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Seimo atidarymo iškilmes ŽINIOS IŠ LIETUVOS.Anglai prieš lenkus (Specialė “Darbininkui” korespondencija)

PRIE ŠLENKIŠKAS JU- ' Lenkija nesisavina tokių že- 
DĖJIMAS ANGLĮ- i mių, kokių savinosi pir-
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ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R K. ŠV.

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

New Yorke sustreikavo 
6.000 barzdaskučių. Sku- 
tvklose dirba tik savinin
kai.

Dvi paskutinės Meksiko 
Valstijjs Yucation ir Cam- 
peche perėjo į maištininkų 
pusę.

IŠKILMINGAI PASODINTA ATMINTIES
ĄŽUOLAI.

DALYVAVO LIETUVIŲ ATGIMIMO PATRIARKAS 
JONAS BASANAVIČIUS.

SEIMO ATIDARYMO DIENA BUVO DŽIAUGSMO IR 
IŠKILMIŲ DIENA VISOJE LIETUVOJE.

RYTO KAUNE BUVO IŠKILMINGOS PAMALDOS 
VISŲ TIKYBŲ BAŽNYČIOSE.

KATEDROJE BUVO SEIMO NARIAI IR 
AUGŠTIEJI SVEČIAI.

Darbininkų reikalai.

PIRMAM SEIMO POSĖDŽIUI PIRMININKAVO GABRIELĖ 
PETKEVIČAITĖ, RAŠTININKAVO MURAŠKAITĖ.

Vokietijos ex-kaizeris per
sikraustė į naują namą. Da
bar pradėjo rašyti Didžio
sios Karės istoriją.

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vieninte
lę darbo žmonių organizaciją 
Amerikoje — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą.
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miau. Girdi pirmiau reika- 
lavą 9 gubernijas už ribų pa
čios Lenkijos, o dabar tik 
dviejų tereikalauja. Dvi 
gubernijas užleidžiu Lietu
vai, vieną Latvijai, o 4 
Ukrainai.* ________

BADAS LENKIJOJ.
Kuomet Lenkijos kariuo

menė grobia svetimas že
mes, kuomet dabar Lenki
ja pasiuntė savo chlopus 
Ukrainon, tai namie be ligų 
ir kitų bėdų žmones smau
gia badas. Lenkijoj mais
to riaušės platinasi. Kaiku- 
riose vietose duonos užtek
sią tik porai savaičių. Da
bar Lenkijos valdžia bando 
gauti maisto iš Ukrainos. 
Derisi, kad už amuniciją 
Ukraina duoti], maistą. Ka
dangi taip dalykai klojasi, 
tai tūlų spėjama, kad Len
kijoj reikia laukti didelių 
sumišimų.

JOJ.
London. — Westminster 

Centrai Hallėj buvo susirin
kimas. Kalbėjo H. H. As- 
quith, buvusis premjeras ir 
J. R. Clynes, darbininkų va
das. Pasmerkė lenkų pra
dėtą ofensyvą prieš Rusiją.

Plymouthe dockerių kon
ferencijoj ir-gi tas klausi
mas buvo svarstytas. Svars
tė ir parlamento darbininkų 
atstovai ir darbininkiškų 
organiacijų viršininkai.

Visoje Anglijoje prasidė
jo priešlenkiškas judėjimas 
ir smerkia lenkų grobikišką 
karę. Darbininkų vadai pei
kia Anglijos vyriausybę,1 
kad nieko nedarė per Tautų 
Lygą, kad sudrausti Lenki
ją nuo razbajų. Dockerių 
konferencija priėmė rezo
liuciją, protestuojančią 
prieš gabenimą karinės me
džiagos į Lenkiją. Asąuith 
sako, kad nežiūrint į savo 
pinigų nupuolimą Lenkija 
laiko 500.000 kareivių pa
grobtose žemėse ir varosi 
prie atsteigimo Lenkijos 
1772 metų rubežiuose. Sa
ko, kad lenkai nori pagrob
ti tokių žemių, kur 5 nuoš. 
lenki], o 95 nuoš. svetimtau
čių.

Lenkijos biuras Londone Hų platumo bolševikai pra- 
teisina savo vyriausybės žy- dėjo ofensyvą prieš lenkus, 
gius. Skelbia, jog dabar Lenkai neatsilaikė ir bėga.

Čeko-Slovakijos vyriau
sybė nutarė pasiųsti alijan- 
tams notą paskelbiant, jog 
ji lenkų veržimos į Ukrainą 
rokuoja didele kliūtimi nu- 
sistovėjimui taikos Rusijoj.

STREIKAI PRIEŠ 
BRANGENYBĘ.

Anglijoj pragyvenimas iš
kilo iki tokio laipsnio, iki 
kokio ikšiol nebuvo. Žmo
nės nerimauja ir girdisi a- 
pie ketinimą streikuoti 
prieš brangumą. Yra vie
nas sumanymas sustreikuo
ti ir streiką tęsti iki bus nu
pigintos kainos.

Danijos teismas nubaudė 
Transporto Darbininkų li
niją ant 300.000 kronenų 
(^81.000). Unija buvo pa
skelbus streiką, kurs tęsėsi 
du mėnesiu. Išrasta, jog 
streikas buvęs neteisėtai iš
šauktas.

FORMALIAI PRIĖMĖ.
Londonan atvyko 7 Rusi

jos Sovietų atstovai tartis 
pirklvbos reikale. Užsienio 
reikalų ofise jie buvo for
maliai priimti.

Iš 13 laivų į Persiją išli
po Rusijos bolševikų ka
riuomenė. Užėmė miestą 
Enzeli. kur buvo Anglijos 
kareivių būrys. Anglai pa
sibraukė.

GRŪMOJO STREIKU.
Cbicagos 4.500 miesto dar

bininkų reikalauja algų pa
kėlimo ir streikuosią, jei 
nebus išpildyti reikalavi
mai. Pelenų ir atmatų ve
žėjai gauna po $9 dienoj, 
reikalauja po $11. Siūlyta 
po $10. Nepriėmė. Gatvių 
taisytojai reikalauja 25 
nuoš. pakelti. Jei įvyktų 
strei^ąs, tai į kelias dienas 
pasmirstų miestas ir kiltų 
ligos.

KRAUJO PRALIEJI
MAS.

Matewan, W. Va. — Bu
vo įvykęs susišaudymas 
tarp Baldwin Felts detek
tyvų iš vienos pusės ir po
licijos ir piliečių iŠ kitos. 
Užmuštų buvo 12 ir daug 
sužeistų. Kai dėl priežas
ties susišaudymo, tai eina 
daug prieštaraujančių gir
dų. Policija sako, kad mi
nėti detektyvai buvo išmetę 
kelias mainierių šeimynas iš 
namų kompanijai prigulin
čių. Būk tie darbininkai bu
vę atstatyti. Žmonės ir vie
tos policija užsistojo už dar
bininkus.

Gegužės 18 dieną vakare Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
yra gavusi iš Kauno nuo agentūros “Elta” tokį pranešimą:

Gegužės 15 dieną visa Lietuva, ypatingai Kaunas, iškil
mingai šventė Steigiamojo Seimo arba Konstituantos atidary
mo dieną. Kaunas pasipuošė vėliavomis, vyčiais, va.inika.is, 
Iškilmingais vartais. Visų rūšių kariuomenė parodavo Viešoj 
aikštėj akyvaizdoje Steigiamojo Seimo narių, Valstybės Tary
bos, Lietuvos Prezidento, Ministerių Kabineto ir Užsienio ats
tovų. Visų tikėjimų bažnyčiose buvo iškilmingos pamaldos? 
Svarbiausios pamaldos buvo Katedroje, visų valdžių atsto
vams, Seimo nariams ir užsienio atstovams dalyvaujant. Vi
suomenės organizacijos, mokyklos ir žmonių minint sn mani
festacijomis nukeliavo devintan Kauno fortan, kur Valsty- 

sienio atstovybėms dalyvaujant tapo iškilmingai pasodinti at
minties ąžuolai šeštą valandą vakare miesto teatre tapo iš
kilmingai Steigiamojo Seimo susirinkimas atidarytas. Vals
tybės Prezidentas Smetona padarė Valstybės Tarybos ir Laiki
nosios Vyriausybės darbų atskaitą, ir pareiškė, jog atiduodąs 
Steigiamamjam Seimui visą savo ir Valstybės Tarybos, Mi
nisterių Kabineto, Valstybės Kontrolio ir Vyriausiojo Karo 
Vado kompetenciją. Steigiamojo Seimo nariai atsistojimu pa
gerbė žuvusių karžygių atmintį. Šio posėdžio pirmininku bu
vo pakviesta Gabrielė Petkevičaitė, kaipo seniausias Steigia
mojo Seimo narys, sekretorium-gi Muraškaitė, kaipo jauniau- 
sis narys.

Steigiamasis Seimas yra gavęs labai daug pasveikinimų. 
Tarp kitko nuo Angių Konsulo, Anglų Komisaro Baltijos val
stybėms TaUentso ir daug kitų.

Pirmiausiai Steigiamasis Seimas vienbalsiai priėmė pilną 
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo formulą. Tat sutiko 
trukšmingą pritarimą šauksmais valio skaitlingos inteligenti
jos ir viso pilnintelio teatro. Steigiamojo Seimo prezidentu 
išrinktas Stulginskis, krikščionis demokratas, sekretorium 
Natkevičius—socialistas liaudininkas. Steigiamojo Seimo 
Prezidentas yra paprašęs ir įgaliojęs Valstybės ■ Prezidentą, 
Smetoną, Ministerių Kabinetą, Valstybės Kontrolius ir Vy
riausiąjį Karo Vadą eiti ir toliau savo pareigas ligi Konsti
tucijos nustatymo ir padėkojo Valstybės Tarybai ir Laikinai- 
jai Vyriausybei Steigiamojo Seimo deklaracijoj tarp kitko 
Seimo prezidentas yra pasakęs, jog Seimas vykinsiąs žemės re
formą, rūpinsiąs agrikultūra, pramone ir ypatingai darbinin
kų būvio pagerinimu ir visiems lygiai prieinančiu švietimu ir 
stengsiantis sudaryti gerus santikius su kaimynų valstybėmis. 
Posėdis pasibaigė devintą valandą vakare. Sekantis paskirtas 
pirmadienį 17 dieną gegužės. Vakare Ministerių Kabinetas 
priėminėjo Steigiamojo Seimo narius iškilminga vakariene. 
Sekmadienį vakare ligi vėlybos nakties Kauno gatvėse pilna 
žmonių, ūpas pakilęs, įvairiose vietose faierverkai, visuoti
na iliuminacija. Atidarant Steigiamojo Seimo susirinkimą bu
vo saliutuojama artilerijos. Sodinant ąžuolus kalbėjo Biržiš
ka, Vidūnas ir Tumas. Iškilmėse dalyvavo Jonas Basanavi
čius. Biržiška yra atvežęs Vilniaus miesto ir apskrities lie
tuvių pasveikinimą Steigiamamjam Seimui. Sekmadienį ya- 
kare Steigiamojo Seimo nariai buvo pakviesti jškilmingon va- 
karienėn prie anglų Konsulo Wardo ir Komisaro TaUentso”. 
Elta.

Tą pačia dieną nuo Lietuvos Atstovo Prancūzijoj, Oska
ro Milašiaus, gautas buvo toksai kablegramas į

“Gavome nuo Prancūzijos premiero Millerando raštą dė
lei pripažinimo Lietuvos de facto nepriklausomybės ir drauge 
pasižadėjimą greitai išrišti klausimą delei pripažinimo Lie
tuvos de jure”. Pasirašęs Milašius.

Kopenhagoje lietuvių reika
lus veda • Lietuvos Atstovas 
Jurgis Savickas. Jisai dar 
karės metu pradėjo darbuoties 
Lietuvos naudai. Nors buvo 
prispaustas neapsakomai sun
kiomis aplinkybėmis, bet jis 
jas visas pergalėjo ir dabar tu
ri Lietuvos vardą Danijos so
stinėje pastatęs ant aukšto 
laipsnio. Per karę vien tik per 
jį tegalėjo lietuviai gyvenan
tieji plačiame pasaulyje susi
nešti su Lietuvos gyventojais. 
Per Lietuvią atstovybės Dani
joje kanceleriją plaukdavo 
tūkstančiai laišką kasdiena iš 
Lietuvos ir į Lietuvą.

Čionai p. Savickio pasidar
bavimu buvo atidarytas pre- 
sos biuras, kuris siuntinėjo ži
nias apie Lietuvą į visas dalis 
pasaulio. Iš šio biuro Lietu
vos laikraščiai per keturias 
valandas sužinodavo apie atsi
tikimus ar tai Amerikoje ar 
Anglijoje ar kur kitur. Bet 
trūkstant pinigų išlaidoms pa
dengti, biuras buvo uždary
tas.

Amerikos lietuviai gerai ne
supranta kokia padėtis dabar 
yra Lietuvoje. Nors Lietuva 
užsieninių skolų neturi, nors
jos finansinė padėtis gerėja 
kasdiena, bet jai stokuoja pi
nigą. Jau penki mėnesiai kaip 
Kopenhagos Lietuvos atstovy
bė negauna pinigą algoms, nei 
kitiems iškaščiams padengti. 
Lietuvos kareiviai nemokėti, 
bet visi nenuilstančiai dirba, 
visi turi tvfttą viltį, kad ateis 
geresni laikai. Ačiū Amerikos 
lietuviams, kad jie dar remia 
Lietuvos paskolą, kad jie dar 
savo' giminėms siunčia pinigą. 
Tas pagelbti daug.

Nors Kopenhagoje Lietuvią 
mažai tėra, bet karts nuo kar
to atvažiuoja iš Amerikos. 
Šiandieną kalbėjausi su p. Jo
nu J. Romanu, ką tik atvyku
siu iš Amerikos. Jisai keliau
ja Lietuvon pradėti didelį biz
nio darbą. Per kelias dienas 
jo buvimo Kopenhagoje jau jis 
lietuviams svarbą darbą nu
veikė. Sustiprino ir inkorpo
ravo ant 200,000 kronų Baltisk 
Transport Kompagni, kuri 
turi savo kanceliariją Kopen
hagoje. Vėliau girdėtis tos 
kompanijos ofisas bus atida
rytas Liepojuje ir Klaipėdoje. 
Vietinės kanceliarijos vedėju 
yra Karolis Groeblingas daug 
prityręs komersantas. Liepo
juje darbuosis p. Jazdauskas. 
Ta kompanija rengiasi pirkti 
savo laivus, kurie plauks tar
pe Klaipėdos Liepojaus ir Ko
penhagos. Tie laivai atidarys 
Lietuvai kelią į platų pasaulį. 
Dabar Lietuva iš visų pusių y- 
ra uždaryta Su Vokietija ne
gali susinešti, nes lenkai yra 
užėmę plotą žemes tarpe Lie
tuvos ir Vokietijos net iki 
Danzigo. Iš kitos pusės /ra 
Rusija, per kurią su pasauliu 
negalima susinešti, o dar iš 
šiaurės yra Latvija kuri nors 
ir prielanki lietuviams, bet vis 

_  nepatogu per juos su kitomis 
J. VTLETATS, Lietuvos Atstovas Amerikoje. šalimis susmešinėti. Lieka tik 
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“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergaia 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

rovė jau pienuoja atidaryti <fi- 
’desnę bevielinio telegrafo sto
tį, per kurią bus galima susi
kalbėti su Anglija, Prancija, 
Danija ir Norvegija. Tada 
nors žinią galėsime gauti iš 
Lietuvos ir paskleisti po pla
ti] pasaulį.

Daną kompanijos rengias 
didį biznį varyti su Rusija. 
Jau jie nori steigti popieriaus 
fabrikus Lietuvoje. Jau pro
jektus turi padarę ir tik lau
kia progos mūsą'krašto pra
monę paimti savo rankosna. 
Manau, kad tas jiems nepasi
seks, nes ačiū Amprikiočiams 
mes irgi kapitalo tokiems da
lykams šiek tiek turime. Lie- 
tuvią Bendrovės Amerikoje 
sujus ir ras kapitalo tiems rei
kalams. L. Atstatymo Bend
rovė stveriasi už mažesnių dar
bą, kaip tai steigimo krautu- 
vią, pirkimo namą, uždėjimo 
kratuvėlią ir tam panašiai. 
Nesibijokite Amerikiečiai, jū- 
są pinigai įdėti į Lietuvos pra
monę nežus, bet atneš jums 
pelną, paimsite pirklybą ir 
pramonę į savo rankas. 
Kopenhaga, Bal. 27, 1920.

vienas kelias, tai yra Klaipė
da. Iki Klaipėdos iš Kauno 
keliauja Valstybinis Lietuvos 
laivelis, bet iš1 Klaipėdos nėra 
nei vieno laivo. Baltisk Trans
port Kompagni veš tavorus ir 
pasažierius iš Lietuvos ir į 
Lietuvą. Girdėjau, kad Lie
tuvių Prekybos Bendrovė yra 
pirkusi toje kompanijoje dau
giau kaip pusę šėrų ir valdy-I 
mas žinoma pereina į Ameri-1 
kiečių Lietuvių rankas. Vedė
ju kompanijos pasilieka Karo
lis Groeblingas, o jo pagelbi- 
ninkas yra išrinktas p. Jonas 
J. Romanas.

Apie rinkimus Lietuvoje 
tikresnių žinių negaliu praneš
ti, nes jau savaitė laiko kaip 
lenkai uždarė rubežių į Lietu
vą ir per tą visą laiką čia Ko
penhagoje negaunama nei te
legramų, nei laiškų, nei laik
raščių. Su bevieliu telegrafu 
negalima susinešti, nes Lietu
voje yra tik labai silpna sto
tis, kuri į kitus kraštus žinių 
negali paduoti nei iš kitur pri
imti. Lietuviai esame iš visų 
pusių uždaryti. Bet girdėtis, 
kad Lietuvių Prekybos Bend-

DAUGIAUSIA NAMŲ IR FARMįl
Ant pardavimo su lengvoms išlygoms ir pigios prekes. 

Kurie norit teisingo patarnavimo, kreipkitės į šią Agen
tūrą, pažiūrėkit šiuos namus ir farmas.

3. Šeimyną Dorchesteryj beveik naujas namas ant 
Boston St. 18 kambarių, šiluma ir kiti visi intaisymai. 
Prekė $9,000.

3 šeimynų Dorchester, kampinis namas nuo Colum- 
- bia R. D. 18 kambarių, su šiluma ir visais intaisymais. 
Prekė $7,500.

So. Boston’e 5 šeimynų ir 4 štorų namas netoli Broad- 
way. Parsiduoda už labai pigią Prekę $5,000. •

2 Šeimynų Brighton’e puikus naujas namas. Parsi
duoda labai pigiai, su visais intaisymais ir šiluma. Pre
kė $6,200, įnešti $1.500.

1. Šeimynos Mattapan’e urmas, parsiduoda pigiai su 
visoms intaisoms, elektros šviesa ir garo šiluma, 7 kam
bariai. 4 metų senumo. Prekė $4,800.

3. Šeimynų Roselindale. 20 kambariij ir garadžius 
dėl vieno automobiliaus. Namas su visais intaisymais, 
labai gražioj vietoj. Prekė £9,600. Reikia įnešt $1,500.

Farma, 103 akerei žemės. 3 arkliai, 22 karvės, 4 
kiaulės, 50 vištų, su visais farmos įrankiais, 6 kamba- 
čių puikus namas, 2 banios vienas nauja, didelis sodas. 
Prekė pigi pagal vietos vertę.

Farma, 50 akerių žemės, 1 arklys, 2 karvės, apie 
17 mylių nuo Bostono, netoli Broektono. Žemė visa ly
gi. Prekė $6,500.

Norėdami platesnių informacijų apie šiuos namus ar
ba farmas, užeikit į musų ofisą arba klauskit per telefoną.

VINGENT A. JENKINS,
REAL ESTATE — Insurance-Mortgages,

395 Broadway, So. Boston 27, Mass.
TALBOT BUILDING ant 2-rų lubų.

Telephonas: So. Boston, 2341
Musų agentai: J. Morkūnas, • M. Karbauskas, J. 

Jakubauskas, P. Rūta, F. A. Zaleskas.

t T t X X X X X 
X X i

James M. Keyes 
Advokatas
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THE CHESNUL SHOE MANUFAGTURING CO.
395 W. BROADWAY,

lietuvių pajėgas su-

jog teiksitės padaryti tuose reikaluose ata-

«

»

labai linksmai užimti 
Išvažiavimo pradžia

Jeigu nemoki ūkės vesti, turėsi gyventi mieste ir dirbti fabrikoje už ma
žą algą.

Teikitės, 
paraginti savo vienminčius išduoti atskaitą 
kurie įplaukė į soeijalistų valdomą L. Šel-

AR VAZIDOJI LIETUVON.
0 KUOMI MANAI UŽSIIMTI PARVAŽIAVĘS?

nu
peikia pastebėti, kad

SOUTH BOSTN 27, MASS.
«

Bet. St. Seimo VedėjasI Pareiškimas
Žemiau, dedamas pareiškimas Lietuvos Steigiamojo Sei

mo socialdemokratų atstovams buvo priimtas Cambridge’io 
lietuvių prakalbose, katalikų vienybės surengtose gegužio 17 
d. bažnytinėje salėje ir pasiųsta per Seimo sekretorių Natke
vičių. Patartina šį pareiškimą iškirpti, pasirašyti ir siųsti 
Seimo sekretoriui. Tenueina tų pareiškimų kuodaugiausia. 
Jei susirinkimas jį užgiria, tai reikia tą pridėti.

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO SOCIAL
DEMOKRATŲ ATSTOVAMS.

Gerbiamieji:—
Sveikiname jus, kaipo atstovus dalies lietuvių tau

tos garbingame Lietuvos Steigiamajame Seime.
Jūs, kaipo legislatoriai, pripažinsite, kad piliečiai 

turi tam tikras teises ir pareigas. Demokratiją pripažįs- 
tantiems žmonėms aišku, kad visu teisės turi būti lygios 
ir nei vieno teisės neturi būti varžomos. Bet kartu aišku, 
kad piliečiai turi ir pareigas, nuo pildymo kurių nei par
tijos, nei niekas kitas neprivalo išsisukinėt. Kalbant a- 
pie piliečių teises, neturi būt užmirštos ir pareigos. Pa
reigų našta neturi kristi vien ant piliečių dalies. Parei
gų pildymo išsisukinėjimas negali būti toleruojamas.

Kariaujanti už neprigulmybę Lietuva teisėtai ir tei
singai laukė ir laukia iš Amerikos lietuvių paramos toje 
kovoje. Amerikos lietuviai ėjo talkon kovojančiai už sa
vo teises, už neprigulmybę Lietuvai. Bet kurie Ameri
kos lietuvių ir kaip dėjosi prie tos kovos? Didžiojo ka
ro pradžioje Amerikos lietuvių pirmiausia rūpintasi a- 
pie nukentėjusių dėl karo sušelpimą. Bet daugelis jau 
karo pradžioje pramatė, kad atėjo Lietuvai proga laisvės 
ingyti. Todėl jau pradžioj pramatyta, kad reikės lėšų 
ir paramos lietuvių politiškai akcijai. Vėliau pasirodė, 
k''d taip maniusių neapsirikta. Karui vis tęsiantis, lie
tuvių tautoje gimė neprikltusomos Lietuvos idėja. 
Didžiuma Amerikos lietuvių džiaugsmingai tą idej([ pri- 
pgžino ir dėjosi prie jos kūnijimo. Ką darė tuo tarpte 
Amerikos lietuvių socijalistai? Nuo pat pradžios jie nie
kino lietuvių akciją diplomatijoje ir- veikimą už Lietu
vos neprigulmybę. Sakė, kad Amerikos lietuviams rei
kia žiūrėti, ką Lietuvos lietuviai pasakys Lietuvos liki
mo klausime. Pagalios paaiškėjo, jog Lietuvos lietuviai 
stoja už neprigulmybę. Ir tuomet Amerikos socijalistai 
nestojo už neprigulmingą Lietuvą. Galop lapkr. 2, 1918 
“Darbininkas” perspauzdino iš Lietuvos socialdemokra
tų laikraščio “Darbo Balsas” straipsnį antgalviu “Lie
tuvos neprigulmybė ir mūsų žmonių nuomonė apie ją”. 
Nors iš to straipsnio aiškiai matėsi Lietuvos socialdemo
kratų, nusistatymas už Lietuvos neprigulmybę, bet A- 
merčkos socijalistuose nei po to neprigijo neprigulmingos 
Lietuvos idėja ir ikišiol jie dar senojo nusistatymo tebsi- 
laiko. Yra keista, kad laukiame Suvienytų Valstijų ir 
kitų viešpatijų vyriausybių Lietuvos pripažinimo, o tuo 
tarpu jos dar ne visi savieji pripažino.

Šiuomi, gerbiamieji, prašome daryti intaką į savo 
vienminčius Amerikoje. Prašome paraginti juos pripa
žinti nepriklausomą Lietuvą.

Atvykus Amerikon Lietuvos Misijai ir pradėjus kam
paniją už Lietuvos Laisvės Paskolą, Amerikos lietuvių 
socijalistai stojo prieš tą paskolą. Kadangi Lietuvos so
cialdemokratų partija dalyvavo steigime Lietuvos nepri- 
gulmybės, dalyvavo jos ministerių kabinete, kadangi da
bar dalyvauja Steigiamajame Seime, sudarant grupę Lie
tuvos Valstybės legislatorių, tai mes netikime, kad jūs 
užgirsite savo vienminčių amerikiečių nusistatymą Lie
tuvos neprigulmybės klausime ir negativišką atsinešimą 
į Lietuvos Laisvės Paskolą.

Dar vienas dalykas. Didžiojo Karo pradžioje įsi
steigė keli fondai šelpti nukentėjusius dėl karo lietuvius 
ir remti politišką akcija. Tąsyk New Yorko Seime, kur 
formaliai dalyvavo socijalistai ir tautininkai, buvo įsteig
tas L. Šelpimo Eondas su griežtu pažymėjimu, kad jin 
mplauksiautieji pinigai bus naudoti tik labdaringam dar
bui—šelpimui nukentėjusių dėl karo. Tas Fondas liko 
Amerikos lietuvių soeijalistų rankose, nes tautininkai 
nuo jo atsimetė. Tan fondan žmonės suaukojo kaip spė
jama apie $50.000. Paprastai fondai duoda atskaitas ka,- 
da, kaip ir kam pinigai sunaudoti. L. Šelpimo Fondas 
ikšiol neišdavė atskaitos iš surinktą pinigų, 
gerbiamieji, 
iš tų pinigų, 
pimo Fondą.

V ilimės, 
tinkamus žingsnius.

Su pagarba,
(Pasirašo)

ALEKSANDRA 
STULGINSKIS.

(Nuo Mariampolės ir Kauno 
apygardų).

Aleksandras Stulginskis gi
mė 1885 m. vasario 26 dieną, 
Kutalių kaime, Kaltinėnų 
valsčiuje, Raseinių (dabar Tau
ragės) apskrityj — Pradžios 
mokslus išėjo Kaltinėnų liau
dies mokykloje. Vidurinius 
mokslus Liepojuje ir Kaune. 
Augštuosius mokslus ėjo už
sieniuose, būtent: Innsbruck’e 
(Tiroliuje) ir Halles universi- 
tuose, baigdamas 1913 metais 
Halles agronomijos institutą 
prie Halles universito.

Baigus mokslus pavyko jam 
gauti agronomo vietą prie 
Vilniaus Žemės reikalų Komi
sijos lietuviškai kalbančioj 
Vilniaus rėdybos dalyje Aly
tuje. Likęs rusų valdin. kėlė 
gyventojų ūkį ir jų tautinį su
sipratimą, nors už tai jam grė
sė arba nustoti vietos arba bū
ti perkeltam į sulenkintą da
lį-

Vokiečiams į Lietuvą atei
nant nors ir buvo rusų valdi
ninku, tačiaus į Rusiją neva
žiavo, pasiliko darbuotis Lie
tuvos sostinėje Vilniuje. Čio
nai parodė labai daug aktivu- 
ino dedamos prie visų Lietu
vos visuomenės darbų: taip 
mes matom jį steigiant pir
muosius tuomet Lietuvoje mo
kytojų kursus, aktiviai ‘daly
vaujant Centro Komitete nu- 
kentėjusiems dėl karo šelpti ir 
vedant didelį to komiteto dar
žų ūkį, pirmininkaujant švie
timo draugijai “Rytas” atsto
vaujant lietuvius prie vokie
čių. Kartu su kitais Vilniaus 
lietuviais leidžiant “Lietuvos 
Aidą” paskiau “Tėvynės Sar
gą”, “Ūkininką” ir tt.

Atstovaudamas lietuvius pas 
vokiečius visoms pajėgomis 
gynė lietuvių tautos reikalus, 
jei Vokiečiai neįsteigė Vilniu
je savo vokiškų mokytojų kur
sų, jei nepavyko jiems įvesti 
vokietinimo politikos į “Ry
to” Draugiją, Stulginskio ve
damą mokytojų seminariją — 
tai čionai labai daug padėjo 
tamprus Stulginskio spyrimos 
ir priešinimos.

1917 metais darbavosi su
šaukiant 1-mąją lietuvių Kon
ferenciją ir buvo išrinkta^ Ta
rybos nariu. Būdamas Tary
boje buvo šalininkas atsargios 
Tarybos politikos su Vokie
čiais, todėl jis nesutiko su Ta
rybos daromomis konvencijo
mis su Vokietija, jis griežtai 
priešingas buvo V. Tarybos žy
giui kviečiant Hercogą U- 
racli’ą į Lietuvos Karalius ir 
tt.

Jam buvo pavesta vesti 
tremtinius ir belaisvių grąži
nimo komisiją. Komisijos dar
bas buvo labai sunkus, nes 
tuomet veikė viską galįs gerai 
organizuotas vokiečių karinis 
aparatas, kuris visą komisijos 
darbą trukdė. Komisijos Pir
mininkas Stulginskis kėlė 
eikštėn nešvarius vokiečių 
darbus ir sumanymus su mū
sų tremtiniais ir vis dėlto daug 
nuveikė šiuo reikalu.

Susidarant pirmajam Lietu
vos Kabinetui Žemės Ūkio Mi- 
nisterio portfelio Stulginskis 
nepriėmė delei solidarumo' su 
draugu Dr. Puricku ir kad už
protestuoti prieš nedemokrati
nį santaros nusistatymą, kad 
kunigas negali būti ministeris, 
bet sabotažą, kaip kad darė 
socialistai, neskelbė, dėjosi 
prie valstybinių darbų, net to
kiais atsitikimais, kur išėji
mas neaiškus buvo, Stulgins
kis drįso eiti į darbą; taip mes 
matom jį važiuojant į Liepoją 

pasveikinti Lietuvos valdžios 
vardu atvykusių anglų ir su 
jais tartis, nežiūrint į tai, kad 
bolševikai tuomet jau Lietu
vai grąsino.

P. Voldemarui organizuo
jant Lietuvos kariuomenę ir 
darant klaidas, būtent statant 
kariuomenės priešakyje jau 
mums žinomą generolą Kon- 
drotavičių ir kitus rusus, Stul
ginskis kaipo V. Tarybos na
rys, pirmas nurodė P. Volde
marui, kad tokiu būdu ka
riuomenės negalima bus suor
ganizuoti, jis reikalavo, kad 
kariuomenės organizacijai pir- 
mių pirmiausia būtų sudary
tas branduolys tautiųiais pa
matais, o apie tą branduolį■ 
būtų spiečiania kariuomenė 
valstybės pamatais, nes tuo
met į Lietuvos valstybę kaipo 
tokią, žydai, gudai, lenkai 
dar visai netikėjo. P. Volde
marą tame klausime prisispir- 
damas palaikė socialistas liau
dininkas tuomet dar V. Tary
bos narys J. Vileišis. Pasiro- j 
dė, kad reikalavimas A. Stul-' 
ginskio buvo teisingas ir pa- 
staytas laiku, nes gen. Kon
dratavičius su valstybės pini
gais pabėgo pas rusus, o ru
sai viršininkai turėjo būti pra
šalinti, P. Voldemarui į užsie
nį pasprukus.

Į Sleževičiaus kabinetą Stul
ginskis įėjo kaipo ministeris 
be portfelio kartu su V. Čar- 
neckiu nuo kr.-dem. partijos. 
Esant kabinete 5 ministeriams 
socialistam ir šeštajam p. Le
onui socialistų ištikimam 
draugui, einant kartu su jais. 
Be to būdamas be portfelio, 
aišku, kad ne ką galėjo 
veikti.
ir čia Stulginskis žiūrėjo re
alaus gyvenimo reikalų; taip 
Stulgjnskui laikinai valdant 
Finansų Ministeriją, Kabine
tas sesiskaitvdamas su Stul
ginskio nuomone nebuvo išlei
dęs įsakymą kuriuo užginama 
vartoti rusų pinigai. Stulgin
skis matydamas kokį blėdį tas 
Įsakymas atneša kraštui, griež
tai buvo tam priešingas, jis 
net nuo to įsakymo paskelbimo 
susilaikė įteikdamas kabinetui 
savo pareiškimą.

Dovydaičio kabinete pirmi
ninką pavaduodamas Stulgin
skis išleido seniai pageidauja
mą įstatymą, kuriuo drau
džiama kariškiams užsiiminė
ti politika. įstatymą apie kon
fiskuotus ir cerkvei dovanotus 
nejudomus turtus ir tt.

Antrajam Sleževičiaus ka
binete kaipo Žemės Ūkio ir V. 
Turtų Ministeris rūpinosi Val
stybės žinioj esamus dvarus ir 
kitas žemes atiduoti dirbti į 
privačias rankas patenkinant 
bežemius ir mažažemius. Že
mės reformai vykinti dėtos pa
stangos, kad paruošus tam į- 
statymui sustayti tikslių žinių 
iš vienos pusės, iš kitos gi pu
sės, kad parengus ganėtiną 
matininkų skaičių išleistam 
žemės reformos įstatymui vy
kinti. Be to prie Stulginskio 
buvo pravestas įstatymas apie 
sodžių dalijimą į ivenikemius, 
įstatymai kariškius aprūpinti 
žeme, kuris labai sparčiai gv- 
veniman buvo vykodmas; įsta
tymas kuriuo normuojama bū
tų ir namų samdymas, kuriuo 
nuomininkai apsaugodami nuo 
namų savininkų išnaudojimo. 
Buvo parengtas ir per Kabine
tą pravestas įstatymas, ku
riuo ginama dvarininkams 
parduoti ir įskolinti savo dva
rus, bet tam įstatymui nebuvo 
lemta sulaukti p. prezidento 
parašo. “Įstatymas dėl priva
tinių dvarų nuomos normavi
mo”, kuriuo pažabojama dva- 

rimukų sauvaliavimas išduo
dant žemes nuomon ir apgina
ma silpnesniųjų bežemių ir 
mažažemių reikalai.

Paskutiniu laiku dirbdamas 
Valstybės Taryboje, buvo ša
lininku aktyvios užsienių poli
tikos, nurodė Užsienio Minis- 
terio klaidas politikoje su mū
sų kaimynais.

(Kauno “Laisvė”)
%

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

Kam rūpi Lietuvos šviesi 
ateitis, lai perka L. L. P. Bo
nų.

KODĖL NENORI TURĖTI SAVO FABRIKĄ LIETUVOJE?
Jeigu vienas nepajiegi, prisidėk prie tūkstančio tokių darbininkų kaip 

pats ir galėsi! Nereiks darbo prašinėti, turėsi gerą pelną sau ir padėsi kraštui 
iš sunkios ekonominės padėties. Būsi savininku ir darbininku fabrikos Lietu
voje.

NORI ŽINOTI KOKIOS?
Reikalingiausia Lietuvoje, pigiausia ir greičiausia įsteigiama, duodanti 

daugiausia lengvių ir švarių darbų žmonėm^, didžiausią uždarbį darbininkams 
ir geri ausį pelną savininkams yra—ČEVERYKŲ FABRIKĄ. Tą daugelis pa
matė ir suėję sutvėrė čeverykų bendrovę, pavadindami ją vardu K. Česnulio, 
vieno iš jos užmanytoji}, būtent:

THE CHESNUL SHOE MANUFACTURING CO.
Šitos bendrovės inicijatorių tikslu yra sukelti Amerikoje reikalingą fabri

kos vedimui kapitalą, sutraukti specijalistus lietuvius darbininkus, ir departa
mentų vedėjus kurie yra dirbę kaipo ekspertai didžiausiose fabrikose Ameri
ke, k. t. Douglas ir Walk-Over dirbtuvėse ir pirmiausiai pradėti fabriką 
Brockton’e, Mass., o greit po to ir Lietuvoje, kur jau dabar yra nužiūrima ge
riausia tam vieta.

Kiekvienas Lietuvis privalėtų imti šią vienatinę progą ir tapti nariu šios 
Bendrovės. Ji yra įsteigta ir bus vedama sumaniausiu ir žymiausiu su pasiti
kėjimu mūsų visuomenės žmonių.

BENDROVĖ YRA INKORPORUOTA ANT $200,000.00.
Šerai visi po $10 dolerių.
Kiekvienas šėras turi balsą. Parduodame vieną šėrą ir daugiaus. Daug- 

šėrų jau esame pardavę. Tikimės, kad apie pabaigą šių metų jau bus viena 
čeverykų dirbtuvė Brockton’e, Mass., o kita Lietuvoje.

Atsimink, kad tik už $10.00 gali likti dalininku savininkvstės čeverykų 
dirbtuvės ir galėsi gaut gerą darbą čia arba Lietuvoje ir gerą pelną ant įdėtų 
pinigų.

Nelauk! Siųsk Dešimts Ar Daugiaus! Paremk Lietuvai Naudingą Sau 
Reikalingą Ir Pelningą Darbą!!!

Pinigus, money-orderius arba čekius registruotame laiške adresuok:

MILŽINIŠKAS IŠVAŽIAVIMAS.
MONTELLO, MASS.

UEPOS-JULY 5; 1920 KVARACIEJAUS UKĖJE, N. CARY ST.
Lietuvių R.-Katal. Federacijos 9 skyrius Montello, Mass. sutelkė geres

niąsias organizuotas ir pavienias Brocktono-Montellos 
rengti didelį, smagų ir naudingą išvažiavimą.

Sudaryta yra labai įvairus programas, kurs turės 
publikų, kurią ir kviečiame iš visos Naujos Anglijos, 
nuo 9 vai. iš ryto.

Bus visokių žaislų: base bąli, lenktynės, bėgimai ir kiti kitokiai. Atsižy
mėjusiems žaisluose skiriama yra paskirstyti iki $200. Suaugusieji pirkdami 
tikietus už 35c. gali laimėti auksinį $5. Išpildžius visą programą bus šokiai, 
prie puikaus orkestro ant naujų grindų. Pašokusiems iki valiai galima bus 
gauti ir užkąsti ir atsigerti.

Pelną nuo išvažiavimo skiriame naujos bažnyčios statymo pagreitinimui. 
Tikslas gražus, todėl ir publikos gražios tikimasi.

Vieta yra daug puikesnė negu pereitą metą. Pereitą metą mes negalėjome 
užganėdinti publikos, nes lietus užkenkė. Tad šį metą, mes padėsime visas 

pajėgas, kad atsiteisti publikai ir visus užganėdinti. Tai-gi širdingai užkvie- 
čiame visas apielinkės kolonijas koskaitlingiausia atsilankyti.

Uflcviečia RENGĖJAI.

HARTFORDO IR APYLINKĖS LIETUVIU 
ATYDAI!

GERBIAMI TAUTIEČIAI:—
Norime pranešti visuomenei, kad mes esame 

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

Tai-gi reikale laidotuvių kreipkitės žemiaus nu
rodytu antrašu. Turime savo automobilius, ku
riuos parsamdome dėl krikštynų, veselijų ir kitokių 
pasivažinėjimų. Visais tam panašiais reikalais 
kreipkitės pas mus. Mes duosime geriausį patar
navimą. Todėl nepamirškite lietuvių.

WAŠKELIAUČIUS IR AUKŠTIKALNIS
LIETUVIAI GRABORIAI

16 Charter Oak Avė., Hartford, Conn.
Tel. Charter 2393
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Svarbiausias reikalas, tai išpirkimas L. L. 
Bonų. Pirk dabar, kad paskui nebūtų po

>1
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P. 
laikui.

Paroda.
1-mą

Šv. Ce cilijos Choras, Rocliester

Šokikai, pa sužymėjusieji tautų išdirbiu ių parodoje. 
mkbmmt t------------------------------------------------------ - --------------------------------------------------------

(Tąsa)
Už valandos persiskirsime, o pp teisy

bei net nežinosime su kuom turėjome lai
mę?

— Ištikrųjų. Esmi kunigas Lauras 
Šviamšas, kamendorius iš Paslėpsnio.

— Neapsakomai džiaugiasi. O aš esmi 
Jonelis širšė. -

— J ėzus, Mari j a, J uozapai!..
— Kas kunigėli?
Kunigas išbalo, kaip popiera. Tuose 

baisiouse revoliucijos laikuose tiek matėsi 
baisenybių tiek apie jos priklausė ir prisi
skaitė, kad net ir visa žiaurioji šios nak
ties istorija buvo jam suprantama, bet kad 
jis galėtų kartu keliauti ir degtinę gerti su 
Joneliu Širše, tai jau tas niekaip dievo
baimingo kunigėlio galvelėje sutilpti nega
lėjo.

— Ką kunigas į manę taip baisiai žiū
ri kaip į biblijos pranašysčių bestiją?

— Perprašau tamista, kolabiausia at
siprašau, bet niekuomet nemaniau... tiek 
prisiskaičiau laikraščiuose... ir iš apsaky
mą. ..

Jonelis nuoširdžiai nusijuokė.
— O ką? Atmįsi kunigėlis iki mir

ties apie šios nakties nuotikius ir apie su
sitikimą su žmogžudžiu...

— Kvatoję kaip kūdikis.
— Ale kas kunigėlį prispyrė prie šian

dieninio maršo per žaliąją juostą?
— Ot! menkas dalykas. Kipšas manę 

pagundė pasakyt bažnyčioje kad žmonės 
skaitytų lietuviškus laikraščius ir juos 
platintų. “Geradariai” pranešė raudon- 
siūliams, na ir kaip dabar toki laikai tai 
norėjo manę suimti ir į ten kur pietų ne
duoda patupdyti...

Ir kaip-gi kunigas išdrįsai tokį “kri
minalą” padaryt?

— Ką-gi? Padaryta! reikia atkentė-

— Kur-gi kunigėlis žadate keliauti ?
— Nė pats nežinau...
— O pinigų, ar turi ?
'— Keletą rublių turiu.
— Važiuok į Ameriką ir aš dar kiek 

prigelbėsiu.
Išsitraukė iš užančio mašną, išėmė ge

rą pluoštą raudonųjų ir neskaitydamas į- 
teikė kunigui.

— Mano geradėjau! kuomi-gi aš ta- 
rnistai atsidėkavosiu ?

— Juokų krėtimas atsidėkavojimas. 
Išsigerk kunigas degtinės ir trauk tuo ta
ku ant Smalininkų, o tenai sėsk į garlai
vį ir į Tilžę...

Tuoj aus atsisveiikno ir kunigas Švia- 
mušas traukė gilyn į Prūsus po nose mur
mėdamas :

— Ypatingas žmogus! Bet išmintin
gas ir geros širdies... Tegul jį dievai, juk 
tai tikras žmogžudys...

Pasipurtė kai uksuso išgėręs ir į užpa
kalį neatsižvelgdamas nutraukė tolyn.

Jonelis ilgai veizėjo į Pelekių pušyną 
kurs paslaptingai ošdamas davė rytmetinę 
pagarbą savo Sutvertoj ui—ir vienoje va
landėlėje perbėgo mintimi visą savo praei
tį, dabar rubežiumi ir kardonu nuo jo at
skirtą.

Kovojo kaip padūkęs, o dabar bėga. 
Tiek darbo, tiek kraujo užpakalyje—ir 
kam tas viskas?

Kokia nauda?
Kur pasekmės?
Tiek nekaltų pūva kalėjimuose, o jis 

eina į pasaulį, prasišalina nuo atsakomy
bės, kaip Pilotas nusiplauna rankas ir mar- 
šuoja į užtarnautą atsilsį. Ir ką-gi veiks? 
Likšiol dar apie tai net nepagalvojo.

Buvo valandėlė kurioje pašokęs norė
jo bėgti atgalios, duotis suimt ir dingt gar
bingai, bet tos minties greitai atsikratė. 
Kam Rusų meškinui didint garbę, jau jam 
ir taip jos gana!

Išsiėmęs iš kišenės brauningą grau
džiai į jį pažiūrėjo, sviedė į mišką ir grei
tai nusiskubino gilyn į Prūsus švilpauda
mas “Lietuva tėvynė mūsų”...

Toksai buvo Jono Gurgaičio iš tėvy
nės iškeliavimas ir toksai galas jo jaunys
tes troškimų, darbų ir idealų.

BE VIETOS.
Du tūkstančiu anglekasių “polekų” 

vienoje Vakarų Vokietijos dalyje žingei
džiai klausėsi naujai atvykusio kalbėtojo 
kurs streikieriam kalbėjo lietuviškai, len
kiškai ir rusiškai prakalbas.

Vadinosi bene tik Litvinskis, ar kaip 
ten kitaip, pribuvęs iš Vilniaus, Varsa vos 
ar Galicijos kas kam darbo, bet kad kalbė
jo, tai kalbėjo. Joks kunigas taip nepa- 
tropįs. O gal jis net ir kunigas, nes taip 
jo rankutės plonutės ir baltos, kaip pake
lia, tarsi ims ir palaimįs...

Bet širdį turėt turi gerą, vargus žmo
nių žino ir protą tur nemenką. Kaip iš 
knygos skaityti] taip rėžia ir rėžia apie dar
bininkų vargus, skriaudas ir išnaudojimus, 
apie reikalingumą organizavimosi ir tt.

Vyri] net kumštės pačios gniaužėsi, nes 
kiekvienas nekartą pats apie tai mąstė, ką 
dabar iŠ kalbėto j aus burnos girdėjo, o jau 
tokio turėt nerasi kurs ant savo kailio iš
naudojimo nejaustų. Čionai gi girdi, ko
ki tai milžiniški turtai iš jo darbo auga! 
Kad jie tuo auksu kur paspringtų.

Salėje tyla, kaip bažnyčioje, o užbai
gus prakalbą, šauksmai ir plojimai, tarsi 
lubas nukels.

Ant estrados sėdi vietiniai pilvūzai 
lenkai: ponas redaktorius, ponas karčmo- 
rius ir keletas ponų krautuvininkų. Tik 
jie žino kalbėtoją...

Visi jį sveikina.
— O tegul tamistą žąsins užtupia p. 

Gurgaiti!
— Kaip Dievą myliu, nieko panašaus 

neesu girdėjęs.
— Kur tamista to ir išsimokinai?
— Ale gi ir davei vokiečių kapitalis

tams vėjo.
— Savo keliu būtų gerai kad tamista 

būtumei kiek tiek daugiau, tamista supran
ti. . . apie tėvynės meilę... žinai tamista... 
ne kardu bet taip sau savas pas savą, tau
tietis pas tautietį... palaikyt saviškių.. . ki
šenių. .. kad parėmus.. .

— Taip savas pas savą!
Gurgaitis šluostėsi prakaituotą veidą 

ir visiškai neklausė ką ponai didikai ple
pėjo. Priegtam skubinosi į antrą vėtą su 
prakalba kur jo laukė darbininkai netolimo
je šachtoje. Bet-gi negalėjo išsisukti ne
išgėręs keleto stiklų alaus su tais pone
liais.

— Po stiklo alaus, geriaus dainuojasi! 
cha-cha-cha!—užtraukė smuklininkas.

— Už dyką dainuot skauda gerklę — 
pridėjo spaustuvininkas.

— Na tai dar po vieną?—užbaigė tą fi- 
lozofišką ginčą ponas siuvėjas.—Už gerbia
mo kalbėto j aus sveikatą!

Gurgaitis buvo nuvargintas nuolatinė
mis prakalbomis, agitacijomis, draugystė 
tų žmonių su kuriais turėdavo nuolatos rei
kalus, tad nieko ypatingo, kad kone nu
džiugo, kuomet vieną graži] mielą rytą po
licija jį nusitaračkino į stotį, iš tenai nuta- 
rabanijo į teismą ir iš teismo nubogino už 
geležinėmis krotomis apsaugotų langų, ma
tomai iš meilės ir atsargumo kad iš ten jį 
koks katinas neišneštų.

Trisdešimts dienų ilsėjosi Jonelis ant 
kalėjimo minkšto patalėlio, rūkydamas 
tautiečių prisiunčiamus paperosus, kuriuos 
žemesnieji valdininkėliai ir kalėjimo prie
vaizdos, už tam tikrą atlyginimą, per.pusę 
su juomi dalydavosi. Ilsėjosi po keletos mė
nesių trankvmosi po įvairias vietas Vokie
tijos, ilsėjosi nuo kasdien taikymosi prie 
šiurkštaus tamsių žmonių apsiėjimo ir į- 
pročių, nudėvėtų išsireiškimų, nepadorių 
kalbų, prasto alaus ir dar prastesnių su
kvailintų ir ištvirkusių žmonelių nuomonių 
ir sąprotavimų.

Ateidavo jam į mintį seni laikai, seni 
žmonės, kovos draugai, Kauniškiai, Vil
niškiai ir Veršviškiai, o! kaip jie, nepa
lyginamai augščiau stovėjo už tuos Vokie
tijoje skurstančius tautiečius. Liūdnai pra
dėjo švilpauti dainelę:

Oi! vargas mano klapatai 
Kur aš pasidėsiu be turto, 
Kur tik aš nueisiu, vis bėdas atrasiu 
Dėl savęs.

Nusijuokė. Nusispjovė.
Bet-gi ant galo, pagalios, esu geroje 

draugijoje, nes tiktai pats su savimi. Ne
svietiškai kvaili visi tie gudragalviai kad 
juos kur šmtas keturiolika... Kad taip nė- 
rus į Kauną., i Bet prie ko prisiglausi?

O-gi, kad sugauti], kartuvės be mažiausios 
abejonės, to neduok Dieve. Amen.

Atsisėdo ant guolio, užsidegė naujai 
papirosą ir vėl paleido vadžias savo min
tims ir svajojo, mąstė...

Taip slinko diena už dienos, kol ga
liausia ja mpranešė kad jau galas.

Leido jam atsisveikinti su viengenčiais 
ir įsakė kad per 24 valandas išsinešdintų 
lauk iš Vokietijos rubežių. Ką-gi bedarys, 
nupyškėjo į Hamburgą ir iš ten užsėdo ant 
laivo išplaukiančio į New Yorką, į Ameri
ką, į šalį dolerių ir kapitalizmo stebuklų, 
pas motiną tų, kuriems perankšta arba al
kis kankina Europoje. Kur visi yra lais
vais ir kartu vergais visagalingo dievaičio 
—Amerikos dolerio.

(Bus daugiau)

Aš laiminga, aš laiminga! 
Mano gėlės man nevysta, 
Žiemą vasarą žaliuoja, 
Ir vėjelis jas meilinga 
Ranka glosto ir myluoja. 
Mano gėlės man nevysta.

jos nepaprastosios gėlės, 
Tokios gražios ir malonios. 
Jos man jaunos dienužėlės 
Prie senosios motinėlės, 
Dienos džiaugsmo laimužėlės, 
Tokios gražios ir malonios.

J. Sakalas.
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ROCESTER, N. Y.
Ateivių Išdirbinių

Lietuviai užėmė 
vietą.

Nuo balandžio 10
didžiausioje miesto svetainėje 
atsibuvo visų ateivių tautų iš
dirbinių paroda, kurią užma
nė ir surengė miesto įtekmin- 
giausi žmonėse su pritarimu 
Chamber of Commerce. Pa
rodos tikslas buvo suartinti a- 
merikiečius su ateiviais, paro
dant amerikiečiams ateivių ga
bumus — jų išdirbinius. Vie
tos lietuviai subruzdo visu 
smarkumu rengties prie šios 
parodos. Lietuviai parodė vi
są linų išdirbystę, nuo pat 
pradžios iki išaustam audek
lui. Turėjo užaugintus žalius 
linus, ratelį, ant kurio buvo 
verpiama, stakles, kur buvo 
audžiamas dešimties nyčių au
deklas. Audė R. Vencevičie- 
nė, patyrus Lietuvos audėja, 
kuri ir čia yra padarius di
džiai brangių bažnytinių daik
tų ir paąųfrojus vietos klebo
nui kun. Kasakaičiui. Pavyz
džiui už kamžą, jos padarytą, 
šaudyklyte nunarstytą, paro
doje siūlė 300 dolerių, kad tik 
jijė parduotų. Taip-gi šioje 
parodoje buvo išdėstyta daug

gražių lininių audeklų, abrū- 
sų, mėginių ir įvairių spalvų 
juostų, kuriuos daiktus sune
šė vietos lietuvės moters. Apie 
tuos visus daiktus ir jų išdir- 
bystę publikai gabiai aiškino 
V. Paluikienė. Tam lietuvių 
skyriui buvo suteikta pirmiau
sia ir gražiausia vieta svetai
nėje. Aplink tą skyrių iš vi
sų pusių per visas parodos die
nas buvo prisigrūdę žiūrėtojų, 
kurie įdomavo ta visa išdir- 
byste. Vietos angliškų laik
raščių reporteriai traukė foto
grafijas ir talpino laikraščiuo
se plačiai aprašydami su viso
mis smulkmenomis išimtinai 
tik apie lietuvius ir linų išdir- 
bystę, kaipo mylimiausį ir 
brangiausi jų užsiėmimą. Taip 
vienas laikraštis pažymėjo,kad 
iš visos tos parodos tik du sky
rių labiausiai patraukia žiūrė
tojų akis, t. y. lietuvių ir taip 
vadinamas “Cosmopolitan 
Room”, kuriame buvo šimto 
tūkstančių dolerių vertės di- 
vonų figūromis išaustų, ir kad 
tik tuodu skyrių lenktvniuo- 
jasi už pirmenybę. Didi gar
bė vietos lietuviams už užsitar- 
navimą panašaus pagyrimo iš 
lūpų svetimtaučių!

Lietuviai šioje parodoje pa

sižymėjo netik savo išdirbi
niais, bet ypač dainomis ir šo
kiais. Ji] dainos ir šokiai ar
tistiškai išpildyti žavėte-žavė- 
jo publiką. Dalyvavo skaitlin
gas šv. Cecilijos choras, ve
damas vargonininko J. Šoke- 
lio. Mat, parodos laike visais 
vakarais būdavo programas, 
kurį išpildydavo tautos su sa
vo šokiais ir dainomis. Lietu
vių choras dainavo daugiau
siai p. Šimkaus kompozicijas, 
liaudies dainas. Gilų įspūdį 
darė ant klausytojų tų dainų 
meliodijos, kurios dar pirmą 
kart skambėjo svetimtaučių 
ausyse. Tą liudija triukšmin
gas rankų plojimas ir prašy
mas jas atkartoti. Vietos lai
kraščiai patalpino ilgiausius 
straipsnius apie lietuvių dai
nas, jų mintį ir dvasią, jų har
monijos grožybę ir apie artis
tiškumą, su kokiu jas vieti
nis choras išpildė. Taip lietu
vių dainos ir jų išpildymas pa
tiko svetimtaučiams, kad pa
rodos komitetas specialiai už- 
kvietė lietuvių chorą padai
nuoti per paskutinį parodos 
vakarą, kuriame nedalyvavo 
nė vienos tautos choras, tik 
lietuvių, kuris gerai išpildy
tomis dainomis nekaipo apvai-

nikavo visos parodos užbaigą. 
Reiika pripažinti, kad šv. Ce
cilijos choras turi gražius bal
sus ir ačiū p. Šokelio pasidar
bavimui puikiai išsilavino. 
Garbė vedėjui ir choristams 
už tokį gražų pasirodymą ir 
paaukštinimą tuom pačiu mū
sų lietuvių vardo!

Lygi garbė priklauso ir šo
kikams už gerą išpildymą šar
vo užduoties. Jie labai šva
riai ir maloniai atrodė ant stei- 
čiaus, nes vyrai buvo baltai 
pasipuošę, t. y. tik su baltais 
marškiniais ir baltomis kelinė
mis ir lietuviškomis spalvuo
tomis juostomis persijuosę; 
merginos buvo tautiškai apsi
rėdę. Šoko: “Noriu miego”, 
“Suktinį” ir “Klumpakojį”. 
Taip tie šokiai patiko publi- 

Įkai, kad kiekvieną šokį jie 
jturėjo atkartoti. Taip-gi pro- 
Įgrame dalyvavo 30 mažų mer
gaičių, baltai pasipuošusių, 
ikurios šoko įvairius lietuviš- 
fkus žaislus ir sudainavo kele- 
•tą dainelių. Paprastai, maž. 
(išpildydavo programą daino- 
tmis, bet delei lietuvių mergai
čių gražaus pasirodymo, paro- 
idos komitetas jas užkvietė da
lyvauti ir vakaro programe. Ir 
ištiknijų, tos mergaitės gero
kai prasilavinusios šokime ir 
gražiu sutartinu dainavimu, 
darė labai malonų įspūdį.

Taip tai lietuviai pasižymė
jo šioje parodoje, ačiū tai ge
ram ir sumaniam komitetui, 
kurį sudarė: V. Danielius, kun. 
J. Kasakaitis, M. Stučka, W. 
Stanley, P. Sabestinas ir P. 
Milevičius. Daugiausia pasi- 

( darbavo tai V. Danielius, ku
ris nesigailėjo nei laiko, nei iš
laidų, kad tik viskas pavyk
tų kogeriausiai. Jis yra jau 
nekartą pasižymėjęs tarpe vie
tos lietuvių, kaipo sumanus ir 
darbštus vyras, kuris į kiek
vieną dirbamąjį darbą įdeda 
savo širdį. Šios parodos su
rengimas buvo tai begalo sun
kus darbas, bet ypatingai jv 
Danielius buvo jam atsidavęs 
su kūnu ir dūšia, ir ačiū jam 
ir drauge visam komitetui,kad 
lietuvių buvo toks pasisekimas 
ir pasižymėjimas tarpe visų 
kiti] tauti].

Galutinai, negaliu užtylėti 
apie korespondenciją, tilpusią 
“Darbininko” No. 51, kurioje 
p. A. Žiemys trumpai paminė
jęs apie šią parodą, išsireiškė, 
kad lietuvių choras buvo ma
žas ir persilpnas. Visai ne
tiesa. Jis, matyt, tą rašė ar 
nesuprasdamas, ar vadovau
damasis blogais noris. Jis tą 
sprendžia sulig savo neišlavin
to muzikališko skonio, sulig 
kurio, jei choras visą laiką rė
kia,, yra tai tvirtas choras; 
jeigu choras prisilaiko muzš- 
kališkų taisyklių ir užlaiko 
ženklus, kaip darė čia mini
mas choras, yra tai silpnas 
choras. Choras nebuvo mažas, 
nes susidėjo iš 42 ypatų. Jei
gų vietos angliški laikraščiai 
pažymėjo, kad tik lietuvių 
choras yra “splendidly trai- 
ned”, t. y. puikiai išlavintas, 
jeigu muzikos žinovai ir kitą 
chorų vedėjai linkėjo jam, ž- 
sireikšdami, kad puikiai su
dainavo, tai priparodymas, 
kad tas choras nebuvo persilp
nas. Deltogi p. Žiemys nepri
valėjo rašyti apie tą, ko pats, 
nesupranta, arba, dar blogiau, 
jei tas buvo daroma su ntm 
kam nors nekaltu būdu įkąsti, 
ką nors pažeminti. Nors yra. 
žinoma, kad p. Žiemiui malo
nu surasti blogo nors krisleli 
ypač tame veikime, kame jis 
pats nedalyvauja ir nepirmi- 
ninkauja, vienok tokį nebūtą 
blogumą, tik pramanytą sa 
tikslu kam nors užkenkti, pa
duoti visuomenės žiniai, yra 
tai niekingas darbas.

F. Šlapdiz.
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SOCIJALIZMO SKILIMAS.
Kuomet Rusijoje pasirodė 

bolševizmas ir paskelbė obal- 
sį, kad buržujų valdžia reikia 
nuversti ugnimi ir kardu, so- 
cijalizme kaipo sistemoje apsi
reiškė skilimas ir suirutė. Ne 
visi socijalistai nori eit kraš
tutiniu bolševizmo keliu. So
cijalistų kongrese, laikytame 
Strassburge, raudonieji pra
laimėjo. Prancūzų socijalistai 
balsavo kad neprisidėjus prie 
taip vadinamųjų trečiųjų in- 
temacijonalų, kurie seka Le
nino ir Trockio programų, bū
tent, kad viso pasaulio valsti
jų valdžias reikia verste nu
versti. Jie verčiau nori peror
ganizuoti kraštutiniųjų prog- 
gramą ir suvienyti viso pasau
lio socijalistus į vienų kūnų. 
Tas nevyksta. Jau pačiame 
Prancūzų socijalizme pasirodė 
skilimas, nes įžymi dalis dar 
vis laikosi su bolševizmu.Tokiu 
būdu, kaip išsireiškia xbelgų 
laikraštis “Independance bel
ge” socijalizmas Prancijoje, 
per tris metus blaškęsis betik
sliai ir šen ir ten, priėjo galu
tinai prie netvarkos ir chaoso. 
Karo metu Prancūzų socijalis
tų politika buvo pasidalinus į 
griežtai sau priešingas parti
jas. Vieni buvo ištikimi tėvy
nei, gi kiti kokietavo su Vo
kietijos socijalistais ir tas ga
lutinai juos pribaigė. Žuvus 
Jaures ’ui, Prancūzų socijalis
tai kaip ir neturi tikrojo vado; 
nors nekurie iš dabartinių jų 
vadų, kaip antai' Renaudel, 
Thomas, Cashin ir Longuet 
turi nemaža gabumų, bet jau 
nebeįstengia sutraukti visų 
partijų į vienų kūnų, nes jau 
ir jų programai griežtai viens 
nuo kito skiriasi.
Ramesnieji socijalistai Stras- 

burgo susivažiavime, tiesa, 
laimėjo, bet didelis klausymas, 
ar jie galės patraukti “nepri- 
gulminguosius” Vokietijos so
cijalistus ir smarkaujančius I- 
talijos revoliucijonierius. Dar 
kasžin kaip nusistatys Skandi
navijos socijalistai. Naujasai 
Brantingo kabinetas Švedijo
je yra prieš-bolševikiškas. 
Anglijos socijalizmas, jeigu 
neskaičius mažutėlės kraštuti
niųjų partijos, priguli prie 
ramesniojo elemento. Spėja
ma, kad Anglijos socijalistai 
yra nepalankūs generaliam 
streikui, kaipo įrankiui savo 
tikslui atsiekti. Viskas čia 
priklausys nuo nusistatymo 
ramesniųjų Prancijos socija
listų. Ramesnieji, t. y. tie, 
kurie neišsižadėjo patrijotiz- 
mo ir karo metu drauge su 
buržujais sudarė “šventų 
Prancijos vienybę”, yra di
džiumoje ir kontroliavo Pran.- 
cijos socijalizmų iki dviejų 
metų atgalios. Pradėję mei-

Draugas” num 114 svar
stė dvarų dalinimo klausi
mą. Nurodo, kad partijos, 
įtraukusios į savo progra- 
mus dvarų dalinimą, dabar 
negali nuo to pažado atsi
traukti. Todėl Steigiamo
jo Seimo atstovai tų parti
jų, kurios stovi už dvarų 
dalinimą, turės stovėti už 
tai ir Seime. “Draugas” 
purodo kliūtis dvarų dalini
mui Nurodo, kad dvarų 
triobos mūrinės didelės, ma
žam ūkiui visai netinkamos. ; 
Jas griauti būtų šaliai nuo- 
jtolis. Todėl dvaruose, sa
ko ““Draugas” reikėtų stei
gti mokyklas. Pradžia jau ’ 
padaryta, Zyplių dvare jau 
turėjo prieglaudą Seinų se
minarija. i

Daugelyje dvarų ištikro 
bus galima įsteigti mokyk
lų. Mokyklų netik pradi
nių, bet ir augštesnių. Agri
kultūros institutus tik dva
ruose ir bus patogiausia 
steigti. 0 tokių institutų 
reikėtų bent po vieną kiek
viename apskrityje. Ten 
būtų vedamas pavyzdingas 
ūkininkavimas. Viso aps
kričio ūkininkai galėti} pa
sinaudoti. Tuose institutuo
se būtų galima rengti ūki
ninkams paskaitas apie pa
gerinimą ūkių ir taip to
liau. Lietuva yra žemės ū- 
kio šalis ir ūkio iškėlimas 
ant augščiausio laipsnio tu
ri rūpėti ir Lietuvos val
džiai ir visiems.

Bet visuose dvaruose ne
pristeigsi mokyklų. Dar y- 
ra kitokių tautai reikalin
gų įstaigų, kurios patogiau
sia būtų steigti ne miestuo
se, bet dvaruose. Dabar 
Lietuvoje yra daug našlai
čių. Girdime, kad Kaime 
esą jiems prieglaudų. Mies
tas ne vieta našlaičių prieg
laudoms. Toms įstaigoms 
geriausia vieta dvaruose. 
Reikia kuogreičiausia pa
skirti keletą dvarų, kur na
šlaičius sugabenti globoti, 
auklėti, mokyti amatų, ūki
ninkavimo ir tt.

Paskui Lietuvoje yra uba
gų, paliegėlių, neįgalinčių, 
kurie gula ant visuomenės 
pečių. Jie elgetauja, vaik
ščioja po kaimus, nusėda 
šventorius. Elgetos Lietu
voje turi būti sutvarkyti. 
Po žmones jie neturi vaik
ščioti, ir ant šventorių jų 
koncertų nereikia. Kiekvie
name apskrityje paskirti po 
dvarą, kurin sugabenti vi
sus apskričio ubagus ir u- 
bages ir ten jie tedirba 
jiems galimus darbus ir te- 
rengia savo koncertus. Po 
ubagystės priedanga nere
tai slapstosi visokie valka
tos, tinginiai, vagys. Uba
gavimas Lietuvoje turi būt

Tarp kitų tautų socijalis 
tų ir mūsiškių.

PASIDAIRIUS PO SO
CIALISTŲ PADAN

GĘ.
Visiems žinoma kad soci

jalistai kokio plauko, pa
kraipos, grupės ar srovės 
nebūtų visi savę skaitosi 
darbininkais,darbininkų va
dais, darbininkiškojo judė
jimo lyderiais.

Palei socijalistų raštų 
prasmę išeina taip-gi visi 
socijalistai darbininkai, visi 
nesocijalistai ne darbinin
kai. Nori vadintis darbi
ninku—būk socijalistų. Ne
esi socijalistų neesi darbi
ninku. Trumpai tariant so
cijalistai tyčia vartoja vie
toje žodžio “socijalistas” 
žodį “darbininkas” o dėlto 
taip daro kad apgauti tuos 
kurie apgaudinėt duosis, 
kad užslėpti savo tikrąjį 
veidą prieš tuos kurie ap
gaudinėt duosis, kad užslėp
ti savo tikrąjį veidą prieš 
tuos kuriems jisai būtų per- 
šlykštus, perbjaurus.

Socijalistai “socijalistų” 

uždraustas.
Lietuva ne be prasikaltė

lių. Reikės kalėjimų. Mies
tas ne vieta kalėjimams. 
Kelių dvarų triobos galės 
būti įsteigimui kalėjimų. 
Kalėjimus steigti dvaruose 
tų dvarininkų, kurie labiau
siai prasikalto prieš Lietu
vą.

Nors Lietuva sveikas 
kraštas,bet nebus be ligonių. 
Taigi vienam kitam dvare 
galima įsteigti ligoninę.

Pavartojant dvarų trio- 
bas mokykloms, našlaičių 
prieglaudoms, ubagų prieg- 
glaudoms, kalėjimams, ligo
ninėms, Lietuva turės reika
lingų įstaigų ir brangios 
dvarų triobos patarnaus ge
riems tikslams.

lintis prie Vokietijos “drau
gų”, ramesnieji nebteko inta- 
kos ir paliovė vedę vadovau
jančių rolę. Tuomet iškilo 
raudonieji vadovaujant Lorie- 
tui, kurs visame kame klauso 
Lenino. Priviso visokių imi- 
grantų-rekrutų, kurie pradėjo 
vesti kuoraudoniausių agita
cijų revoliucijai sukelti. Tuo
met ramesnieji sušaukė susi
važiavimų Strasburge. Čia jie 
pareiškė norį prigulėti prie 
antrosios intemacijonalinės 
partijos, suorganizuotos Švei
carijoj pereitais metais. Lon
guet’o pasekėjai norėjo eiti su 
Rusijos raudonaisiais, net rei
kalavo, kad jų programas tu
ri būti perkeistas ir modifi
kuotas, ypač kaslink vartoji
mo žiaurumų ir baisenybių. Gi 
Lorioto pakalikai griežtai rei-1 
kalavo eiti iš vieno su bolševi
kais, nieko nemainant jų pro- 
grame. Tokiu būdu-vienos tik 
Prancijos socijalistuose susi
darė trys grupės, kurios griež
tai viena kitai priešinasi ir 
dažnai tarp savęs polemizuoja.

Idalijos socijalistai skilo į 
dvi dali, kaip skelbia Italų 
laikraštis Giornale d’Italia. 
Vieni posibilistai, arba op- 
portunistai, kurie tiki susoci- 
jalizėjimui ramiu evoliucijos 
keliu; gi kiti maximilistai, ar
ba tiesiog revoliucijonieriai. 
Pirmųjų vadas Turati mano, 
kad socijalizmų, girdi, gali
ma įskiepinti draugijon, soci- 
jalistams laipsniškai briau- 
nanties į valstijos administra
cijų; gi revoliucijonierių va
dai Serrati ir Bombacci griež
tai atmeta tokių metodų, kai
po tingių buržuinę priemonę ir 
visokias socijales permainas 
nori vykinti revoliucijos keliu.

Kur gi stovi Rusų bolševi
kai? Išrodo taip, kad, nors 
jie turi pakalikų visose tauto
se, bet esant jiems mažumoj, 
pasaulio socijalistai nori juos 
atskirti-izoliuoti, kaipo per
daug griežtus ir permažai ci
vilizuotus. Kultūrinės Euro
pos dirksniai nepakenčia krau
gerių ir tamsuolių ir, nors su 
didžiuma jų principų gal ir su
tiktų, bet priemonių jų vfki- 
nimui vis gi nepagiria. Bolše
vizmui arba žūt, arba būt 
Jeigu jis nori būt, tai turi per
keisti savo principus, priemo
nes ir — vardų.1 Jeigu to ne
padarys, tai jam, kaipo nepa
kenčiamai žmonijos slogai, 
reiks—žūt

pakeisdami “darbininku”! 
daro taip kaip žvėjis meške
riodamas kuomet ant meš
kerės kabliuko užmauna 
slieką kad kvailą žuvelę pri- 
gavus.

Mes tą jiem už blogą ne
laikykime. Tegul veidmai
niai veidmainiauja. Tegul 
melagiai meluoja. O jei at
siranda tokių kurie jiems į- 
tiki, jų paklauso tai ateis 
tas laikas kad ant savo kai
lio ištirs socijalizmo vergi
jos saldumą, žiaurumą, bi
zūną, tuomet atsikvošės ir 
bus išmintingesni ir gudres
ni. O iš jų klaidų kiti pasi- 
mokįs proto.

Dar seniaus, kaip kada ir 
socijalistai pasakydavo eko
nominiuose dalykuose tei
singą žodį, bet dabar kaip 
matosi jau jie visiškai krau
stosi iš pro...

“Naujienos” No. 115, 
1920 m. rašo editoriale, kad 
Lietuvoje turi pirma išsi- 
vystyt buržuazija, o toliaus 
iš buržuazijos išsivystysian- 
tis socijalizmas.

Tiesa, ta mintis nėra ori
ginale, bet jinai nėra nė tei
singa. Žiūrėkite kodėl.

“Naujienų” vedėjai, aš 
taip manau, kad “anais lai
kais” vis-gi buvo socijalis
tais. O dabar jie virto gry
nais buržujais. Čia mato
mai realis gyvenimas paro
dė visai ką kitą negu kad te
orija skelbia ir net pačios 
“Naujienos” rašo.

“Naujienos” rašo kad iš 
buržuazijos išsivystis soci
jalizmas o pačios “Naujie
nos” iš socijalizmo nulapa- 
tavo į buržuaziją. Juk jau 
dabar jose socijalizmo min
ties reiktų labai ieškot kad 
bent likučius suradus.

Jau jos išsižadėjo net pa
matinės socijalizmo minties 
— klesų kovos principo. Jos 
rašo:

“Lietuva da ilgoką laiką 
eis buržuazinio plėtojimosi 
keliu. Ir socialistų uždavi
nys tenai dabar (Reiškia v- 
ra laikas, kada socijalistų 
uždavinys yra apgaudinėti 
darbininkus. “Darb.”) yra 
ne apgaudinėti darbininkus 
pasakojimais apie negali
mus dalykus, o organizuot 
juos ir padėt jiems iškovot 
kuodaugiausia teisių, kad 
per tą laiką, kada tenai 
viešpataus buržuazija, jie 
nebūtų perdaug skriaudžia
mi”.
Tai tau ir socijalistiškas 

patarimas, “kad jie nebūtų 
perdaug skriaudžiami”. Juk 
po tuomi patarimu ir Roke- 
feleris sutiktų savo parašą 
padėti, ir visos kapitališ- 
kiausių kapitalistų kapita
listinės komisijos prieš tai 
nesakytų nė žodelio.

O kodėl taip “Naujienos” 
rašo? Dėlto kad jų vedė
jams buržujais virtus ir jų 
mintys virto buržuazinėmis. 
Jie mato kad darbininkai 
bekovodami prieš kapitalis
tus nekartą įkimba į kudlas 
ir buržujams o jiems tas ne
malonu ir jų kišenini ken
kia, tai ir sugalvojo rašyt 
kad be buržuazijos negali
ma išvystyt socijalizmo.

Komunistai lenkit galvas 
prieš buržujus, jie buržu
aziją augindami ir stiprin
dami plėtoja socijalizmų, 
prigelbsti darbininkų būvį 
pagerinti, palengvina dar
bininkų naštą jų dolerius į 
savo kišenius susikimsda- 
mi... Tikri geradariai!..

Mes tikime kad socijaliz
mas yra tam tikras mintiji
mo kripsnvs, tam tikra teo
rija paremta klesų kovos ar
ba kovos už būvį principu.

Kiek iškovosi, tiek turė
si. Kovok kol kovą laimėsi. 
Vienas už visus visi už vie

ną. Pats žūk bet idėjos ne-

apleisk. Visi kovos būdai 
ir priemonės veda prie per
galės . Tai buvo mintis Lie
tuvos socijalistų anais lai
kais kuomet jie darbavos re
voliucijonierių propagandis
tų rolėse Lietuvoje.

Taip aš, taip daugelis ki
tų lietuvių nesocijalistų 
nors socijalizmo teorijoms 
ir mokslui nepritardavome, 
bet nekartą kovojome vie
nose eilėse ir dirbdavome 
sutartiną darbą tikrai žino
dami kad esame idėjiniais 
priešais. Mes gerbdavome 
vieni kitus su jų teorijomis, 
įsitikinimais ir pažiūromis 
nors mes su tais dalykais ir 
nesutikdavome.

Nors jau nuo anij jaunys
tės laikų daug vandens pra
bėgo ir daug kas gyvenime 
atsimainė bet tikrai tvirtin
čiau kad jeigu anais laikais 
kas nors iš socijalistų būtų 
pasakęs kad buržuazija yra 
toks dalykas kurs yra reika
lingas kaipo pirmtakūnas 
socijalizmo išsivystyme tokį 
būtų tuojaus iš socijalistų 
tarpo išbraukę, o ir nesoci
jalistai būtų į tokį žiūrėję su 
neužsitikėjimu.

•Dabartinių socijalistinių 
sroveliii nusistatymą tėmi- 
jant tai tik vieni socijalistai 
komunistai bent kiek pana
šus į mano jaunystės laikų 
socijalistų idealą.

Jų principas buvo klesų 
kova. Ir jie kovojo. Ne 
vienas jau ilsisi juodoje že
melėje. Ir nors buvo mūsų 
idėjos priešais, bet kovoto
jais už savo idėjas buvo ge
rais ir nevienam reiktų Lai
svoje Lietuvoje atiduoti tin
kamą pagarbą kaipo di- 
džiausiems patrijotams sto
jusiems į pirmutiniii tėvy
nės žadinto jij eiles

O dabar socijalistai kovo
ja prieš tėvynės reikalus,ko
vo j a prieš patrijotizmą—tė
vynės meilę. Ant galo jau 
pradės kovot prieš patį so
či jalizmą, o tai vis dėlto, 
kad patįs virto buržujais ir 
barzdas su pilvais iš darbi
ninkų prakaito išsiaugino.

Mokvkimėsi jų klaidomis 
apsisergėti kad ir mes pana
šiai nesuklystūmėm.

Jeigu žmogus mato vieną 
įklimstant į pelkę, tai jei
gu tik jis bus gudrus, pa
sistengs tą pelkę apeiti ap
link ir nuo įklimpimo apsi
saugos.

Socijalistai pešasi tarp sa
vęs kaip gaidžiai, vieni ki
tus šmeižia, pravardžiuoja, 
net provokacijas vieni ant 
kitų viešai per spaudą skel
bia, tai vis negeri, nedailūs 
ir nedori net kaip kurie 
kriminaliai dalykai...

Mes to nedarykime. Mes 
dirbkime taip kad tarp mū
sų klestėtų vienybė kodi- 
džiausia ir tikra meilė. Te
gul tprp mūsų nesutikimai, 
peštynės vieni kitų intari- 
nėjimai nei minėti nebūva.

Mes dirbkime vienybėje, 
dirbkime kiek kas išgalime, 
dirbkime visi, visur ir vi
suomet mūsų LDS. gerovei 
ir naudai o susilauksime to 
kad savo darbų vaisiais pa
sidžiaugsime mes, o jei ne 
mes, tai bent mūsų ainiai.

F. V.

HUDSON, MASS.
14 d. gegužės buvo atsilan

kęs su parkalbomis gerb. kun. 
J. Petraitis, Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus Rėmėjiį pirmi
ninkas iš Paterson, N. J. Gai
la, kad diena negraži buvo, li
jo. Tai labai mažai žmonių te
buvo, tik apšviestesnieji tebu
vo, kurių niekas negali sulai
kyti nuo gerų prakalbų lanky
mo. Žmonės negali atsidžiaug
ti gerb. veikėjo tokiomis pra
kalbomis ir užkvietė antru 
kartu atsilankyti greitu laiku.

Tapo sutvertas L. R. K. R. 
skyrius,. prisirašė 21 narys ir 
užsimokėjo metines mokestis.

Antanas Sedliavičius, gar
bės narys $25.00; Dom. Merke
lis, Vincas Gumbriavičius ir 
Martynas Janušauskas po — 
$5.00.

Po $1.00 užsimokėjo: P. Sta
nys, Mat. Pauplys, Fel. Davai
nis, Jieva Siedliavičienė, Em. 
Davainienė, St. Paplauskas, 
Mar. Kriaučiūnienė, Kaz. Sta
nkūnas, Jok. Petkevičius, Kaz. 
Varanauskas, Sim. Embrožas, 
Ver. Balniutė, Ver. Bonalis, 
Em. Suvalskienė, Mart. Belic- 
kis, Kaz. šušta, Kaz. Šumans- 
kas.

Skyriaus pirm, liko Petras 
Stanys, jo pagelb. Fel. Davai
nis, rast. Ver. Balniutė, ižd. 
Ant. Sedliavičius.

Nutarta varyti smarkių agi
tacijų už L. R. K. R., rinkti 
aukas , kiek išgalint. Pirmas 
susirinkimas bus 30 d. gegu
žio 3:30 v. po pietų. Malonė
kit atsilankyt visi Hudsono 
ir apielinkių lietuviai ant šio 
pirmo susirinkimo.

Viso suaukavo pinigų $57.00.
A. V. S.

PRIPAŽINO SIBIRO 
RESPUBLIKĄ.

Rusijos Sovietų Valdžia 
‘pripažino įsisteigusių Ryti
nio Sibiro respublikų. Tos 
respublikos sostinė 
bus Vladivostoke, 
toji respublika veda 
bas su Japonija.

DU BOIS, PA.
Du iškilmingi sekmadieniai 

gegužio mėnesyje.
Pirmąjį to mėnesio sekma

dienyje, pirmadienyje ir ant
radienyje, čion šv. Juozapo 
lietuvių parapijoj, buv0 švęs
ta labai iškilmingai (gal pir
mu kartu čion) keturiosde- 
šimts valandų atlaidai. Atlai
duose prigelbėjo apie dvylika 
svečių kunigų. Gerb. vietinis 
klebonas kun. M. J. Urbonas, 
dėjo didės pastangas, kad ko- 
iškilmingiausia apvaikščioti 
tuos atlaidus ir patraukti savo 
parapijoms prie dievotumo, 
prie pamaldumo.

Įvyko tas su didelėmis pa
sekmėmis ir jo troškimas at
siektas. Tose dienose daug 
žmonių priėjo išpažintin ir 
prie šv. Komunijos tose dieno
se maž-nebedaugio devynių 
šimtų susistiprino Dangiškąja 
Duona.

Per visas dienas tęsėsi iškil
mingos pamaldos: šv. Mišios, 
Mišparai ir Gegužinės pamal
dos.

Pamaldas daug dabino šv. 
Juozapo naujas parapijos cho
ras, kuris susideda iš virš 70 
narių, vadovaujant naujam- 
jam vietos vargonininkui J. V. 
Kovui. Nors choras dar vos 
jaunutėlis tik keli mėnesiai 
atgal kaip pradėta lavintis, 
bet taip nusisekė giedojimai, 
kad net nustebino svetimtau
čius, kurie buvo niekad nesi
tikėję, kad lietuviai tiek ga
li padaryti.

Ypač čia Mišparų giedoji
mų noriu pastebėti, kad yra 
nusisekę kuopuikiausiai. Miš
parai comp. J. Singenberg’o. 
Dixit: solo J. Rakauskiutė, ir 
mišrus choras. — Confitehor: 
solo A. Šuopienis ir mišr. chor. 
— Credidi: p. T. Mikniutė ir 
miš. chor. — Beati: p. J. Ra
kauskaitė ir chor.—Landa Je-

Magnificat: J. Wiegand’o fi- 
gurale mišrus choras; toji 
psalmė labai iškilmingai su
giedota. Visus antiponus gie
dojo pats vargonininkas J. V. 
Kovas. Taip mišparus gie
dant, niekad nepabostų jų 
klausytis, nors jie tęstųsi koil- 
giausiai, tiesa, ilgai tęsėsi ir 
čion tokios pamaldos, bet ro
dos ir tinka tokiose iškilmėse 
pratęsti, kuomet malonu pasi
klausyti, o juo iškilmingose 
apeigose. Pradedant ir bai
giant apeigas, procesijose da
lyvavo virš šimto berniukų ir 
mergaičiij pritarnaudami ir 
barstydami gėles.

Čion yra kaip kurių pažy
mėta, kad dar pirmu kartu 
taip iškilmingai apvaikščiota 
40 valandų atlaidai.
Antra Gegužio sekmadienyje.

Iškilmingai apvaikščiota 
Motinų pagerbimo 

diena.
DuBojaus L. Vyčiai nemie

ga. Jų pastangomis surengta 
buvo didis programas pager
bimui motinų toj dienoje. Į- 
vairumų įvairumai tęsėsi per 
tris valandas antrojo gegužės 
sekmadienio vakare. Lietu
vių svetainė buvo pilna prisi
kimšus svečių pagerbtai savo 
motinos.

Visas programas vakaro 
vien tik buvo surengtas viso
kios dainelės, deklamacijos, 
dialogai, tiktai mamutėms 
pagerbti.

Gerbiamas vietos klebonas 
kun. M. J. Urbonas keliom at
vangom savo malonia ir įspū
dinga kalba nušvietė reikalin
gumą gerbti motinas.

Svarbiausia dalis vakaro, 
tai buvo statoma operetė “Iš 
vargų į linksmybę”. Didį į- 
spūdį darė vytės merginos sa
vo dainomis ir kalbomis, ypač , 
jų parėdai, kuomet perstatė 
“Girių dvasių choras” įvairūs 
jų gestai-krutėjimai, žaislės ir 
baletai, žavėjo klausančius ir 
žiūrinčius. Galop buvo pa
gerbimas motinų. Visi akto
riai scenoje sustoję, užtraukė: 
“Mano miela motinėle”. Čion 
angelas scenoje pasirodė su 
dide vėliava, ant kurios buvo 
parašyta “Pagerbkime savo 
mamą”, o “Girios dvasių 
choras” visos merginos su ma
žesnėmis vėliavomis iškėlė 
parašus pagerbimui mamų. 
Klebonas iškilmingai atsiliepė 
į visus, kad pagerbkime savo 
motinas. Svetainėje milžiniš
kas suvienytais balsais ūpas 
sukilo1 ir sušuko: Valio! valio! ( 
Lai gyvuoja visos mamos.

Vakaras surengtas buvo 
pastangomis vietinio ■ naujojo 
vargonininko J. V. Kovo.

Vakarą aiškino gerb. vieti
nis klebonas kun. M. J. Urbo
nas. J

To vakaro surengimtii daug į 
pasišventė vytės merginos sa
vo vargo kol išmoko scenos 
užduotis, daug jos aukavo ir 
centų, scenos parėdnių ir pa
puošimų. Dirbo daug ir kai- 1 
kurie vyčiai vaikinai, ypač 
choristai ir muzikantai.

Labai gražiai padare, kad 
visas mamas-moteris leido toj 

.dienoj veltui į svetainę be jo
kios įžangos.

Reikia dar ir tą pripažinti, 
kad jau DuBojaus lietuviai 
pripranta prie mandagesnio 
užsilaikymo svetainėse laike 
perstatymo. Šiuom pastaruo
ju laiku, tai tik vaikučiai ne
labai ramūs buvo, gal jau jie 
buvo pavargę.

Valio DuBojaus L. Vyčiai! 
Daugiau tokių prakilnių vaka
rų rengti.

Valio visi DuBojaus lietu
viai.

■



HATFORD, CONN.

L.D.S. Conn. apskr. išvažiavi
mas įvyks 31 d. gegužio, Hartford, 
Conn. Light Hause Grove Park 
■Glasanbury, Lietuvių parke.

Rengimo komisija kviečia visų 
kolonijų kuopas priklausančias 
prie šio apskričio, kad pakviestų 

■savo kolonijų chorus, dainininkus 
ir kalbėtojus dalyvauti išvažiavi
mo prograiue. Rengimo komisija 
dirba, kad viską kogeriausia pri
rengti. Tikimės, kad išvažiavi
mas gerai nusiseks, nes vieta vie
na iš gražiausių šioje apielinkėje, 
didelė salė, paimta geriausia or
kestrą, užsakyta skanių valgių ir 
sveikų gėrimų. Kiekvienas atsi
lankęs bus linksmas ir užganėdin
tas.

Kuopos, kurios manot dalyvau
ti išpildyme programo praneškit 
apie tai rengimo komisijai sekan
čiu adresu:

Paulina Geležiutė
44 Cedar St.

Hartford, Conn.

” {mažais vaidinimais ir dainelė- ‘Lakš

WATERBURY, CONN.
Gegužio 15 d. išvažiavo į 

Lietuvą šitie žmonės: Antanas 
Jakštis, Stanislovas Danaitis, 
Antanas Mažeika, Motiejus 
Zizkus. Tie keturi vyrai buvo 
daug pasidarbavę Darbininkų 
Sąjungoj 5-toj kuopoj ir Vy- 
čių 7-toj kuopoj. Buvo gabūs 
ir darbštūs veikėjai. Geriau
sios kloties jiems Lietuvoje.

B. P. Š.

LAWRENCE, MASS. 
Prakalbos.

Prakalbų kaip ir kitokių 
pramogų lietuvių kolonijose 
dabar netrūksta. Bet šilumai 
besiartinant prakalbų sezonas 
baigiasi. Lavrence sezono 
paskutinės didžiulės prakal
bos bus nedėlios vakare 23 d. 
geg. pobažnvtinėje svetainėje. 
Prakalbos bus didelės delei to 
kad jos bus krikščionių demo
kratų reikale ir kad kalbėto
jai bus labai įžymūs: gerb. 
kun. Dr. Augustaitis Mahanov 
Citv klebonas, kuris keliauja 
Lietuvon, gerb. ponas Anta
nas Kneižis, “Darbininko” 
Administratorius, gerb. ponas 
Česnulis tvėrėjas lietuviams 
čeverykų dirbtuvės. Prakal
bos prasidės nuo septvnių.

R.

mis, bet dabar matyti įgavusi 
pajėgų ir drąsos pradėjo reng
ti didelius spektaklius, kaip 
tai šį koncertą, kurs susidė
jo net iš 15 dainų.

Pirmiausiai atvaidinta ko- 
medijėlė “Šalaputris”. To- 
liaus buvo dainos. Dainavo 
choras, kvartetas ir solistai. 
Choras padainavo Vyčių him
ną, “Oi kas sodai”, “Vienas 
žodis ne šneka”, .‘Einu per 
dvarelį”, “Saulelė nusileido” 
ir Tautos himną. Kvartetas 
padainavo ant “Tėvelio dva
ro”, “Vilniaus rūtai”, “Per 
gerią girelę” ir “Važiavau 
dieną”. Padainavo kaip cho
ras taip ir kvartetas labai gra
žiai. Reikia dabar priminti 
apie solistus. O. Bartininkai- 
tė padainavo “Vai pūtė”, L. 
Živaitienė padainavo “Kur 
bakūžė samanota”. Šios dai
nininkės ir-gi negalima pa
peikti, ji turi gryną aiški) 
balsą.

P. Litmaniutė padainavo 
“Pamylėjau vakar”. Daini
ninkė sujudino žmonių jaus
mus gražiu dainavimu, užtai 
išviliota antru kartu dainuoti. 
Alena Ladišiutė padainavo 
“Vai varge varge”. Jauna 
mergaitė, bet labai gražiai pa
dainavo, ji bus gera daininin
kė, nes turi gražų balsą.

Tarpuose deklemavo eilutes 
O. Gadeikaitė ir F. P. Živai- 
čiutė.

Koncertas baigėsi Tautos 
himnu. Žmonių vakaran at
silankė tiek daug kad dar nie
kad tiek daug šioje kolionijo- 
je ant vakarų nėra buvę. Di
delė salė prisirinko pilnutė. 
Žmonės žinojo, kad vyčių kuo
pa rūpestingai darbavosi kad 
šį vakarą padaryti gražų ir tu
riningą. Girdėti, kad Vyčių 
kuopa rengiasi surengti į ru
denį dar gražesnį vakarą. Ge
riausio pasisekimo Vyčiams.

Beržo Lapas.

ngalėlė linksmas pauk-; 
štelis” ir dar keletą dailių dai
nelių. Publikos buvo pilna 
svetainė.

Reporteris.

NASHUA, N. H.
L. R. Kryžiaus Veikimas.
16 d. gegužio bažnytinėje 

svetainėje įvyko prakalbos. 
Kalbėjo K. Česnulis. Nors pu
blikos mažai tesusirinko, bet 
Cesnuliui gerai kalbant apie 
reikalingumą L. R. K., aukų 
surinkta pusėtinai. Šios vpa- 
tos aukavo:

Ona Z. Bugailaitė $2.35.
Po $1.00: Kun. L. Tyla, P. 

Gaidys, L. Nadzeika, P. Kudz- 
ma, J. Klaučkas, J. Overka, 
A. Munius, S. Valentukevi- 
čius, K. Nadzeika, J. Kisie
lius,, V. A. Karpečius ir M. 
Kleponiutė; smulkių surinkta 
$1.20. Viso per prakalbas su
rinkta $15.55.

Visiem^ aukotojams tariu 
vardan vietosi. R. K. R. sk. 
širdingą ačiū.

Skyriaus Pirmininkė
Ona Z. Bugailaitė.

ST. LOUIS, MO.
Nors mūsų mieste lietuvių 

katalikų neperdaugiausia, bet 
Šv. Juozapo parapija gana ge
rai gyvuoja, nes jau baigia 
mokėti skolą, kuri buvo už
traukta perkant bažnyčią. Ki
tais metais rengdavome pasi
linksminimus parapijos nau
dai klebono darže. Žinoma, ne
labai būdavo gana vietos, tai 
šiais metais surengėme didelį 
pikniką toli Iš miesto ant 
Reis’s Garden, 9301 S. Broad- 
way, St. Louis, Mo. Parkas y- 
ra gana gražioj vietoj. Pikni
kas įvyks gegužio 31, 1920 m. 
10 vai. ryte. Piknike bus daug 
visokių įvairumų. Tai-gi kvie
čiame visus “Darbininko” 
skaitytojus ir prašome jų pra
nešti kitiems apie tą pramogą 
ir paraginti atsilankyti.

Parap. Kom.

NEW YORK CITY.
L. Vyčių 12 kuopa laikys 

mėnesinį susirinkimą gegužio 
24 d. Pan. 8 vai. vakare, baž
nytinėje salėje. Kviečiami vi
si nariai pribūti, nes daug y- 
ra reikalų aptarti kas-link su
rengimo šeimyniško išvažiavi
mo 30 d. gegužio Van Cvetlant 
Park. Bus su pamarginimais. 
Kviečiame apielinkės vyčius. 
Kas manote dalyvauti, prašo
me užsiregistruoti nevėliaus 
kaip 28 d. gegužio. Koresp.

ST. LOUIS, MO.
Gegužio 2 d. čia buvo kon

certas, kurį surengė L. Vyčių 
80-ta kp. Iki šiol kuopa reng
davo mažyčius vakarėlius su

MONTELLO, MASS.
Šv. Roko parapijos bažnyti

nis choras savo susirinkime, 
laikytame 14 d. gegužės š. m. 
nutarė surengti koncertą ir ju
damuosius paveikslus. Visas 
pelnas skiriama Lietuvos na
šlaičiam. Koncertas bus 1 d. 
birželio š. m. parapijos gvetai- 
nėje.

15 d. gegužio parap. svetai
nėje buvo balius (šokiai) su
rengtas Moterų Są-gos kuo
pos. Publikos atsilankė gana 
skaitlingai. Vaikų choras, ve
damas varg. J. C. Navadausko 
padainavo keletą gražių dai
nelių. Už šokimą “lietuviš
kos polkos“ Apraišą” gavo P. 
Antanavičius su p. Raugelie- 
ne.

16 d. birž. toje pat svetainė
je buvo prakalbos surengtos 
Blaivininkų kuopos. Kalbėjo 
gerb. kun. J. Švagždys. Vai
kų choras, vadamas J. C. Na
vadausko sudainavo Lietuvos 
himną, “Ar aš ne vyšnelė”.

DAYTON, OHIO.
Daytoniečiai veikia dirba be 

perstojimo, iš ko yra galima 
pasigerėti. Remia kiekvieną 
prakilnesnį tautos darbą, dir
ba ir dėl savo gerovės.

Vietinė LDS. 69 kp. dar jau
nutė, o turi jau apie 30 narių, 
dirba veikia klek galim. Jos 
iždas apytuštis, nes b Aukau
jant visokiems tikslams kitaip 
negali būti. Pasiryžus Lietu
vos Laisvės Paskolos Bonų 
pirkti. Turi įsisteigusi vaka
rinius kursus, kas nori gali 
ateiti ir pasilavinti. Įsteigė 
kaipo ir fondą, į kurį nariai 
jau paaukavo po keletą centų 
dėl įsitaisymo savo globėjaus 
paveikslo bažnyčioj, būtent šv. 
Juozapo. Kuopos ižd. J. Gi- 
žauskas įteikė man čekutę ver
tės $3.20, sakydamas man 
kaipo Ohio ir Mich. valst. aps. 
LDS., kad tai mūsų kuopos 
mokestis į aps. iždą po 10c. 
nuo kiekvieno nario už 1920 m. 
Sakė, mūsų kuopa nutarė at
mokėti. Gi dar yra kuopų 
kurios neužsimokėjo už 1919 
m. Tai yra geras pavvzdis dėl 
kitų senesnių kuopų. Reikėti) 
ir kitoms kuopoms, kad laiky
damos susirinkimus pasvars
tytų ir apie Apskr. nutarimus 
ir juos pildytų. Yra aps. nu
tarta, kad kuopos, kurios pri
guli prie Apskr., mokėtų nuo 
nario po 10c. ant metų į aps
kričio iždą. Bet nekurios kuo
pos visai to nepaiso, tai tas 
yra negerai. Kada išduosiu 
atskaitą, tai tokioms kuopoms 
bus sarmatt. kad neišsigali ke
lių centų užsimokėti. Kas no
ri, dirba ir gali viską išpildy
ti. Užsilikusios kuopos su mo
kesčiais prigulinčios prie Ohio 
ir Mich. valst. LDS. apskričio 
meldžiu atsilyginti į aps. iždą. 
Neužilgo bus viešai paskelbtas 
apskr. iždo stovis ir kiek ku
rios kuopos inmokėjo.

Aps. A. S. Vaitkus, 
C|o P. O.

Dayton, Ohio.
' F “T

CLEVELAND, OHIO.
Suneškite knygas ir laik

raščius.
Draugijų Sąryšis yra nuta

ręs užprašyt visus geros valios 
lietuvius, kurie turi knygų, 
laikraščių, negailėti šviesos 
Lietuvai. Kurie galite paau
koti knygų, tai suneškite pas 
V. Štaupą. Iš ten bus siunčia
mi į Lietuvą. Taip-gi laikra
ščius perskaitę nemeskite. Te
gul pasinaudoja Lietuvoj, bar 
pranešu, kad nuo pradžios bir
želio mes parašysima daug 
naudingų raštų į “Darbinin
ką”, nes “Darb.” tai yra kai
po clevelandiečių organas. To
dėl visi pasirūpinkime nepra
leisti nei vieno numerio, o 
perskaitę pasiųskime į Lietu
vą. Tuomi patarnausime Lie
tuvai, o mūsų vardas pakils 
ant augšto laipsnio ne tik A- 
merikoje, bet ir Lietuvoje. Ti
kime Lietuvai šviesos siųsda
mi į Lietuvą geros literatūros.

A. J. K.
Red. prierašas. Clevelando 

“Draugijų Sąryšioi’ sumany
mas rinkti savo kolonijoje 
knygas ir laikraščius ir siųsti 
Lietiwon užsipelno pagyrimo. 
Kitos kolonijos privalėtų cle
velandiečių pavyzdį sekti. Pa
tartume knygas ir laikraščius 
siųsti Lietuvos Krikščionių 
Demokratų Partijos Centrui, 
Ožeškienės gt. No. 3, Kaunas, 
Lithuania. Siunčiant knygas 
paštu reikėtų pakietus užre
gistruoti. Knygų rinkimo ir 
siuntimo darbas po visas ko
lonijas turi tuoj prasidėti.

BRIDGEPORT, CT.
Šv. Jurgio dr-ja nuo gegužio 

17 d. išsikraustė iš bažnytinės 
salės į karčeminę. Mat daly
kas toks, kad į ją įsiskverbė 
būrelis sandariečių ir laisva
manių, kuriem^ rūpi ergelius 
kelti katalikiškose organizaci
jose, jas ardyti ir pjudyti su 
klebonu. Tie laisvamaniai, 
vilkai avies kailyje, įsiskverbė 
ir į valdybą. Todėl jos susi
rinkimuose ne dr-jos reikalai 
būdavo svarstomi, bet kriti
kuojamas klebonas. Susipra
tusių katalikų mažai teatsira
do, kad pažaboti lisvamanius, 
tai dr-jai ir prisėjo atsidurti 
karčeminėn salėn. Minėtą die
ną, t. y. gegužio 17 d. pirmu 
kartu laikytame karčeminėj 
salėj susirinkime užsipulta ant 
nario Vinco Bylinsko. Į jį šo
ko šeši sandariečiai. Bet jis 
visiems savo gerais atsaky
mais uždarė bumas. Matote, 
katalikai, vienas katalikas su
kirto šešis sandariečius. Mes 
visi privalome panašiai drą
siai stoti už teisybę ii vilkų 
avies kailyje greit neliks mū
sų tarpe.

Trakų Pilis.

Iš antro rinkimo aukavo šie 
draugai: J. Jociūnas, J. Grus- 
lienė, St. Lazaravičius po—$1. 
St. Emantavičius ir V. Mar- 
čiulynas po 50c.

Viso aukų surinkta $107.15. 
Visiems aukotojams L. R. K. 
vardu tariu širdingą ačiū.

Juozas Jarašius.

TORRINGTON, CONN.
Čia randasi nedidelė lietu

vių kolonija, bet visi gyvena 
gražioje vienybėje ir sutiki
me. Darbai gerai eina ir mo
kestis neblogiausia, moka nuo 
45c. iki 60c. į valandą ir dar
bas nesunku gauti. Tik tiek 
vietos lietuviams nelinksma, 
kad neturim lietuvio kunigo, 
kuris aprūpintų dvasios reika
lus. Velykinės išpažinties iš
klausyti pribuvo gerb. New 
Haven’o kleb. 24 ir 2b d. bal. 
nedėlioj atlaikė šv. mišias šv. 
Vincento salėj ir pasakė gražų 
pamokslą, kuris buvo tikras 
maistas išalkusiai lietuvio 
dvasiai. Patarė šv. Vincento 
dr-jai, kad darbuotus! ir šauk
tų visus lietuvius į vienybę. 
Gerb. New Haveno klebonui 
vietos lietuviai labai dėkingi 
ir ilgai minės jo naudingus pa
mokinimus. Pabaigoje buvo 
padaryta kolekta L. R. K. nau
dai. Aukavo sekančios ypa- 
tos; _ — '

J. Kašiuba $4.00.
Po $2.00: P. Makštutis, T. 

Pilius, P. Pavilonis, M. Ces- 
na, Ona Karosienė, P. Kaz
lauskai ir A. Karlauskas.

Po $1.50: M. Aleksynas, A. 
Cibulskienė.

Po $1.00: J. Jociūnas, M. 
Makštutis, S. Kriaučelis, P. 
Makštutis, Jieva Grūžtienė, S. 
Lazaravičius, J. Čepulis, F. 
Makštutis, S. Seilius, J. Sei
lius, P. Puskunigis, K. Mi
liauskas, Ona Pilius, J. Vil
kelis, J. Burinskas, S. Eman- 
tavičius, J. Radzevičius, K. 
Stauskas, J. Alšauskas, J. 
Babrauskas, J. Baranauskas, 
B. Kriaučelis, P. Egliškis, V. 
Vitukynas, M. Zicius, D. Le- 
kiavičius, J. Smolskas, J. Gri
gas, K. Matulevičius, J. Zors- 
kas, A. Martinaitis, A. Grūž- 
tas, S. Kriaučelis', J .Simonai- 
tjsr J. Jakutaitis, J.»Kubel- 
ka, A. Lipinskas, P. Szeraka, 
A. Pilius, M. Egliškis, M. Ka
rosas, M. Jakutavičienė, V. 
Razutėkas, J. Jociūnas, St. 
Mikionis, St. Mičiulis, A. Ben- 
doraitis, A. Truskauskas, J. 
Vinskas, J. Kelmelis, A. Ke
mėšis, M. Makštutienė, K. 
Matukienė, V. Vilkelienė, A. 
Makštutienė, M. Pavilonienė, 
V. Aimutienė, J. . Smalskie- 
nė, A. Kubelkienė, J. Jara
šius.

Po 50c.: V. Seiliuvienė, M. 
Šmulkštienė, M. Kalavinskie- 
nė, D. Babrauskienė, J. Vi
lioki enė, K. Romanas, A. Ra
dzevičius, T. Smulskis, M. Ša- 
kinskienė, A. Mažeika, M. Ci
bulskas, A. Telvinskas, R. Bu- 
žinskiutė, ‘ J. Bučinskas, M. 
Sveikus, A. Aimutia.

CAMBRIDGE, MASS.
Geg. 16 d. vakare pobažny- 

tinėj salėj buvo surengtas gra
žus programas per pasidarba
vimą vietinės A. L. R. K. Mo
terų Są-gos 22 kuopos. Vaka
rą išpildė aktoriai iš Brighto- 
no. Vaidino “Piktą Dvasią”. 
Aktoriai savo užduotis atliko 
gerai, ypač Jieva ir Ona. Glo- 
bis ir žydas gyvai atliko. Dar 
pirmu sykiu minėti aktoriai 
pas mus pasirodė. Nuo tos 
dienos prasidėjo Moterų Sa
vaitė ir trauksis iki 23 d. geg. 
Vietinės moterys ir merginos 
yra kviečiamos lankytis ant 
pramogų ir rašytis į Są-gą.

Prakalbos.
Panedėlį, geg. 17 d. 7:30 v. 

vakare įvyko svarbios prakal
bos, kurias surengė Katalikų 
Vienybė. Vakaro- vedėju bu
vo A. Vaisiauskas. Aiškino ir 
nurodinėjo plačiai apie parti
jų bei pažiūrų skirtumus ir ko
kią jos naudą neša katalikiš
kai visuomenei ir tt. Kalbėjo 
Gudas ir Česnulis.

Perskaityta rezoliucija, su 
tam tikrais nurodymais Lie
tuvos Steigiamojo Seimo so
čiai demokratų atstovams. Ant 
galo dar K. Česnulis kalbėjo 
apie grįžimą Lietuvon ir susi- 
organizavimą ir biznio daly
kus. Patarė prisidėti su kapi
talu prie dabar susitvėrusios 
čeverykų išdirbvstės po vardu 
The Chesnul Shoe Manufactu- 
ring Co.. F. Vargdienis.

N0RW00D, MASS.
Vakarienė ir koncertas.

Bal. 25 d. L. Vyčių 27-ta kp. 
surengė puikią vakarienę ir kon
certą,” kokio dar Norvvood’e ne
buvo. Vyčių kp. pirm, p-lč Ona 
Janušaičiutė atidarė vakarą. Šv. 
Cecilijos choras vedamas varg. V. 
Stasevičiaus sudainavo Vyčių im- 
ną, toliaus prasidėjo vakarienė. 
Stalai buvo papuošti gyvomis gė
lėmis ir pilni .skanių valgių’ir gė
rimų. Svečiams susėdus už stalų, 
prasidėjo koncertas.

Pirmiausia p-lė J. Kriviutė iš 
Lawrenee, Mass. dainavo solo 
“Saulelė raudona”, p-ni Juškie
nė su sunum iš Montello, sudai
navo duetą pianu pritariant V. 
Stasevičiui. Sekė So. Bostono so
listai bei solistės. J. Varaitis so
lo “Palvis,” duetas D. Antanai
tis ir K. Vasiliauskas “Milašir- 
dystė,” solo p-lė St. Motejunai- 
tė “Ne dėl tavęs aš mergeėl,” p-lė 
Al. Naraikaitė solo ‘ ‘ Tėvynė, ’ ’ J. 
Morkūnas solo “Kur bakūžė sa
manota”; duetas Al. Narinkaitė 
ir St. Motejunaitė “Eisiu mamai 
pasakyti.” Visiems solistams a- 
komponavo So. Bostono varg. M. 
Karbauskas. Sekė Cambridge’o 
dainininkai; dainos išėjo puikiai 
tik gaila, kad negalėjau sužinot 
dainininkų vardų. S. Pauras. vie
tinis solo “Vai varge, varge,” šv. 
Cecilijos choras “Oi ant kalno lie
pelė.” P-lė Uždaviniutė ir p-ne 
Stasevičienė duetas “Sesutėle” 
visiems pianu pritarė varg. V. Sta- 
sevičius. Reikia pažymėti, kad 
dainos puikiai išėjo.

Užsibaigus dainų programui se
kė kalba vietinio kleb. gerb. kun. 
V. Taškuno, po jo kalbėjo pone 
O. Jankienė iš So. Bostono, p-lė 
J. Kriviutė iš Lawrence, gerb. 
kun. J. Švagždys, Montello kleb. 
Visi savo kalbose - reiškė geriau
sius linkėjimus L. Vyčių organi
zacijai. Dar kalbėjo vietinis vei
kėjas A. F. Kavaliauskas, jis baig
damas kalbą dėkojo visiems už 
skaitlingą atsilankymą. Ant galo 
pirm. O. Janušaičiutė pasakė tru
mpą kalbą dėkodama visiems už 
atsilankymą ir pakvietė vietinį 
chorą, kuris sudanavo Lietuvos 
imną. Prasidėjo žaidimai, kurie 
traukėsi iki vėlumos. Po to sve
čiai ir vietiniai skirstėsi namo.

Ten buvęs.

Pas mane galit užsirašyt laik
raštį “Ylarbininką,” 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.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖ 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A Kmitas,
284 5th St., 

So. Boston, Mass.
Vice-pirm. — 

J. Kavolinas, 
63 Gold St.,

So. Bost<n, Mass.
Protokolų Rast. —

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

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

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

Kas. — Andr. Naudžiū as,
16 Vinfield St., S. B. 

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį k‘ •’vieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. i ton, 
Mass.

J. Andriliunas, 
3014 Broadway,

So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis,
140 Bowen St., 

So. Boston, Mass. 
Kasierius —

S. Gižius,
377 Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka —

F. Lukoševičius,
• 405 7-th St.,

So. Boston, Mass.
Susirinkimus laiko pirmą nedėl

dienį kiekvieno mėnesio 3:00 vai. 
po pietų. Šv. Petro bažnytinėj 
salėj ant 5-tos gatvės, So. Bostone.

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,

SV. JONO EVANGELISTO 
PASALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

Prot. Raštininkas—
Juozapas Vinkevičius, 

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

Finansų Raštininkas— 
Juozas Kavaliauskas, 

209 E. Cottage St.,
Dorchester, Mass.

Kasierius—
Andriejus Zalieckas, 

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

Maršalka—
Antanas Gruodis, 

550 Medford St.,
Charlestovm, Mass.

D. L. K. Keistučio Draugija 
Boston, Mass. laiko mėnesinius 

‘Susirinkimu kas pirmą nedėl
dienį kiekvieno mėneio 3-čią 
vai. po pietų po num. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

PIKNIKAS ARBA IŠVAŽIAVIMAS
L. D. S. CONN. APSKRIČIO

PANEDĖLYJE, 31 D. GEGUŽIO (MAY) 1920 M.
(DECORATION DAY)

LIGHT HOUSE GROVE (LIETUVIŲ DARŽE)
HARTFORD, CONN.

Prasidės 10 vaL ryte ir trauksis iki vėlai nakties.
Šis išvažiavimas bus nepaprastas tuomi, kad visos Conn. 

Apskričio LDS. kuopos dalyvaus šiame piknike. Bus geriau
sia proga daugumui susipažinti ir linksmai laiką praleisti ant 
tyro oro. Vieta yra labai patogi, ant upės kranto, kur van
duo liūliuoja kaip ant Nemunėlio, laiveliai plaukia, žmonės 
sušilę atsivėdina.

Programas bus įvairus. Susidės iš dainelių ir tt.

1) TAUTOS HIMNĄ sudainuos suvienyti chorai;
2) BASEBALL, arba bolės mušimas, tarp vyru ir 

merginų;
3) KARUČIŲ arba Wheel-botrow lenktynės—mer

ginos ir vaikinai.
4) VIRVĖS TRAUKIMAS;
5) TRIJŲ KOJŲ LENKTYNĖS.
P. S. Važiuojant iš kitų miestų reikia važiuoti per East 

Hartford iki Church Cor* Paskui suktis po dešinei, tiesiai į 
pietus ir važiuot iki 24 Station (Glastonbury Line). Nuo 24 
Station eik po dešinei ir už kelių minutų kelionės būsite pa
skirtoje vietoje.

Širdingai visus kviečia RENGIMO KOMITETAS.

EXTRA PASIULIJIMAS

AZ J
J—*

4.
»

Geriausias, stipriausias ir praktiškiausias laikrodis pasaulyje 
TIK $12.95 ANT TRUMPO LAIKO.

Į ŠALĮ SU VISAIS KITAIS LAIKRODŽIAIS.
4r« CALENDAB Laikrodis. kurį mes jums

parodome ant šio paveiks-
A lo yra vienas iš vėliausių

laikrodžių. Nėra kito lai- 
| krodžio, kad ir iš brangiau-

šių, negali būti geresnis 
dei jūsų, kaip musų 8 die- 
nų Kalendoriusį Laikrodis 
kurį mes ėia aprašome ke- 

ą liai.s žodžiais.
/ rj? S's laikrodis padarytas

puikiai ir stipriai. Yra pi r- 
Į Įg| mos rūšies Šveicarijos Ju- 

dėjimo, su tikrais akme- 
«—JS nais. garantuotas, ant 25 

metų. Užsukamas tik v<e- 
sykį j 8 dienas. Turi 

patentuotą sprendžiną. ku- 
|Kk ri sukant niekados netruk*

* sta. Turi 5 rankenas, ku
rios rodo valandas, sekundas, dienas, savaites ir dienas mėnesio. Tie laik
rodžiai ypatingai geri ir labai parankus dėl visų, nes jie laiko teisingą lai
ką geriau* negu kiti laikrodžiai ir labai retai sugenda, šis laikrodis vertas 
$25.00, bet kad pripratinąs žmones gerinus prie šių laikrodžių, mes nuspren
dėm parduoti juos ir tik ant trumpo laiko už $12.05. Pasiskubinkite ir pa
sinaudokite progn šiame pasiulijime. kuris gal niekados neatsikartos vėliaus 
Jūsų gyvenime. Jeigu jas nebusite patenkintu šiuo lakirodžlu po aplaikymui 
jo, jus galite siųsti atgal tuojau*, o mes sugrąžinsime pinigus.

DYKAI: Kas iškirps š| apgarsinimą Ir pasiųs mums tuojaus su užsa
kymu, aplaikys VISIŠKAI DYKAI šią puikiausią kabutę ir auksu dengtą 
špilkų tę.

NESIUSK PINIGŲ ISANKSTO. Siųsk tik 25c. pašto lenkleliais sykiu 
su šiuo apgarsinimu, padengimui persiuntimo ir supa karimo lėšas ir už ta- 
vorą $12.96 užmokėsite, kuomet jus gausite J namus. Buk skubus Ir siųsk 
užsakvtną be atid^’»nHm« kaina nekils. Rašyk tuo jaus į ’

VARIETY SALES COMPANY
DEPT. 2215 B.

1016 Milvsukee Avenue Chicago, Ulinois.
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DARBININKAS

RENGIANTIS LIETU
VON.

kurisKiekvienas žmogus, 
rengiasi apleisti Ameriką, ir 
keliauti Lietuvon, dažnai klau
sinėjas visokių agentėlių kaip 
rengties į tų kelionę. Forma
liškumai rodos yra jau aiškūs 
visiems, bet galutinas išvažia
vimas iš uosto, tai dar nevi- 
siems tėra žinomas.

Todėl aš matydamas, jog 
yra naudinga pranešti tų, kų 
aš pats patyriau New Yorko 
uoste iškeliaudaams Lietuvon. 
Nors esu gerokai pavargęs ir 
rūpesčių apimtas, bet pasi
stengsiu suteikti skaitytojams 
“Darbininko” ir visiems tau
tiečiams.

Laivakortę pirkau pas J. V. 
820 Bank St., AVaterburv, 
Conn. Kuomet užsisakiau lai
vakortę ir įdaviau rankpini
gius, tai sakė, kad kainuos 
$65.00. Praėjus porai savai
čių, kuomet reikėjo mokėti li
kusius pinigus, tuomet parei
kalavo jau $75.00 III klesoj ir 
sakė, kad jau daugiaus nerei
kės mokėt niekur nei ?ieno 
cento. Visus reikalus aprūpį- 
siųs veltui. Atpyškėjau New 
Yorkan. Suradau p. Barta- 
šiaus įstaigų. Jo paties nera
dau, o tik darbininkų. Pasta
rajam perstačiau savo reikalus 
ir prašiau informacijų, kas rei
kia pirmiausia daryt. Atsaky
mų gavau, kad reikia pir
miausia gauti paliudijimų iš 
Custom House.

Pirmų kartų, kuomet nuvy
kau ten, tai atradau daugybę 
žmonių, kelios eilės nusitiesu- 
sios apie milžiniškų namų ir 
laukia kaleinos. Tų dienų nie
ko nepadariau, reikalas nebu
vo atliktas.

Sekančių dienų nuvykau. 
Atradau dar daugiau žmonių 
belaukiančių. Stojau į eilę ir 
išstovėjau ištisų dienų ant vie
tos. Ten bestovint nužiūrė
jau gudrybes valdininkų tos į-

*.

po, susiradau žalių popiergalį 
panašų į penkinę, gerai su
glamžiau pargrįžęs pas jį 
spūst į rankų. Sakau penki 
doleriai. Jis praskietė pirštus, 
žvilgterėjo į “pinigų”, įkišo 
kišeniun ir sako: “Orait ka- 
.mon”. Įvedęs vidun perstatė 
mane sergančiu. Tai čia tuoj 
pagavo mane už rankų, nuve
dė prie stalo be jokios kalei- 
nos, ten peržiūrėjo pasportų ir 
kvitas nuo income tax, kurias 
buvau gavęs iš Hartford, Ct. 
užsimokant taksus. Čia damo- 
kėt nereikėjo nieko. Gavau 
paliudijimų. Kaip kurie turė
dami tokius pat dokumentus, 
gauna mokėt antru syk. Tas 
turbūt priklauso nuo klerkų 
pas kokį pataiko prieiti. Tas 

darbas

Daug žmonių nori pirkti farmas ir 
daug perka, bet ne visi laimingai nu
siperka, vienas džiaugiasi, kitas 
graudinasi. Matyt, perkant fanną 
reikia taip rinktis, kaip kad vaikinas 
norėdamas apsivesti renkasi merginą, 
jeigu vedęs gerą pačią, 
vena, jeigu blogą pačią, yra širdies 
graužimas, neužsiganėdinimas. Taip
gi palyginimas, jeigu nusipirkęs gerą 
farmą, 
visada 
venti, 
pe svetimtaučių, 
žinoma nelinksma tau ten bus gyventi 
ir graudinsiesi, kad pirkai.

i

staigus. Mat yra apie gėlėtas 
tokių agentėlių, kurie dirba 
išsijuosę, priima kyšius nuo 
žmonių ir juos veda pro antrų 
šonų į vidų įstaigos. Mačiau 
kaip kurie moka net po penkis 
dolerius. Tų pamatęs labai 
nustebau iš valdininkų tokio 
pasielgimo, kad su viena ran
ka dirba valdiškų darbų, o su 
antra apiplėšia žmones. Dole
rius ima nuo žmonių su tokiu 
dideliu apetitu, kad rodos taip 
ir reikia. Aš tai permatęs ta
riau sau: bus kaip nebus o aš 
kyšių žalčiams tik neduosiu. 
Sakau, sekantį rytų atsikelsiu 
anksti ir būsiu pirmas eilėje. 
Taip ir padariau. Bet nuvy
kęs atradau apie keletu šimtų 
žmonių. O tai buvo penkta
valanda ryte. Stojau į eilę ir į tai buvo sunkiausias 
vėl laukiu. Prastovėjau 4 va-1 atliktas, 
landas. Apie devintų vai. ati
darė įstaigų. Agentij pasiro
dė da didesnis skaičius ir pra
sidėjo vėl “monki biznis”. 
Tuomet aš pradėjau nustoti! 
vilties atlikti reikalų ir šian-’ 
die sumaniau ir aš ieškot gud
rumo. Pasiprašiau šalę stovin
čių žmonių palaikyt man vie
tų. Sakiau aš eisiu išgert ka
vos, nes jau nusilpau. Nuėjau 
į antrų šonų to namo ir pama
čiau, kad agentas veda apie 
keliolikų į vidų. Pribėgau ir 
aš artyn paskui juos ir įse- 
kiau. Užlindau už kitų, palei 
sieną atsistojęs ir drebu, ma
nau sau, kad jau bus gerai. 
Bet kur tau. Šalę stovintis 
pasiutėlis ungaras pranešė a- 
gentui. Tas priėjęs ima man 
už kalnieriaus ir traukia iš ei
lės. Aš pasipriešinau. Tuo
met sukibo į mane apie penkis 
ir nešte išnešė laukan. Tada 
paėmiau žydiškų drųsų, priė
jau prie vieno valdininko ir 
ir klausiu, kaip galima prieit 
šiandie. Pastarasis sako kai
nuos penki doleriai, tai įve- 
siųs. Aš sakau: gerai, eisiu pas 
mano draugų pasiskolint pen
kis dolerius. Nuėjau už kam-

Tai matote i kų pavirto Dė
dės Šamo valdininkai ir Įstai
gos. Netrukus gal “bytys” ir 
nelaimingos atminties caro 
valdininkus. Na, bus kaip ne
bus, bet aš savo tikslo pasie
kiau, kuomet jūs skaitysite šį 
mano aprašymų, tai gal aš jau 
būsiu su Dievo pagelba arti 
anos pusės. Iš Lietuvos raši
nėsiu “Darbininkan”. 'Apra
šysiu, kaip seksis pabaigti ke
lionę ir kaip einasi Lietuvoje.

A. B. Jakštys.

ŽIŪRĖK, SKAITYK, GALVOK.

slte atsakym us ir pa. t ari mus. -Kdrosas •

Dr. Administracija,
Kaz. Daunoras,

Bos 7, Custer, Michigan.

MICHIGANO FARMOS.

Važinėdamas su Dvasiška pa-
linksmas gy pa§ ]jetuvius farmerius, dau-

geroj susiedijoj busi laimingas, 
bus tau malonu ir linksma gy
ty jeigu pirksi kokioj vietoj tar- 

kur busi pajuoktas,

Taigi brangus tautieti, pirk pas 
mus prie savo brolių lietuvių ir dorų 
žmonių per šv. Antano Draugystės 
patarimą, kur busi visada dėkingas 
ir pats priklausysi prie šv. Antano Dr- 
jos Custer, nes prie šios dr-jos pri
klauso visi dori ūkininkai. Jau musų 
tarpe yra gana turtingi) ūkininkų, tu- 

I rim savo tarpe įvairių mašinerijų, 
Ižemdirbvstės mašinų, indžinti. mel-
I|iiyčių. automobilių ir t.t. Mes nepri- 
I vatom kreiptis prie svetimtaučių, kad 
į kam ko pritrūksta, mes vienas kitą 

I pasigelbstim. Svetimtaučiai stebisi iš 
lietuvių darbštumo.
siperka ūkę, tai į 
visai kitaip atrodo.
jama kad kodaugiausa dorų ir darbš
čių žmonių atvažiuotų čia ir apsigy
ventų' pas

Kada lietuvis nu- 
porą metų namai
Taigi pageidau-

mus.

kurie norite pirkti farmas. 
prie Dr-jos šv. Antano Cus- 

kuri patars jums koge-

Taigi, 
kreipkitės 
ter, Mich., 
riausia ir nereikalaus nuo tamstų jo
kio atlyginimo, 
tikslas apsaugot 
dojimo agentų,
kaip su kilpomis ir 
nedarni, o perkant prie

Dar
gaus dovanų vertės

Užrašau į Lietuvą, Ang- 
Dovanos bus 

kas ko- 
1) Lietuvos žemlapis

2) lietuviškas kalendo-

k

r

nes musų draugijos 
tautiečius nuo išnau- 
kurie gaudo žmones 

gražiai inkalbi- 
savininko

neprileidžia. Perkant per agentus rei
kia užmokėti labai brangiai, lupa kiek 
tik jie nori. Scottville buvo atsitikimų, 
kad agentas paėmė $1,000 viršaus ne
gu savininkas reikalavo, tai tau ir 
pirk per agentėlius.

Nepraleiskit progos, nes pana
ši retai kada pasitaiko. Kas už
sirašys pas mane laikraštį “ 
bininką ’ 
$1.00.
Ii ją ir čia Amerikoj, 
suteiktos lygiai visiems, 
kių norės: 
(mapa),
rius, 3) knygos. Nelauk rytojaus, 
bet rašyk šiandien šiuo antrašu:

A. K. Mašinauckas,
321 Lincoln Avė., 

Rockford, III.

Atvažiuok, mes nuvesim pas savi
ninkus, kurie nori parduot ir pagel- 
bėsim išderėt kopigiausia ir patarsim 
kur geresnės žemės ir intaisymai.

Su platesnėms informacijoms kreip
kitės prie musų administracijos ir gau-

OPEROS ir SIMPONIJOS

KONCERTAS!
SUBATOJE, GEGUžIO-MAY 29 D., 1920

, Mechanics Hali, Worcester, Mass.
RENGIA L. D. D. D. “AUŠRELĖ” VADOVAUJANT KOMP. M. PETRAUSKUI.
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Dalyvauja garsus dainininkas A. Sodeika, kiti solistai, “Aušrelės” choras 
ir Simfonijos orkestrą iš 23 instrumentų. Tikietai iškalno parsiduoda “Aušrelės” 
kambariuose ir pas visus choristus.
TIKIETŲ KAINA: $1.00 IR 75 CENTAI; KARĖS TAKSAI APMOKĖTI. 

PRADŽIA 8 VAL. VAKARE.
Kviečia “AUŠRELĖ”

gel pastebėjau jų vargų ir gero
vės. Dvasiški reikalai aprūpina
mi svetimtaučių dvasiškių labai 
nepakenčiami. Delei stokos lietu
vių kunigų negalima to viso patai
syti. Kaslink morališko farmų 
gyvenimo, tai taip-gi dvejopas: 
Vieni jau prasigyvenę ir visko tu
ri, kiti nusigyvenę ir skursta. 
Ypatingai skursta tie, kurie pir
ko sau farmas nuo visokio plauko 
agentų ir labiau j Šiaurius valsti
jos, kur prasideda plotai miškų, 
kelmų, kelmelių ir kerplėšų. Kas 
ten pirko pigios žemes, tas nusi
pirko sau ant visados skurdą. 
Yra kolonija tankiai apgyventa 
lietuviais apie Scotville ir Custer, 
Mieh. kur žemė derlinga ir par
duoda farmas Lietuvių Farmerių 
Draugystė po vardu Šv. Antano 
Custer, Mieh. kas nori pirkt sau 
farmą arba prisižiurėt žemdirbys
tei lietuvių Amerikoje, tai tiktai 
ir patarčia kožnam kreiptis, kas 
nor Įsigyti sau teisingu budu far
mą ir tarpe laimingų farmerių; 
kiti agentai daro sau bizni ir ima 
didelius nuošimčius, bet šv. An
tano Dr-ja iš paeiij farmerių ir 
jau turi apie šimtą (100) narių ir 
gerokai kasoje pinigų. Šv. Anta
no Dr-ja nereikalauja nuošimčių, 
tiktai sąžiningai patarnauja bro
liams lietuviams.

Agentas pardavęs farmą ir pa
ėmęs paskutinius pinigus jau dau
giau savo kostumeriu nesirūpina. 
Dr-ja šv. Antano parduoda tiktai 
geras farmas ir padeda savo kos- 
tumeriams prasigyventi grūdais, 
sėkloms, gyvuliais ir žemdirbys
tės Įrankiais. Už tad kiek aš pa
tyriau, kad lietuviai norintieji 
pirkti farmas, drąsiai kreipkitės 
prie Šv. Antano Dr-jos o pilnai bu
site užganėdinti. Šiuo adresu: V. 
K. DAUNORAS, Box 7, Custer, 
Mich. Dabar ypatingai svetim
taučiai paveda minėtai Dr-jai 
daug ir geriausių farmų dėl par
davimo prie pat miesto ir su ge
riausiais budinkais. Lietuviai ne
praleiskite geros progos. Neturiu 
aš kito tikslo rašydamas tuos žo
džius kaip tiktai, kad apsaugot 
brolius lietuvius nuo nesąžiningi! 
agentų ir kad, kurie nori apsigy- 
vent ant farmų butų užganėdinti.

Grand Rapids, Mich. Klebonas,
Kun. A. Dexnis.

Agrikultūros Departa
mentas skelbia, jog šiemet 
Suv. Valstijose bulvių sodi
nama ant 5 nuoš. mažiau, 
negu pernai. Tas todėl, kad 
trūksta ant farmų darbinin
kų ir kad sėklinės bulvės la
bai brangios.

ŠI PLUNKSNA DĖL TAMISTOS!
PADARYTA DĖL TARNAVIMO—Ilgo ir sunkaus 

tarnavimo.
SUTALPINA savyje daug rašalo.
NEBĖGA—Siunčiame per paštą ir espresu j visas 

šalis pritrauktas rašalo. Nėra kitos plunksnos jai 
lygios.

RAŠYS taip greit, kad su jokia kita plunksna 
negalės lygintis—be kratymo pirm pradėsiant.

Jų kaina su gerumu yra visiškai žema. $2.50, 
$3.00. $3.50, $4.00, $5.00, $5.50, $6.00 ir augščiaus.

Pirk dabar! Mums ir mes už kiekvieną plunksną 
garantuojame.

“DARBININKAS”
244 W. Broadway, Boston 27, Mass.
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‘GYVASIS ROŽANČIUS’’
“Darbininko” Knygyne galima 'gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

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

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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Nuga-Tone
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Pasekme po 20 diena 
arba grąžiname jums
pinigus.

r. MBSmaPADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, ®|
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, W 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-’w 

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodisivl 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginau- 
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- W 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtes visu žmogaus 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai irVtlBĮ 
išpūtimai, užketėjnnas skilves, tulžims, anemia, kankinimai reu- VJB 
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpne- k® 
j imas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu Yffl 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos ■ 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, || 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir !,! 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo f///į 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, IJ//Į 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu j/įĮ^ 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir y/įK 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu. '/jK

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, [JIS 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies .atmatas. Niera daugiau s gazu ir suputimu, niera smir- - 
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus __
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar- 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno- 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems. *

MUSŲ ABSOLIUTIŠKA GVARANuga-Tone per dvidešimts (20) dienų ir 
bonkutę. Kožna bonkutė talpina devynios dešimtis (90) piliulų. arba vieno 
mėnesio gydymą. Galite pirkti šešias bonkutes, arba šešios mėnesius gydy
mo už penkis ($5.00) dolerius. Imk NCIJA: Prekė Nuga-Tone yra $1.00 už. 
jeigu ne busi užganėdintas pasekmių, sugrąžink bonkutę ir pilsus, o mes 
ūmai sugrąžinsime jūsų pinigus. Negalite prapuldyti vieną centą. Mes ima
me riziką.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 22—5 3 7 South Dearborn St.. Chicago, III.

Gerbiamieji: Idfiu čionai, {................. .. ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

v
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Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

Miestas Valstija.

bonkJ^

r

PUIKI NAUJIENA AMERIKIEČIAMS!
KNYGA APIE TVĖRIMĄSI 
LIETUVOS RESPUBLIKOS

Išėjo iš spaudos knyga, parašyta Lietuvos Armijos vyresnio lei
tenanto Ladislovo Natkevičiaus, kurioje aprašoma kaip tvėrėsi Lietu
vos Respublikos ginti nuo užpuolikų (bolševikų, bermontininkų, vokiečių 
ir kt.) ir kaip susitvėrė Lietuvos Armija-Kariuomenė.

Knygoje plačiai aprašoma pirmos dienos tvėrimosi Lietuvos val
džios. Knygoje yra arti 100 iliustracijų. Tarp tų randasi paveikslai 
Lietuvos prezidento A Smetonos, Ministerių Pirmininko, pasižymėjusių 
karininkų ir puikūs reginiai visų dalių (artilerijos, raiteliij, aviatorių, 
pėstininkų ir kt.) Lietuvos Armijos. Ne vienas čia gali užtikti ir savo 
brolių, sūnų ar pažįstamų Lietuvos bernelių-kareivėlių paveikslus.

Prie knygos yra pridėta rinkinėlis Lietuvos kariškų dainų su gai
domis.

“Lietuvos Kariuomenė” yra puikiai išleista ir didelio formato.
Tuojaus pasiskubinkite nusipirkti, nes yra labai mažai atspausta 

ir jau baigiama išparduoti.
Popieros viršeliais kaštuoja....... $2.00
Gražiais odos apdarais..................3.00

Agentams duodame didelį rabatą.
Pinigus su užsakymais siųskite šiuo adresu:

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
294 — 8TH A VENDE, NEW YORK CITY.



Sausio mėn.

/ 10667.96
J.

$492.82
I

R.

AL

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, III.

Viso .......................
Kovo mėn.

IŠEIGOS:

I

DARBININKAS

ATSKAITA
TAUTOS FONDO REIKA-

LAI.

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS RĖMĖJŲ
už sausį, vasarį ir kovo mėnesius, 1920 m.

INEIGOS:
■ Sausio mėnesyje buvo ineigų ... 
Vasario mėnesyje buvo ineigų .. 
Kovo mėnesyje buvo ineigų ....

Viso per tris mėnesius . 
Liekis nuo pereito meto 

Viso ........ .

Ekspresas.................................~.... .
Spauda ..................................................
Memeografas —...................................
Parcel Post........... ..............................
Pašto markės ....................... '..............
Kablegrama Paryžiun ............. .........
Dr. Rutkauskui už prakalbas, kel. lėš 
Kelionės lėšos atstovui Lietuvon ...
Ženkleliai.................... ..........................
Pasiųsta Lietuvon (500,000 m.) .... 
Extra išlaidos ....................................
Sekretoriaus alga ..............................
Renda už namą.................................. .

Viso
Vasario mėn. 

Atstovui Lietuvoje .............................
Pašto markės........................................
Parvežimas baksų .......................... .
Extra išlaidos ......................................
Expresas ..................................... .. ..
Parcel Post (vilnų siuntimas) ..........
Baksiukai kareiviams .........................
Renda namo ........................................
Alga sekretoriaus ..............................

Atstovui Lietuvoje .............
Baksiukai kareiviams .........
Pašto markės ......................
Parvežimas baksų ...............
Extra išlaidos.......................
Pirkta vilnos sausyj, vasaryj 
Už garbės narių ženklelius ... 
Renda ofiso..........................
Alga Sekretoriaus ...............

Viso
SUTRAUKA:
Viso ineigų per tris mėnesius 
Viso išeigų per tris mėnesius

Balansas
Liekis nuo sausio 1, 1920
Pridėjus............................

$8259.34
.3226.59
.1220.37

. .12706.30

. .10663.75

.$22370.05

. ...18.42 

....30.36 

... .35.00 

....10.35

. ...22.50 

........4.85 

...125.32

.. .350.00

...116.16 

. .9783.50 

.... 16.50 

.. .125.00 

... .30.00

200.00 
.12.00 
. .9.95 
.16.23 
. .9.64 
.10.00 
.80.00 
.30.00 
125.00

200.00 
.91.65 
.10.00 
. .4.00 
.33.91 
887.00 
121.29 
.30.00 
125.00

1502.85

12706.30
12663.63

...42.27 
10663.75 
...42.27 

Iki balandžio 1 d. 1920 lieka..........10706.02
P. S. Balandžio 2 d. per kun. Mikšį pasiųsta Lietuvon $4000.00 
National Catholic Council "VVashingtone siuntimui nur-

sių Lietuvon ..................................................................$2000.00
J. Tumasonis, L. R. K. Rėmėjų Sekretorius.

Grįžus iš Lietuvos Dr. J. J. 
Bielskiui T. F. pasinaudoda
mas proga, parengė keletą 
prakalbų, kad pasidalinus 
naujausiomis žiniomis iš mūsų 
brangios Tėvynės.

11 d. balandižo gerb. Dr. 
Bielskis kalbėjo P. Š. Karalie
nės Aniolų parap. salėje, aukų 
surinkta $102.52.

18 d. balandžio Apreiškimo 
P. Š. parapijos salėję aukų su
rinkta $96.38.

19 d. šv. Jurgio parapijos 
salėje aukų surinkta $55.20.

20 d. bal. New Yorke, Auš
ros Vartų P. Š. parap. salėje 
aukų surinkta $142.15.

Dr. Bielskiui įstojus į Lietu
vos Misiją ir negalint daugiau 
T. F. kalbėti, Tautos Fondui 
pavyko gauti gerb. dekoną 
kun. V. Mironą, kuris savo 
puikia iškalba žavėja klausy
tojus. Gerb. dekonas Mironas 
kartu su Tautos Fondo rašti
ninku lankėsi su prakalbomis 
AVilkes-Barre & Scrantono a- 
pielinkėj. Oras pasitaikė lie
tingas kas sulaikė iš toliau at
vykti į prakalbas. Tai-gi ir 
aukų surinkta nedaugiausiai, 
bet palyginus su skaičiumi at
silankiusių, aukavo gana gau
siai:
Kingston, Pa...................$61.00
Wilkes-Barre, Pa......... ..81.78
Pittston .. ....................... 87.12
Plymouth........................ 37.00
Forest Citv..................... 82.48
Duryea............................ 55.00
Sugar Notch................... 90.15
Scranton ................ 179.08

Dabar gerb. dekonas lanko
si Chicagoje, visi kas tik įdo
mauja dabartine Lietuvos pa
dėtimi, privalo atsilankyti į 
gerb. svečio prakalbas, o tas 
nesigailės, nes gerb. kun. Mi
ronas būdamas Lietuvos Tary
bos nariu pilnas visokių žinių, 
prieg tam puikiai kalba.

K. Krušinskas,
T. Fonde !5ekret.

se prašo“ visų Amerikos lietu
vių, kad jie pagal savo išga
lės prisidėtų prie pastatymo 
Kaune vargšams prieglaudos. 
Jisai rašo, kad Kaune ant 
gatvių yra baisus reginys. 
Daug vargšų, su atšalusiais 
pirštais nuo kojų ir rankų, 
daug apdriskę, apiplyšę val
kiojasi, kad net baisu pažiū
rėti. Kiekvienam praeiviui 
tokie pavargėliai užstoja ke
lią ir prašo išmaldos. Prašo 
ne pinigų, bet duonos. Įspū
dis, ypač svetimtaučiams į 
Lietuvos sostinę atsilankiu
siems, labai nemalonus.

Kad kiek nors apvalius gat
ves nuo tų vargsi], sumanyta 
nupirkti jiems namas ir intai- 
syti šiokią tokią dirbtuvę, kur 
jie patys sau maistą uždirbtų 
ir nebūtų gyventojams tokia 
sunkenybės našta.

Tokio namo intaisymui yra 
būtinai reikalinga pusėtinai 
pinigų (apie $20.000), gi Lie
tuvos valdžia kaip kartas ir 
taip daug turi rūpesčių, ku
rie turi būti atliekami tuojaus. 
Tai kas gi Lietuvai šiame lai
ke pagelbės, jei ne Ameriko
je gyvenanti jos vaikai. To
dėl, dėkime kas kiek išgalime. 
Dėkime visi, nes visiems yra 
brangi mūsų tėvynė Lietuva 
ir jos geras vardas. Šiame rei
kale galėtų daug prigelbėti 
lietuvių draugijos. Jos savo 
auka statytų amžiną paminklą 
Lietuvoje. Lauksime pirmuti
nių tam reikalui aukų, ypač 
lauksime jų nuo lietuvių drau
gijų. Broliai ir sesers, darban, 
nes šis reikalas yra neatidėlio
jamas.

Visais L. R. Kr. Rėmėjų rei
kalais kreipkitės pas

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

Julius Lepeška rašo broliui 
Vaciui So. Boston, Mass.

Nuo jūsų laišką gavom ir jum 
parašėm atgal pranešdami vaikų 
metus, kad galėtumėt prisiiisti 
čeverykus, bet nesulaukėm atsa
kymo. Zigmui Čeplikui parėjo 
apie 100 svarų siuntinis (baksas) 
iš Amerikos. Pas mus nei už pi
nigus negalima gauti nusipirkti 
cukraus nei audeklo; žodžiu sa
kant visko trūksta. Musų kraš
tą laiko užėmę lenkai, jie atėmė 
viską, kas tiktai buvo galima im
ti. Mielas broli sunku pas mus 
gyventi, lenkai tikrai atrodo 
kaip laukiniai žvėrys, patys išsi
žadėję tikėjimo tai ir lietuviams! 
neleidžia nei į bažnyčią lankytis. 
Šaukiamės prie savo valdžios, bet 
ir ji negali gelbėti. Invedė bau
džiavą, neatsižauri nei ant mo
terį) ir vaikų, susidarę bandomis 
naktimis valkiojasi ir plėšia nuo 
žmonių likusį turtą.......

dėt gyvent, nėra nei triobų, 
nei gyvulių, nei pinigų. Pra
šau tetos, tetėno gal galėtumėt 
persiųsti nors kelis dolerius, 
kad būtų su kuom pradėt gy
vent. ..

Ponas Pažėra.

KAS ČIA LAIMINGAS?

Kas čia laimingas ant šio svieto margo ? 
Kas tą parodys?—Aš geidžiu— 
Kadangi matau čia tik klonius vargo 
Už tai tą klausimą skleidžiu.

Gal manot laimingi yra karaliai 
Ant auksinių sostų savų,
Arba karvedžiai garsūs, it ereliai, 
Ką veda pulkus kareivų.

Ne! ne!! ne!!!—Kas mano, kad laimingi jie, 
Lai primen’ sau rusų carą...
Napoleono mirtį kalėjime,
Ar garsųjį Belizarą.*

Tai gal turte galima rasti laimę? 
Taipo-gi tariu: ne! ne!! ne!!!— 
Mat turčius tur visad bankroto baimę 
Prie to: paskendęs godume.

Na. tai moksle, dailoj gal laimė būva? 
Ne! ne!! ne!!! tariu vėl drąsiai— 
Nes mokslinčiai, artistai badu žūva 
Dažniausiai, nors dirba uoliai.

Žodžiu: nėr’ laimės ant šio svieto margo 
Dėl to, kuris kada-nors gimė— 
Nes žmogus nekęsdams sopulių, vargo 
Nerasti) laimės mirime...

Phila., Pa.
Kaz. V.

*) Belizaras buvo tai viduramžiuose garsus karvedys Bizantijos, tai yra 
Rytų Romos imperijos; gi imperatorius bijodamas (gal ir veltui), kad 
jis JĮ nepraSnlintų nuo sosto, atėmė nuo jo karvedžio urėdų bei turtų ir 
apjakinęs j|, pavarė elgetauti.

VISI ŽINOKITE, jog iš “Darbininko” galima gauti lai
kraščių iš Lietuvos. Už dolarinę gausite 20 ekz., už 50c. 
(stampomis) 10 ekz. Žinokite, jog juose rasite labai indomių 
žinių. -

546 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

L. R. KR. R. KAMPELIS.

Aukos plaukia.
Aukų rinkimas Lietuvos 

varguoliams jau pradėjo eiti. 
iPrmutiniai su “quota” pasi
rodė lietuviai, Šv. Vincento 
Dr-jos nariai, iš Torrington, 
Conn., prisiųsdami $107.00. 
Antrieji su savo auka, tai Šv. 
Antano Draugija iš Reading, 
Pa., su 50 dol. Labai ačiū 
toms draugijoms ir jų na
riams. Lauksime daugiau to
kių draugijų, kurios su savo' 
auka neatsiliktų užpakalyje.

Gauti pinigai.
Pereitom dviem savaitėmi 

gauta pinigai iš sekančių vie
tų: Melrose Park, III., $28.00; 
Racine, Wis., 35.50; Harrison, 
N. J. 
Conn., 
Conn., 
$50.00.

Kareiviams dovanos gauta 
iš sekančių vietų: Norwood, 
Mass., Rochester, N. Y., Hen
ry, W. Va., Bridgeport, Conn. 
Kenosha, Wis. Visiems au
kotojams varde Lietuvos ka
reivių tariame nuoširdus ačiū.

DUQUESNE, PA.

L.R.K. 95 skyr. narių aukavu
sių vardai. Po $5.00: F. Balčiū
nas, V. Klimavičius; po $2:00: 
A. Adomaitis, A. Virginis.

Po $1.00: D. Karpavičius, O. 
Brazauskienė, V. Greičius, S. 
Stulginskas V. Venckus, O. Ber
notienė, E. Adomaitienė, P. Stul
ginskas, V. Gedminas, O. Gedmi
nienė, S. Kanišauskienė, A. Me
delis. M. Grublis- J. Medelis. A. 
Milukas, R. Kušleika, S. Alins- 
kas, J. Raudonis, M. Tamošaitis,
J. Bernotas, L. Bačkienė, O. Vis- 
barienė, L. Katilius, G. Galinis, 
E. Šeštokienė, M. Pangonienė, M. 
Jonaitienė, M. Vilčauskienė, O. 
Petrilienė. V. Kitavičius. T. Pet- 
kauskienė, O. Virginienė, M. Kel- 
neckaitė, T. Gudmonas, A. Grei- 
čienė, A. Buitkus, O. Buitkienė, 
S. Norvilas, L. Norvilienė, B. 
Jakubauskas, A. Baliutavičia, J. 
Bernotienė, M. Petraitis, P. Jan
kauskas, 
giunienė. 
minaitė, 
Ig. Žalis,
A. Zaliutė, 
Kristapaitienė, O. Musneckienė,
K. Bernotas. K. Radzevičienė, M. 
Lileikienė, A. Leščinskas, A. Stul
pinas, F. Vaitkus; kiti aukojo 
po 50c.

Viso aukų surinkta $82.00. Ta
riu širdingą ačiū visiems aukoto
jams vardu L.R,K skyr.

Korespondentas.

K. Mikalauskas, P. Sar- 
E. Bugailienė, M. Ged- 

A. Lekavičius, J. Žalis,
D. Žalienė, O. Zaliutė, 

K. Kristapaitis, 0.

•> 100.00;
100.00;

107.00;

Bridgeport,
Torrington, 

Reading, Pa,,

Atskaitos.
Šią savaitę pasiuntėme vi

siems L. R. Kr. R. skyriams 
“trijų mėnesių, t. y. sausio, va? 
sario ir kovo, atskaitas. Ku
rie skyriai tokių negautų, ma
lonės tuojaus kreiptis Centran, 
o mes jiems jas pasiųsime.

Atstovo iš Lietuvos balsas.
Gerbiamas Daktaras A 

Rutkauskas, savo pranešimuo-

ATYDAI
Sutverta ir inkorporuo- 

ta ant $50.000 kapitalo 
« Rūbsiuvių Bendrovė, 
i t Visi kriaučiai ir dirbtu

vių vedėjai malonėkite at- 
į! sišaukti kad, išvien ben- 

dromis spėkomis sukėlus 
j! kapitalą ir protiškas jie- 

gas uždėjimui dirbtuvių 
J i čionai ir Lietuvoje.

Rašykit:—
» AMERICAN EAGLE 
| MFG. CO. INC.
i) 454 Broadway, 
i! So. Boston, Mass. !

‘ ‘ PERKASE BURBULIUS ’ ’
Jeigu netinkamai pastaty

tas ir netinkamai vartotas, 
viešas gėrymo fontanas gali 
būt didesnis pavojus sveikatai 
negu viešas gėrymo puodukas.

Suvienytų Valstijų Viešos 
Sveikatos Biuro inspektorius 

| atsisėdo gelžkelio stotyje šalę 
burbuliuojamos gėrymo fonta- 
nos ir tėmijo kaip žmonės var
toja tą fontaną. Keturiasde- 
šimts septynios ypatos gėrė iš 
fontano. Iš tų, 11 buvo vyrai, 
22 moters ir 14 vaikų. Visi ap- 
čiaupė metalo bolę iš kurios 
vanduo bėgo. Vienas vaikas 
ko nenurijo tą metalo bolę. Be
veik visi vyrai turėjo tabokos 
burnose. Iš tų 47 ypatų, 4 bu
vo juodukai, 3 atrodė jog džio- • 
va serga, o dar tris turėjo vei- Į 
do išbėrimą. i

Visi tie, kurie vartoja tokią į 
viešą fontaną turėtų atsimin
ti, jog tikslas tokio sanitariš
ko užmanymo yra neprileist 
perdavimą burnos nžslėpimų. 
Kuomet gleivė ar kita medega 
prilimpa prie metalo, sunku 
nukratyt ir vanduo medegą 
nevisuomet nuplauna.

Vartodamas viešą fontaną 
“perkąsk burbulius”. Lūpas 
niekuomet neprileisk prie fon
tano. Fontaną dėl gėrymo ir 
ne dėl plovimo burnos ar skre- 
pliojimo.

Vincui Antuliui į Neivark, N. 
rašo brolis iš Valkininkų par.
Mylimas broli, mes gyvenam 

plėšomi, draskomi nuo kitatau
čių, esam taip kaip balandis va
nago naguose. Plėšė vokiečiai, 
bolševikai, dabar lenkui, kurie 
net tik kad plėšia musų turtą, bet 
ir pletnėmis kapoja, plėšia na
muose, miesteliuose, sutikę ant 
kelio drasko paskutinius kaili
nius nuo pečių.

Uždarbių jokių nėra, žmone- 
liai aimanuoja neturėdami kuom 
užsimokėt, kelinti metai karo, 
žmonės neteko maisto, gyvulių nei 
drapanų, viskas sunaikinta o kas 
buvo likę, tai lenkai užėję viską 
pabaigė. Gyvulių baisus brangu- 

karvė nuo 5000 tūkstančių 
iki 10,000; arklys nuo 10,000 iki 
15,000 tūkstančių, druską varto
jam kaip vaistus, du rub. svaras. 
Legijoninkams užėmus mus kraš
tą lenkai išleido atsišaukimus Į gy
ventojus vardu J. Pilsutzkio, kad 
jie esą galingi ir turtingi, nuo 
gyventojų nieko nereikalausią, 
dar gyventojams padėsią, tas vis
kas ir pasibaigė žadėjimu. Pasa
koja, kad iš Amerikos buvo pri
siųsta maisto dėl nukentėjusių, 
kurio tik trupiniai gyventojams 
teko, ir tai tik lenkams, o kitą 
visą prarijo legijoninkai. Lenkai 
giriasi savo kultūra, bet kodėl 
jie slepia savo žvėriškumą; atė
ję sodžiun daro kratas, vagia ką 
tik pagriebia, apsižiūrėję dieną 
naktyj atėję išveda paskutinę kar
vę arba arklį, jokios tvarkos nė
ra, moterims ir merginoms prio 
legijoninkus ir praeit baisu, nes 
lenkų legijon. tai visoki valkatos, 
vagys ir išmatos. Kas padaro ko- rinktos tiems vaistams suda- 
kį biaurų darbą ir norėdamas likti k ryti jr fo pasekmės niekad ne-

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIŲ
i

m a s.

nekaltu pasiduoda Į legijonus, tęs 
geras ir viskas padengta. Pas mus 
kas valdžia tai pinigai. Užeina 
nauja valdžia, pabrangina savus 
pinigus, buvusius per pusę nu
muša, tas viskas krinta ant tų 
vargšų žmonelių. Visų tų šuny
bių jokiu budu negalima aprašyti 
Parašyk apie brolius, jeigu gali
ma atsiųsk pinigų. Tavo Brolis.

Julius Banis, gyvenantis 
Grand Rapids, Mich. gavo lai
šką nuo Jono Pažerio. Rašo:

Pargrįžau iš kariuomenės 
sveikas, nors teko būt * laike 
karo baisiuose mūšiuose su 
bolševikais ir vokiečiais. Su 
bolševikais mušėmės 7 mėn. 
Laike mūšių su bolševikais 
buvo užtemus saulė nuo dū
mų, naktyj vietoj 
švietė granatų ugnis, 
kanuolių trenksmo 
žemė. Laike didelių
davimų gulėjom žemėse su
lindę, taip kad supuvo ant 
mūsų drapanos, bet mes juos 
sumušėm. Po to atsisukom 
prieš vokiečius, kuriuos Die
vui padedant ir-gi išvijom iš 
Lietuvos. Ištisus metus paka
riavęs išlikau sveikas ir 20 d. 
sausio mėn. pargrįžau namo. 
Pas mus dalina dvarus sava
noriams, tai ir aš gavau 32 
margu žemės, tik sunku pra-

rūztLLū uO.

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

Prie “Darbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvą ir į ki
ta* šalia.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

(Paskelbimas)
PILVO NEGALIŲ PRIEŠAS

T. A. E. iš K. V.
Dienos jau praėjo, kuomet 

pilvo negalės baugindavo lyg 
koks neįveikiamas priešas. Jos 
nuolat ir dabar nuveikama. Jų 
galingas priešas tai Trinerio į 
Aiperikinis Eliksiras K Kar-I 
taus Vyno. Kiekvienam atsi- i 
tikime jas sumuša. Trinerio 
Amerikinis Eliksiras iš Kar
taus Vyno panaikina pilvo 
skaudėjimus ir visuomet laimi 
kovą, nes priešas jam nelygus. 
Geriausios karčios žolės, šak
nys ir žievės — labai vertin
tinos medicinoje — būna pa-!

užvilia. Jis veikią stebėtinai 
visose pilvo betvarkėse: nuo 
užkietėjimo, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo etc. O Tri- 
nerio Angelica Bitter Tonic, 
tai kitas puikus vaistas. Jis' 
sudrūtina sveikatą ir sukelia 
virškinimą. Jis labai geras 
ypač pasveikstantiems. Ap- 
tiekose arba pas kokį nors vai
stų pardavėją visa tai rasi. 
Joseph Triner Companv, 1333- 
43 S. Ashland Avė., Chicago, 
m.

mėnesio 
o nuo, 

drebėjo 
bombar-

Joniko išdirbystė
x Išdirbama visokios rū- 
x šies toniką. Lietuviams 
x parankiausia reikale krei- 
x ptis pas mus, o mes duo- 
z sime prielankų patarnavi- 
‘j mą.
<* Mes apsiimam pristaty- 
x ti toniką ir ice-cream (šal- 
‘j takošę) ant balių ir kito- a 

kių pramogų ir tai už la-
x bai prieinamą kainą.
g CAMBRIDGE 
į BOTTLING CO.,

31 Fifth St., 
Cambridge, Mass.

Tel. Cambridge 296-J.
J. MALINAUSKAS

V savininkas

PIRK V AKACIJOMS
Turėdamas fonta- 

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

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

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

DABAR LAIKAS PIRKTI 
PIRMOSIOS KOMUNIJOS PAVEIKSLUS.

Mes ir šiems metams parūpinome puikių 
Pirmosios Komunijos PAVEIKSLŲ su at- 
spauzdintais tam tikrais žodžiais ir tuščiomis 
vietomis, kur galima užrašyti vardas, pavardė, 
vieta ir laikas ir parašui klebonui.

Gerb. Klebonams parduosime su didele nuo
laida.

Reikalaudami kreipkitės:

“DARBININKAS”
244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.
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VIETINĖS ŽINIOS.
BOSTONO IR APIELINKĖS 

LIETUVIAMS PRANE
ŠIMAS.

Jurgjo Bartašiaus Laivakor
čių agentūra 18 dienų gegužio 
iš senos vietos, 261 Broadway, 
So. Boston’e, perkelta į naujų 
vietų: 414 W. Broadway, į ad
vokato Franciškaus Kalinaus
ko legalio patarnavimo sky
rių.

PRISIDĖJO PRIE GERO 
DARBO.

Šv. Jono E. dr-ja turėjo su
sirinkimų pereitų nedėlių. Bu
vo skaitytas gerb. klebono1 lai
škas kviečiantis prisidėti prie 
vaikų vasarinės mokyklos. 
Dr-ja paskyrė $50. Ši dr-ja 
yra didžiausia So. Bostone ir 
apylinkėse. Narių turi arti 
arti 600. Prie jos galima pri
sidėti kreipiantis bile vakarų 
po num. 277 Silver St.

Jonukas.

*

ra pavojingas. Nežinia, kur 
gali prisidėti. Tokių visa 
Lietuva bijojo ir nerinko į 
Steigiamąjį Seimų. Nei vienas 
bepartinis ir teisybė nei vie
nas sandarietis nepateko Sei
man.

Ten Buvęs.

Pereitų nedėlių su nepap
rastai didelėmis iškilmėmis 
Ryme tapo kanonizuota Jo
ana Arkietė. Virš pusantro 
šimto jos giminaičių buvo 
tam tikroje vietoje šv. Pet
ro bazilikoje per ceremoni
jas.

METINIS BALIUS!
----- Rengia------

Boston’o Gedemino Lietuvių 
Ūkėsų Dr-stė 

S U B A T O J, 
GEGUŽIO-MAY 29 d., 1920 

LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 
E IR SILVER STS., SOUTH BOSTON 

Balius prasidės 7 vai. vak. ir trauk
sis iki 12 vai. naktį. Griež SHUGAR’O 
Latvių Orkestrą. įžanga vyrams 50c., 
moterims 35c.

Kviečia visus Komitetas.

DIDELIS NUPIGINTAS, VARGONININKAMS 
nytinėje Salėje. Kviečiami ko
skaitlingiausia ateiti.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

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

ANT PARDAVIMO
Toniko išdirbystė.

Geroje lietuvių apgyventoje 
vietoje. Parsiduos pigiai. Prie
žastis pardavimo, savininkas iš
važiuoja greitu laiku į Lietuvą.

Atsišaukite laišku į “Darbinin
ko” Adm. Care of C. B. C. 244 
Broadway, So. Boston, Mass.

. 4 gyvenimų sumas su' geriausiais į- 
taisymals. Geroje vietoje Rosburyje. 
Rendų neša per metus $756. Kaina 
$5,500.. Atsišaukite i

92 Salėm St., Boston, Mass.

s Reikalingas geras rimtas Var
gonininkas. Gali atsišaukti vedęs 
ar nevedęs, bet vedusiam bus su
teikta pirmenybė.
244 W. Broadway. 
Mass.

PARSIDUODA
Parsiduoda 3 lotai geros žemes, 6561 

ketvirtainių pėdų Shawsheen Park 
Tewksbury, Mass. Priežastis pardavi
mo—važiuoju į Lietuvą. Parsiduos pi
giai. Atsišaukite tuojaus pas: 

VERONIKA SAIKI E Ji B, 
210 Broadicay, So. Boston, Mass.

PAIEŠKOJIMAI

Atsišaukite
So. Boston,

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plaukus, 

bei niežėjimą galvos odos, pleiska
nas, puolimą ir žilumą plaukų; re
tus plaukus, taip-gi spuogus arba 
šašus, duokite savo antrašą ir 2c. 
štampą.

The Western Chemical Co. 
Bos 9 WilkesBarre, Pa.

Paieškau 15 Lietuvos Ona Smal- 
skienė Mikolo Knizikevičiaus. Pir
miau gyveno New York City. Lie
tuvoj nėra kam dirbti ūkės, bū
tinai yra pageidaujama, kad ko- 
greičiausia atsišauktų Lietuvon 
šiuo adresu:
Ona Botyrienė (Smalskiutė) 

12620 Gruss Avė. N. E.
Cleveland, Ohio.

Iš LIETUVOS.
KAS TURITE PARDUOTI?
Kas turite parduoti sugedusį ar su

daužytą automobili, sesenesnj kaip 1917 
metų, praneškite. Aš pirksiu apmokė
damas pilnai, tik kaina turi būti pri
einama.

F. Zaronskis,
Mitchel School, Bellerica, Mass.

Phone 8050.

STASYS MALSKIS, kilęs iš 
Virbalio miesto; atvykęs Ame
rikon 1913 metais, apsigyve
no Springville, Illinois pas sa
vo gimines Grigus. Šį-tų apie 
jį sužinoję, malonėkite praneš
ti “Darbininko” redakcijom

Paieškau puseserės Pranės Ja- 
kučioniutės (Tankevičienės). Pir- 
miaus gyveno Pittsburgh, Pa. 5 
metai kaip nieko negirdžiu nuo 
jos. Paeina iš Lietuvos Pivašiūnų 
parap. Bundžių kaimo, Alytaus 
apskr. Gavau laiškų iš Lietuvos, 
norėčia su ja susirašyti. Ji pati 
arba kas žinot, atsišaukit 
adresu:

Ona Kazakevičiūtė,
175 Ames St., 

Montello, Mass.

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

- 9—10 vai. rytoPnSmimo vai.. g—g „ vajjaro 
Po piety pagal sutarti tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia. Pa.

VAIKUČIŲ MARŠAVI- 
MAS.

Ateinančių nedėlių gegužio 
23 d. bus lietuvių vaikučių ir 
mergaičių maršavimas-proce- 
sija. Prasidės 2 vai. po pie
tų. Eis nuo bažnyčios penkta 
gatve iki E st. Paskui įsisuks 
į Broadwav ir eis iki B St. Vi
si tėvai, turintieji vaikučių 
ir mergaičių daug maž nuo 6 
iki 14 metų prašomi leisti da
lyvauti procesijoj. Leidimų iš 
policijos gavo F. A. Zaleskas, 
real estate agentas.

VAŽIUOJA LIETUVON.
Šiomis dienomis per Lietu

vių Prekybos Bendrovę gavo 
pasportus Kaz. Poškus’iš Lyn- 
no’, Karolis Jankevičius su 
moterimi Milvina iš Cambrid- 
ge ir Bernardas Poškevičius iš 
So. Bostono. Netrukus jie 
vyks Lietuvon.

VISI NARIAI SUEIKITE.
L. Vyčių 17 kp. susirinki

mas įvyks geguž. 23 d. 3 vai. 
po pietų Bažnytinėj svetainė
je. Kviečiami visi nariai atsi
lankyti paskirtu laiku. Šis 
susirinkimas yra gana svar
bus. Bus išduoti raportai Te
atrališko Ratelio, atskaita iš 
visų buvusių vakarų. Taip-gi 
išgirsit delegatų raportų iš 9 
apskričio suvažiavimo1.

Pirm. Z. Gurkliutė.

SANDARIEČIŲ VAKARAS.
Gegužio 19 d. Lietuvių salė

je buvo Sandariečių vakaras. 
Kalbėjo A. Ivaškevičius apie 
sandariečių nuopelnus per Tag 
Day. Pasmerkė katalikus, 
būk jie (katalikai) pasistatę 
aukščiau Lietuvos našlaičių 
šelpimo. Ar Ivašk. pamiršo, 
kad viename Katalikų Vieny
bės susirinkime, kur ir jis da
lyvavo, buvo užklaustas: Ar 
“Nuterioti Draugai” stato sa
ve aukščiau ar Lietuvos reika
lus, kad Katalikų Vienybė ne
pripažįsta ir neįsileidžia į Tag 
Day. Tąsyk Ivaškevičius ne
atsakė nieko. Bet dabar vi
siems žinoma, kad “N. D.” 
pastatė sandariečių partijų 
aukščiau už Tag Day ir dėlto 
Katalikų Vienybės nepriėmė.

Sakė, būk Vileišis pataręs 
jiems kad su katalikais susi
jungti ir drauge pardavinėti 
L. L. Bonus. Turi būt dėlto, 
kad susišaukę katalikus, Ba- 
gočius genaus galėtų katali
kus judošiauti, lenkbernystę, 
parsidavimų prikaišioti ir kad 
“Sandara” turėtų kuo girtis, 
kad tai sandariečių nuopelnas.

Ant galo Ivaškevičius pasi
gyrė esųs nepartinis, nežinųs 
prie kurios partijos prisidė- 
siųs ir nors sandariečiai ge
riausia patinku, bet nežinųs 
dar ar dėsis prie jų. Toks 
svyruoklis suaugęs žmogus v-

I

darbo

Reikalingas mokinys, pagelbi- 
ninkas aptiekoriaus arba šiaip 
jaunas vaikinas, kurs norėtų mo
kintis aptiekorystės.

Atsišaukit tuojaus.
K. ŠIDLAUSKAS 

(Aptiekorius), 
373 Broadway,. So. Boston, Mass.

Reikalinga merginų ir moterį 
prie dirbtuvės darbų: pakavimo, 
peržiūrėjimo prekių ir prie maši
nų. Prityrimas nėra reikalingas. 
Gera mokestis laike mokinimosi. 
Nuolatinis darbas. Prie A Street. 
Tarpe Broadway ir Summer St. 
tilto.

AMERICAN CAN CO. OF 
MASSACHUSETTS.

31 Binford St., South Boston.

JUCAITIS, kilęs iš Sintau
tų parapijos, apie 20 metų 
kaip Amerikoje, palikęs pačių 
ir dukterį Lietuvoje. Praneš
ti “Darb”. redakcijom

1 
i’•

Norinčios 
kreipkitės prie gerai žino
mo ir prityrusio dirbėjo.

Vėliavos, šarpos ir įvai
rūs ženkleliai tai mūsų spe- 
ciališkumas.

Mūsų dailė (artistiška
me) darbe.

Liudija tūkstančiai drau
giją

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant St.,

Lawrence, Mass.

JONAS GIEDRYS, kilęs iš 
Kybartų. Pirmiau gyveno 
Pittsburgho apielinkėse — 
Pranešti “Darb.” redakcijom

VYRAMS IR MOTERIMS.
v Geriausias LOTION van

duo vartot dėl veido. Išgy
do spuogus ir plėmus, pada
ro veidą skaistų ir evstą. 
Kas prisius $2.00, gaus visas 
informacijas kaip pačiam pa- 
dirbt šitas vanduo ir kaip jį 
vartot.

Wm. LEBEDNIKAS.
R. S. S. Rutland- Mass.

šiuo

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
414 Broadicay, So. Boston, Mass.
Gyvenimo vieta: 256 W. 8-rd St.

TeL S. B. 1196-W.

‘J 
i 
fi $

DIDELĖS PRAKALBOS!
----------- Rengia -----------

D. L. K. KĘSTUČIO DRAUGIJA

NEDĖLIOJ, GEGUŽIO-MAY 23 D., 1920
LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

Kampas E ir Silver Sts., So. Boston, Mass.
Prasidės 2-trų vai. po pietų.

Ant šių prakalbų bus labai garsūs kalbėtojai, 
kurie su prakalbomis atsižymi visur tarpe lietuvių. 
Todėl prašome visų gerbiamų lietuvių ir lietuvaičių 
koskaitlingiausia susirinkti ant mūsų- prakalbų, nes 
bus įdomu pasiklausyti. Ir laike šių prakalbų visi 
nauji nariai bus priimami tiktai už pusę įstojimo. 
Todėl nepraleiskite šios progos, nes po laikui gailė- 
sitės.

Širdingai prašo Komitetas.

Spring 9537.

K

JONAS PODOLSKUS, kilęs 
iš Virbalio miesto suvirs 20 
metų Amerikoje. Pranešti 
“Darbininko” redakcijom

Paieškojimas į Lietuvą.
Ieškau savo motinos MORTOS VAI

CEKAUSKIENĖS ir sesers Juzės, po 
vyru GRIGIENĖS. Kilę iš Kaušo rėd., 
Šiaulių apskr.. Jonapolės miesto. Ra
šiau kelis laiškkus, bet atsakymo ne
gavau.

Z. VAILONIENE.
(Va ičekauskiutė)

101 Liberty St, Ansosia, Conn.&

»

Paieškau savo 
vyro Jokūbo 
Baląiuno. Jis 
mane paliko 
/argingame pa
dėjime su ma
žais vaikais.Ap- 
leido saus. mėn. 
1919 m. Išvaiz
da : šviesuas 
veido, geltonais

DĖL GERESNIU 
PASEKMiy

Tarpe Amerikonų 
garsinkitės

I N Q U I R E R
Ofisas 4 Gatės St.

TeL S. B. 720
Tinkamiausis laikraštis 

So. Bostone

i!

kai. Ant sprando
Jokūbas Balčiūnas.

noms akims, a-
pie 5 pėdų auk
ščio. kalba lie
tuviškai, rusiš-
-§ppiei Ji m
plaukais, mėly-

tnri daug randą.

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

Kas pamatytų kur toksai randasi, 
meldžiu pranešti ant šio adreso:

MRS. V. BALČIŪNIENE,
3 Jay St., So. Boston, Mass.

ALENA JOVAIŠIUTE, po vyru Ra-
manauskeinė ieškau dėdės Liudviko Jo-
vaišio. Kilęs iš Vilniaus rėd., Alytaus 
apskr.. Alovės vals., Meškasalio kaim.
Apie 7 metai Amerike. Jei kas žinote

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

Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

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

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

A.

MES PERKRAUSTOME
Turime 4 didelius Auto-trokusTurime 4 didelius Auto-trokus 

dėl perkraustymo rakandų ir pia
nų nežurint kur: Bostone ar a- 
pelinkėje. Persamdome pasilinks
minimams ir piknikams. Prielan
kus patarnavimas.

FR. V. STARINSKAS,
291 Silver Street,

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605.

dėl perkraustymo rakandų ir pia
nų nežurint kur: Bostone ar a-
pelinkėje. Persamdome pasilinks
minimams ir piknikams. Prielan
kus patarnavimas.
FR. V. STARINSKAS,
291 Silver Street,

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605.

TEINGIAUSIA

Tel. S. B. 1771

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

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVI 
MAS NAMINIŲ RA

KANDU IR n.
Turiu išeiti iš vertelgystės 

(biznio) ir parduosiu viskų 
labai pigiai

Ateikite, kurie norite pigiai 
pirkti reikalingiausių daiktų 
pas:

M. OUM & CO.,
388 Broadway,

So. Boston, Mass.
Tel. Conn.

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

GEO. J. B ART Ašį U, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda Laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Išmainom ir siunčiam pinigus l visas dalis svieto pagal dienos kurso.
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitlnkam žmones ant gelžkello 

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 į musų viršmlnėtą Agentūrą su reikalais.

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

arba jis pats, malonėkite man praneš
ti šiuo adresu:

ALENA RAMANAUSKIENE,
361 East St., New Britain, Conn.

Paieškau vietos Į kleboniją už
gaspadinę. Turiu gerą praktiką
tame darbe. Reikalaujanti kreip
kitės šiuo adresu:

Petronėlė Brontsiutė,
175 Ames St.,

Montello, Mass.

IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

I

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

’ $ 
i!

PASPORTAI LIETUVON VELTUI!
r

laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

ii

Tei So Booton27O
DR. JOHN MacDONNELL, N. D.

Galima tusikalhsti ir lirtuvitikai 
Ofiso valandos:

Ryt tis iki 9 vai.
w Po piety 1 iki 8 

vakarais 6 iki 9
586 Broadway, So. Boeton.Dėl patarnavimo važiuojantiems Lietuvon mes sutvėrėm speciališkų depar

tamentų prie CENT. B. LIET. BANKO.
Visi važiuojanti Lietuvon kreipkitės į viršminėtų departamentų po žemiau pa
duotu antrašu.
Nemėtykit pinigų bereikalingai. Žmogus nevertas auksino kuris nemoka su- 
taupint. , z

-------------  A T Y D A I
. MŪSŲ AGENTAS APSAUGO NEW YORKE KIEKVIENĄ KELIAUJAN

TĮ NUO VISOKIŲ APGAVIKŲ. Manantieji važiuoti Lietuvon užsisakykite 
laivokartes išanksto pas mus.
Pranešam visiems mūsų klijentams kad lig šiol pinigų siuntimas Lietuvon bu
vo apsunkintas, todėl kad Lietuvoje nebuvo tam tikrų bankų katros užsiėmė 
tais dalykais . Dabartiniu laiku Lietuvos padėtis eina geryn, tad ir mes patar- 
nausim geriau. Mūsų moto buvo seniau ir dabar yra kad patarnavus Lietu
viams sąžiningai ir greitai.
PUSE MHJ0N0 Vokiškų markių pasisekė nupirkti pigiai todėl šiandien 
parduodame pigiau negu kas nors, nežiūrint kad markių kaina pakilo.
Su visais reikalais kreipkitės sekančiais antrašais:

mes

i!
U
i! 
i!
i’ 
i!
i! Tel. S. Boston 21014 ir 21013
1

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

i

IEŠKAU brolio Petro ir ap
skritai giminių. Kilęs iš Tau
ragės par., Sakalinų kaimo. 
Mano adresas: Chinese Har- 
bin, Via Pacific Post Restonde 
M. Eitis.

įEgzaminacija DYKAI
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite ai išegzaminuotu dykai ir pasakysiu kaip ai galiu 
jums padėti. Ai turiu suviri 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniikų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes ai ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Ai vartoju santlplikus elektrikoe ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniikų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zamlnuoju kraują, seiles ir vidurius. Ai 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 ete. Jei turi reu
matizmą, sdatieą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
ikansmus galvoje, inkstų arba pfisMI skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. AtUk tą darbą! Neatidėk!

Jeigu lklšiol niekas negelbėjo, ateik ai suteiksiu patarimus dy- 
Tamsta sutaupįsi laiką, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu 

negalUu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink ge
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervCta. Egzaminavimas dykai t

DAKTARAS MDRONEY
JL, (arti Boyteton 8L> * BOSTON, MASS. 
M. Iki 8 P. M. NedSlomls dm 10 A. iki 2 P. M.

Be!1 Pbone Dickinson 3995 M

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ, 

itmstasa sulaiks plauku «lln 
prašalina pleiskanas, niežiR 
■aivos, susins plaukus prMuc 
toa reikalinsa malsta. 
lermafusa padarys kad Just pi 

kai bus tankus švetaus ir skalsina. 
Oda Just ■aivoj* 

kanci išnyks aut 
neslinka daviausi

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. BroaJ SU PHadelpkia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nua 9 rito iki 8 po pieta
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M.

N.JsMsaA iki 4 veaUta.
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