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PROTESTAS PRIEŠ RŪ
BŲ BRANGUMĄ

komisijos prezidentas, atsi
šaukė į piliečius organizuoti 
overall kliubus. Sake, jog 
užsakęs 3.000 porų over
alls’ų ir pardavinėsiąs who- 
lesale kaina.

Columbia, S. C. — Visi 
studentai South Carolinos 
universiteto pasižadėjo dė
vėti overalls iki “such time 
as prices of clothing reach a 
reasonable figure”. Glee 
Club atmetė madą savo pra
mogose puoštis, o dėvės 
overalls.

Overall kliubų judėjimas 
prasidėjo Birminghame. To 
judėjimo vyriausioji būklė 
ir bus tame mieste. Pasiva
dino National League of 
Overalls Clubs”. Ženklas 
bus žirklės su raidėmis H. 
C. L. (high cost of living). 
Tie ženklai bus išdalinti po 
visas Suvienytas Valstijas.

Įsteigimas to vyriausiojo 
overall kliubo buvo seredoj 
bal. 14 d. Buvo nutarta nuo 
pėtnyčios visiems apsivilkti 
overallsais. Bet jau tą pat 
dieną teisėjai, daktarai, biz
nieriai, ofisų darbininkai 
jau puikavo overallsuose.

Teisėjas Henry Martin, 
miesto kontrolierius, miesto 
purchasing agent, miesto ad- 

trys overall kliubai ir vienas vokatas, visi miesto komisi- 
“ jos nariai overallsuose buvo

nufotografuoti.
Moterys nutarė steigti 

“brogan club”, kurpių kliu- 
hą kovai prieš čeverykų 
brangumą.

Overalls kliubo ofisai ran
dasi First National Bank 
namuose.

Pietinėse valstijose prasi
dėjo taip vadinami overall 
kliubai. Kliubų nariai pasi
žada dėvėti prastus darbi
nius drabužius overalls, kad 

' tuomi išreiškus protestą 
prieš nežmonišką drabužių 
pabrangimą. Tas judėjimas 
labai platinasi po visas val
stijas.

Mieste Emporia, Kan. su
sitvėrė overall kliubas ir žy
mius žmones pritraukė. Ne
senai išrinktasis majoras 
per inauguariciją dėvės ove
ralls ir kiti augšti svečiai 
taip pat bus pasirėdę.

Moterys ir-gi imasi prie
monių, kad užboikotuoti 
brangius drabužius.

New Havene, Ct. Yale u- 
niversiteto studentai sutvė
rė “Old Clothes Club”. Stu
dentai prašomi dėvėti senus 
drabužius, nepirkti naujų. 
Tie, kurie pirksis ir nešios 
naujus bus rokuojami nepa
kenčiamais soči j alio etikieto 
laužytojais. Armijos čeve- 

- rykai. pernykščiai -siūtai, 
pernykštės skrybėlės, tai ma
da šį pavasarį.

Roanoke, Vt. — Buvo j 
masmitingas susiorganizavo’

1 žiurstų kliubas. Prisirašė 
1400 narių.

Greenville, S. C. — Dau
gelis profesionalų ir biznie
rių pradėjo dėvėti overalls 
išreiškimui protesto prieš 
nesvietišką rūbų pabrangi
mą.

Atlanta, Ga.—Fair Price

BAISI NELAIME SU VAR
TOTOJŲ BENDROVE.

Vadžgirys (Ras. ap.).Vadž
girio Vartotojų Bendrovę š. m. 
vasario 21 dienoj ištiko baisus 
smūgis. Sudegė dideli namai, 
kuriuose tilpo v. b. krautuvė, 
vaikų prieglauda ir dvi šeimy- 
ni. Priežastis nėra žinoma. 
Prekių vertės apie 60 tūkstan
čių auksinų nepasisekė išgelbė
ti. Krautuvė gyvavo labai ge
rai ir džiaugėsi ja visi apielin- 
kės gyventojai. Per penkis 
mėnesius lig naujų metų turė
jo 100,038 auks. apyvartos. 
Dabar nuo naujų metų išpar
duota prekiij už 70 tūkstančių 
auk.’ Bendrovė turėjo 130 na
rių. Buvo manoma, kad to
kiam smūgiui ištikus žmonių 
ūpas nukris ir sunyks veiki
mas. Bet pasirodė priešingai. 
Susirinkę sekmadienyje žmo
nės visi šaukė tverti išnaujo 
krautuvę ir tų dienų sudėjo pa- 
jų 4 tūks. auks.

blaivybes reikalu.

Gižai.(Vilk. ap.). “Žiburio” 
dr. Gižų skyriaus narių susi
rinkime vasario mėn. 1 d. š. m. 
buvo nutarta reikalauti iš Vy
riausybės panaikinti visas e- 
samas girtavimo įstaigas ir 
naujų nibku būdu neįrišti 
steigti Gižų apielinkėje. Tik 
blaivi Lietuva sulauks šviesią 
ateitį.

KAINOS SUVALKUOSE.

Rugių kartis 1000 auk?., bul
vių kartis 200 auks., žirnių 
gorčius (8 sv.) 25 auks., mėsa

I

Darbininkų reikalai
STREIKAS BAIGIASI. Dabar išrodo, jog tas rau

donųjų žygis neatneš jiems 
pageidaujamų vaisių.Geležinkelių neteisėtas 

streikas žymiai pradėjo 
slūgti. New Yorko streiki
ninkų komitetas pasiūlė tai
ką. Prie taikos paakstino y- 
pač tas, kad liuosnoriai dar
bininkai pusėtinai pradėjo 
operuoti traukinius. Chica- 
goj ir kituose viduriniuose 
centruose streikininkai bū
riais grįžta darban.

Suv. Valstijų Teisybės 
Departamentas skelbia, tu
rįs prirodymų, jog tasai 
streikas buvo keltas su už
pakaliniais išrokavimais. 
Sakė, jog Fotser, buvusis 
aidoblistų vadas, nepasise
kusio plieno darbininkų 
vadas dabar buvęs svarbiau
siu to neteisėto geležinkelių 
darbininkų streiko vadu. E- 
santi susidarius šaika, kuri 
veikia su tikslu pakrikdyti 
geležinkelių darbininkų bro
lijas ir Amerikos Darbo Fe
deraciją. Galutinas tikslas 
esąs sutverti ‘ ‘ one big 
union”, kuri būtų įrankiu 
visokių raudonųjų gaivalų.

prasidėjęs, tai streikininkai I gaudami po 33Į^c. valandoj 
buvo organizuojami į skir-Įyra blogesniame pade jin 
fingas nuo brolijų organiza- h

KĄ PASAKĖ GOMPERS.

Cleveland, Ohio. — Ame- 
rikos Darbo Federacijos 
prez. Gompers atvyko daly
vauti cigarmakerių suvažia
vime. Be kito ko jis sakė: 

“Darbininkų padėtis Su
vienytose Valstijose po ar- 
misticijos pasirašymo buvo 
rūsti. Tą padėtį pablogino 
profeteeriai, kaikurie sam
dininkai ir darbai federalės 
ir valstijų legislatorių, ku
rie leido ar bandė leisti įsta
tymus ne konservatyviškus, 
bet varžančius.

“Nieko nebuvo padaryta 
sulaikymui kainų kilimo.

“Įstatymai, kurie turėjo 
būti išleisti darbininkų ap
girtimui nuo išnaudojimo, 
buvo panaudoti prieš juos ir 
tuo tarpu profeteeriai ir iš
naudotojai kumštyje tik 
juokiasi.

“Nedyvai tad, kad darbi
ninkai, kurie tiek prisidėjo 
prie karės laimėjimo, dabar

pykti dėl savo padėties. Kad 
tą suprasti, tai nereikia bū
ti giliam socijologijos ir e- 
konomijos mokslavyriui.

“Nedyvai tad, kad darbi
ninkai, neprisidėjusieji prie 
unijų ir net kaikurie unijis- 
tai patapo nekantriais ir ne
paiso disciplinos, kurią dar
bininkų unijos uždeda.

“Aš atsišaukiu į visus 
darbininkus dėl jų pačių la
bo organizuotis ir valdyti 
save, kad ramiu tvarkiu bū
du išstatyti savo darbinin
kiškus reikalavimus ir išrei
kalauti jų išpildymo. Nie
ko ar visai mažai tegalima 
laimėti “wildcat” (piktos 
katės) streikais”.

Sekr. Wilson išleido įsa
kymą leisti darbininkus iš 
Kanados ir Meksiko be var
žymo. Tie darbininkai bus 
naudojami tik cukriniams

s. (svaras), la- 
auks., sviestas

LENKAI

jautiena 20 i 
žinių sv. — 
— 30 auks*.

—
EIŽIA NEPA- 

ŠYTI APIE 
OLAITĮ.

Kaunas. IH. 20. (Elta). Te
ko patirti,^ lįd 
prastai siauč^t ' 
Apie Kauno g 
neleidžia niek 
tuvių kalbos* 
kalbų išbraukta net žodį len
kas. Nelę*! 
riškiam žeme' aprūpinti komi
sijos naujų dvarų išdalinimų, 
apie Lietuvoj Lenkų unijų, a- 
pie Aukštuolaitį, Varšuvos 
streikus ir kt,

—k---------
LENKŲ VALDŽIOS APE

TITAI AUGA.

Kaunas, UI. 20. (Elta). Iš 
Varšuvos iT Vilniaus lenkų sfe
rų matyti pastaruoju laiku di
desnis apetitų augimas sveti
mom žemėm. Jie nori turėti 
savo rankose sir Liepojų.

Dinaburgo apylinkės ir Liet- 
galių krašto dvarininkai nepa- 
tenkiąti- Tatvų; valdymu. Tarp 
to krašto lenkų dvarininkų ir 
latvių pradeda reikštis nesuti
kimų.

Į Vilniui nepa
tenku cenzūra, 
senimo įvykius 
rašyti. Iš lie- 

vertime į lenkų

rašyti apie ka-

KĄ MANO DARYTI LEN
KAI OKUPUOTUOSE 

' KRAŠTUOSE.

Kaunas, UI. 20 (Elta). Len
kų darbuotojai nutaria Vil
niaus apskrity nedaryti ple
biscito, bet paskelbti tų kraš
tų Lenkų Vilniaus apygarda 
ir įvesti ten civilinę adminis
tracijų su generolu gubernato
rių priešaky. Nepaisant to, 
plebiscito reikalam atgabenta 
į Vilnių 15 vagonų poperio. 
Vilniaus komisaras Osmolovs- 
kis serga šiltine ir, turbūt, 
daugiau nebegrįš į savo tar
nybų. Į jo vietų bene numa
tytas, berods, suvalkietis Min- 
kiavičius, Volninės krašto ko
misaras, buvęs lenkų aprovi- 
zacijos ministeris. Lenkai pa- 
sirįžę daryti plebiscitų vien 
Mjnske.

KAN. NARJAUSKAS VA
ŽIUOS Į SARDINIJĄ 
PAŽIŪRĖTI LIETU

VIŲ BELAISVIŲ 
PADĖJIMO.

ŽINIOS IŠ SUSISIEKIMO 
' SRITIES.

y ___________

Mūsų traukiniai jau pradėjo
vaikščioti į anapus senos vo
kiečių sienos. Tuo tarpu mū
sų traukiniai eina tiktai ligi 
pirmos stoties anapus sienos 
linija Šiauliai — Tilžė ligi 
Lunksargės ir linija Priekulė 
— Klaipėda ligi Bajorų.

Mūsų Vyriausybės vedamos 
derybos dėl užpirkimo Vokie
tijoje anglių gelžkeliams. Vo
kiečiai sutinka leist anglių iš
vežti Lietuvon, jei jie gaus lei
dimų už tokių pat sumų išvež
ti iš Lietuvos tų prekių, kurios 
yra neleidžiamos iš Lietuvos 
išvežti.

Susisiekimo ministerio įsa
kymu visai uždrausta yra pri
iminėti į gelžkelius ir į visas 
kitas Susisiekimo Ministerijos 
žinioje esančias įstaigas tar
nautojus, nemokančius pakan
kamai lietuviij kalbos.

Vokiečiai sulaikė Eitkūnuo
se vienų garvežį, pirktą mūsų 
Vyriausybės Prancūzijoje, rei
kalaudami užmokėti už 30 gar
vežių pravežimą per vokiečių 
žemę 400.000 markių, nežiūrint 
į tai, kad už parvežtus 29 gar
vežius jau yra atsilyginta.

Baisogalos pašto įstaigoje 
atidaryta telefono stotis. Pri
imamos privatinės telegramos 
ir įvesti pasikalbėjimai telefo
nu.

(Kauno “Laisvė”)

k

Kaunas, UI-11 (Elta). Kun. 
Narjauskas, Vatikanui tarpi-' 
ninkaujant, yra gavęs iš Itali
jos Vidaus Reikalų Ministeri
jos leidimų važiuoti į salų Asi-

burokams auginti Colora- ‘ narą (Sardiniją) pažiūrėti lie- 
doj, Woyominge, Utah, Io-į tuvių belaisvių, suimtų Aust- 

j rijos pasienyje. Susitarta te- 
:-------  I nai vykti kartu su Ukrainos

Kietųjų- anglių kasėjai*atstovu Bonne.
nerimauja, kad nieko apri-j 
boto dar nepadaryta kaslink> 
naujojo kontrakto. Nauja-j 
sai kontraktas turėjo ineiti 
galėn nuo bal. 1 d. Bet tas 
dėl naujo kontraktb dąr te
beina derybos New Yorke. 
Nors pažadėta, kad sulyg

woj ir Nebraskoj.

10 d. kovo 2 v. 45 m. po pi et 
ties Kaunu pasirodė vokiečių 
aeroplanas, kurį mūsų aviaci- 

naujo kontrakto algos bus jos dalis pašovė. Aeroplanas 
nokėtoe nuo bal. 1 d., tai, nusileido už 7 forto.- Suimtie- 
- < i x - MiŲ lakūnas ir

kartu su jų daik-

KUNIGAS MIRONAS
LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTOVAS 

NEPAPRASTOS IŠKALBOS VEIKĖJAS

Kalbės:
Balandžio 18 d. 2 vai. po pietų Brighton, Mass. Lietuvių 
Kooperacijos Salėj.

Balandžio 18 d. 7:30 vai vak. Cambridge, Mass. 
Thomdike School salėj.

Balandžio 19 d. 7:30 vai. vakare So. Bostone, Mass. 
šv. Petro pobažnytinėj salėj.

Kuodidžiausios minios lietuvių privalo atsilankyti į 
nepaprastas prakalbas.

PALEIDO. PRANEŠIMAS.

Anglijos valdžia paleido 
Airijoj 68 politiškus prasi
kaltėlius, kurie buvo, išėję 
bado streikan. Kad juos 
paliuosuoti, tai Airijoj bu
vo paskelbtas neapribotam 
laikui visuotinas streikas, 
kurs buvo nusisekęs.

New Yorko valstijos kai- 
kurie legislatoriai sako ine- 
šę legislaturon sumanymą 
atšaukti šviesos taupymo į- 
statvma.•/ 4-

Meksike Sonoros valstija 
apsišaukė neprigulminga ir 
pradėjo karę prieš Carran- 
zą, Meksiko prezidentą.

Griškabūdis, (šakių apskr.) 
Visuomenės gyvenimas dabar 
čia apmiręs. Žmonės, užsiėmę 
kasdieniniais reikalais, politi
ka nedaug tesiįdomauja. Yra 
dvi: Žemdirbių ir Valstiečių— 
Sujungi, bet ir tiedvi ikišiol 
gyvumo mažai terodo. Rim
tesni vietos darbuotojai pagei
dauja trijų partijų: Tautos 
Pažangos, Žemdirbių ir Kr. 
demokratų — blokavimosi St. 
Seimo rinkimų metu. Nors 
vietoje Tautos pažangininkų 
kol kas maža, bet “Žemdir
biai” ir kaikurie “Kr.-demo
kratai” pažangininkams labai 
prijaučia, nes, pasak jų, žy
miausios Lietuvos inteligenti- 
nės pajėgos suspietusios Tau
tos “Pažangoje”. Todėl rin
kimuose už “Pažangos’' žmo
nes sujungtuose trijų partijų 
sąrašuose noriai balsuotų.

Žeimelis. (Biržų apskr.) Nuo 
nekurio laiko Žeimelio valsčiu
je buvo pradėta varyti agita
cija dėtis tos apylinkės gyven
tojams į Latviją. Kovo 6 d. 
Žeimelyje buvo didelis mitin
gas, kuris nutarė jokiu būdu 
nesiskirti nuo Lietuvos ir nesi- 
dėti į Latviją. Tų savo nusi
statymų nutarta telegrafu pra
nešti Lietuvos vyriausybei 
Kaunan.

Panevėžys. Gal nei vienas 
apskritis neturi tiek savo inte
ligentų, kaip b. Panevėžio aps
kritis, dabar suskaldyta į Pa
nevėžio ir Biržų apskritis. 
Daugybė ųiūsų inteligentų 
darbavosi atstatant Lietuvos 
valstybę ir dabar darbuojasi į- 
vainose srytyse. Jų dauguiųa 
yra susispietę “Tautos Pažan
gos” partijoje. Panevėžy įs-

Massachusetts valstijos 
anglių pardavėjai pakėlė 
kainas iki $14.50 už toną.

Ateinantį panedėlį balan
džio 19 d. pripuola Patriot’s 
Day, Patriotų Diena. Tai 
diena, kada užsipliekė pir
moji liepsna kovos už Su
vienytų Valstijų neprigul- 
mybę. Tą dieną buvo sušuk
ta “Prie ginklo”, kovon už 
neprigulmybę. Ta diena 
švenčiama Massachusetts ir 
Maine valstijose. Yra tai 
Legal Holiday—visi darbai 
sustoja.

Todėl “Darbininko” dar
bininkai tą dieną ir-gi švęs, 
tai nebus galima išleisti 
utaminko numerio. Sekan
tis “Darbininko” numeris 
bus ketverginis.

PRANEŠIMAS.

SUSITAIKĖ.

Susikirtimas tarp Franci
jos ir Anglijos jau pasibai
gė. Anglijos ambasadorius, 
kurs buvo atsisakęs Aug- 
ščiausioje Alijantų Tarybo
je dalyvauti, dabar vėl ten 
pradės dalyvauti.

GAVO RADYBŲ.

Philadelphia, Pa.—Albert 
W. Donn, telegrafistas, ties 
6 ir Carmen gt. rado mote
rišką kapšį, kuriame besą 
$6.600 ir besąs savininkės 
vardas pavardė ir adresas. 
Radėjas nunešė jai ir gavo 
$1.000 radybų. Tai buvo 
mergina, kuri buvo sutau
piusi bedirbdama ir jos ves
tuvės netrukus bus. Pinigus 
buvo išėmus iš banko pirkti 
namus.

' *
bos ir Pramonės banko sky
riaus direktorius, Sekretorius 
— Petras Šefnas, gimnazijos 
direktorius. Rinkimų reika
lais tasai Komitetas duoda 
visiems nardymų; jisai susiži- 
no su Centru Kaune.

(“Tauta”)

-

Dabar, kuomet geležinke
liai taip streiko pakrikdyti, 
tai skaitytojai negali tikėtis, 
kad laikraštis ateitų laiku. 
Mes “Darbininką” paštui 
atiduodame reguleriu laiku 
ir jei jis laiku neateina pas 
jus, tai greičiausia dėl su- 
paraližavimo geležinkelių.

L. D. S. NAMO BONAI.

NAMAS JAU NUPIRK
TAS.

BONAI JAU GATAVI.
Penktas nuošimtis už bonus 

jau eina nuo Bal. 1,1920.
Kurie dar nesate bonų pirkę 

pasiskubinkite, nes vėliaus 
negausite.

Kam laikyt bankoj padė
tus pinigus tik ant 4 nuoš., 
jei pirkdamas bonus gali už
dirbti 5 nuošimtį?

Bankoj tavo pinigai gal 
prapult, nes banka gal su- 
bankrūtyt, o jei pirksi bo
nus, tai niekada neprapuls. 
Todėl naudokitės visi šia ge
ra proga savo pinigų taupy
me bei apsaugojime.

“DARBININKAS”,
244 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.
MMOMONMOOONMOOMM

James M. Keyes
Advokatas

350 Broadway, Sp. Boston,M
TEL 80 IOSTON “ O R 30 v<).
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DARBININKAIS

AMERIKOS LIETUVIŲ VI
SUOMENES ŽINIAI.

Sąrišyje su taip vadinamos 
Amerikiečių Brigados organi
zavimo klausimu, Lietuvių vi
suomenė Amerike dažnai yra 
iš įvairių šaltinių klaidingai 
informuojama. Prie šios pro
gos, skaitau savo pareiga pra
nešti sekančių: i

1. Visas pulk. Swarthout 
(Juododžio) sudarytas pro
jektas yra Lietuvos Vyriausy
bės dėl finansinių ir karinių 
netikslumų atmestas. Tačiaus 
idėja Am. brigados, žymiai re
formuota, bet gi gyvuoja.

2. Amerikoje jokios briga
dos, jokios kariuomenės neor- 
ganizuojamjų. kaip tai priešin
gų gaivalų yra skleidžiama, 
kad kenkti Lietuvių reika
lams.

3. Pačioje Lietuvoje (Kau
ne) yra tveriamas Amerikos 
Lietuvių vardo pulkas, kuria
me tarnauja, kaipo liuosano- 
riai, ir lietuviai ir amerikonai, 
kareiviai ir aficieriai, žyniau
sią dalis kurių dar Paryžiuje 
buvo įstojusi. Į šitų liuosano- 
rių pulkų, pačioje Lietuvoje, . 
noriai priimami visi tie iš A- 
merikos sugrįžę lietuviai, ku
rie trokšta prisidėti prie iško
vojimo laisvės savo Tėvynei.
i 4. Misijos tikslas tarp kitko 
yra supažindinti ir užintere- 
ti amerikonus ir lietuvius su 
Lietuvos padėtimi dėl užmez
gimo ekonominių ryšių. Šiuo 
momentu yra svarbu gauti pa
ramų iš įvairių technikos šal
tinių, dėl atstatymo nuterioto 
per karų Lietuvos krašto. Lie 
tuva norėtų matyti pas save 
skaitlingų būrį technikų ir į- 
vairių specialistų, kurie mums 
padėtų kovoti su ekonominiu 
skurdu ir okupantų liekano
mis, tokiu būdu suartindami 
Amerikos visuomenę su Lietu
va.

5. Kai kas mano, o kitas ne
be. pikto tikslo tvirtina, kad 
besitverianti čionai Lietuvos 
Laisvės Sargų Sąjunga yra 
grynai karinė organizacija. 
Tai netiesa. L. L. S. Sųjunga 
yra visuomenės Amerikos lie-

x tuvių organizacija, sporto ir 
tėvynės šelpimo tikslams.

6. Mano, kaipo Karinės Mi- 
. 3 sijos pirmininko, yra užduotis:

patirti galimybes pirkimo bei 
užsakymo specialių prekių; 
pranešti čionykščiams lietu
viams Lietuvos Vyriausybės 
nusistatymų krašto apsaugos 
reikaluose; likviduoti p. Juo
dodžio darbuotės planų.

7. Delei pulk. Juododžio, ku
ris buvo išvykęs Lietuvon, bet 
kuris sulig paskutinių žinių v- 
ra Lietuvos teritorijų savava
liai apleidęs, oficialiai prane
šama, kad jis nebuvo paskir
tas Karinės' Misijos galva ir 
nebuvo pakeltas į generolus. 
Jis buvo tik narys organizaci
nės komisijos, kurios pirmi
ninkas buvo pulk. Gedgaudas 
Paryžiuje.

8. Pulk. Gedgaudo ir pulk. 
Swarthout (Juododžio) sukan- 
traktuoti karininkai, likusieji 
Čionai, yra visi lig vieno 
draugingai paliuosuoti, kaipo 
nebereikalingi.

9. Tarnavusieji Lietuvoje,
Brigados amerikonai karinin
kai, išskyrus tik vienų-antrų 
taipgi sulig jų prašymų visai 
iš tarnybos paliuosuoti. Vie
nas geriausių amerikonų afi- 
cierių, Lieut Samuel Harris, 
laike lenkiško - bolševikiško 
maišto Kaunė, padėjo savo 
gyvybę už Lietuvos Respubli
kos reikalus. Jo kūnas per 
Danzigų išsiųstas Amerikon. 
Šeimynai garbingai žuvusio 
Lt S. Harris, Lietuvos Misi
jos pasiųsta užuojautos tele
grama. i

Bielskis, Lietuvos Karinės 
Valdžios tuose laipsniuose nė
ra patvirtinti- ir lieka civiliais 
žmonėmis. Gi Lt P. Purvis— 
jo rangoje liko patvirtintas.

P. žadeikis, L. A Majoras.
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L. L. S. S. 
Aiškumo Delei.

Amerikos lietuvių tarpe tve
riasi nauja organizacija — 
Lietuvos Laisvės Sargų Sų
junga, kuri pastatė savo pa
matiniu tikslu: remti Lietu
vos neprigulmybę, žodžiu, dar
bu ir turtu, ši nauja organi
zacija vos pradėjusi gyvuoti, 
dar taip sakant projekte tebe
būdama, griebėsi gyvojo Lie
tuvos darbo. Teikdama Lie
tuvai liuosanorius ir nešdama 
piniginę paramų suspėjo pu
sėtinai pasižymėti. Pasilieka 
tik palinkėti šiai jaunai orga
nizacijai greičiaus susitvarky
ti, išsiplėtoti ir toliau art Lie
tuvos dirvonus.

L. L. S. S. yra nepartijinė 
Lietuvos neprigulmybės šali
ninkų organizacijų ir dėl to 
pasakymai: katalikas, tauti
ninkas, socialistas yra Lietu
vos Sargų šeimynoje nevarto
tini. Per tad išsisrovėjusiai A- 
merikos lietuvių visuomenei 
atrodo lyg naujas, lyg nepa
prastas apsireiškimas. Aty- 
džiai prisižiūrima ir tarytum 
ieškoma progos kad tik kokį 
nors partijinį užrašų jai prise
gus. Tačiaus joks partyvinis 
vardas L. L. S. Sųjungai ne
tinka, nes neprigulmybės rė
mimas yra bendras krašto rei
kalas, nes ėjimas talkon į ku
riamųjų valstybinį darbų, nėra 
vienos srovės dalykas, nes 
sportas yra visokių partijų 
nariams reikalingas. Ir kata
likas, ir tautininkas, ir socia
listas gali būt Sąjungos nariai, 
nes Lietuvoje jie stovi už Lie
tuvos Valstybės neprigulmybę. 
Tik bolševikams, kurie stovi 
už Lietuvos prijungimų prie 
Rusijos, nėra ko veikti L. L. 
S. Sųjungoje.

Tūlas veikėjas, partyjinį ka
tilų bevirindamas, net baidosi 
L. L. S. Sųjungos įsikūrimo. 
Mat, L. L. S. S. gali partiji- 
nės ugnies karštį sumažinti. 
Ne didelis tačiau tas būtų pra
sižengimas. L. L. S. Sųjunga 
neturi mažiausio tikslo gerų 
darbą varantiems kenkti, ne
turi tikslo kam už akių bėgti, 
neturi tikslo Amerikos lietuvių 
veikimų monopolizuoti. Lie
tuvos dirvonai platūs, darbo 
visiems sųžiningiems darbinin
kams ikvalios.

L. L . S. S. būtų laimingų 
kad jei pasisektų nors siaurų 
bariukų Lietuvos dirvonų išar
ti. Sųjungos širdis, akys ir 
ausįs yra ir bus Lietuvoje, o 
rankos čia Amerikoje. Kraš
to apsaugos tikslams patar
nauti, remti šios srities vals
tybines ir visuomenines orga
nizacijas, bei jų sumanymus, 
— yra ir bus L L. S. S. veiki
mo laukas.

L. L S. S. dabar suskaito 
virš 2,000 narių (rikiuotininkų 
ir nerikiuotės), tačiaus viduji
nės organizuotės darbo nėra 
užbaigusi. Reikalingas todėl 
steigiamasai rinktų narių su
važiavimas tam reikalui atlik
ti. L. L. S. S. steigiamasis su- 

, važiavimas įvyks pradžioje ge- 
► Į gūžio. Diena ir vieta suvažia

vimo bus pranešta vėliau. 
Steigiamasai L L. S. Seimas 
įkurs Sųjungų peržiūrėjęs 
projektus — priims savo kon
stitucijų, nustatys visų vidu
jinę tv darbų,
išrinks ?bs ve
damąjį Centrų, kuris veiktų

turėjo 
ŽodisV 1 v • žodžiu

tų, ir darbuotės .klausimus. 
Geistina, kad L Saigai visus 
jų nuomone svarstytinus suva
žiavime klausimus iš ankšto 
prisiųstų L Sargų Laikinojo 
Centro adresu: 257 West 71 
St,,New York City.

Amerikos lietuvių spaudoje 
ir pačių L. Sargų iškeliami 
klausimai, kuriuos aiškumo 
delei reikalinga trumpai pa
liesti.

1. L. L. S. S. -konstitucijos 
projekte (punktas 7) per kor 
rektūros klaidą buvo atspaus
dinta: laisvės doros; 
būt: laisvės, doros, 
“laisvės” pakeistinas 
“demokratybės”. '

2. L. L. S. konstitucijos 8 
punktas skamba taip: “Są
junga neturi partyviniai poli
tinių bei tikybinių tikslų skai
tydama sąžinės bei politikos į- 
si tikrinimus narių * asmeniniu 
dalyku”. Tikėjimas yra sąži
nės elementas, todėl pamatinė 
mintis minėto punkto gana aiš
ki: ji yra tokia: L. sargas ga
li būti tikybinės organizacijos 
ar politinės partijos naryę, bet 
L. Sargų šeimynoje nei tiky
bos nei politikos klausimais 
neužsiima, ir laiko tą savo as
meniniu dalyku, kūjį ir užga
nėdina savo partijoje ar tiky
binėje organizacijoje, jei prie 
tokių priguli. Tačiaus laik
raščiui “Draugui” tariamasai 
projekto punktas atrodo “ne 
vykusiu arba apgaulingu” ir 
dargi verčiančiu “savo pažiū
rų atsižadėti”. Visai netikėta 
išvada! Ir kada “Draugas”,, 
remdamosi ant tos savo išva
dos, sako: “kitos partijos ne
gali tos konstitucijos priimti, 
nei pačiai sąjungai pritarti”
— tai atrodo lyg nesusiprati
mas. Juk niekas ir nemano 
nepartyvios organizacijos kon
stituciją jokiai partijai piršti.

3. Dažnai klausiama: koks 
skirtumas tarp L. L. S. S. ir 
Lietuvos Šaulių Sąjungos? 
Skirtumas paeina iš to, kad 
Šauliai—Lietuvoje, o Sargai
— Amerikoje. Šauliai betar
piai dedasi į krašto apsaugą, 
gi Sargai tik remia apsaugos 
reikalus. Šiaip gi abi organi- 
zacįji turi daug bendro; abi 
nepartijinio pobūdžio.

4. Dar klausiama:
žodis “liuosybė” liko 
tas “laisvė”? Dėl to, 
koma: Laisvą Lietuvą o ne 
Liuosą Lietuvą. Neprigulmin- 
ga šalis dar nereiškia, kad ji 
ir laisva; bet laisva šalis reiš
kia — kad ji ir neprigulmin- 
ga ir demokratinga. Žodis 
“laisvė” platesnis už “liuosy- 
bę”. -

Kitų smulkesnių klausimų 
nebepaliesiu — jie išsiaiškins 
savaimi, jei ne priekabių ieš
kosim bet stengsimės tvarky
tis ir dirbt. L. L Sargai trok
šta su visa Amerikos lietuvių 
minia, geriausiuose santikiuo- 
se būti, kad iš to kodidžiausią 
paramą sukelti ne vietiniams 
tikslams, bet Lietuvos krašto 
apginimo skaitlingiems reika
lams.

• x

v* —

Kodėl 
pakeis- 
kad sa-

P. žadeikis,
L.\A. Armijos Majoras.
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SVARBUS PRANEŠI
MAS.

10. Pakelti į karininkų laips- Lietuvos atstovų žinioje. Lai
mus, pp. Lazdynas, Milius ir ko nedaug beliko. L. Sargai

“Perkūnui” reikalingi tuo
jau smarkūs perkūniški a- 
gentai rinkti “Perkūnui” 
prenumeratų, pardavinėti 
“Perkūną” pavieniais nu
meriais ir ieškoti “Perkū
nui” Šerų. Kam iš lietuvių 
netrūksta drąsos ir yra no
ras liuosu nuo darbo laiku 
uždirbti keletą dolerių, atsi- 
šaukit tuojau šiuo antrašu:
• “PERKŪNAS”

206 Cordoni Avė.,
Detroit,

LAIŠKAS IŠ SIBIRO. 
<^b.-“Itexh Administracija!

Andai rašiau Jums, kad ši
toje svieto pabengoje būtent 
Blagovieščenske skursta gyve
na būrelis mūsų tautiečių. Pra
džioje praėjusiųjų metų čion 
buvo kelios dešimtįs vyrų-lie- 
tuvių iš Anglijos, kurie čion 
atsidūrė sykiu su_atsitraukian- 
čiais raudonanniečiais. Mat, 
buvo tai vyrukai “lietuviški 
cicilikėliai”. Čia jiems teko 
daug vargužio išvargti: kai
kurie tapo sušaudyti, kaipo 
valdžios priešai, kiti numirė 
kalėjime apsirgę karštlige (ty- 
fu), bet-gi didesniai jų dalei 
pasisekė iš kalėjimo pasiliuo- 
suoti. Tuo metu lenkai Sibi
re pradėjo tverti savo legio
nus. Vadovaudamies Liubli
no Unijos principais mūsų 
“prieteliai” pradėjo vylioti į 
tuos legionus ir “braci litwi- 
now”. Tiesų pasakius, lenkai 
darė pastangas idant išliuosuo- 
ti ne tik savo lenkučius, bet ir 
sykiu lietuvius. Išėjusių iš 
kalėjimo lietuvių padėtis buvo 
abai apverktina ir varginga. 

' kadangi lietuvių kolionija 
čion menkutė (mūsų-gi inteli
gentai valdininkai beveik visi 
yra lenkų orientacijos ir dar
buojasi jų naudai — matomai 
enkų jungas jiems yra sal

dus), tai sušelpti kalinius mes 
neįstengėme ir tokiu būdu dau
guma mūsų emigrantų stojo 
enkų kariuomenėn. Kajku- 

riam laikui praslinkus, kaip 
;au žinote, lietuviai sutvėrė 
savo atskirų batalijoną, kurio 
buveinė Novo-Nikolajevskas. 
3e abejo iš telegramų jau ži
note, kad sugriuvus kolčaki- 
ninkų valdžiai Sibire, lenkų 
egionas buvo priverstas pasi

duoti priešingai pusei; žinių 
iš anapus ežero Baikalo mes 
čion neturime, todėl ir nežino
me kas atsitiko su lietuvių bą- 
talijonu vardu Vytauto Di- 
dižojo; eina gandas kad len
tai pasidavę tik po smarkiau

sio mūšio, todėl ir mūsų tau
tiečiai galėjo paguldyti savo 
galvas suvis už svetimus'idea- 
us. Su Centraliu Lietuvių 

Biuru Sibire, kurio buveinė 
Tomskas, taipogi negalime su
sižinoti, nes esame atskirti ka
ro frontu. Dabar visa didžiu- 
ė Rusija perskrosta vien fron

tais, visur žvanga ginklai. A- 
muro srityje taipogi daug vi
durinių frontų. Mūsų, kaipo 
svetimtaučių, padėjimas yra 
kuoblogiausis. Lenkai, būda
mi stipresni už kitas mažas 
tautas kaip štai lietuviai, lat
viai, estai ir kiti, sugebėjo su
vis atsiskirti nuo Rusijos ir sa
vo piliečiams jau išdavė tam 
tikrus pasportus; Lietuvos ir 
kitų mažų tautų nepriklauso
mybes kolčakininikų valdžia 
nenori pripažinti. Centralis 
Liet. Biuras tiesa man prane
šė kad greitu laiku išsiuntinės 
pilietybės paliudijimus, bet 
delei greito Tomsko ir kitų 
miestų užėmimo aš tų pasų ne
apturėjau, gavau vien tik ant
spaudas ir-kvitų knygelę. Da
bar pas mus nėra nė valdžios, 
nė pinigų neturime žmoniškų: 
verčiamės vien vietinėmis bo- 
notnis, kurių mūsų kaimynai 
chiniečiai suvis nenori imti, o 
be jų mes gyventi taipogi ne
galime, nes pas mus pramonė 
ir prekyba suvis žlugo. Kas- 
link mokesnio už laikraštį, tai 
vis laukiau ramesnio laiko, 
gal bus kokia nors vienoda pi
nigų valiuta, o dabar rublius 
tiktai pusę kapeikos tekainuo
ja. Gaunant ir kelis tūkstan
čius algos gyvename pusba
džiai.

Linkiu gerb. Redak. ir Ad- 
, ministr. “Darbininko”7 viso 

gero.

SPROGO LAIVAS.

Uetuvos Atstovybė 
Amerikoje.

(Pasirašo) J. Vileišis, 
Generalis Lietuvos Atstovas.

UETUVIŲ INFORMACIJOS

Prieš karę, nesunku buvo 
mūsų žmonėms (lietuviams) 
apsieiti šioje šalyje ir ulaiky- 
ti jos įstatyihus. Karei pasi
baigus, ir pastaraisiais lai
kais, Lietuviai, kaip ir kiti a- 
teiviai, nėra taip liuosi, kaip 
kad buvo. Dabar turi išpildy
ti privalumų, kurių pirmiau 
nesirado, k. t- mokėjimas tak
sų nuo inęigų, etc.

Atsirandą • daugelis “agen
tų” ir kitų, kurie, tyčiomis ir 
netyčiomis, išnaudoja nežinan
čius žmones. Saugoti ateivius 
nuo tokių išnaudojimų, pagel
bėt jiems, ar tai patarimais 
ar patarnavimais, yra tikslas 
“Foreign Language Informa- 
tion Service” (seniau buvusi 
valdiška įstaiga prie “Commi- 
tte on Publie Information”, o 
dabar Civiliškos Pašalpos Sky
rius prie Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus).

Lietuviai gali kreiptis prie 
šio Biuro su visokiais reika
lais, pav. — įvairius Amerikos 
lietuvių paliečiančius santi- 
kius su Amerikos valdžiai kaip 
tai, pilietybės, apsaugos, išva
žiavimas iš šios šalies, ir pa
našiais reikalais, o mes duosi
me teisingą patarimą ir patar
navimą veltui. Visi raštai lai
komi konfidencialiai.

Ypatingai Biuras užsiima su 
taksų reikalais. Jei žmonės 
permoka? pagelbėsime atgauti 
permokėtus pinigus, o jeigu 
turėjo mokėti taksus antrą 
kartą, taip-pat-gi atitaisysi
me. Lietuviai gavę kuogeriau- 
sių pasekmių per šį Biurą, 
pav., su pagalba Biuro, per 
vienus metus, Lietuviams bu
vo sugrąžinta suvirs $15,000 
permokėtų pinigų.

Su visokiais reikalais, lai 
žmonės kreipiasi į

Lithuanian Division, 
American Red Cross, 
124 East 28th Street, 
New York City.

e

LIETUVOS ATSTOVYBES 
AMERIKOJE ATSIŠAU

KIMAS.
Daug Lietuvos piliečių, at

vykusių Amerikon, yra su sa
vim atsivežę Rusijos Valsty
bės Banko taupomųjų kasų 
knygp/es, ant kurių jų pinigai 
buvo tose kasose padėti, o be 
to kai kurie piliečiai yra ir iš 
Amerikos siuntę pinigus ir į- 
dėję į tas kasas. Lietuvoje 
nuo Finansų Ministerijos buvo 
išleistas atsišaukimas, kuria
me visi piliečiai buvo kviečia
mi per vietos iždines priduoti 
žinių, kas kek ir ant kokios 
knygelės ir kokiais pinigais ar 
popieriais tur įdėjęs pinigų.

Tas pačias žinias būtų svar
bu surinkti ir nuo Amerikoje 
gyvenančių Lietuvos piliečių, 
ir žinoma visi tie kurie tur to
kias knygeles, yra kviečiami 
prisiųsti jas apdraustu laišku 
Lietuvos Atstovybei Ameriko
je delei registracijos, arba jų 
ištraukų, vietos notaro patvir
tintų Tos knygelės bus sugrą
žinamos visiems atgal, o su
rinktos žinios pasiųstos Kau
nan Finansų Ministerijai. Per
siuntimo išlaidų padegimui 
reikia pridėti štampų ant 50 
centų.

SIŲSKITE knygų ir lai
kraščių į Lietuvą saviš
kiams kuodaugiausia. Siųs
kite laiškinės popieros ir 
konvertų.

NAUJJA KNYGA
Ką tik išėjo iš spaudos antra knygelė “ Eilės ir 

Dainos.” Parašė ir savo lėšomis išleido Joanna Tama
šauskaitė. Knygutė didelio formato, 72 puslapių su 
pagražinimais. Prekė 35 eentai. Abidvi knyguti galima 
gauti “Darbininko” knygyne. Pirmosios knygutės pre
kė 25 centai, puslapių ji turi 64. Adresuokite taip:

UŽSIRAŠYKITE NAUJĄ LAIKRAŠTĮ “ŪKININKŲ

ŽINIOS,” kurį pradėsime išleidinėti nuo pradžios Ba
landžio mėnesio., ES kas dvi savaiti. Bepartiviškas, 
iliustruotas, žurnalo formate. Talpins viso pasaulio 
garsiausias žinias. Taipgi moksliškus straipsnius, pamo
kinimus apie Ūkininkavimą ir Gyvulių auginimą ir jų 
ligų gydymą. Talpins geriausius šeimyniškus pasiskai
tymus ir šeimyninkių pasikalbėjimus apie tvarkos vedi
mą, apie valgių gaminimą, konservų sudarymą, apie 
aprėdus ir madas. Talpins satyros ir linksmus, meiliš
kus jaunuomenei pasiskaitymus. Turgų žinias ir visokius 
apskelbimus. “ŪKININKŲ ŽINIOS” metams $1.50, pu
sei metų $1.00. Užrubežyje $2.50 metams. Užsirašykite 
šį puikų laikraštį kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė ir užra
šykite savo pažystamiems į Lietuvą, nes bus jiems nau
dingiausia dovana. PAIEŠKOME AGENTŲ užrašinėti 
“ŪKININKŲ ŽINIAS” ir rinkti apskelbimus. Kviečia
me lietuviškus korespondentus ir rašytojus sušelpti musų 
naują visuomenės reikalingiausi laikraštį.

Su visokiais reikalais kreipkitės šiuo adresu:

LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA
-

Robinson Building Scottville, Mich.

NAUJAUSIOS LAIDOS KNYGA.
Galima gauti

LIETUVIŲ PREKY BOS BENDROVĖJE,
414 Broadway, Boston 27, Mass. /

Dykai Rašomoji Mašinuke
Kam turi rašyti su plunksna, kadangi DY

KAI gali turėti gerą drukuojamą mašinėlę 
(Typpewrlter). kuri parašo gražiai ir aiš
kiau negu su plunksna. Ant tos mašinėlės 
gali kiekvienas teisingai ir greitai rašyti 
laiškus ir dokumentus. Labai paranki tiems, 
kurie negali gerai rašyti su plunksna. Pa
daryta gražiai, tvirtai ir niekados neužsi- 

' kerta; rašo aiškiai, turi visas literas, nu- 
r,5 merius ir raštiškus ženklus. Tą mašinuke

turėtą turėti kiekvienas. Ji parsiduoda po $4.00 ir brangiau, męs ją duo- 
dame kiekvienam DYKAI, kas pirks musą laikrodėlį.

TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6Ž5.
Jeigu norite turėti grąžą ir tvirtą Laikrodėlį, prie 

darbo arba šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
tuojaus jį. Tas laikrodėlis yra taip vadinamas seno
sios šalies systemos “Roskopo Patentas.” kuris yra 
tinomas geriausia iš visą. Laikrodėlis yra vidutinio 
didumo, labai tvirto mechanizmo ir laiką laiko iki 
minutos, tari gražius tvirtus viršus, su grąžtu cifer
blatu ir gali laikyti daug metą. Niekur negausit ge
resnio laikrodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra ver
tas $0.00, mes tik per trumpą laiką dėl supažindini
mo publika* parduodame po $6.25, ir priedą kiekvie
nam duosime DYKAI rašomą mašinėlę. Jeigu no
rite turėti tą vertingą laikrodėli ir mašinėlę, tai 11- 

tik prisiąsk 25c. sidabrini arba stampo- 
o likusius $6.25 užmokėsit paimdami laikrodėlį Ir mašinukę, 

adresuoki t:
PRACTICAL SALES COMPANY

Dept, 64. . ‘ CHICAGO, ILL.

Neapolio prieplaukoj, I- 
talijoj buvo ištikus didelė 
ekspliozija laive Bastia. Ja
me buvo benzinas ir žibalas. 
Laiva viršus ir žmonės buvo 
blokšti augštyn ir kaikurie 
skeveldrai krito 200 jardų 

užnuo laivo. Nuostolių
20.000.000 frankų, zMich.
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Bažnyčia ir Valstija.
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Šie straipsniai perspaus
dinami iš “Draugo”^ num. 
74 ir 75, 1917. Dabar Lie
tuvoje rinkimai į Steigiamą
jį Seimą ir jis susirinks ne 
vėliau, kaip už mėnesio. 
Seimas nustatys Bažnyčios ir 
Valstybės santikius. Todėl 
rimtas tų santikių gvildeni
mas yra kaip sykis laiku ir 
skaitytojus raginame gerai 
įsisiskaityti ir įsigilinti 
šiuos straipsnius.

“Darbininkas”.

Šiuo kartu mes perspėjame 
rimtai. Visiems, kam malonu 
būti Enrikais IV ar Bis- 
marckais, mes primename, 
kad buvo Grigorių VU ir 
Leonų xm. Mūsų laisvama
niai, nepriaugę iki vokiečių 
imperatoriaus ir, kanclerio’, 
veikiau ir skaudžiau už tuodu 
gali pajusti, kad tarp katali
kų atsiras užtektinai jėgos ap
sidirbti su lietuviškais mac- 
chiaveliais. , *

teisės, ir kad viešpatija pripa
žintų faktą, jog Lietuvos gy
ventojų visuomenė yra Katali
kų Bažnyčios nariai

Ne-gį gera rengia laisvama
niai, jei jiems neužtenka lygių 
teisių su tikinčiais. Tą maty
dami, ką čia sakome, mes tu
rime pilną pilną teisę ir aiškią 
priedermę saugotis, kad po 
švelniu atidalinimo vardu lais
vamaniai rengia tikėjimui per
sekiojimą kaip Portugalijoje, 
arba, mažiausiai, teisių su
siaurinimą.

pirma negu jaunavedžiai įsto
ja į moterystę civiliškai, ku
nigams paskirta bausmė iki 
500 frankų.

Prancūzijoje Bažnyčios ir 
viešpatijos atidalinimo vardu 
pavadintas Bažnyčios turtų iš- 
veržimas, susiaurinimas kata
likams teisės vienytis į draugi
jas, privertimas nekatalikiš
kos organizavimosi formos, 
trukdymas dvasiškijai pildyti 
jos bažnytines priedermes. 
Tokiu būdu Prancūzijoje “ati
dalinimas” yra didelis ir skau
dus melas.

Seniausia ir simpatingiausia 
atidalinimo forma yra Suvie
nytose Amerikos Valstijose. 
Čia viešpatija nemeluoja, sa
kydama, kad ji nesikiša į Baž
nyčios reikalus. Nei vienam ti
kėjimui Suvienytosios Valsti
jos neduoda daugiau teisių ne
gu kitam. Katalikų Bažnyčia 
gražiai pasinaudoja tuomi. Ji 
tapo stipriausiu ir skaitlin
giausiu tikėjimu Suvienytose 
Valstijose.

Vieną kartą rimti juristai, 
kurie žinojo, kad Pobiedenos- 
cev’as taip-gi yra' diktas tei
sių mokslininkas, klausė jo, 
kodėl Rusija darosi negarbę 
persekiodama katalikų Bažny
čią. Pobiedonoscev’as atsakė, 
kad Katalikų Bažnyčiai nega
lima esą duoti laisvės, nesta
tant į pavojų savo šalies tikė
jimą, ir paminėjo Amerikos 
pavyzdį.

Bet ir Amerikoje pilno Baž
nyčios, ir viešpatijos atidalini
mo nėra.
tija yra uždėjusi ant visų savo 
žmonių mokesčius, iš kurių ji 
užlaiko mokyklas. Toš mokyk
los visai neatsako tikinčiųjų 
katalikų reikalavimams. To
kiu būdu katalikai priversti y- 
ra statytį savo mokyklas ir 
duoti pinigų joms užlaikyti. 
Išeina, kad vieni moka mokes
čius už tabako rūkymą, kiti 
už svaigah) gėrymą, o 10,000,- 
000 Amerikos'-' piliečių moka 
mokesčius už prigulėjimą prie 
katalikų Bažnyčios.

Viešpatija pirkliams už su
dedamuosius jų mokesčius su
teikia užtartį, kad konkuren
tas negalėtų savintis jų firmos 
ir parašo. Už savo sudeda
muosius mokesčius katalikai 
turėtų teisę reikalauti iš vieš
patijos, kad ji neduotų neka- 
talikams vadintis tuo vardu, 
nei naudoties kunigų rūbais. 
Iš to uždraudimo Bažnyčia ne
turėtų piniginės naudos, bet 
asmenims, norintiems žinoti 
katalikystės mokslą, prigavi
kai negalėtų pakišti apgaulės 
padaro.

Minėtieji pavyzdžiai užtek
tinai parodo, kad Bažnyčios ir 
viešpatijos atidalinimas dar 
niekur netapo įvykintas be 
teisybės sulaužymo. Dėl to 
vieno jau mes negalime 

džiaugtis atidalinimu. Mes ne
be vaikai,' kuriems galima už- 
muilinti akis gražiais saki
niais. Visose buvusiose ir e- 
sančiose atidalinimo išvaizdo
se netikinčiųjų teisės būdavo 
didesnės negu tikinčių. Mūsų 
laisvamaniai neišras dar nebu
vusios to atidalinimo formos 
tokios, kad ji tikintiems duo
tų lygias teises su netikinčiais.

Juk mūsų laisvamaniai-tau- 
tininkai tiek sykių gyrė atida
linimą, o nei kartą nepadarė 
esančių atidalinimo'formų kri
tikos, nepažymėjė jų silpny
bių, nepasigyrė, kaip jie ke
tina jas prašalinti.

Įžiūrėdami į esančių atida- 
linimų ydas, mes matome, kad 
josios kyla iš paties atidalini
mo principo. Tas principas y- 
ra klaidingas. Kun. Bartuška 
teisingai parašė:“Nereikia už
miršti, kad žrąogų sudaro 
kūnas ir siela, kad kiekvienas . 
žmogus priklauso per tai vals
tijai ir bažnyčiai—dviem or
ganizacijom drauge. Delto-gi 
tų dviejų organizacijų nebega
lima griežtai atskirti”. (Pa
birai '317 N-.. 2 p. 27 ■.

--------- .

nigo Bartuškos protavimui jė- 1 
gos tik dėlto, kad jie nepripa- ; 
žįsta žmogui sielos. Tai-gi tik 
žmonės netikintieji į Dievą ir J 
sielą tegali laikytis Bažnyčios 
ir valstijos atidalinimo. Tas į- : 
teikia viešpatijos jėgas jiems 
į rankas, o jie mokės jas su
naudoti savo nuomonėms pla
tinti.

Taip dalykams stovint Lie
tuva turės išsirinkti, ar ji sa
vo viešpatijos gyvenimą tvar
kys sulyg pažiūrų keleto šim
tų laisvamanių-tautininkų, ar 
sulig poros milijonų žmonių ti
kinčiųjų, kad jie turi dūšią, ir 
kad yra Dievas.

Jeigu kokios nors pašalinės 
jėgos prisidės prie Lietuvos a- 
teities tvarkymo ir mūsų tėvy
nės valdymą paves laisvama
niams tautininkams, tai tas 
bus davimai mažytei tautos 
dalelei teisių didesnių negu 
visuomenei

Bažnyčios negalima atida
linti nuo viešpatijos dėlto, kad 
viešpatija paliečia visus jos 
žemėje esančius turtus. Baž- 
nyčiai-gi priklauso teisė turė
ti, ką seniau įgijus, ir įgyti 
naujų. .Kaip turtuose taip ir 
moterystės klausime viešpati
ja turi susidurti su Bažnyčia. 
Bažnyčia negbli atsisakyti nuo 
savo sakramento, o viešpatiai 
nepridera atsisakyti nuo įsta- 
tymdavvstės apie šeimyną.Vie- 
nuolijos yra bemažko bran
giausioji Bažnyčios dalis.Vieš- 
patijos srityje jos stoja kaipo 
draugijų rūšim. Viešpatijos į- 
statymai turi apie vienuolijas 
kalbėti skyrium. Versti vie
nuoliją, kad ji laikytųsi prie 
kokios nors kitos draugijų rū
šies, tai reiškia arba sau mui
linti akis, arba vienuolijas 
persekioti. Kaip asmuo, taip 
ir draugija yra liuosa tik tuo
met, kada jai valia stovėti ant 
savo kojų, o ne ant pririštų po 
jomis kojokių. Viešpatija ne
pripažįstanti vienuolijų, ne
duoda tai draugijų rūšiai sto
vėti ant savo kojų, pertat siau
rina laisvę asmenų, įstojančii) 
į tas draugijas.

Civilizuotose viešpatijose y- 
ra manifestacijų teisė, tai yra 
teisė viešai ir bendrai išreikš
ti savo jausmus: Tikėjimas 
juos išreiškia procesijomis ir 
kitokiomis apeigomis. Tos pro
cesijos išeina ant gatvių ir su
siduria su viešpatija. Jei vieš
patija priskaitys procesijas 
prie politiškų manifestacijų, 
tai tyčia pati sau užsiriš akis, 
nes žinodama nenorės žinoti, 
kad čia yra visai savotiškos 
rūšies visuomenės jausmų ap
sireiškimas. Tokis užrišimas 
akių padoriai viešpatijai visai 
nepritinka.

Jeigu kurios viešpatijos ir 
užsidėtų sau šikšninius brylius 
ant akių, tai tat būtų pašven
timas savo pagarbos laisvama- 
nybės principui, liepiančiam 
nematyti Bažnyčios. Hipnotiz
mo praktikoje yra žinomas fe
nomenas, kad žmogus, žiūrė
damas į didelį daiktą, stovin
tį ties savim, nemato jo. No
rėti Bažnyčios ir viešpatijos a- 
tidalinimo tai, geriausiu atve
ju, reiškia hipnotizuoti vieš
patiją, kad ji nematytų tokio 
didelio socialio ir visuomeni
nio daikto, koki£ yra tikėji
mas ir jo organizacija.

* — -

Mes neturime nei mažiausio 
reikalo, kad būsiančioji Lietu
va pradėtų savo viešąjį gyve
nimą su užhipnotizuotomis a- 
kimis, dėlto mes, kaipo lietu
viai, nenorime Bažnyčios ati
dalinimo nuo viešpatijos.

Petrogradinio Centralinio 
Komiteto pradžia padaryta. 
Jo sustatytame Lietuvos auto- 

Įnomijos projekte yra skyrius 
apie santikius su Bažnyčia. 
Tuomi pačiu projektas jau sto* 
ja ant principo sutarties su ja. 
Laisvamaniai to projekto ne
kritikuoja, o tiktai griauja pa
matą, ant kurio jis stovi. Jis- 
gi i ant pamato, ka .

eina tobulyn ir dirba kultūros 
darbą.

Katalikiškose šalyse, kaip 
Lietuva, katalikų Bažnyčia ne
norėtų pasitenkinti viena to
lerancija, o norėtų, kad būtų 
Bažnyčios ir viešpatijos sutar
tis. Mūs laisvamaniams tauti
ninkams tas nepatinka Jie 
Bažnyčios nekenčia ir nenori 
turėti su ja santikių. Bet jie 
nori būsiančioje Lietuvoje už
imti augštų valdininkų vietas. 
Jeigu mūs tėvynės viešpatija 
nebus atidalinta nuo Bažny
čios, tai tiems ponams atsieis 
gana tankiai susidurti su jų 
nekenčiama Bažnyčia Augštų 
vietų mes jiems nepavydime, 
bet viešuosius tautos reikalus 
neduosime tvarkyti sulyg kie
no nors ūpo. (

Tikimės neužilgo galėsią ap
svarstyti ar Bažnyčios ir vieš
patijos atidalinimas naudingas 
jiem abiem, ar ne.

dvasios. Rymo imperatoriai 
tapo krikščionimis, bet ceza- 
ropapizmo teišsižadėjo tik žo
džiais. Ir Kastantinas Didy
sis ir dar labiaus jo įpėdinis 
Didysis Teodozijus bandėAar- 
tais už Bažnyčią aprūpinti ti
kėjimo reikalus. Kadangi juo
du elgėsi protingą! ir naudin
gai, Bažnyčia nesipriešino. 
Tik Šv. Ambrosijus ištarė kla
siškus žodžius: “ImperatOr 
ėst in Ecclesia, non vero supra 
Ęcclesiam” (Imperatorius yra 
Bažnyčioje, ne ant Bažnyčios). 

Leonas Isaurikas jau kenks
mingai kišosi į tikėjimo daly
kus; Bažnyčia pasipriešino. 
Tam kartui ji laimėjo, bet po
rai šimtų metų praėjus laimė
jo cezaropapizmas. Rytų baž
nyčia pasidavė vergauti vieš
patijai ir tebėra jos tiksliu į- 
rankiu Rusijoje, Graikuose, 
Bulgarijoje ir Serbijoje. Ji 
vadinasi pravoslavija.

Cezaropapizmas geras tuo
mi, kad neleidžia kovos tarp 
viešpatijos ir Bažnyčios, bet 
jis blogas tuomi, kad Bažny
čia jame nebe Bažnyčia, o ne
gyvas daiktas. Tikrasis tikė
jimas negali sugyventi su ceza- 
ropapizmu, nes negali pavesti 
valdininkams lankstyti Dievo, 
amžinąsias tiesas prie laikinų 
ir žemiškų viešpatijos žvilgs
nių.

Netolima nuo cezorapipizmo 
yra jozefinizmo sistema. Ji
nai dogmatus ir doros taisyk
les palieka Bažnyčiai, bet ki
šasi į visas ekonomines ir ju
ridiškąsias Bažnyčios gyveni
mo smulkmenas: viešpatijos 
valdininkai prižiūri kiek kada 
kokių žvakių degti ant alto
riaus, ką kur paskirti klebo
nu, ką pakelti į kanauninkus. 
Cezaropapizmas geležiniais 
pančiais surakina tikėjimo 
rankas. Jozefinizmas rankų 
odos nepaliečia. Grendimus 
jis uždeda ant rankovių^ ku
riose yra rankos.

Jozefinizmo dvasios buvo la
bai daug tame konkordate, ku
rį Napoleonas I sudarė su Pi
jum VTI 1801 m. Tąja dvasia 
pasinaudodama Prancūzų vy
riausybė per šimtą metų vys
kupais skirdavo tik sau patin
kančius žmones. Prancūzų baž
nyčia pertai neteko jėgos, at
sišalino nuo įmonių, žmonės 
paliovė tikėję. Tokia ' pati 
dvasia kitose viešpatijose pri
dirbo nemaža blogo. Diduma 
katalikystės silpnybių XIX 
amžiuje buvo išdygusi iš joze
finizmo. Šiandien visi katali
kai ^supranta, kad geriau ko
voti su viešpatija, negu joze- 
finistiškai tvarkinti su ja savo 
Bažnyčios santikius.

Kova su viešpatija katali
kams ne naujiena. Bažnyčia 
kovojo su Rymo viešpatija iki 
312 m., kovojo Gri gorius VU 
su Vokietija XI amžyje, kovo
jo Šveicarijos katalikai su sa
vo vyriausybe 1848 ir 1872 m., 
kovojo vokiečiai katalikai su 
Bismarck’u beveik per visą jo 
didžiausios galybės laiką, šian
dien katalikai kovoja ir kitur, 
kur viešpatija nori panaikinti 
tikėjimą.

Kova gera tuomi, kad ne
duoda žmonėms snausti, bet 
bloga tų°mL kad kilnesnius 
jausmus nustelbia, kad daug 
laiko ir turto atitraukia nuo 
tiesioginio kultūros darbo.

Daugelis viešpatijų, seniaus 
kariavusių su katalikyste, iš-' 
sižadėjo noro ir tikslo ją pa-1 
naikinti savo žemėse. Kova 
bematant pasiliovė Švedijoje, 
Norvegijoje, Danijoje, Angli
joje, Japonijoje viešpatija pri
pažino Bažnyčiai toleranciją. 
Tose nekatalikiškose šalyse ka
talikų Bažnyčia jaučiasi 
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Vienas iš sunkesniųjų Lietu
vos darbų bus geras sutvarky
mas jaunutės viešpatijos santi
kių su senąja Bažnyčia.

Sunku išvardyt visas įvai
rias rūšis buvusių ir esančių 
santikių tarp bažnyčių ir vieš
patijų; dar sunkiau būtų ap
svarstyti kiekvieną iš visų pu
sių. Dienraščio straipsnis tam 
darbui netinka. Bet ir dien
raštis negali apie tai tylėti. 
Tiktai jo svarstymai negali 
būti nuodugnūs.

Lietuvoje kitados buvo teo- 
kratija. Šiandien tas yra Ti
bete. Kuomet tikėjimo virši
ninkas ir šalies valdovas yra 
tas pats asmuo, ne visados, 
bet tankiausiai būva teokrati
ja, Pati svarbiausioji teokra- 
tijos ypatybė yra dvilypė: ne- 
atskyrimas žemės reikalų nuo 
tikėjimo dalykų ir pavedimas 
viešpatijinės valdžios dvasiš- 
kijąi.

Kur tas pats asmuo yra ir ti
kėjimo ir viešpatijos viršinin
kas, ten yra gera dirva teokra- 
tijai, bet gali teokratijos ne
būti. Kaip Lietuva su Lenki
ja ir Austrija su Vengrija bu
vo atskiri viešpatiji, nors vie
nas asmuo abidvi valdė, taip 
pat asmens vienumas dar ne
reiškia teokratijos. Ją sudaro 
viešpatijos pavedimas po tikė
jimu.

Teokratija gali būti geros ir 
blogos rūšies. Žydų tautoje 
apie 400 metų buvo teokrati
ja nuo Jozujės iki Sauliui. Pats 
Dievas skaitėsi tautos kara
lius. Augščiausias viešpati
jos priedermes pildė Dievo pa
rinktieji teisėjai. Ta teokrati
ja turėjo visus respublikos ge
rumus. Bet kaimynų tautose 
tuomet respublika buvo neži
nomas daiktas. Žydai norėjo 
pasekti tų laikų dvasią ir pri
vertė Samueliu, kad tautie
čiams parūpintų karalių. To
kiu būdu keliais šimtais metų 
pranukusi Rymą ir Graikus 
teokratiška žydų respublika 
užleido vietą neapribotai mo
narchijai.

Blogoji teokratijos rūšis bū
va tada, kada ji trukdo vieš
patijai plėtotis, aprūpinti sa
vo, žemiškus reikalus, kuomet 
Dievo vardu primetamos vieš
patijai priedermės, priešingos 
prigimčiai, arba tramdančios 
jos jėgas. Kur klaidingas ti
kėjimas glemžia po savim vieš
patijos valdžią, ten be to tram
dymo beveik negali apsieiti.

Kartais ir teisingojo tikėji
mo tarnai gali pasiduoti savo 
laiko klaidoms ir tikėti būk 
viešpatija privalo joms tarnau
ti, todėl geriausia yra Bažny
čios ir valstijos santikius ne
remti ant teokratijos, o gra
žiai atidalinti žemiškųjų ir 
dvasinių dalykų srytis. Te- 
čiaus tas atidalinimas neturi 
eiti iki to, kad Bažnyčia ne
pripažintų viešpatijos, arba 
viešpatija Bažnyčios.

Teokratijai priešinga siste
ma yra, kuomet tikėjimo ir 
viešpatijos sulietose srytyse 
viešpatija priverčia Bažnyčią, 
kad tarnautų žemės tikslams. 
Tat vaidinasi cezaropapizmas. 
Jame policija prižiūri kūnus, o 
Bažnyčia turi pildyti polician- 
to priedermes dvasios srytyje. 
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TIKĖJIMO IR VIEŠPATI
JOS ATIDALINIMAS.

Vienu Bažnyčios ir viešpa
tijos atidalinimo vardu vadi
nasi toli nevienoki daiktai. 
Portugalijoje 1910 m. naujai į- 
sikūrusi respublikos valdžia 
apgarsino Bažnyčios ir viešpa
tijos atidalinimą. Katalikų 
vyskupams tapo uždrausti su
sinėsimai su Šv. Tėvu, parapi- 
jų priklausomybė nuo vysku
pų tapo panaikinta. Keli vys
kupai sumesti į kalėjimus. Pa
naikino ir pačias parapijas, į 
jų vietų palikdami labdarybės 
draugijas, kurioms suteikta 
teisė laikyti pamaldas. Kata
likų vienuolijos tapo išvaiky
tos, ji) turtai išveržti, daug 
vienuolių nužudyta. Aiškus ir 
žiaurus Bažnyčios persekioji
mas Portugalijoje pavadintas 
Bažnyčios atidalinimu nuo 
viešpatijos.

1906 m. Prancūzijoje per 
parlamentą perėjo “teisė”, pa
vadinta Bažnyčios atidalinimu 
nuo viešpatijos. Toje teisėje 
Bažnyčios turtai tapo atimti. 
Viešpatija užgrobė net ir gy
vų asmenų duotus Bažnyčiai 
daiktus. Teko asmeniškai pa
žinoti kunigą S. Fabre. Jo tė
vas buvo turtingas Marsilijos 
(Marseille) gyventojas. Jis pa
liko sūnui didelius rūmus ir 
kapitalą. Sūnus įstojo vienuo- 
lijon, kuri jo namuose įsteigė 
bernaičiams gimnaziją (collė- 
ge). Fabre’o pinigų išteko 
tos gimnazijos lėšoms. 1906 
metais prancūzų valdžia tą į- 
staigą panaikino, kapitalo ne
rado, triobą atėmė ir įkūrė jo
je bedievišką įstaigą. Galime 
suprasti, ką jaučia tėvo Fa
bre’o širdis, kad jis šiandie 
eina pro buvusius savo namus.

Pats svarbiausias daiktas 
Prancūzijos “atidalinime” y- 
ra tas, kad valdžia tepripažįs
ta tik mažas draugijėles, vadi
namas “associatioių; cultivel- 
les” (kulto-draugijos). Vieš
patija nepripažįsta vyskupų 
valdžios ant tų draugijų, o a- 
pie popežių nėra nei kalbos. 
Trumpai sakant, Prancūzijos 
“atidalinimo” teisė duoda 
laisvę katalikų Bažnyčiai su 
sąlyga atsisakyti nuo jerarchi- 
jos. Bet katalikystė be vys
kupų ir be popežiaus jau nebe 
katalikystė. Tokiu būdu, pran
cūziškasis “atidalinimas” yra 
vertimas katalikystės atsižadė
ti savęs, o tapti kitu tikėjimu. 
Tat yra nebe “atidalinimas”, 
o baisus kišimasis į tikėjimo 
dalykus.

Bažnytinėje Prancūzijos teis- 
darybėje tokio kišimosi yra 
daug. Kunigas surenka vai
kus į bažnyčią ir tenai jiems 
aiškina, kad šv. Baltramie
jaus naktį ne Bažnyčia suren
gė, o karalius su savo motina. 
Policija traukia kunigą teis
man už mokyklos atidengimą 
be vyriausybės žinios. Pran
cūzijos valdžia sakosi nenorin
ti žinoti, kad yra kur 3
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KNYGOS

aespa
Bažnyčia su viešpa-
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Geriausias apšvietos šaltinis yra geros knygos. Žemiau 
paduodame knygas, kurias patariame įsigyti.

Naujos Gadynės Prieaušryje. Parašė U o s i s. Geriau
sias, rimčiausias ir naujausias darbininkų ir politikos klausi
mais veikalas. Kaina ......................................................... 15c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Moterystė ir šeimyna. Iš vokiško vertė J. Gerutis. 
Kiekvienam žmogui naudnga ir smagiai parašyta knyga. Pus
lapių 41. Kaina.................................................................... 50c.

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

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

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

Geležinkelio Sargas. Graži, smagi apysakėlė. Kaina f5c. 
Geležinkelis. Visiems suprantamai aprašyta, kas ir kaip 

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

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

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

Pažinkime Socijalizmą. Iš visokių atžvilgių išnagrnėtas 
socijalizmas. Kama ............................   10c.

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

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

242-244 W. BROADWAY,

“Ėmęs ir kalbėk”
NAUJAS JUOKAUNAS

deklemaTčbius. z
Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome

Kaina vienos k--~clės 3ū oen*u.
ojt 5 knygeles tik SLOC.

B I N I N K A S*



4 DARBININKAS

SUBSCBIPTION KATES:
rearly...................................................$4.00
Boston and suburbs........................... $5.00
Forelgn countries yearly ................. $5.00

RINKIMAI.
Ateinantį rudenį Suv. Val

stijų piliečiai rinks šalies 
prezidentą. Svarbu lietu
viams dalyvauti šiuose rin
kimuose. Mes klabiname A- 
merikos valdžią pripažinti 
Lietuvą, bet tas mūsų bal
sas būtų galingesnis, jei bū
tų daugiau lietuvių piliečių. 
Visokie valdininkai, kon- 
gresmanai, legislatoriai mie
stų viršininkai juo labiau 
mus paisys, juo daugiau 
bus lietuvių balsuotojų. Tie 
lietuviai, kurie nemano, ar
ba abejoja apie grįžimą į 
Lietuvą, turėtų pasiskubin
ti patapti piliečiais, kad 
ateinančiuose prezidento 

rinkimuose jau galėtų bal
suoti.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SAVAITĖ.

Pastarajame “Moterų 
Dirvos” numeryje praneša
ma, jog Moterų Sąjungos 
Savaitė prasidės nuo antros 
gegužio savaitės. Vienu 
svarbiuoju tos savaitės tiks
lu yra padidinti Sąjungos 
kuopas. Dar yra veik čie- 
las mėnuo ir Moterų Sąjun
gos kuopos turi laiko prisi
rengti ir prisirengs gerai, 
jei tuoj sujus. Vilimės są- 
jungietės neparokuos kiši
musi į svetimus reikalus, jei 
paduosime šitokį sumanymą 
— per savaitę parinkti au
kų šelpimui lietuvaičių, ei
nančių mokslus Europos u- 
niversitetuose.

Kadangi Moterų Sąjunga 
turi kuopų arti 70, tai jei 
kuopos surinktų tam reika
lui po $50, tai surinktų iš
viso $3.500. Kadangi me
tams studentei išeina po a- 
pie $500, tai ta suma 7 stu
dentes aprūpintų per visus 
metus. Tą darant kasmet, 
Moterų Sąjunga šaunų dar
bą atliktų.

ALGŲ SKIRTUMAS.
Taip vadinama Čonsumers’ 

League New Yorko valstijoj 
tyrinėjo moterų algas. Pa
sirodė, jog toje valstijoje 
saldainiii dirbtuvėse 1.587 
moterys ir merginos viduti
niškai imant uždirbo .po $9.- 
79 savaitėje. Cigarų dirb
tuvėse uždirbdavo 3.313 mo
terys po $10.58 savaitėje. 
Minėta Lyga skelbia ištyrus 
algas 13.322 moterų New 
Yorko valstijoj. Atrado, jog 
vidutiniška jų alga buvus 
mažiau kaip 30c. valandoj.

Pereitame “Darbininko” 
numeryje buvo žinia, kad 
Birmingham, Ala. plumbe- 
riai reikalauja po $12 dienoj 
ir kad iš darbo ir į darbą 
būtų gabenami automobi- 
liais, Pieno, išvežiotojai, 
kaikurie kliaučiai ir kitų 
amatų darbininkai gauna 
daug maž po tiek, po kiek 
anie plumberiai reikalauja.

Jei plumberiai gaus po 
$12 dienoj, tai jų algos bus 
geresnės, i 
i.i‘T

KAIP KOVOTI PRIEŠ 
KLAIDA -

Socijalizmas yra klaidin
gas mokslas. Jis žada lai
mę darbininkų klesai, o Ru
sijoj turėdamas plačiausią 
dirvą parodyti, ką gali, ką 
teikia darbininkų klesai, pa
rodė, kad suteikė tik utė
lių.

Socijalizmas tad yra pra
gaištinga klaida, pražūtin
ga darbininkams. Reikia 
tad prieš jį kovoti, uoliai 
kovoti.

Kaip kovoti prieš socija- 
lizmą? Yra du būdu. Ko
voti galima jėga. Jei jėga, 
teismas, kalėjimas būtų ge
ru ginklu prieš sbcijalizmą, 
tai jis nebūtų praplitęs po 
Rusiją ir Vokietiją. Caras 
ir kaizeris naudojo šnipus, 
teismus, kalėjimus, kator
gas prieš socijalizmo idėjos 
skleidėjus ir kas iš to išėjo? 
Nesulaikė jo plitimo.

Kuomet Karolis Marksas 
pradėjo skelbti savo mokslą 
Vokietijoje, tai kaizerio 
valdžia jį išvijo. Marksas 
išsidangino Franci j on ir ten 
tęsė savo darbą. Vokietijos 
valdžia paprašė Franci jos 
nutildyti Marksą. Tuomet 
tasai dūmė Anglijon ir ten 
netrukdomas rašė ir kalbėjo 
tą, ką norėjo. Ir ką-gi? Ta 
politiškai-ekonominė Mark
so klaida kaipir neprigi
jo Anglijoj, o Franeijoj ir 
Vokietijoj buvo sukelta di
deli maištai. Vėliau ir-gi tas 
pat tęsėsi — klaida plito 
Vokietijoj ir Franeijoj, o 
Anglijoj ne.

Reiškia jėga ne ką tepa
daro. Karės laiku be abejo
nės neišvengtinai laisvė 
spaudos ir žodžio turi būti 
aprubežiuojamos. Bet tai
kos metu tas kovos būdas ne
tikęs. Persekiojimais, slo
pinimais ir baisiausiais kan
kinimais jokios idėjos nega
lima užmušti. Tie, kurie nu- 
kryžiavdino Išganytoją ma
nė, kad apsidirbo su Juo. 
Neronas degindamas, žvėris 
maitindamas krikščionimis 
manė lengvai su jais apsi
dirbsiąs, nes tuomet Ryme 
krikščionių buvo tik sau ja
le. Bet kas buvo? Krikščio
nys taip sakant savo krauju 
užgesino persekiojimo ugnį.

Taip yra su visokia idėja. 
Ar ji teisinga ar klaidinga 
persekiojimais jos neišnai
kinsi. Prieš klaidingą idė
ją reikia kitaip kovoti. Tas 
būdas yra teisybė, teisingu
mas, apšvieta.

Jei socijalizmas mokslu 
remiasi, jei jo išvedžiojimai 
geri, jei jo reikalavimai tei
singi, jei jis nesukritikuo
jamas, tai tuomet visokia 
pajėga yra prieš jį bejėgė, 
visokios pastangos jį išnai
kinti bus veltui. Ir iš ant
ros pusės, jei socijalizmas 
neturi mokslinio pamato, jei 
jis statomas ant smėlio, jei 
argumentai klaidingi, tai 
kovai prieš jį reikia tik ap- 
švietos, teisybės ir gryno 
mokslo.

Apšvieta, teisybė ir gry
nas mokslas turi būti sklei-

taip ir baigsis. Bet revoliu
cijos “gilintojai” veikė ir 
patraukė govėdą savo pu
sėn.

Kas-gi nežino rusų liau
dies tamsumo. Ar-gi dyvai, 
kad pasekė rėksnius, žemiš
ką rojų žadančius.

Franeijoj buvo šitaip. 
Naujosios gadynės pradžioj 
parlamento pirmininku bu
vo išrinktas Bailey, garsus 
astronomas, laisvės šalinin
kas, iškalbingas. Bet Pary
žiuje pritrūko maisto ir įvy
ko riaušės. La Fayette, ne
lyginant Vokietijos Noske ir 
Rusijos Kerenskį, stojo ka
riuomenės viršininku ir pa
smaugė sukilimus. Mira- 
beau, revoliucijonierius,ma
tė krypimą prie žiaurumų ir 
veikė, kad prie to nedaleis- 
ti. Abu La Fayette’ą ir 
Mirabeau radikalai žiron- 
distai nušlavė. Bet žiron- 
distai dar priešinosi kraujo 
liejimui. Jie buvo vedami 
vadų, kurie panašūs į Ame
rikos Debsą, Nearingą Chas 
E. Russellį. Prieš žiron- 
distus stojo jakobiniečiai, 
vedami Robespiere’o, Mara- 
to, Dantono ir Desmoulinso. 
Maratas savo laikraštyje 
“Žmonių Draugas” šaukė 
į minias “kilti prieš ramiuo
sius ir vasarošalčius”. Kas
dien buvo kruvinų susirėmi
mų Paryžiuje. Tad jakobi- 
niečiai buvo tų laikų bolše
vikai ir tamsi minia ėjo pas
kui juos, kaip Rusijoj pas
kui Leniną, Trockį. Prasi
dėjo skerdynės, kad pasak 
istorikų reikėjo statyti tam 
tikrą nuovadą, kuria būtų 
galima nuleisti kraują nuga
labintųjų. Šimtai kunigų, 
tūkstančiai civilių žmonių 
nugalabinta. Tam tikru de-, 
kretu panaikinta Dievas ir 
Jo vieton ant sosto pastaty
ta moteris “Proto Deivė”. 
Kraugeriai paskui tarp sa
vęs susikirto ir vienas antrą 
nužudė. Po to viso iškilo 
Napoleonas.

Visose tautose yra nera
maus gaivalo, kurs prie pir
mos progos pagatavas vesti 
minias prie tokių orgijų, ko
kias papildė Franci jos re- 
voliucijonieriai ir Rusijos 
bolševikai. Yra tokio gai
valo ir lietuviuose.

Francijos ir Rusijos revo
liucijų orgijos yra visiems 
persergėjimu ir pamokini
mu. Kiekvienas lietuvis dar
bininkas, kurs prenumeruo
ja kokį nors socijalistų lai
kraštį manė darbininkišką 
laikraštį skaitąs. O nematė, 
jog tokiu būdu rengė dirvą 
lietuviškiems Maratams, Le
ninams, Trockiams. Gi Ne- 
rono, caro ir kaizerio kovos 
būdai prieš idėjas parodo, 
jog jėga jų ir jų pasekėjų 
negalima išnaikinti. Fran
cijos ir Rusijos raudonieji 
bandė jėga panaikinti krik
ščioniją. Jiems tiek sekėsi 
tas padaryti, kiek jų prabo- 
čiui Neronui.

Mes lietuviai darbininkai 
iš viso to privalome pasimo
kinti. Turime išvysti prie 
ko veda raudonieji ir kad 
kova prieš juos turi būti uo
li, rimta. Apšvieta, krik
ščionių-demokratų organiza
cijos yra tvirtovės prieš vi-

PRAŠYMAS.

Aš esu Lietuvos Darbi
ninkų Demokratų Veliuonos 
kuopos pirmininkas. Krei
piuos į Amerikos lietuvius 
krikščionis darbininkus. Ar 
jūs, broliai negalite kaip 
nors aprūpinti mus gerais 
rastais. Aš gavau iš Kauno 
“Darbininko” redakcijos 
vieną numerį Amerikos 
“Darbininko”. Tai buvo su- 
batinis numeris, sausio 17 d. 
iš South Bostono, Mass. 
Prašau atsakymo ar mes ga
lime gauti gerų Amerikos 
lietuvių raštų ir laikraščių 
tik už pinigus. Žinote, kad 
pas mus dabar vienas dole
ris kainuoja 35 ost-rubliai. 
Mums siųsti pinigus į Ame
riką išeitų labai daug. Todėl 
prašau patarimo, kaip čia 
išeiti iš bėdos, kad turėti A- 
merikos laikraščių ir raštų 
ir kad nereikėtų mums siųs
ti pinigų. Gal iš Veliuonos 
kilusieji amerikiečiai mus 
galėtų aprūpinti raštais.

Kai nėra gerų laikraščių 
ir raštų, tai žmonės ima ko
kie papuola. Ima net cici- 
listų laikraščius.

Atsiprašau, jei ne vietoj 
mano prašymas.

Goot bay.
^Kazimieras Adomaitis.

Graužėnų kaimo, 
V eliuonos pasta.
Vasario 27, 1920.

Prierašas. Matyt, jog vir
šuje paduoto laiško rašyto
jas yra buvęs Amerike, kad 
rašo “goot bay”. Veik kiek
viename numeryje šaukia
me ir raginame siųsti į Lie
tuvą knygų ir laikraščių. 
Viršuje paduotas laiškas 
liudija, kaip Lietuvoje 
džiaugiasi gautais iš Ameri
kos laikraščiais. Siųskite jų 
kuodaugiausia. Siųskite 
knygų ir laikraščių. Siųs
kite saviškiams, mokykloms, 
knygynams, organizacijų 
kuopoms.

L. R. KR. R. KAMPELIS.

Apie Drabužius.
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paseks demagogus, agitato
rius.

Rusijos liaudis pasekė 
bolševikų vadus, kad buvo 
tamsi. Kas Rusijoj yra įvy
kę, tas panašiai yra buvę 
Franeijoj. Kiekvienas yra 
girdėjęs apie kruviną Fran- 
eijos .revoliuciją. Ji vystė
si į kruviną terorą palengva. 
Taip buvo, kaip atsimena
me ir Rusijoj. Rusijos ca
ras buvo nuverstas nuo sos
to kovo mėnesyje. Bolševi
kai ėmė viršų lapkričio mė
nesyje. Pradžioj visi džiau
gėmės, kad Rusijoj politiŠ-

Žemaitis.

negu daugelio u- ka perversme įvyko kaipir
• 1 2. • — ’t 1

Lietuvos Misija lankysis šio
je apielinkėje su Lietuvos Pa
skolos reikalais šiomis dieno
mis:
Bal. 17 d. Eynon, Pa.
Bal. 18 d. Duryea, Pa. popie- 

; tėję. •
Bal. 18 d. Pittston, Pa. vakare, 

i Bal. 19 d. Scranton, Pa.
Tikėjomės, kad A. Galinskas.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE
SCRANTON, PA

Balandžio 9 d. T. Kunigaus- 
ko salėje “Dailės Mylėtojų” 
choras vedamas p. Ant. So
deikos statė scenoje du veika
lu: “Tik niekam nesakyk” ir 
* ‘ Sulyg naujausios mados ’ ’. 
Pirmas išėjo labai gerai, ant
ras kiek silpniau. Viso vaka
ro papuošalu tai buvo dainos, 
kurias, dainavo puikiai išlavin
tas “Dailės Mylėtojų” choras. 
Dainavo solo mažą mergaitė 
Kamarauskiutė “Kur tas šal
tinėlis” ir “Pamylėjau va
kar”. Tas publikai labai pa
tiko, tą liudija garsus delnų 
plojimas. Kalbėjo p. A So
deika L. L. P. Bonų reikale. 
Čia turiu priminti, kad p, A. 
Sodeika ne tik kad yra geras 
choro vedėjas, bet ir nepras
tas kalbėtojas. Po to trumpai 
kalbėjo F. Živatas, taip-gi L. 
Bonų reikale.

19 d. bal. atlankys Scranto- 
ną Lietuvos misija. Sekė du
etas p-lė J. Staliniutė ir V. Ju
roms sudainavo porą dainelių, 
kurios užžavėjo'publiką taip, 
kad plojimui nebuvo galo. P-lė 
J. Staliniutė yra žymiausia so
listė šioje kolionijoje.

Po perstatymui dar sudaina
vo choras: “Mažas piemenė
lis”, “Šėriau žirgelį” ir 
“Paukštužėli skrajūnėli”. Y- 
patingai gražiai skambėjo“ Šė
riau žirgelį”. Ant užbaigos 
Lietuvos imnas.

Publikos atsilankė neper- 
daug.

Dvilevičius, V. Aboja, A A- 
boja, V. Grabauskienė, J. 
Kardauskas, J. Zakarauskas, 
J. Jarošiūnas, A Šalčius, P. 
Graičiūnas, J. Švilpa, V. Jur- 
gaičiutė, J. Janušas, P. Cer- 
nauskas, P. Mačiulaitis, J. Ju- 
zukevičius, P. Jarmokas, M. 
Leckus, P. Petraitis, A Ra
dzevičius, M Dzikas, M. Jtt- 
zunas, P. Janušas, M. Gražie
nė, K. Šapavičiutė, A Ken- 
čenienė, V. Dabrovolskis, J. 
Jukneleviče, J. Mickevičius, J. 
Laurinaitis, A Baranaūskiutė, 
A Stanišauskas, A Kašėtie- 
nė, M. Kudarauskienė, A Šim- 
kiutė, S. Markūnas, O. Nor
kienė, J. Norkus.

Aukų surinkta $152.90.
Apie 60 naujų narių prisira

šė.
Antru atveju gerb. džekonas 

Mironas kalbėjo apie Lietuvos 
ekonominį padėjimą Aiškiai 
ir visiems suprantamai nupie
šė visokius atsitikimus kovoje 
už Lietuvos neprigulmybę ir 
rabino visus lietuvius ameri
kiečius, kad rengtųsi Lietu
von, nes sakė, Lietuvoje vie
tos yra užtektinai ir dirva pla
ti visiems: kaip pramonėje, 
pirklyboje taip ir ūkininkystė- 
je, kad visi pasiskubintų pir
ma, negu žydeliai paims į savo 
rankas. Ištiesų yra malonu 
klausytis tokios kalbos kaip 
gerb. džekono Mirono. Lai
minga mūsų tėvynė, kad turi 
tokius sūnus.
dėk darbuotis mūsų motutės 
Lietuvos labui. Mes visi Ame
rikos lietuviai privalome rem
ti ir gerbti tokias vpatas, ku
riem tėvynė ir jos laisvė pir
moje vietoje. Mūsų visų šven
ta priedermė imti jų žiodžius į 
savo širdis ir sekti jų pėdomis, 
o ne kokių Amerikos pakalikų.

M. Dzikas.

Dieve jam pa-

PITTSBURGH, PA

Lietuvos Misijos maršrutas . 
Pittsburghe ir apielmkej.

Vienas iš narių.

NEW HAVEN, CONN.

Gavome nuo mūsų atstovo 
Lietuvoje, Daktaro Rutkaus
ko laišką, kuriame jisai rašo, 
kad buvo daug vargo panešta, 
kol iš Liepojaus, mūsų siųstie
ji drabužiai, pargabenta Kau
nan. Laiškas rašytas 7 d. ko
vo, 1920. Tai-gi pranešame vi
siems geradariams Amerikos 
lietuviams, kurie aukavo dra
bužius Lietuvos pavargėliams, 
kad ta jų auka jau pasiekė sa
vo tikslą, t. y. kad drabužiai 
jau yra dalinami Lietuvos pa
vargėliams. Gal netrukus ga
vusieji drapanas praneš savo 
geradariams Amerikoje, dė- 
kuodami jiems už jų auką ir 
gailestingumą. <

Būtinas Reikalas
Iš sugrįžusio Dr. Bielskio su

žinota, kad Lietuvoje yra bū
tinas reikalas sušelpti tuojaus 
vaikus-našlaičius. Yra mano
ma pastatyti jiems Kaune 
prieglauda (nes Kaune našlai
čių daugiausia ir randasi) ir 
mokyklą. Jau yra aprinktas 
piečius ir netrukus žadama na
mus pradėti statyti. Čia tai 
mūsų pareiga ir padėti tuos 
namus pastatyti. L. R. K. Rem. 
yra pasižadėję gelbėti Lietu
vos labdaringas įstaigas tuose 
reikaluose. Taigi atsilankius 
į lietuviu kolionijas su tais rei
kalais kalbėtojams, lietuviai 
turėtų nepasigailėti aukų.
Maršrutas Kun. J. Petraičio 

prakalbų Liet Raud. Kryž. 
Rėmėjų reikalais.

Baland. 17 Brockton, Mass. 
Bal. 18 Brighton, Mass. 
Bal. 19 So. Boston, Mass.. 
Bal. 20 Cambridge, Mass. 
Bal. 21 Lawrenee, Mass.
Bal. 25 Chicago. BĮ. (18 gat.) 
Bal. 26 Chicago, Dl. Town of 

Lake.

Balandžio 9 d. L. R. Kr. Rė
mėjų skyr. buvo parengęs pra
kalbas. Kalbėjo tik ką atvy
kęs iš Lietuvos gerb. kun. Mi
ronas, Liet. Valstybės Tarybos 
narys ir gerb. kun. J. Petrai
tis iš Paterson, N. J. Pirmiau
sia kalbėjo gerb. kun. Mironas 
apie Lietuvos našlaičius ir rei
kalingumą prieglaudų. Primi
nė, kad Lietuvoje ne tik kad 
aukštos kainos, bet nekuriu 
daiktų nei už pinigus negalima 
gauti. Apie Lietuvos ligoni
nes, kaip ten trūksta viso ko, 
o tą trūkumą gali dapildyti A- 
merikos lietuviai, jei tik jie 
visi aukautų ir dėtūsi prie L. 
R. Kr. R. skyr., tai žymiai su
mažintų tuos vargus našlaičių 
ir tų kareivių, kurie sužeisti 
ant karo lauko turi kentėt bai
sų vargą iš priežasties tų visų 
trūkumų.

Antras kalbėjo gerb. kun. J. 
Petraitis apie dabartinį L. R. 
Kr. Rėmėjų veikimą, kiek yra 
nuveikę ir kaip rengiamasi 
prie tolimesnio veikimo 
Lietuvos labo.

\ *

Buvo renkamos aukos, 
kavo:

B. Nekrašius $25.00, 
Mockaitė $10.00. z

Po $5.00 j Iz. Dambrauskas, 
J. Vikšris, J. Račila, A. Ro
manas, L. Grabauskiutė, V. 
Zaica.

Po $2.00: A Cepavičius, K 
Kazlauskienė, M. Vaitkevičie
nė, Jul. Tiškus.

Po $1.00: O. Juškauskienė, 
P. Normantas, A. Poškevičius, 
J. Mickevičius, A. Gedrimie- 
nė, J. Lukša, A Bakaitis, O. 
Urbonienė, K Bitvinskas, J. 
Mišeikis, M. Abojienė, P. Kli
mas, J. Oriška, S. Babinas, V. 
Šimuliūnas, M. Tumša, O. Ja- 
kuleviČienė, Ant. Beržinskas, 
J. Rukšnaitis, J. Baranauskas, 
B. Paulauskas, J. Jasulaitis, 
M. Riškienė, S. Januševičius, 
P. Zuromskis, A Miknis, J.

Lietuvos Misija lankysis 
šioje apylinkėje su Lietuvos 
paskolos reikalais šiomis die
nomis:

Balandžio 24 d. subatoj 73:0 
vaL vakare Homestead, Pa. ir 
Braddock, Pa.

Balandžio 25 d. nedėlioj 1 
vai po pietą Duųuesne, Pa. ir 
7:30 vaL vaakre South Side 
Pittsburgh, Pa.

Balandžio 26 d. panedėlyj 
7:30 vaL vakare Bentville, 
Pa. ir Donorą, Pa.

Balandžio 28 seredoj 7:30 
vaL vakare So. Pittsburgh, Pa. 
ir Allegheny, Pa.

Balandžio 29 d. ketverge 
7:30 vaL vakare McKees 
Rocks, Pa. ir Penn. Avė. Pitts
burgh, Pa.

Balandžio 30 d. pėtnyčioj 
7:30 vai vakare Bridgeville, 
Pa. ir Vandergrift, Pa.

Balandžio 27 d. utarninko 
vakare bus iškilmingas priėmi
mas Lietuvos pasiuntinių Fort 
Pitt viešbutyj, 10-th and Penn 
Avė., Pittsburgh, Pa.

Tai-gi malonėkite visi Pitts- 
burgo ir apielinkės lietuviai ir 
lietuvaitės dalyvaut šiame iš
kilmingam pokily, nes čia bus 
apart Lietuvos atstovų už
kviesti iš Pittsburgho ir Penn. 
valstijos įžymesni amerikonai.

Įžangos tikietus malonėkit 
įsigyt išanksto pas vietos sto
čių komitetus, kurie randasi 
visose apylinkėse arba pas 
Pittsburgho stoties kasierių 
Konstantą Stravinską 1807 
Carson St., Pittsburgh, Pa.

Spaudos Komisija:
Pranas Pikšris, 
Juozas Virbickas.

BINGHAMTON, N. Y.

X

PUIKUS KONCERTAS.
I

dėl

Au-

Ant

i

Bal. 27 Chicago, D1.,K 
Bridgeport.

Bal. 28 Chicago, DL, West Side
Bal. *29 Chicago, III., No. Side. 

Visais reikalais kreipkitės 
pas:

Worcesteriečiai 8 d. Balan
džio turėjo nepaprastai gerą 
koncertą A. O. H. svetainėje.

Programas susidėjo iš 15 
gan įvairių dalykų. Už vis pui
kiausia sudainavo poni Marė 
Čižauskienė Mad scene, iš ope
ros “Lucia” itališkai kompoz. 
Donizetti.

P-nas J. Cižauskas gerai su
dainavo keletą dalykų, o ge
riausia Toreodor iš operos 
“Carmen” — Bizet.

Taip-gi labai puikiai išėjo 
Marės Cižauskienės su Jonu 
Čižausku duetas iš operos “La 
Traviata” sudainavo rusiškai 
— Verdi.

Ponai Cižauskai abu lanko 
Baltimorės Muzikos konserva
toriją ir yra Baltimorės ope
ros dainininkai. Cižauskienė 
turi stiprų ir puikiai nustaty
tą ir išdirbtą soprano o p. J. 
Cižauskas minkštą gana platų 
baritoną.

Dar giedota keletą kompo
zicijų S. Šimkaus, M. Petraus- 
k ir A S. Pociaus. Viskas išė
jo labai gerai.

P-lė M. Šukiutė (soprano) 
gerai sudainavo Pociaus “Oi 
Močiute mano” ir “Gale sodo 
rymavo”.

P-lė Avietėnaitė turėtų gerą 
balsą, bet dar stoka technikos 
išdirbimo ir ant scenos užsi
laikymas nevisai pagirtinas, 
jei tas kliūtis prašalinus iš jos 
būtų neblogas dramatiškas so-

I prano.
Pp. Skrickis su Steponkum 

sudainavo vidutiniškai, tik 
matomai p. Skrickiui reikėtų 
pasilavinti kad nebūt taip iš
sitempus ant scenos.

Žmonių buvo atsilankę į 
koncertą apie 300 ir visi buvo 

1 iš koncerto pilnai užganėdin- 
» tais.

Anglų spauda ant rytojaus 
I labai puikiai atsiliepė apie šį 

koncertą, o ponų čižauskų dai
navimą priskaitė prie geriau
sių.

Worcesterietis.

■m

Baisus atsitikmas... “Lietu
vy s” užmušė “palioką”...

Pora savaičių atgal, tūlas 
Kaminskis pirko namus ant 
Dawns avė. (numerio nepatė- 
mijau), o šalę tų namų gyve
na paliokų pamilija kitoj “au- 
zoj”. Paliokai turi būrį viš
tų ir gaidį ir p. Kaminskis 
taip-gi. Parėjus Kaminskiui į 
savo namą tą pačią dieną pa
liokų gaidys užpuolė “lietuvį” 
gaidį, o lietuvys, kad davė, 
tai paliokas tuoj krito ir negy
vas. Dar lietuvys priėjęs vie
ną akį išvertęs pažiūrėjo, dar 
kaptelėjo su snapu, bet per
sitikrinęs, kad visai paliokas 
negyvas, ramiai nudūlino na
mo.

Vakare atėjo paliokas pas 
Kaminskį ir apreiškė, kad jis 
jo gaidį duosiąs į teismą. Ka
minskis “išsigandęs” pamanė 
sau: čia gal būti šelmiui ma
no gaidžiui nemažai bėdos. 
Sako, škūlėn neleidau, namie 
užaugęs nemoka angliškai ir 
man pačiam reiks eiti už per
kalbėto ją ir gaišti dieną,.todėl 
geriau užsimokėsiu, ir užmokė
jo 300... centų, už palioko 
mirtį.

Dabar paliokai sako, “to 
pšekrev, blogas ženklas, kad 
litvin poleka užmušo”. O Ka
minskis ir-gi sakos nesigailįs 
$3.00 už palioko galvą. Sako, 
jei mes paliokų neapgalėsime, 
tai mūsų gaidžiai juos iškapos.

Lai gyvuoja Kaminskio gai
dys!

Pelėdos Sesuo.

L. D. S. Conn. Apskr. ber- 
taininis susivažiavimas įvyks 
18 d. balandžio, Hartford, Ct. 
Šv. Trejybės parap. salėj z 41 
Capitol Avė.

Sesijos prasidės 1-mą valan
dą po pietų.

Malonūs L. D. S. delegatai 
ir delegatės, kurie esat išrink
ti į šį suvažiavimą malonėkit 
nesivėlint ir pribūti į laiką.

Conn. Apskr. Rašt.
B Matulevičiūtė.



REIKALINGA

So. Boston, Mass.

AIDAS

REIKALINGA
IŠKILMINGA DIENA.

Jonas Galinis,

So. Boston, Mass.

VAIDINS L. VY ČIŲ 17 Kp. ir MOTERŲ SĄJUNGOS 13 Kp.

wiT

Rengia Brightono Lietuvių 
kooperacija Bal. 19 panedėly- 
je Lietuvių kooperacijos salėj. 
Pradžia 2 vai. po pietų. Šokių 
pradžia 8 vai. Tikietas 50c. 
ypatai.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
linksmai šventę praleisti.

Siunčiame Tavorus 
Lietuvon.

ALENA”
CAMBRIDGE, MASS.

DIDŽIAUSIOS PRAKALBOS.
Įvyks 19 d. Balandžio-Apr. Kal

bės Lietuvos Valstybės atstovas 
gerb. kun. MIRONAS ir L. R. Kr. 
Centro pirm. kun. J. PETRAITIS.

Rengia L. R. Kryžiaus vietinis 
skyrius.

Meldžiame kitų dr-jų ant tos 
dienos nieko nerengti

Rengėjai

DEŠIMT MOTERIŲ
Užmokestis gera. Nebūtinai 

reikalinga patyrimas. Atsišau
kite į

VOKIŠKŲ MARKIŲ
Norintieji pasiųsti laiškuose 

vokiškų markių (bumaškų) ; 
Lietuvą, gali jų pirkti pas

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĘ,

414 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Balandžio 6 d. Bažnytinėj 
salėj buvo dr-jos šv. Juozapo 
bertaininis susirinkimas. Be 
kitų tarimų ant pat galo likus 
tik Visai nedaugeliui pirminin
kas kaž kodėl klausia draugų 
ką darysime su pinigų siunti
mu į Lietuvą, ar siusime ar 
dar laukti? Klausia it nežino
damas draugijos nutarimo, juk 
spalio mėnesyje draugija pa
skyrė Lietuvai $1.000 ir nutarė 
tuo jaus pasiųsti Lietuvos Val
stybės Prezidentui A. Smeto
nai, ir per kelis susirinkiihus 
šis tarimas buvo atkartotas. 
Bet draugijos valdyba neatsi
žvelgdama kaip dabar Lietu- 
vaizpašalpa yra reikalinga vie
ton pasiųsti kuoveikiausia iš
laukė pusę metų ir vis dar ne
išsiuntė. Bet ant šio susirinki
mo pasirodė, kad vieton pa
siuntimo valdybos nariams 
rūpėjo tik sulaikyti ir atšauk
ti dr-jos nutarimas. Todėl pir
mininkas ir pakėlė tą klausi
mą, kuris turėjo būt užbaig
tas pusė metų atgal.

Šitai pranešus nariams, vie
ni pradėjo murmėti ant valdy
bos kodėl ji iki šiol neišsiuntė, 
pirmininkas aiškina: Siųsti pi
nigai dabar gali būti keblu 
prez. Smetonos vardu, nes jau 
seimas netoli; Smetona gavęs 
pinigus, o jei nepasiliktų pre
zidentu, tai tada kas būtų?

Tai reiškia vyras nepasitiki 
žmogui, kuriam pasitiki vi
sa LietuvoB Valstybė. J. Ado
mavičius, iš So. Bostono, aiški
na, kad pinigų visai nereikia 
aukuoti ir siųsti negalima. Dar 
bar Nuterioti draugai susi
skaldę į kelias puses ir nieko 
neveikią. Petrine <h>stė So. 
Bostono siuntė per draugus, o 
atsakymo iki šiol dar negavus, 
p. Adomavjčius daugiau balso 
jau nebeprašė. Bet trukšznas 
vis nepasibaigė. K. Sidabras 
ir kiti sandariečiai visa gerk-

ninformacijų rašykite se
nkančiu adresu: 
|lithuanian sales 

CORPORATION,
M14 Broadway,
§ So. Boston 27, Mass. 
$ Užrašome Lietuvos lakraščius.
%______________

DEŠIMT VYRŲ
Užmokestis gera. Nebūtinai 

reikalinga patyrimas. Atsišau
kite i

! [ Tarnauja lietuviams j 
•; Siunčiame Pinigus Lee-; 
; Tuvon : doleriais arba auk-; 
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Buk Samaritonas

vietinės kuopos 
R. K. A. kuo-

Mažas būrelis lietuvių lig- 
šiol temokėjo Tautos Fondan 
mėnesines duokles, mažas- bū
relis gydė Lietuvos žaizdas. 
Ir neišgydė. Lietuva vis dar 
sunkiai serga. Nuožmus užka
riautojas stengiasi ją visai už
dusinti, atimdamas paskutinį 
laisvės spindulėlį. O jos vai
keliai alkani rauda ir kapų 
laukia...

Pabusk, lietuvi! Pulk Tau
tos darban. Gydyk Lietuvos 
žaizdas! Penėk jos vaikelius. 
Grąžink jai laisvę, neprigul- 
mybę! '

Būk gailestingas samarito
nas!

Mokėk Tautos Fondan mė
nesines duokles!

Lietuva tavo pagelbos lau
kia!

(“Tikyba ir Dora”, 1917, 
No .72)

Jau arti 2000 metų praslin
ko nuo to laiko, kada Kristus 
gyveno ant žemės ir mokino 
žmones apie amžinąjį gyveni
mą. Daug Jis išreiškė giliau
sių minčių, daug pasakė gra
žiausių prilyginimų. Bet tan
kiausiai Dieviškasis Mokyto
jas pabrieždavo du didžiausiu 
prisakymu, kurių ’nepildan- 
tiems bus uždaryti Dangaus 
Karalijos vartai. Pirmas pri
sakymas kalba apię Dievo mei
lę, o antrasai sako: “mylėsi 
tavo artimą, kaipo patsai sa
ve’’. * ' •

Aiškindamas, kas yra mūsų 
artimas, Išganytojas pasakė 
pavyzdį apie gailestingąjį sa- 
maritoną.

Nė žydų kunigas, nė levitas 
negelbėjo sužeisto apiplėšto ir 
pusgyvio keleivio. Vienas tik 
samaritonas jo pasigailėjo, ap
rišo jo žaizdas, nugabeno į 
prieglaudą ir dar už gydymą 
užmokėjo. . - _

Aišku, kurs iš tų trijų buvo 
artimas nelaimingam kelei
viui.

Dvidešimtame šimtmetyje, 
Baltijos pajūryje gyvena nu
varginta Tauta. Vos ji pra
dėjo daužyti žiaurios vergijos 
pančius, žengti laimingesnių 
gyveniman — susipešė žiaurūs 
jos prispaudėjai. Ir lemta bu
vo Tautos tėvynei — Lietuvai 
— būti tarpe kariaujančių jos 
persekiotojų. Ir pakliuvo Lie
tuva tarp žmogžudžių, kurie 
ją ir apiplėšė ir padarę žaiz
das, atstojo, palikdami pus
gyvę. Atsitiko, jog daugelis 
matė ar girdėjo jos kančias, 
raudas “praėjo pro šalį”. Ne
daugelis gi pribuvo jai pagel- 
bon, jie pasigailėjo jos, ir gy
dė jos žaizdas, ir penėjo išal
kusius jos vaikelius.

Tai buvo tie, kurie mokėjo 
Tautos Fondan mėnesines 
duokles.

“GYVASIS ROŽANČIUS”
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdintą kiekviena paslaptis atskirai ir vi

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

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

AR JAU GAVAI GRAŽIAUSI PASAULYJE 
KALENDORIŲ?

S. L. B. K. A. yra išleidęs puikiausi pasau
lyje lietuvišką spalvuotą kalendorių su Lietu
vos Prezidento A. Smetonos paveikslu.

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

S. L. R. K. A kupos visose lietuvių kolo
nijose Amerikoje. Klausk informacijų apie ka
lendoriaus gavimą ir įsiraš; 
raštininko. Jei ten nėra E 
pos, klausk informacijų adresuojant:

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

NAUJOS ST. ŠIMKAUS DAINOS.
Duetas “Apsivilkčiau čigono rūbą”------ ------$1.00

-Darbininko daina (mišram chorui) .......... .....60c.
Kaip raiba paukštutė (solo) .............................$1.00
Atsisveikinimas su giria (mišram chorui) ... .75c.
Ilgu, ilgu ir Jau atėjo rudenėlis (4 lygiems bal

sams) ...............   .*........... •'............................60c.
Plaukia sau laivelis (duetas) antra laida..........75c.

Šios dainos yra ne liaudies dainos, bet origi
nale kompozicija. ,

Z. STBUMSKIS,
126 WiHooghby Str.,. Brooklyn, N. Y.
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DARBININKAS

GEGUŽIS.

ant

Jeigu siųstos knygos negautų—mes atsakome.

nesvei-

Taip-gi už tą pačią kainą pasiųsime ir į Lietu
vą.

“Liek aliejų ant vandens

augihs

klelius.

■nuo aklumo

Uodai gimdo maliariją.

Sveiki žmonės retai tetai te-

Visuomet laikyk kojas šil
tai.

VĖLIAUSIA IŠLEISTOS

Jeigu norite, galite nupirkę ir patys užregistra
vę pasiųsti.

$2.50

$3.50

Kūdikių Sveikata.

Kūdikiui reikia daug šviežio
OTO.

COjcLS

Misės.

mėnesis išnaikinti muses.

Mažos naminės musės reiš

gus.

resu:

SUSTOK, ŽIŪRĖK IR 
KLAUSYK t

Kožną dieną prausk kūdikį 
ir apmainyk drapanas.

Tas geležinkelio persergėji
mas yra gerai žinoma žymė 
kožnam vyrui, moterei ir vai
kui šioje šalyje. Ji stovi už 
besirūpinimą, atsargumą ir 
saugumą, bet sekant žymę.

“Sustok, žiūrėk ir klausyk”, 
reikia sergėt kur sustot, kaip 
žiūrėt, ir į ką klausyt. Gali 
sustot tiesiog tarp relių; žiū
rėt tuščiai į dangų; klausyt 
keliauninko kalbant į savo’ 
Fordą, ir būt, paistąs daliese 
karutyje kuomet traukinys 
praeis.

Perdaug šios šalies piliečių 
pavojun deda savo taupymus, 
(savo įdėjimus (kapitafc?), ku
rios įdėjo patriotiškume ir pa
sišventime), sustabdydami sa
vo Laisvės Bonus,'Karės Tau
pymo Ženklelius, kurie reiš
kia tvirtą įdėjimą pinigų kaip 
patiems, taip ir tautai.

Žinoma, yra žmonių, ku
riuos bėda arba reikalas pri
vertė atsisveikint su Laisvės 
Bonais, bet daugumas tų-ap
saugų numesta ant tako spe
kuliacijos.

Jie paaukojo pasaulio ge
riausias apsaugas ant altoriaus 
neatsakomų akcijų ir nesuval
domų eikvojimų.

Tie, netik neišpildo savo pa
triotiškas priedermes tautai, 
bet meta savo interesus vėjam. 
Viršminėtą galime pritaikint 
reikale Laisvės Bonų. Kožnas 
pilietis noriai turėtų skolint 
savo pinigus valdžiai pakol 
paskutinė, karės skola atmokė
ta; pakol neatmokėtos skolos, 
mes visi turėsime nešti naštą.

Pardavinėt bonus dabar, 
kuomet pardavinėjimo prekė 
mažesnė už tikrą vertę ne tik 
kenkia tuos, kurie patriotiški 
ir protingi laikyt juos, bet yra 
dykas praleidimas 10 nuoš. į- 
dėtų pinigų.

Gal yra tokių, kurie tiki, jog 
dabartinis puolimas prekės 
Laisvės Bonų yra valdžios ne- 
išpildymas savo atsakomybės. 
Valdžia mokėjo ir mokės kož- 
ną centą palūkano ir principa- 
lo. Šios valdžios prižadėjimas 
atmokėti savo paskolas reiškia 
prižadėjimą didžiausios tautos 
pasaulyje ir užpakalin to pri
žadėjimo stovi visas turtas tos 
tautos.

Todelei sustok jeigu nori 
parduot; žiūrėk į ateities ge
rovę; klausyk į balsą tvirto
supratimo, o ne prižadėsimus
kokio ten agento.

Pirkite Kares Taupymo Žen

Uodai.

Uodai didinasi ir auga i ty
kų vandenį ir drėgnose skylė-

ir išvvk uodus.
Tuščia tomačių blekutė, pu

siau pilna vandenio.
tūkstančius uodų, o bačka lie
taus augins milijonus.

Uždėk sienelę (screen)
durų ir langų.

LIEPOS.

Motinos pienas geriausias
dėl kūdikių.

Karvės pienas naturalis mai
tinimas veršiukui, bet ne dėl

gimusio kūdikio.
Tankiai sverk kūdiki.

prižiūrėti
tas sergėjimas

Jeigu kūdikio

His Eminence
James Cardinal Gibbaną

TT ——— • T

RUGPJŪTIS.
Prižiūrėjimas savo sveikatos.

Švarumas pusė sveikatos. 
Nesveiki dantįs ženklas 

menkos sveikatos.
Valyk savo dantis,—po tam 

čeverykus.
Valyk palengva,pasirink tin

kamą valgį, o gamta atliks vi
są kitą.

Pirkit tinkamus čeverykus 
nes 2.3 laiko praleista juose.

Turi tik vieną porą akių dėl 
viso gyvenimo—saugok!

Pienas. 
. X

Pienas geriausias maistas.
Šiltas pienas greičiausia ga- 

dinasi.
Musės neprileisk prie pieno.
Švarūs tvartai, švarios kar

vės ir švarios rankos reiškia 
gerą, čystą pieną.

Nugraibytas pienas geras.

SPALIS.
Kožnas miestelis turėtų su

prasti svarbą medikališko per
žiūrėjimo mokyklų.

Kožnas mokinys priversti
nai turi būt esaminuotas.

Mokyklų medikališkas per
žiūrėjimas sulaiko ligas.

LAPKRITIS.

Užkrečiamos Ligos.
Apie užkrečiamas ligas ra

portuokite sveikatos perdėti- 
niui.

Greitas suradimas epidemi
jos gelbės kovą prieš ją.

Platinimuisi epidemijų gali
ma užbėgti kelią.

Nesunku surasti priežastį li-

Visuomet galime panaikinti 
platinimą ligų.

Atsargiai gydykit ligonius.
Po epidemijų defterijos, 

skarletinos ir tt disinfektuoji- 
mas kambarių yra būtinai rei
kalinga.

GRUODIS.

Šal&ai.
Šaltis limpamas.
Skepetaitę uždėk ant burnos 

ir nosies kuomet kosti ar čiau
di.

pagauna šalti.

- Gegužės mėnuo geriausias

Yra tik viena naudinga mu
se—negyva.

kia daug pavojaus.
Musės didinasi purvuose.
Užkrečiamos ligos, paprastai

musių platinamos.
Uždeng tvorele duns ir lan

KNYGOS.
Mūsų Tikėjimas”. Vertė

Jonas M. Širvintas. Si knyga 
yra viena iš naudingiausių re
ligiškų knygų. Kiekvienas lie- 
tuvys katalikas turėtų ją per
skaityti. Kaina 50c.

Naujos Gadynės Prieauš- 
ryje”. Parašė Uosis. Si kny
gelė verta kiekvienam lietu
viui darbininkui nusipirkti ir
perskaityti. Joje aiškiai išdės
toma darbininkų reikalai. Kai
na 15 centų.

Visos trys už SLOO.
Siųsk dolerinę dabar ir gau

si knygas už 2 ar 3 dienų.

Lietuvos Vyčių 6kuopos, Hąrtford, Ct. Teatrališko Ratelio veiklesni nariai nemažai pasidarbavę ir toles
niam žada darbuotis.

/

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
(Rašytas broliui Ant. į Somer- 

vill, Mass.)

v

Lietuvos-karininkas Tadas Kumeliauskas. Paeina iš 
Vilniaus ffub., Kaiše dorių apskr., Žaslių par., Čiviškių 
kaimo.

APDOVANOKITE
* SAVO TĖVUS, BROLIUS, SESE

RIS, GIMINES ARBA PAŽĮSTA
MUS GEROMIS KNYGOMIS.

NAUDINGIAUSIA KATALIKUI KNYGA, 
TAI MALDAKNYGĖ

PULKIM ANT KELiyI”.
Lietuvoje stoka knygų, o jei ir gauna, tai 

turu daug užmokėti.
Tamistoms jau žinoma, kad “Darbininko” 

Knygynas perspauzdino maldaknygę, kuri viso
je "Lietuvoje yra mėgiama ir vartojama. Mes 
tą maldaknygę parduosime už tą pačią kainą, 
kaip kad ir pirmiaus buvo.

101A Kietais drobės apdarais, raudo
nais kraštais ................... . .-.$1.50

102A Liauniais (Flexible) Immitation 
drobės viršeliais, raudonais kra
štais, apvaliais kampais ____ $1.85

102B Toki pat auksuotais kraštais.. .$2.00 
103A Liauniais (Flexible) skūros ap

darais, auksuotais kraštais, ap

_ Apie 7 metus man teko daužį- 
tis ir trankitis po visus kampus 
Rusijos, Rumunijos ir Galicijos. 
Kiek tas atėmė sveikatos, o paro
dė sunkybių ir ligų. Apie 3 metus 
teko nuolatai būti ant pozicijų, 
bet tą viską, nors sunkiai, ale 
laimingai pemešiau. Dabar jau 8 
mėnesiai kaip esu paimtas į Lie
tuvos kariuomenę. Čionai irgi nuo 
pradžios buvo sunku, nes iš visų 
pusių buvome apsupti priešais, 
neturėjome nei apsirėdimo, nei 
ginklų, basi pusnuogiai turėjome 
kovoti su bolševikais, su bermon
tininkais ir su vokiečiais. O kita 
nėra žmonių prityrusių, kožnas 
vienas maž-mažai žinantis lietuvių 
kalba, privalo dirbti už 3-5 žmo
nes. Aš pats visą laiką dirbu nuo 
8 vai. ryto iki 11-12 valandai nak
ties, išimant tik porą valandų 
ant pietų. * Kitą kartą išeini nuo 
darbo kaip girtas—apsvaigęs.

Žinomą ko toliau, tai vis ei
na geriau. Dabar jau ir mes esa
me tvirti ir priešai turi su mumis 
gerokai skaitytis, nes jau neku- 
riems parodėme pavįzdį.
' Su šiuomi laišku siunčiu savo 
fotografišką paveikslą, lietuvių 
kariškoje formoje. Dabartės visi 
kareiviai apsirėdę amerikoniškom 
uniformom, taip, kad jum jau 
gerai žinoma.

Linkėkite viso gero jei kas yra 
arti prie jūsų iš Civiškenų.

Parašykite, jei tas jumis ne
apsunkins, liksiu labai dėkingas. 
Veikiančioji Armiją
3 pėstininkų pulko Štabaą 
Karo Valdininkui,
Tadui Kumiliauskui.

valiais kampais
104B Toki pat juodos moroko skūros

apdarais

Tą progą duosime tik iki Balandžio 30 š. m.

Pasiskubinkite užsakyti tuojaus.

Jurgis Pranckunas gavo laišką 
nuo brolio. ^Rašo:

“Mano mielas broli Jurgi, 
nežinau kiek tūkstančių kartų pa- 
dėkavoti už neapkainuojamą do
vaną, kurią mums suteikėt. Mums 
ateina jūsų užrašytas laikraštis 
“Darbininkas*’ du kartu į savai
tę. Atėjus laikraščiui suseina vi- 
Isį kaimynai iš apielinkių pasi
klausyti naujienų iš Amerikos. 
Ištikrųjų mums labai širdis nura
mina ir skaitant esam toki links
mus, kad užmirštam visus var
gus ir rūpesčius. ' Mano mielas 
broli suteikiai mums didelį džiau
gsmą užrašydamas tą brangų lai
kraštį “Darbininką” Nežinom 
kaip atsimokėsim jums už tai.

■ Jūsų brolįs, 
Juozapas Pranckunas, •
Šiaulių apskričio, 
Meškuičių miestelio,
Meškuičių valsčiaus.

Su užsakymu siųskite ir pinigus “money orde
riu”, čekiu arba registruotame laiške šiuo ad

DARBININKAS”

Honorary President, 
Baltimore, Md. 

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

So. Boston, Masą 
B.’ Vaškevičiute, Vice prez..

71 WarwickSt, 
Newark, F. J. 

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

Athol, Maan 
B. V. Vaišnoras, kasierius,

1514 Carson St 
. Pittsburgh, Pa.

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

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

Detroit, Mich. 
J. Grajauskas, kasos globėjaą

2016 Sarah St., 
Pittsburgh, Pa.

*9

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

544 Myrtle St.

Grand Rapids, Mich.

DŽIAUGIASI LAIKRAŠČIU “DARBININKU” 
LIETUVOJE. '

Jurgis Petrauskas rašo savo broliui, kad jie gavę 
iš Amerikos laikraštį “Darbininką” negalėjo atsigerėti/ 
ir kuomet išgirdo kaiminai, kad “Darbininkas” aplankė 
Petrausko namus, tai rinkosi visi pamatyti ir klausėsi 
skaitančio. Kuomet pradėjo ateit daugiaus, tai pas mus 
traukte, traukė susiedai ir visi atėję meldė, kad gautų 
perskaityt “Darbininką.”

Taigi Brangus Brolau neperstok siuntęs tokį brangu 
svetį “Darbininką”, nes jis mus palinksmina. Mes šven
tą dieną ar šiaip vakarais suėję jau negriebiam kaziras 
kaip pirmiau darėm, bet skaitom tuojaus iš “Darbinin
ko” žinias ir kalbame apie musų brolius amerikiečius. 

' Mes iš to laikraščio sužinom ką jus veikiate Amerikoje ir 
už tai mes negalim jums atidėkavot.

Jurgis ir Kazimieras Petrauskai, 
Virsuziglio kaimo, Kampiškių parap. 

Gerbiamoji Redakcija:
Meldžiu Jūsų siuntinėti man laikraštį “Darbi

ninką,” nes jis man didžiai patiko. Malonėsite nuro
dyti kokiu budu aš jums galėčiau nusiųsti pinigus už pre
numeratą ir kokius pinigus: lietuviškus, vokiškus ar 
rusiškus. Taipgi praneškite kiek kainuoja metams “Dar
bininkas” Lietuvoje.

Su pagarba Pranas Niką, 
Zavenčių kaimo, Mažeikių apskr. 

“Darbininko” Admin.
Begalo malonėčiau gauti iš Jūsų nors 10 egz. 

“Darbininko” nuoseklesniam apsipažinimui su Amerikos 
lietuvių, visuomenės veikimu ir dvasia. Tikiuos neatsa
kysite.

Su pagarba
Leitenantas Melys, Lietuva.

AR TAMSTA LEISI LIETUVOS ŽMONĖMS SUVAR 
GUSIEMS NUO KARĖS BEKOVOJANTIEMS UŽ 

LIETUVOS LAISVI IR NEPRIGULMYBĘ 
SIUSTI PINIGUS Į AMERIKĄ 

UŽ LAIKRAŠTĮ

Gerb.

•i.

DARBIN1NKĄ”|
Ne! Taip negalima leisti. Kiekvienas amerikietis 

privalo užrašyti laikraštį “Darbininką” į Lietuvą savo 
giminėms arba pažįstamiems dovanų. Jie susirūpinę savo 
likimu, trokšta užuojautos ir pagelbos iš amerikiečių. Lai
kraštis ^Darbininkas” yra jiems suraminimu, nes iš jo 
sužino Amerikos lietuvių gyvenimą ir veikimą link laisvos 
ir neprigulniingos Lietuvos. Nepasigailėk keliatą dolerių 
tiems, kurie viską, net ir savo gyvybę pašvenčia nepri- 
gulmingos Lietuvos labui.

“DARBININKAS” Į LIETUVĄ 
METAMS PENKI DOLERIAI. 

Pusmečiui f 2.75 ; vien tik subatinis numeris metams f 2AO ,
Šimtas laiškų ant syk nesuteiks tiek žinių, kiek vie

nas numeris laikraščio “Darbininko.”
Nelauk ilgiaus, bet imk plunksną į ranką ir parašyk 

mums adresą kam nori siųsti ir sykiu su pinigais siųsk 
Šiuo adresu:

“DARBININKAS,”
BOSTON 27, MASS.

V
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DARBININKAS
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VIETINĖS ŽINIOS. bego, pasitęsime etc. — Jo-

•’ PRADĖJO ATEITU .
Per apie dvi savąiti laik

raščių. iš Lietuvos kaipir ne
ateidavo. Dabar vėl pradė
jo ateiti. Seredoj ir ketver
ge (bal. 14-15) atėjo “Lais
vės” num. 57, 58, 64 ir 66, 
“Darbininko” num. 14, 
“Vienybės” num. 8, 9 ir 10, 

Tautos” num. 5 ir 6.
I

TfiMYKITE.
Dabar atėjusiuose iš Lietuvo 

laikraščiuose daug rašoma apie 
rinkimus į Steigiamąjį Seimą. Rin
kimų į Seimą darbas suprantama 
buvo varomas su dideliu smarku
mu. Todėl išsirašykite iš “Dar
bininko” tų laikraščių ir pasis
kaitykite. Indomu.

Už 50c.-> gausite 8-10 numerių, 
o už dolerį dusyk tiek.

UŽSIMENA APIE 
LIETUVĄ.

James M. G. Fay, ex-A- 
merican Consul General 
Bruselyje, Belgijos sostinė
je kalbės K. C. salėj Som- 
mervillėj nedėlioj 8 vai. 
vak., 'o ketverge bal. 22 He- 
menway School salėj, kam
pas Adams ir King gt. Jis 
savo prakalbose vis užsime
na apie reikalingumą nepri- 
gulmybės Lietuvai.

I

Pėtnyčios vakare 16 d. Bal. 
tuojaus po pamaldų Bažnyti
nėje Salėje bus svarbi konfe
rencija. Ateikite visi. Išrink
toji komisija tartis su N. L. D. 
K. išduos raportą.

Katalikų Vienybės
Skyriaus Valdyba.

SUBATOJE bus perstatytas 
didelis veikalas “Kantri Ale
na”. Skaitykite skelbimą ant 
5 puslapio.

reguleriai rašyti mums, o
mes išvertę į anglų kalbą seph Triner Company, 1333-43 
priduosime paštui. S. Ashland Avė., Chicago, UI.

Iš Philadelphia, Pa. ant 
L Petrošiūno nusiskundimo 
Bostono paštas gavo šiokį 
atsakymą:

United Statės Post Office 
Philadelphia, Pa.

March 22,1920 
Paper now being re’d 

regularly. z
N. Pizagno, Supt.

Iš Bostono paštas mums 
štai ką praneša: 

POST OFFICE DEPT.
Division of Railway

Mail Service
Boston, Mass. 

March 26, 1920 
Circulation Manager, 
Darbininkas 
242 W. Broadway, 
So. Boston. '

Note that the service
this case is now satisfactory 
and with normai veather 
conditions should so conti- 
nue.

C. Reising, 
Superintendent. 

Gal normaliame stovyje ir 
susitvarkytų, bet dabar pra
sidėjus gelžkelių streikui, 
kad tik visai nenustotų.

Visgi, kaip ten nebūtų, 
nepagailėkite už 1 centą at
virutės atsakymui į šiuos 
klausimus: ,

1) Ar gauni reguleriai?
2) Ar gauni 3 sykius į sa

vaitę ?
3) Kokiomis dienomis

gauni ? '
4) Ar visuomet gauni tuo 

pačiu laiku ?
Šie atsakymai mums būti

nai reikalingi priduoti paš
tui, kad galėti! ištirti prie
žastį vėlavimosi.

A. F. Kneižis, 
“Darbininko” Adm.

I in

Ant pardavimo arklys ir tro- steikių sodos, Skaudvilės valšč. 
kas visai naujas. Savininką gali Kas apie jį žinote,

BALIUS
—----- - Bengia------- ,

ŠV. ELZBIETOS DR-JA

19 D. BALANDŽIO, 1920
LIETUVIŲ KLIUBO 

SVETAINĖJE 
Lyra Hali 

41 Berkley St. Lawrence, Mass 
Pradžia 4:30 vai. po pietų. 
Griežš puikiausia orkestrą. 
Be to bus skanių užkandžių 

ir gėrimų. Širdingai kviečia
me koskaitlingiausia ateiti.

matyt kiekviename laike. 
Frank Brazdzius,

190 Athens St.
So. Boston, Mass.

meldžiu pra
nešti, labai busiu dėkingas. 
Juozapas Saročka, 

‘ 797 Bank St.,
Waterbury, Conn.

STOGAS PRAKIURĘS

Reikalingas vežikas turintis 
Chauffeur’io License. Važinėti su 
darbiniu Anto-care Truck. Dar
bas geras, prie krautuvės taip- 
pat ir perkraustymo (movenimo).

Parsiduoda namas ant triją lu
bų labai pigiai Savininkas gyve
na tam pačiam name ant pirmų 
lubų. 101 Sirver St., So. Boston, 
Mass. Kitą namą turiu ant par
davimo netoli City Point.

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

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

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

The Western Chemical Co., 
Box J., Berea, Ohio.

Užmokestis geras. Reikalaudami 
platesnių žinių kreipkitės tiesiog 
į krautuvę.
Lithuanian Furnuture Co. Incr.

268 Broadway,
So. Boston, Mass.

KATALIKIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 
AGENTŪRA.

Waterbury’o visuomenei žinotina.
Pas mane galima užsirašyti ir 

atnaujinti prenumeratas: “Dar
bininką,” “Draugą”/ “Garsą” 
ir kitus, galima gauti ir pavie
niais numeriais nusipirkti. Taip
gi siunčiu pinigus į Lietuvą per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę pa
gal tos dienos kursą, parduodu Še
rus Liet. Prek. B-vės. Užeikite 
pas: 
Joną J. Žemaitį,

912 Bank St.,
Waterbury, Conn.

Parsiduoda vienas į tonų 1917 
Stewart trokas su uždarytu vir
šum, geras dėl bekėrių arba sal
dainių išdirbę jų su keturiais nau
jais rataplaukiais, parsiduos 
giai.

D. Olseika,
285 Broadway,

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 167-R.

Pi-

Phone - Kensington 5316 
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Alleghery Avė., 

Philadelphia, Pa.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.
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Parsiduoda farma tik pusė my
lios nuo miestelio ir fabrikų, apie 
20 akrų žemės, 8 ruimų namas su 
elektros šviesa, vanduo bėga į na
mą yra ir šiltas vanduo. 1 ark- 
ys, 1 karvė ir telyčia, 70 vištų, 

didelis sodas: obelių, vyšnių, sly
vų, Pyčių, aviečiij ir žemuogių; 
3 vištininkai ir visi ūkiški įran
kiai. Parsiduoda labai pigiai, nes 
savininkas senas ir nesveikas.

Prekę $4,500; įnešt $2,000. 
)asižinokit pas: 

Joseph Maurueaitis,
514 Broadway (Baisment) 

So. Boston, Mass.

Paieškau Povilo Versecko pa
eina iš Vilniaus rėd. Trakų apsk. 
Valkininkų par. Urksnų kaimo. 
Pirmiaus gyveno Baltimore, Md. 
Toliaus girdėjau, kad gyveno 
So. Boston, Mass. Jeigu kas ži-J ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 
note apie jį arba jis pats prašau 
atsišaukti pas: 
Juozą Budrevičių,

77 River St.,
Haverhill, Mass.

PETER PLEVOKAS,

315 Broadrcay, S. Boston, Mass.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JR- 
' OTATTfl nv ina vATnvnns

MES PERKRAUSTOME
— Turime 4 didelius Auto-trokus 
dėl perkraustymo rakandų, pia
nų ir nežiūrint kur Bostone ar 
apielinkėje.

Persamdomę pasilinksmini
mams arba pikninkams. Prie
lankus patarnavimas.

FRANCIS V. STARINSKAS,
291 Silver St., So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605

L.D.S. NAMAS NUPIRKTAS.
Deeds padaryta ant vardo 

organizacijos Šv. Juozapo 
R. K. Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos.

L. D. S. namo bonų. neiš- 
parduota už tiek, kiek reikė
jo užmokėti* už namą, tai y- 
ra $21.000.00.

Užtraukta pirmas morgi- 
čius ant vienų metų.

Per tuos metus turėsime 
išpirkti visus bonus, kad at
mokėjus morgičių.

Kas dar neturite L. D. S. 
namo Boną pasiskubinkite į- 
sigyti.

MAINO KAILĮ.
Nuterioti draugai maino savo 

kaikailį, kad išsisukus nuo iš
davimo atskaitų iš savo veiki
mo.

Jau nevartoja “Friends of 
Bavaged Lithuania”, bet 
“Committee for Relief of Ra- 
vąged Lithuania”.

Katu miestų žmonės gali pa
manyti, kad tai perorganizuo
tas komitetas, bet visi vieti
niai lietuviai žino, jokio per
organizavimo nebuvo ir kad 
atskaitų niekas nematė, nes ne
išdavė per spaudą.

NEDALYVAVĘS.
Panedėlio “Darbininko” num. 

buvo minėta, jog nu t erinių drau
gų konferencijoj tarpe pasiprieši
nusių tartis su katalikais buvęs 
Norkus. Praneša, jog jis neda
lyvavęs toje konferencijoje.

VĖLUOJASI.
Paskutiniais laikais gau

name nusiskundimų, kad 
laikraštį “Darbininką„gau
na nereguleriai. ,

Tarpe tų nusiskundimų 
randasi ir tokių: štai toje 
pačioje kolonijoje vieni gau
na reguleriai, o kiti suvė
luota arba ir visiškai negau
na. Tokiame atsitikime 
aiškiai suprantame, kad vie
tos pašto j e nelygiai isnešio-

(Paskelbimas)
DIRBK IR ŽAISK.

Gamta pati suteikia guvu
mą sveikam žmogui ir tas gu
vumas apsireiškia darbu bei 
žaislumu. Jei nori dirbti tvir
tai ir žaidime turėt smagumą, 
būk geroj sveikatoj. Geri vi
duriai tai pamatas puikiausios 
sveikatos ir kiekviena vidurių 

; betvarkė turi būt koveikiausia 
prašalinta. Trinerio Ameri
kinis Eliksiras iš Kartaus Vy
no — nuo trisdešimties metų 
žinomas kaipo tinkamiausias 
vaistas visokiom vidurių su
irutėmis, taipgi nuo blogo ape
tito, nevirškinimo, galvos 
skaudėjimo ir nervuotumo. 
Nusikratyk to viso. Trinerio 
Amerikinis Eliksiras iš Kar
taus Vyno tai stebėtinas vais
tas, be kurio aš negalėčiau ap
sieiti. “Net influenzoje jis bu
vo tikra pagelba”, rašo mums 
Mr. Simon Sladek, iš Newton, 
Iowa, Kovo 17, 1920. Klausk 
pas savo aptiekininką arba ki
tą vaistų pardavėją, jei rei
kia. Trinerio Kosulio Malšin
tojas geriausias vaistas nuša
lime ir turint kosulį, o Trine
rio Linimentas duoda greitą 
pagelbą reumate, turint lum-
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Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ kaitytojams 1 
sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1.00. Priedeliams už 3 
sykius $1.50.

Paieškau savo pusbrolio Motie
jaus Dailidės ir Agotos Dailidai- 
tės. Pirmiau gyveno Willsbery, 
o dabar nežinau kur. Prašau at
sišaukti.
Ona Diemegonaišutė,

138 St. John St., 
New Haven, Conn.

Ieškau brolio Stanislovo Jas- 
kuno ir Elenos Jaskūnai- 
tės-Lignickienės iš Žemalės, 
dabar gyvenančių Amerikoj. 
Atsiliepti adresais: Zofija Ja- 
stremskaitė, Kaunas, Didžioji 
Vilniaus gatvė No. 2, C. 5, Vie
šasis Lietuvių Knygynas; ir 
Žemalė, Morta Jaskūnienė. 
Paštas Mažeikiai.

Prašau atsiliepti brolių: 
Leono, Dominiko, Barboros ir 
Onos Auksakių iš Repšių, Že
malės parapijos, ir Jono Gir- 
tavičiaus, adresu: Kaunas, Di
džioji Vilniaus g. N 2, 6, 5 Zo
fija Jastremskaitė ir Lucija 
Auksakaitė-Girtavičienė.

Ir Mažeikiai. Tirkšlių vals
čiaus komitetas, Repšiai, 
Magd. Auksakaitė.

Tuo pačiu adęesu prašau at
siliepti brolį Tamošių Gedutį 
iš Mažaičių sodos, Konstanti
ną ir Petrą Skeivius iš Dimo- 
gailų sodos, Renavos parapi
jos: Kaunas, Didžioji Vilniaus 
g. N 2, C. 5, Viešasis Lietu
vių Knygynas Z. Jastremskai
tė ir Liudvika Letukaitė, ir 
paštas Seda, Dimgailų soda, 
Juozapa Skeivaitė-Juzumiene.

I

Bronislovas Petruškevičius iš
važiuoja į Lietuvą Gegužio 1 die
ną ant 6 mėnesių vakacijos pas 
tėvus ir apžiūrėti kaip dalykai 
stovi, gal pradės ką nors veikt. 
Pragyvenęs Amerikoj 8 metus, vi
są laiką Bostone. Tarnavo Suv. 
Valstijų kariuomenėj sergentu 
Inteligence office Div. 12.

Iš Lietuvos nuo Kuršėnų, Šiau
lių apskr. Kas norėtumėt dasiži- 
noti apie tėvus ar pažįstamus Lie
tuvoje rašykit man arba mano 
seserei aš stengsiuosi jumis patar
nauti. Adresas:
Miss. W. Petruškevieiutė,

116 Warren St.
Allston, Mass.

Paieškau dėdės Kazimiero Vi
limo, Kauno rėd. Kretingos apsk. 
Tūbausių sodos. Girdėjau, kad 
gyvena Kingston, Pa. Jis pats ar 
kas kitas apie jį žino 
duoti žinoti. 
Barbora Vilimaitė,

. 1510 Wood St.
Philadelphia, Pa.

meldžiu

“KARIŠKIŲ ŽODIS”
"KARIŠKIŲ ŽODIS” aprašo visus Lietuvos kariuomenės 

žygius, kovas, smarkius muštus, kad brangiai Tėvynei laisvę 
iškovoti, kad apginti musų brolių turtą, gyvybę nuo lenką plė
šikų piktųjų, nuo vokiečių ir rusų grobonių plėšriųjų.

“KARIŠKIŲ ŽODIS” ryškiai atspindi karštą Lietuvos 
kariuomenės Tėvynės meilę ir jos pasiryžimą ginti Lietuvą iki 
paskutinio kraujo lašo ir iškovoti tokią Lietuvos valstybę, ku
rion galėtų sugrįžti ir sugrįžę laimę rasti visi po pasaulį išsi
blaškę vargstantieji tikri Lietuvos sūnūs.

“KARIŠKIŲ ŽODIS” skelbia nukautųjų (užmuštųjų)., 
sužeistųjų, nelaisvėn patekusiųjų ar be žinios prapuolusfųjų 
bet kovose atsižymėjusiųjų ir apdovanotų kariškių vardus.

Taigi kiekvienas Amerikos lietuvis, kuris Lietuvos Tėvy
nės išsiilgęs, kuris nori žinoti, kaip Lietuvos kariuomenė savo 
krauju musų žmonėms laimingą kelią kloja, teskaito ir teplattna 

“KARIŠKIŲ ŽODĮ”
“KARIŠKIŲ ŽODIS” Hna vieną kartą 1 sąvaltę. Kaina 

metams 2 doleriu, kuriuos galite pasiųsti registruotame laiške.

Adresas: \

“KARIŠKIŲ ŽODŽIO” REDAKCIJA 
KAUNAS, LITHUANIA.

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.,

CharlestoTvn, Mass.
D. L. K. Keistučio Draugija 

Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno ir.ėneio 
vai. po pietų po num. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

ADR-RgAT
1

Pirmininkas —
A. Kmitas,

284 5th St., 
So. Boston, Mass.

Vice-pirm. —
J. Kavolinas,

63 Gold St., 
So. Boston, Mass.

Protokolų Rašt. —
J. Stukas,

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

Fin. Raštininkas —
Simanas Alikonis,

140 Bowen St.
So. Boston, 

Kasierius —
S. Gižius,

377 Broadway, 
So. Boston, 

Maršalka —
F. Lukoševičius,

405 7-th St., 
So. Boston, 

PRANEŠIMAS.
Draugystės S. Š. Jėzaus se

kantis susirinkimas bus nedė
lioję 2 d. gegužės.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

F. J. KALINAUSKAS 

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

Tel. S. B. 1196-W.

Mass.

Mass.

Mass.

3-čią
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DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius
Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.
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IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

AP T IE K A .
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

'9
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i į Tel. S. Boston 21014 ir 21013 J!

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

Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

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

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

Tel. S. B. 1771

DR. J. J0NIKAIT1S
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston. 
Valandos: Nuo 9 Iki U ryto 

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

DR. JOHN MicDONNELL, M. D.
Gslima inMsIisti ir Ustavissisi 

Ofiso valandos:
Ryt da iki 9 vai.

Po pietų 1 iki 8
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

GEO. J. BART AŠIŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus. 
Parduoda Laivakortes ant visų linijų | Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmainom ir siunčiam pinigus | visas dalis svieto pagal dienos kurso. 
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam 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 viršminėtą Agentūrą su reikalais.' 

GEO. J. BARTAŠIUS,
498 Washington Street, New York City.Paieškau savo brolių Pranciš

kaus ir Kazimiero Rumbino, Meš- 
kiučių tais. Supeikiu kaimo. Da
bar gyvena Amerikoje. Jie pa
tys ar kas žino apie juos meldžiu 
duoti atsakymą. 
Petras Rumbinas,

Šiaulių apskričio,
Meškiučių valščiaus, 

Supeikiu kaimo.

Egzaminacija DYKAI
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ
Ar nenusibodo sirgti* Ir leisti pinigus ant visokių Vaistų?

atbodo, ateikite aš išegzaminuostu dykai ir pasakysiu kaip aš gailu 
jums padėti. Aš turiu suvirti 26 metus praktikos medicinoje Ir gy
dyme skaudžių, kronlškų, neaiškių Ir komplikuotų ligų vyrų Ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzamlnuoju jus 
kiekvieną syk). Aš vartoju santiplškus elektrikos Ir Medicinos įtai
sus. gydyme kraujo, odos ir Ironiškų Ilgų. Kada reikalinga išeg- 
zamlnuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme. ___ '

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS-
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu
matizmą, sdaticą, skaudančius arba subrinkusius K 
ikausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvc 
tną, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik nš «r*efkstu patai 
krfl. Tamsta sutaup|si laiką, pinigus Ir panaikinsi kanRss. Jeigu 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, peslrnpmk ge
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos nie 
dos pleSssl Ir niekados psOos nepranyksta, 
valandos, nes gali būti pervėlu.
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Paieškau Prano Čepunsko. 
Deltuvos valšč. Laibiškių kaimo. 
Jis pats arba kas apie jį žinot 
meldžiu atsišaukti šiuo antrašu: 
Antanas Čepunskas,

Laibiškių kaimo,
Deltuvos valščiaus, 

LITHUANIA. .
Z ’ ' ;

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

4 Pit St., Mossend, 
Lanarkshive, Scotland.
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BaO Pbona Diekfnaan 3S96 M-

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BmJ Su PUridpta, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*

Nuo 9 rito (U S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo# iki 9P.M.
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JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ
Dermafusa avlaika pltnin ahnki-

aaa JSaa reikalia*a maiata.
Dennafnsa padarys kad Jua* plau

kai boa tanku* iretan* tr akaiatoa. ■ 
ą Oda Jaad galvoj* boa tyra. *Ma- 
kanei Ha j H «nt visados ir nlaakai 

dinas daugiau! • r
Reikalą n Jant pritinsi*** J 

ravi* dykai ilbandynral »«
PrtahnUta^lOe. stampomla 

aut HbandynMri 
r broli ura.




