 
teityje.

Girdėjau, kad po Velykų su 
tuo veikalu užkvietė gerb: kun. 
J. J. Jakaitis, Worcesterio kle
bonas. Ar nebūtų galima ir 
kitoms kolonijoms taip-pat pa
daryti.

BŪKITE VISI!
Kovo 28 d. (Verbų nedalioj) 

bus suvažiavimas L. D. S. N. 
A. Apsk. Išvažiavimo Rengi
mo Komisijos. Tad kurie in- 
einate ton komisijon, malonė
kite pribūti, nes laikas pradė
ti darbą. Kaip laiku pradė
sim dirbti, tai ir darbas bus 
pasekmingas. Komisijos suva
žiavimas įvyks kovo 28 d. š. 
m. So. Bostone. Prasidės 3 v. 
po pietų Šv. Petro parapijos 
pobažnytinėj sAlėj.

J. Steponaitis.

IEŠKAU švogerio Prano Sri- 
bikio, kilęs iš Vabalninku par., 
Upeliškių k. Atsišaukti adre
su;

PERSKAITYTUS “Dar
bininko” numerius siųskite 
Lietuvon saviškiams.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINES DR-JOS 

VALDYBA 
SO., BOSTON, MASS.

Pirm. — Motiejus Žiobą, 
539SE. Seventh St., S. B.

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

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

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

Kas.
16 Vinfield St., S. B. 

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį k’. vvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. I . ton, 
Mass.

Juozas Petrauskas,
15 Limerick st, Gardner, Mass.

IEŠKAU savo tetos Antani
nos Keblaičiukės po .vyru ne
žinau pavardės kilusios iš kai
mo Užpjaunių, Naumiesčio pa
rapijos, Suvalkų gub. Ieško 
Antaninos sesers Juzės sūnus 
Juozas Mickaitis iš kaim. Lau- 
ciškių, Lukšių vai., Šakių ap. 
(buv. Naumiesčio) Suvalkų 
gub. Prašau atsišaukti.

Adresas:
6-tas pėstininkų Pilėnų Ku

nigaikščio Margio pulkas, 4 
kuopa kariu. J. Mickaičiui.

Reikalinga prityrusi mergina 
lietuvaitė arba lenkė prie abelno 
namų dariio. Algos $14.0(1. į sa
vaitę. Nereikia plauti arba pro- 
syti. Atsišaukite pas *

Mrs. A. Oppenheim, 
243 Crescent St.,

■ Brockton, Mass.

Pas mane galit užsirašyt laik
raštį “Darbininką,” kuris jus 
linkys 3 kartus sąvaitėj. Paduodu 
apgarsinimus ir paieškojimus. Kąs 
užsirašys pas mane “Darbininką,” 
gaus dovanų puikų 20 metų ka
lendorių. Visi pas: 
J. F. Margelis

544 Myrtle St.
Grand Rapids, Mich.

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.

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

Paieškau Agotos Jurkiniutės, 
(gal ištekėjusi) Šulų kaimo, Bar
tininkų parap. Seniau gyveno 
Brooklyn, N. Y. ir Škotijoj. At
siliepti ant to adreso: 
Uršulė Pampalienė,

4 Pit St., Mossend, 
Lanarkshive, Scotland.

VOKIŠKŲ MARKIŲ
Norintieji pasiųsti laiškuose 

vokiškų markių (bumaškų) j 
Lietuvą, gali jų pirkti pas 
Lietuvių Prekybos B

LIETUVIŲ PREKYBOS
7 BENDROVĘ,

414 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

> ’ ■ .

Susirinkimas.
Mėnesinis susirinkimas L. Vy

čių 17 kp. bus kovo 28 d. 3:00 vai. 
po pietų bažnytinėj salėj. Kvie
čiame visus narius dalyvauti šia
me susirinkime, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti, taip-gi 
turim laiškų su užkvietimais į ki
tas kolonijas perstatyti veikalus. 
Nepamirškite . atsivesti ir naujų 
narių.

Kurie norės pasidarbuoti dėl 
kuopos labo galės gauti tikietų 
“Kantrios Alenos” ir “Švarkas 
ir Milinė” dėl platinimo.

Pirm. Z. G.
________________________________________f 

“Žydų Karaliaus” aktoriai 
malonėkit susirinkti 28 d. kovo 
tuoj po pamaldų bažnytinėn sa- 
lėn, yra svarbus reikalas visiems 
pasitarti apie važiavimą į kitas 
kolonijas.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street, 

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

Mikolas Žarkauskas, 
128 Bowen Street, 

So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius, 
147 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas— 

Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St., 

Dorchester, Mass.
Kasierius—

Andriejus Zalieekas,
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

• Antanas Gruodis, 
, 550 Medford St.,

Charlestovn, 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.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. J£- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kautas,
284 5th St., 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. —

J. Kavalinas,
63 Gold St., 

So. Boston, Mass.
Protokolų Rašt. —

J. Stukas, 
54N 6-th St.,

So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis,
140 Bowen St., 

fSo. Boston, Mass. 
Kasierius —

S. Čižius,
377 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Maršalka —

F. Lukoševičius,
405 7-th St., 

So. Boston, Mass.
Susirinkimai būna pirmą ne

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

Gydytojas ir Chirurgas
489 Broadway, S. Boston, Mass. 

O F I S O 9-10 iš ryto, 
VALANDOS:

r
! APTIEKA. |

Sutaisau receptas su didžiau-

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

Priėmimo vsiandoe?
NnotiUS PO pilt. Nuo 7 tki 8 ndnra 

609W R0A_DWAY Cor. ST SO. BOSTON. 
Tel 602 S. B.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadicay, So. Boston, Masu. 
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd Si.

Tel. S. B. 1196-W.

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 Broadway, So. Boston, Mass.

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

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

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

'1'

NAUJAS BUDAS—Ga- 
aą - Ir šilumą padaro 
naudingu — gano tau
pytąja* ir šilumos padi- 
<11 n to jas.

M. ČIURLANIS,
2320 Jos Campan Avė. (Hamtramck) 

DETROIT, MICH.
2320 Jos Campau, Avė. (Hamtramck) Detroit, Mich.

Telefonas Market 2910.

f •

“DARBININKO” spaustu
vėj tuoj reikalingi INTER- 
TYPERIS (raidžių rinkėjas), 
RANKINIS ZECERIS ir ant 
mašinų LEIDĖJAS. Atsišau
kite tuojaus. Darbas 44 vai 
savaitėje.

“Darbininko” Admin.

į 
i 
t 
t! $ ?! $ į J i

Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAITIS 
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston. | 
Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryto į-.

nuo 1 Iki 3 po pietą, ** 
nuo 7 iki 9 vakare.

_ ________ ______  I

šia atida, nežiūrint, ar tie re- 
’j ceptal Lietuvos ar Amerikos da- 
. j ktarą. Tai vienatinė lietuvižka 
J- aptieka Bostone ir Massachu- 
l! setts valstijoj. Gyduolių galit 
j j gaut, kokios tik pasaulyj yra 
ji vartojamos. Galit reikalaut per 
I laiškus, o aš prisląsiu per ex- 

presą.'

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C St., 
South Boston, Mass.
} TeL S. Boston 21014 ir 21013 į

r

ceptal Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatine lietuviška

i!

TELIS NEW YORKE.

Spring 9537.
PIRMUTINIS IR SENIAU
SIAS LIETUVIŠKAS UŽ
EIGOS NAMAS ARBA HO-

Lietuviai, kreipkitės prie savąją t
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas 

GEO. J. BARTASIV, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes ant visų linijų j Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus Į visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitlnkam žmones ant gelžkelio 

stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų. •
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydime ke

leivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi j musų viršmlnėtą Agentūrą su reikalais.

GEO. J. B ARTAŠIUS,
498 Washington Street,_______ ' • New York City.

Tai. So. Bartos 270
DR. JOHN HacDONNELL, N. D.

Gilinu intlktlM ir llftinluitl 
Ofiso valandos: 

Ryt ds iki 9 vai. 
Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.
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DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti Ir leisti pinigus ant visokią vaistą? Jei nu

sibodo, ateikite aš ĮSegzamlnuosiu dykai to pasakysiu kaip ai gailu 
jums padėti. Al turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžią, kronilką, neaiškią to komplikuotą ligą vyrą ir mo
torą. Jiems tas gali pagelbėti, nes ai ypatilkaiiSegzamlnuoju jus 
kiekvieną sykj. Ai vartoju santlpiikus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos to kronliką Ilgą. Kada reikalinga ileg- 
zamlnuoju kraują, seiles to vidurius, 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTOMS.
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinatriokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rimus prietvarią ete. Jei turi reu- 
ooAtizmą, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
ikausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark ra manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu Įkilto! niekas negelbėjo, ateik 
kaL Tamsta sutaupai laiką, pinigus to 
ai negalėsiu nieko pagelbsti, pasakysiu, 
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, 
dos plečiasi to niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vianuollktM 
valandos, ns> gali trati Egzaminavimas dykai!
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A5 visados vengiu klaidos j 
mnig ji 
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panalkinsl kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

bet vlsa-

BoB Phone DicHaam 8905 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Brrad St., PHaddpfa, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valaadaat 

Nuo 9 rito ild 8 po pieta 
Vakarai*, tikiUP.M




