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Jau galime šelpti Lietuvą maistu ir drabu
GALIME SIŲSTI PAŠALPĄ LIETUVAI.

Pildantysis Komitetas ią AVashingtono štai ką praneša:
“Mes gavome leidimą siąsti maistą Į Lietuvą ir ka

rinis pirklybos komitetas (war trade board) šiandie au- 
torizavb visus amerikonus liuosai pirkliauti ir susinešti 
su gyventojais, esančiais Latvijoj ir Lietuvoj. Smulkes
nis pranešimas apie padavadijimus seka.”

Tai visus džiuginanti žinia. Atsidaro keliai gabenti Lie
tuvai pašalpą maistu ir drabužiais.

stą Lietuvon. Maistas bus už
sakytas tiesiog iš sandėlią. Ne- 
kurie maisto produktai Lietu
vai gal bus užsakyti Argenti
noj, nes Argentinos kviečiai 
ir mėsa pasaulinėje rinkoje tu
ri žemiausias kainas. Todėl čia 
reikės gryną pinigą? ■■'BttsiiHE 
pašaukti kloti dideles aukas, 
kad galėtume kuodaugiausia 
maisto užsakyti Lietuvos išba- 
dėjusiems žmonėms.

Mes nujaučiame, kad Ame
rikos lietuviai linksmai kiš ran
kas į kišenius ir klos gausias 
aukas, kuomet tik bus paskelb
ta, kad užsakymai Lietuvai jau 
padaryti, kad galime šelpti Lie
tuvą maistu, drabužiais, vais
tais ir tt. Užliepsnos tuomet A- 
merikos lietuviuose neregėta 
meilė artimo ir Lietuvos.

Kol kas tai turėkime viltį, 
kad tas viskas netrukus bus 
padaryta ir turėsime - lai
mę atlikti Dievui patinkamą ir 
pavargėliams naudingą miela- 
širdystės darbą.

Velykas švęsdami sužadinki
me sąvyje prakilnią mielašir- 
dystės dorybę.

KAS TOLIAU DARYTI.
Parašą rinkimo darbas, ku

riu nemažai reikėjo dėti pas
tangą, pasibaigė. Turime da
bar liuosesnes rankas. Bet 
rankas sudėję negalime sėdėti. 
Tai ko dabar griebtis?

Raudonojo Kryžiaus darbas 
dabar turi būti priešakin stu
miamas. Po visas koolnijas tu
ri pridygti Raudonojo Kry
žiaus skyrią. Pirmas skyrią 
pasidarbavimas yra tai gamin
ti drabužią. Šiame darbe tu
ri stoti priekyje moterys. Te
gu jos mezga, neria, siuva ir 
krauja į skrynias drabužius, 
skiriamus Lietuvos pavargė
liams. Kol kas nėra reikalo 
drabužius krauti į sandėlius, y- 
pač jei sandėlius reikėtą sam
dyti. Tai būtą bereikalingi 
iškaščiai ir taip sukrauti dra- 
bužiai galėtą pradėti gesti. Gi 
šiaip namuose po biskį laikant 
tokio pavojaus nėra.

Štai jau atėjo praneši
mas, kad keliai į Lietuvą at
sidaro ir kad galime gabenti 
pagelbą Lietuvai. Turėdami 
prigaminę drabužią netruksime 
juos supakuoti ir priduoti į Uo
stus, kur bus garlaiviai paim
ti gabenti krovinį į Lietuvą. 
Ta diena ateis ir žiūrėkime vi
si, kad turėtume, kuomi lai
vus priliuoduoti.

Gatavą drabužią supirkti bū
tą perbrangu, bet moterys pri
valo pataikinti nusipirkti ma
teriją ir ką kuri geriausia iš
mano pagaminti, lai daro. Ne 
visos moterys įstengs pirktis 
audeklą ar kitokią dalyką. To
kioms Raudonojo Kryžiaus 
skyriai privalo reikalingos me
džiagos suteikti. Bet kiekvie
nos išteklius ir laikas yra ap
riboti. Po labai daug iš lie- 
tuvią moterą negalima tikėtis. 
Todėl kad gerai sušelpti Lie
tuvos pavargėlius, kad daug 
visokią drabužią prigaminti, 
tai reikia kad to darbo grieb
tųsi kuodidžiausias moterą 
skaičius. Siūti moka ne vien 
moterys. Yra daug vyrą siu
vėju. Tai ir jie privalo liuos- 
laikiuose prisidėti savo darbu.

Bet Lietuvai reikės ne vien 
drabūžią. Reikės ir maisto, 

naistu yra kita rodą. Mais- 
egalima ruošti kaip tai ga- 
dTabnžius. Šeimininkės ne

gali krauti maisto į savo šėpas 
ir laikyti jį iki bus galima pa- __________
kuoti ir siąsti į uostus, kur lai-Į sėjama, kad‘“streikininkai” 
vai bus pasamdyti gabenti mai-1 padarė jam galą.

su pirmuojuPRISIKĖLĖ.
Prisikėlė... Prisikėlė... tik

rai prisikėlė.
Prisikėlė iš mirties tamsy- 

bią galybės, prisikėlė iš ver
guvės nelaisvės, prisikėlė lais
va, jaunutė, garsios, garbin
gos praeities Lietuva, prisi
kėlė mūsą tėvynė.

Prisikėlė ta, kurią Rusai, 
Lenkai ir Vokiečiai buvo net 
nuo pasaulio žemlapio nutry
nę. Prisikėlė po kelią šimtą 
metą baisiausio išnauodjimo ir 
perkentėtą sopulią kankynės.

Žengia jaunutė, skaistį, gy
va smarki Lietuva. Pirm jos 
laisvės vežimo, kruvinos aud
ros kamoliuojas juodais praga
ro dūmą debesiais, žvairuoja 
spirgina, žaibą pašvaistoms 
kibirkščiuoja, varsto pasaulio 
visuomenes, tautas ir maišo 
griauja, ardo viską, viską, 
darydamos pasaulinės laisvės 
vežimui platą kelią. Augštas 
vietas bedugnėn verčia, žemas 
vietas į aukštį kelia ir viską, 

sijon. Amerika ketina duoti viską, kaip kaltūną į vieną 
Rusijai maisto kas mėnuo $50.- maišatienę velia... Baisi galy- 
000.000 vertės, jei ten kariniai bė tą audrą!., 
veikimai ir skerdynės bus per
traukos. Sulig Nanseno ap- 
rokavimą vien Petrograde žmo
nią miršta 200-000 kas mėnuo. 
O miršta jie iš bado. Veik vi
si vaikai iki 2 metą amžiaus iš
mirę.

GAUS MAISTO, JEI NUSTOS 
KARINIUS VEIKIMUS.

Garsusis Norvegijos keliau
ninkas Nansen yra prašomas 
būti viršininku talkininką mai
sto komisijos, siunčiamos Ru
sijon. .__________ ____ ,

vos respublika
Lietuvai prisiekusiu Lietuvos 
prezidentu lietuviu A. Smeto
na.

Gieda žmoneliai Aleliuja ir 
džiaugiasi ir kelia savo širdis 
prie dangaus Viešpaties, Kurs 
patsai mirties galybę patrė- 
męs prisikėlė iš numirusią. Ku
rio rankoje yra kiekvieno žmo
gaus ir kiekvienos tautos liki
mas, pradžia ir pabaiga.

Visuomet lietuviai buvo iš
tikimais Kristaus vaikeliais, o 
dabar tuo labiaus pasistengs 
savo darbais parodyti ką Lie
tuvio prakilni širdis jaučia, ko 
ji trokšta, kaip ir ką jinai my
li ir ko jinai nori.

Bet tą visą parodys ateitis, 
o mes būkime mandagūs ir da
lykams už akią nebėkime, te
gul jie patys savaimi išsivysto 
kaip pavasario laiku tarp ža
lią rūtą baltos lelijos skaistus 
žiedas.

O dabar linksminkimėsi visi 
podraugei vienas kitą sveikin
dami iš senovės lietuviu pri
prastu būdu sakydami:

“Sveiki sulaukę Šventą Ve
lyką Viešpaties Kristaus iš nu
mirusią prisikėlimo -
sveiki linksmai perleistumėme 
tas ir dar kelerią sulauktume.”

F. V.

Pranešimas Lietuvių visuomenei.
Balandžio 10 d. buvo Amerikos Lietuviij Tarybos suvažia

vimas New Yorke. Be kitą reikahj svarstyta Amerikos lie
tuvių Seimo šaukimo klausimas. Apsvarsčius šį klausimą vi
sapusiškai, vienbalsiai priimta sekanti rezoliucija:

Amerikos Lietuvių Taryba savo suvažiavime, 10 d. 
bal. 1919, Biltmore viešbutyje, New Yorke, plačiai svars
tė politiškojo seimo sušaukimo klausimą ir vienbalsiai 
pripažino didžiausi reikalą išmintingai pavartoti visas 
galimas doras ir naudingas priemones Lietuvos nepri- 
gulmybei išgauti.

KADANGI visai neseniai buvo antrasis politiškas A- 
merikos lietuviu seimas,

KADANGI tokis seimas yra galingiausias mums pri
einamas tautos valios išreiškimas.

KADANGI pertankiai jį vartojant neužtektinai di- 
- deliems tikslams jo vertė ir reikšmė gali sumažėti; kaip 

tat matoma iš nesenu prityrimą buvusią kitose tautose;
KADANGI viena kariaujančioji pusė gali arba pa

sisakyti mūsą neprigulmybės nepripažįstanti; arba dalį 
lietuviu apgyventos žemės priskirti prie svetimos viešpa
tijos;

KADANGI šitokiame pavojuje visugalingiausis tau
tos valios išreiškimui — seimas bus būtinai reikalingas;

KADANGI mes negalime eikvoti savo jėgą be laiko; 
TODĖL Amerikos Lietuvią Taryba sutaria:
1. Laikyti savo jėgas prirengtas galinčiam iškilti mi

nėtam pavojui,
2. Seimo šaukimą atidėti iki tam pavojui pasirodant, 

ir
3. Dabartinius tautos reikalus aprūpinti kitomis mū

sų galybėje esančiomis .priemonėmis.
A. L. TARYBOS RAŠTINĖ.

Arčiau taikos
/

PAKVIETĖ VOKIEČIU 
DELEGATUS.

Taikos konferencijoj priėjo 
prie galo tarybą ir sutiko visi 
pamatiniuose klausimuose. Tai 
vokiečiij delegatai tapo pa
kviesti į Versalius ant balan
džio 25 d. Vokiečiij delegaci
ja susidės iš kokią 200 asme
nų. Derybos su vokiečią de
legatais tęsis 10 ar 15 dieną.

Yra viltis, kad sutarimas į- 
vyks ir po taikos protokolu bus 
pasirašyta greit ir kad prez. 
Wilson prieš išvažiavimą iš 
Franeijos jau turės progą pa
sirašyti ir sugrįžti Amerikon 
su taika

Prez. Wilson dalyvaus prie 
atidarymo bendros konferenci
jos Versaliuose.

Taikos protokolas ir visos iš
lygos nebus skelbtos prieš pa
davimą vokiečią delegacijai.

Sulyg pranešimą tai Vokie
tija turės užmokėti 100 bilijo
ną auksinią markią. Viena 

landijoj bolševikišką revoliu-! penktadalę tos sumos Vokiėti- 
ciją. Buvo žadėta pagelba iš! ja turės užmokėti po dvieją me- 
Rusijos. Buvo pienuota maiš-1 tą po pasirašymo po taika. Dvi 
tai Norvegijoj ir Švedijoj.

Vengrijos užsienio reikalą 
ministeris Belą Kun Kareiviu 
ir Darbininką Tarybos suvažia
vime pasakė: “Mūsą obalsiu 
yra tėvynė ir tarptautinis pro
letariatas. Mes nepadėsime 
ginklo iki vidurinė klesa ir 
aristokratija nebus sutriuškin
ta.”

kai, kanklės ir iš visą nuvar
gusiu krutinią skrenda dan
gun balsas sutartinią—“Links
mą dieną apturėjom, kurios iš 
seno norėjom. Alleliuja!”

Sena toji bažnytinė giesmė, 
ją moka kiekvienas Lietuvos 
lietuvis iš atminties ir nekly- 
siu nei kiek, jeigu pasakysiu, 
kad nei vieną giesmę lietuviai 
negieda taip entuziastiškai 
kaip kad “Linksmą dieną.”

Po graudžią gavėnios laiką, 
tai pirmas išsiveržimas širdies 
linksmybės, doros širdies, ti
kinčios širdies, širdies mylin
čios Viešpatį ir atjaučianti 
gamtos grožybes.

Sakau, kad visuomet lietu
viai linksmai giedodavo “Lin
ksmą dieną,” bet šiais metais 
toji Velyką šventė yra už visas 
kitas linksmesnė, nes apart 
šventimo Viešpaties Prisikėli
mo Šventės, dar jungiasi ir 
Lietuvos Valstybės prisikėli
mo šventė. Ne tik prisikėli
mo, bet ir valdžios formos nu
sistatymo, nes tai yra pirmos 
Velykos, kurias apvaikščioja Berlino šiaurinėje dalyjė bu- 
jaunutė Lietuva su pilnai nu- vo didelės riaušės, 
sistačiusia savo nuofcavia Lie
tuvos v

Tvarką;

S?®

I

'Vengrijos raudonoji valdžia 
nugalabijo tris senosios val
džios ministerius.

penktadales turės išmokėti per 
30 metą. O kitas dvi penkta 
dalės turės užmokėti dar vė
liau; laika’ dar nenuskirtas, 
kada turės užmokėti.

Sulvg Amerikos valdžios ty
rinėjimą, tai Rusijos bolševi
ką armijoj tarnauja 30.600 chi- 
niečią, kurie seniau buvo at
gabenti dirbti Įvairius darbus.

Lavrence, Mass. North ka
nale rasta lavonas. Sulyg po
licijos ištyrimo tai buvo Jim 
Jakšta. (Matyt lietuvis). Jis 
streikui kilus pasiliko dirbti ir Tautone, Mass. ligoninėj nu

sižudė 19 metą amžiam’ mergi
na Nellie Barrows.

sugrąžino kareiviai. Keletas 
žmonią suž

Prez. Wilson ketina apleisti}
Parvžią gegužio 1 d. , i

kad

Taikos konferencija buvo 
kreipusis į Holandiją atsiąsti 
delegatą ir tartis apie užleidi
mą Belgijai nekurią Holandi- 
jos žemią. Holandija per dvi 
savaites netik atstovo! neatsiun
tė, bet nei atsakymo nedavė. 
Rubežius tarp Belgijos ir Ho- 
landijos buvo nustatytas 1839 
m. < \

Augščiau augštoj rytą pa
dangėj aušros šviesa nušvitę 
spalvuoti skaistūs debesėliai 
viens palei kitą plaukte plau
kia, slenka, garbanuodami vil- 
niuojas, mainos, keičias, sau
lės spinduliuose tirpte tirpsta, 
o ją viršus jau žėri tirpstan
čiu auksu, deimantais, nors 
apačioj krauju pasnuvę, nes 
varva, liejas gyvą žmonią 
kraujas, laisvą Lietuvos pilie- 
čią gyvas kraujas, liejasi iš tė
vynę mylinčią perskriostą kar
du krutinią ginančią nuą* už
puoliką savo bočią šventą Lie
tuvos šalelę. Sutraukė pančius, 
retežius, vergiją ir pasijuto 
vėl laisva taip, kaip senovė-: 
je^kad buvo. Mūsą tėvynė lais- i 
ves nešėja Lietuva.

Užplevėsavo laisvos Lietu
vos vėliavos, suskambo išim
tuose Lietuvos bažnyčią nuo 
karės užsilikę varpai, suūžė j 

i, trobos, būgnai, smui-‘

- •

Finlandijoj mieste Viborg 
suareštuota 8 suokalbininkai, o 
Helsingforse 1 revoliucijonie- 
riu vadas. Ją buvo sutarta 
pradžioj gegužio sukelti Fin-
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Lietuvos turtai.
darbininkas

Geležies pėdsakus užeinama 
{vidurinės Ventos pakraščiais,

. - —Mm

I

Kas tai yra pavadinęs Lie
tuvos šalį tikra Kalifornija. 
Ar tikrai Lietuva savo turtais 
gal prilygti garsiai Amerikos 
Kalifornijai, kol kas neapsi
imu čia spręsti, bet-gi esu ne
toli to, kad Lietuvą priskirti 
prie turtingesniųjų Europos 
šalių. ;

Tiesa, pirmu akies žvilgs
niu mūsų tėvynės prigimtųjų 
turtų kaip ir nesimato. Vie
na, mažai esame tirinėję savo 
šalies turtus, mažai apie juos 
svarstę, kad ir paleisdami jų 
nemaža per savo rankas, ant
ra, labai daug tų turtų tebe
glūdi mūsų krašte neapdirbto
je formoje, daugeliui nesu
prantamoje, daug jų gludi že
mėje ar jos paviršiuje nežino
mų, neištirtų, nenaudojamų 
kaip reikia. Tad žmonės ir 
mano, kad Lietuva tai tuščias 
kraštas, nedateklių ir vargo 
šalis, iš kurios reikia bėgti 
kitur!

Pačių lietuvių tarpe yra žmo
nių, kurie apie Lietuvos ge
rybes mažiau supranta negu 
Lietuvos paukščiai Ši tie j i Lie
tuvos niekuomet neatsižada 
ant visados- Linksmi Lietu
vos paukšteliai, išbėgę iš čia 
žiemai, pavasaryje vėl grįžta 
į “savąjį” kraštą, nes liuo- 
siems paukščiams niekur svie
te nėra taip gera kaip Lietuvos 
šalyje, gi kaikurie lietuviai 
amžiams ranka moja ant Lie
tuvos, nenumanydami kad kur 
kitur ištikro nieko nėra geres
nio!

Kad Lietuvos šalyje ne vi
siems gera buvo, tai ne pati 
šalis kalta. Kalti buvo tos ša
lies engėjai, kurie šimtme
čiais krašto turtus vien naiki
no ir pačius žmones vergovėje 
laikė.

Su turtais Lietuvoje esama 
kitaip, negu kas mano ar kam 
atrodo!

Lietuvos šalyje buvo ir tebė
ra tokhj prigimties turtų, ko
kių sunkiai berasi kituose kra
štuose.

Neminint apie turtingumą 
Lietuvos floros ir faunos, apie 
sveikatingumą jos klimato ir 
visokius gamtos gražumus, pa
sakyti reikia, kad Lietuva tai 
kraštas visokios žmogaus gero
vės, kad tai visokių turtų 
tikras aruodas.

Stambiausiu Lietuvos gam
tos turtu yra jos garsūs miš
kai. Prekyba miškais tai vie
na, stambesnių pamatinių šakų 
mūsų krašto pramonijos, ku
rios nepaprasto išsivystimo 
laukiama tuojaus po įsikūri
mui nepriklausomos mūsų tau
tos valstybės.

Į kitus kraštus savo upė
mis mes leisime ne vien gyvą 
mišką t. v. žaliąją, neapdirbtą 
medegą, bet iš nukirsto me
džio, iš žaliosios medegos sa
vo žemėje gaminsime pasau
liui visokių medžio išdirbinių, 
kuriuos iki šioliai pasauliui 
gamindavo, supirkdami mūsų 
miškus vokiečiai, anglai ir ki
ti, pakeikdami savo šalių gy
ventojams gerus uždarbius 
medžio dirbtuvėse, ir išversda
mi mūsų gimtais turtais mili
jonus savo pelno!

Mūsų miškai duos gerą pro
gą pačioje Lietuvoje kurti vi
sokias dirbtuves, vystyti sa
vo krašto pramoniją, patei
kiant savo gyventojams ant 
vietos tokius uždarbius, kurių 
iki šiai dienai eidavo ieškoti 
Amerikoje ir kituose sveti
muose kraštuose.

Lietuvos upės ir upeliai taip 
esą laimingai ir tiksliai išrai
žę visą mūsų šalį, anot pačių 
vokiečių šio karo metu tardi- 
mų, kad visos tos upės ne vien 
tinka gražiai gyventojų komu
nikacijai mažesniais ir dides
niais garlaiviais, bet dar su
daro nepaprastai patogią van
deninę pajėgą pigiu būdu ga
minti elektrą ir jaja aprūpin
ti visą Lietuvos šalį, naudo
jant elektros pajėgą ne vien 
apšvietimui, bet varimui po

vo Baltijos pakrantyje nuo t.
v. Kranto ties Karaliaučium
Mažojoje Lietuvoje iki Liepo- Gadunavos ir Telšių tarpe,

visą šalį gatvekarių, trau
kiniams, ir visokių šalies fab
rikų sukimui, kur elektra ža
da visai pavaduoti anglis.

Kalbant apie Lietuvos upes, 
reikia pridėti, kad jųjų visų 
vagos beveik be akmenų ir uo
lų, lengviai kasamos, gilina
mos, platinamos ir kaip rei
kia tvarkomos. Nesunku su
prasti kuo virs šiuo žvilgsniu 
Lietuvos šalis, kuomet lietu
vių kompanijos ims savo upė
mis naujus kelius įvesti, kad 
garlaiviais būtų galima susi
siekti su rytų ir vakarų pasau
lio kraštais.

Kad mes netoli esame tų į- 
stabių Lietuvoje dalykų, ne
reikia daug abejoti. Šio ka
ro metu tam tikra vokiečių 
mokslininkų komisija tardė 
Lietuvos upes. Apžiūrėjus 
Nemuną, Nerį, Dubysą, Ven
tą ir kitas, toji komisija, gė
rėdamasi tų upių vagomis, su
darė sumanymą pigiai tam 
tikrais perkasais sujungti Ne
muną su Dniepru, Dubysą su 
Venta, kad tuo būdu per Lie
tuvą įtaisyti net didesniems 
vandenynų garlaiviams kelią 
iš Baltijos jūrių į Juodąsias 
mares. Aišku, kaip imtų kil
ti ir žydėti Lietuvos žmonių 
gerovė, jei ^emunas virsti) 
tuo pasaulio keliu tąrp rytu 
ir vakarų, o Lietuva ti) šalių 
turgavietė. Mūsų tuomet kraš
tas, Lietuva tuo virstų, kuo 
Dardaneliai virto Konstantino
poliui ir tiems, kas jįjį valdo, 
kuo Gibraltaras — Anglijai, 
Panamos perkasas Amerikai, 
Suecas — visam pasauliui.

Minėdami Lietuvos upes tu
rime priminti ir Baltijos ma
res nuo Karaliaučiaus Mažoje 
Lietuvoje iki Liepojui ties 
Kuršo rubežium. Tuo marių 
plotu Lietuvos Valstybei lem
ta susisiekti su visu pasauliu. 
Čia atdaros durys į svieto van
deninus. Iki šiai dienai Bal
tijos marios Lietuvai, kaipo 
tokiai, buvo uždarytos. To
mis mariomis naudojosi Lietu
vos priešai ir Lietuvos nenau
dai. Išgaudami Lietuvai ne
priklausomybę, mes jai gau
name sykiu ir Baltijos marių 
tą pakraštį su visais uostais, 
kuriuos čia šiandien matome, 
ir kurie rytoj čia atsiras.

Marios su uostais kiekvienai 
liuosai šaliai tai gyvoji gerk
lė, kuriaja eina turtai visiems 
krašto gyventojams. Baltijos 
marių uostai Lietuvai duos 
tiek visokeriopos naudos, kiek 
jos duoda Amerikai — New 
Yorkas, Philadelphia, Bosto
nas ar kita kokia marių priep
lauka. Minimųjų marių kraš
tai tuomi dar visos Lietuvos 
gyventojams yra brangūs, kad 
tose mariose apščiai gaunama 
visokios žuvies, kaip va: men
kių, plekšnių, krepštuvių, sil
kių ir k. To dėkai šalyje at
pinga kiti valgomieji daiktai 
ir susidaro naujoji pramonės ir 
prekybos šaka žuvininkybė 
vadinama. Žuvininkybė atei
tyje Lietuvoje išsivystys ne 
vien Baltijos pamarėse, bet ir 
ant Lietuvos ežerų ir upių, ku
riose pilna visokios ir tai bran
gios žuvies. Jei po šiai va
landai žuvininkybė Lietuvoje 
nežydėjo, jei ji žmonėms ma
žai naudos tenešė, tai dėlto 
taip buvo, kad į jąją mažai 
kas tekreipdavo akies, ir vis
kas čia buvo vedama baisiau
sioje betvarkėje. Lietuvoje 
nuo krašto iki kraštui žydėjo 
ne žuvininkybė, bet žuvių sis- 
tematiškas naikinimas visuose 
ežeruose ir upėse.

Tikroji žuvininkybė pasiro
dys Lietuvoje artimoje ateity
je, pradėjus tvarkyties visai 
mūsų šaliai, ir ji visai Lietu
vai daug naudos lemia

Lietuvos vandenai dar tuo 
visai mūsų tautai yra brangūs 
ir naudingi, kad jiejie savo 
gyventojams ligas gydo ir svei
katą neša a

Gražių ir sveikų marių mau- 
dvnių mes turime visame sa-

jui su garsiaja Palanga vidury- '
jo. Turėdami tokią pamarių ir kitur dar Pakuršyje. 
juostą lietuviai nereikalauja 
sau sveikatos ieškoti svetur ir 
tenai svetimiemsiems savo pi
nigus leisti. Tą visą su savo 
dviguba nauda jie gal atlikti 
namie. Tik reikia, kad tos 
maudynės virstų lietuvių ne
priklausomos šalies maudynė
mis!. .

Maudynių gydymuisi yra ne 
vien Pabalti joje. Jų yra ir 
kitur Lietuvoje. Maudynių 
su sieros ir kitokių mineralų 
vandeniu yra Biržuose, palei 
Vvdžius, apie Panevėžį, Ta
būnuose, Pasvalyje, Malūnuo
se, Pompėnuose, Oknistoje, 
Bristonije, Jonavoj ir kitur.

Žemaičiuose Sėdų par. Paša- 
kamių dvare esama šaltinių su 
kokiu tai sveikatą nešančiu 
mineralų vandeniu. Deja, to
se vietose kalbamieji gyduolių 
šaltiniai nėra įrengti ir sutvar
kyti, kaip reikia. Su betvar
ke pas mus kol-kas tai gyva 
bėda!.. Jei tuos visus šalti
nius mes mokėtumėm ištirti, 
kaip reikia, juos sutvarkyti ir 
išgarsinti, kaip kad išgarsina 
svetimtaučiai savų šalių gydy- 
mos vietas, be abejo nema
žiau naudos iš jų patys pas sa
rę turėtumėm!

Geležies vandenio šaltinių 
maudynėms esą Trakų apylin
kėje ir palei Oknistą. Šidlavos 
par. Paluknės dvare esą šalti
nis, kuriuo vandeniu išgydo
ma skaudų reumatizmą. Pa
vienių žmonių patyrimai sa
ko, kad ypač gera yra sveika
tai maudyties Dubisoje ir Vir- 
vitoje.

Greta viršminėtų šaltinių 
Lietuvoje yra nemaža sūrių 
vandenų. Yra vietos sūru
mais vadinamos. Tie mūsų 
sūrumų šaltiniai parodo, kad 
artimoje ateityje ne vien tų 
sūrumų maudynių gydyties tu
rėsime greta jau esančių Drus
kininkų ir Birštonių, bet khd 
galėsime imti gaminti savo 
Lietuvoje tokį brangų kraštui 
turtą, kaip va druska, kurios 
tiek daug gabename Lietuvon 
iš kitur.

Kad Lietuvoje esama drus
kos, tai parodo tas dalykas, 
jog čia pasitaiko nemaža šalti- 
nii) su sūrum vandeniu. Se
nosios Žagarės par. Miknių so
džiuje 1834 m. viename kasa
mame šulinyje ištriško smar
kus šaltinis sūraus vandens, 
nuolat tenai gyvas- Babtų 
parap. ties Vilčitavos kaimu 
palei Panevėžėlį (kitų Antsri- 
niu vadinamu) verda šaltinis 
vardu sūrumai. Šaltinis žie
mą gyvas, jo vanduo žmo
nėms kartus ir sūrus, gi gyvu
liai labai jį mėgsta. Stulgių 
parap. Vaidatonių ganyklose 
Ančos paupėje taikos pėdsa- 
kiai suraus vandens.

Kaip plačiai Lietuvos paže
mėje eina druskos sluogsniai 
parodo jau nuo seniai visoje 
Lietuvoje ir kitur žinomieji sū
rumų šaltiniai, kaip va: Drus
kininkai, Birštonys, Prienai, 
Nemunaičiai, Dukštai, Ugėnai, 
Stakliškės, Ūpitos apylinkė ir 
kitur.

Lietuvos žemės tyrinėtojai 
greta druskos nurodo mūsų 
krašte esą ir geležies pėdsakų.

Mokslininkas Grunau savo 
raštuose mini apie geležies ka
simą senovėje Prūsuose arba 
Mažoje Lietuvoje. Kitas vėl 
— gr. Kyburg’s rašo apie ge
ležies dirbtuves Lietuvoje Di
džiojo Vytauto laikais. Iš to 
galima spėti, kad mūsų pra
bočiai savo reikalams turėję 
geležies kasamos čia pat kur 
Lietuvoje. Geologai pasiryžę 
yra tvirtinti, kad Lietuvoje 
geležies tikrai yra. Tą pat sa
ko ir vokiečių tyrinėtojai, ku
rie tą savo darbą atliko dar 
šiuo karės metu. Lietuvoje 
esą geležies daugiausia tru
pios, tinkamos vien visokiems 
liejimo išdirbiniams, gi visai 
mažai tėra t v. kaustomosios 
geležies. - Šios pastarosios rū
šies sluogsnius dar 1853 m. ge
ologas Komanrovas buvo užė
jęs Papilės laukuose Šiaulių a- 
pygardoje.

Bukontiškiuose Plilngės parap.

Apart geležies Lietuvos že
mėje yra visokių kitokių mi
neralų. Tiesa jiejie neriokso 
krūvomis, nesudaro kalnų ir 
uolų žemės paviršiuje, kaip 
kad atsitinka matyti kitose ša
lyse, bet tūno žemėje dideliais 
plotais kalkės, gipso, kreidos 
ir kitokių visokių sluogsniij. 
Geros rūšies kalkių mes turi
me Šiaulių apskrityje. Papi
lės laukuose, Klaišuose, Jud
rėnuose, Žagarėje, Ivoskiuo- 
se, Jurkiuosė, Kalvarijos pa
rapijoje, Minijos pakraščiais, 
Pasvalyje, Taliūnuose, Didžia- 
giryje, Aknistoje, Kėdainiuo
se, Gražiškiuose, Daunaruo- 
se, Liguduose, Žagiuose, Bir
žuose, Jegeliškyje, Augučiuo
se, Skabiškyje, Paupėnuose, 
Dimšuose, Briduose, Šapna- 
giuose, Zakrete ties Vijnium 
ir kitur.

Vietomis pasirodo pažemėje 
ruožais gražaus raudonojo 
smiltinio akmens Žemaičiuose 
Viržtotų ir Žvaginių laukuose, 
tarp Kulių to Andr ėja vos, Did
kiemyje ties Jūros upe, Papi
lėje ties Venta, Kėdainių apy
linkėje ties Neviežio upe t. v. 
Aroduose, Veviržėnų ir And- 
rijavos parapijose, Taliūnuo
se Raudondvaryje ties Muša, 
Pasvalio apylinkėje, Vilkų dir
vose ties Lavėna, Vilkijoje 
ties Nemunu, Prienuose, Birš
tone,, Kernave ir Oabiškvje 
ties Neriu.

Minėtojo raudonojo akmens 
uolos lengviai lupamos į dido
kus dailius plokščius gabalus.

Iš tokio akmens Salantų kle
bonijos sodne buvęs įtaisytas, 
o gal tebesąs po šiai dienai 
'gražus stalas.

Vieviržėnuose vietos žydai 
iš to akmens gabalų stato ant 
savo kapų dailius paminklus.

Iš Čabiškyje ties Neriu iš
kasamojo to akmens Vilniaus 
Katedroje padirbti gražūs 
gzimsai ir padabinimai, o Vil
niaus miesto tarybos rūmuose 
buvę įtaisyti leptai ir papuo- į 
šalų vainikėliai.

Apart minėto raudono smil-j 
tinio akmens Lietuvoje yraI 
gipso. Ypač jo daug Pane
vėžio apskrity j, Pumpėnų, Pa
svalio, Krinčino, Biržų ir Pa- 
biržio apylinkėse ir Sablauskių 
.kaime Akmenės parapijoje.

Po gipsui eina kreida. Jos 
užeinama Lietuvos pietuose, vi
durinio Nemuno apylinkėse, 
ties Ančos upe ir Gardino gub. 
Kreidos akmenėlių pasitaiko 
ir Žemaičiuose, bet jų čia ne
daug.

Prie tos rūšies mineralų rei
kia dar paminėti molį, kurio 
daug Lietuvoje pasitaiko ir tai 
geresnės rūšies. Lietuvos mo
lis savo sąstatą tinka ne vien 
paprastoms plytoms deginti, 
bet visokiems puodams lipdyti 
ir visokius gražiausiems rū
mams iš vidaus ir iš oro papuo
šalus dirbti. Pastarosios rū
šies dirbtuvių esu' matęs Šiau
liuose, Josvainiuose, Kuršėnuo
se ir kitur. Jei jos neišsivystė 
tai čia kaltas vien nemokėji
mas su tais dalykais versties 
kaip reikia-

Greta šitų dailesnei medegai 
mineralų, Lietuvos žemė tur 
dar labai daug visokio granito, 
iš kurio ruošiama medega vi
sokius namus statyti, miestų 

. gatves grįsti, upių krantus 
mūryti, plentus pilti, vieškelius 
taisyti ir tt.

To brangaus granito plotus 
sudaro Lietuvoje visokio žvirg
ždo žemė ir akmenimis užvers
ti laukai amžiais keikiamieji 
artojų ir akėto jų!

Tasai granitas vietomis išti
sais žvirgždo ruožais ir mažų 
akmenų kalneliais užima dide
lius plotus palei pelkes ir liek
nas, kaip va: Aukštelkiuose 
palei Šiaulius, Titavėnų dva
rą ir kitur. Gi vietomis jis 
sudaro ištisus akmenimis nu
klotus laukus tęsiančius para
pijų parapijomis per visą Lie
tuvą, 'kaip va: Granito lau
kai nuo Pakuršės tarp Laižu
vos Vadakšties ir Ašvos eina 
per Akmenę, Alksnius, Men- 
čius ir Kiršius, apima Kruopių

parapiją, siekia Šakinavos; — trumpai tas visas žinias, kurias 
Meškučių su Tamošiūnais ir yra padavęs anasai K A. K 
Garbiais; — Pakrojų su Dauk- savo rašte: “Rsecs o litewskich 
Šagale, Palečiais, Lidaugiais, slovmikach, i ogolny pogląd 
Telšanais, Možeikanais ir Ak» Jia kraja litewskie, ” ką patyrė 
menėle;—Klovainių su Leipuš- 
kiais ir Laičiais Rozalinos lin- 
kon, Pasventinio parapiją, Kor- 
sakiškį su Akmena, Subačių, 
Viržintus ir Tauraginų apylin
kę. Toliau eina Vilniaus apy
gardoje Šventėnų ir Vileikos 
apskričiais per Gudutiškį į 
Miknaičių apylinkes.

Tie patys granito plotai uži
ma dali Žeimenų prapijos su 
Račiais; Montvidžiais ir So
dintais; — Vėkšnių Tučius; — 
Telšių — Tremesėdus, Nerim- 
daičius, Virmėnus ir šaukštė- 
nus;—Triškių Šarkalnius, Le- 
lėnus ir Pabalėnus; — Raudėnų 
Repšius, Pamackius ir Juoza
pavą; — Kuršėnų Gaudučius, 
Vilkiškius, Akmenaičius, Viz- 
dergius, Jokšius, Papeiktos, 
Čuintos, Bataičius ir Ledarus; 
—Kurtavėnų—Gilvičius, Viek- 
vėdžius, Bulėnus, Sližius ir 
Kiaunarus; — Šiaulėnų — Ba
ronišką, Kleriškį, Andaietos ir 
Stelmakus; — Dotnuvos—Roš- 
čius ir Urniežius; Šidlavos — 
Zansigalą ir Akmenę; Leplau- 
kos—Vilkins; Žarėnų—Lauk- 
sodžius ir Klibtos; — Janapo- 
Įio Lideklius, Sėbus, Kuršius 
ir Kūlių-daubą; — Ravandenio 
Miksodžius ir Raudiškius; Li- 
davėnus, Šaudininkus su Svir- 
mais ir Žarėnų Sidorus.

Iš viršminėtos medegos yra 
pastatytą Lietuvoje nemažai 
puošnių bažnyčių ir šiaip jau 
namų. To granito' akmenimis 
išmūryta bažnyčios Laukuvoje, 
Skuode, Darbėnuose', Židiktoo- 
se, Žeimelėnuose, Šakinavoje, 
Dotnavoje, Subačiuje, Anyk
ščiuose, Vilkmergėje ir kitur.

Apart minėtų turtų Lietuvos 
žemė turi daug visokių torpų; 
šitoji medega labai tinka viso
kiam kurui, gerai užvaduoja 
malkas ir anglis, bile būtų iš
dirbama ir vartojama kaip rei
kia su išmanymu.

Su tais paprastais minera
lais Lietuvos turtus kelia dar 
išeilinieji brangumynai, gar
sūs plačiame pasaulyje. Tuos 
brangumynus sudaro gintaras 
ir visokie perlai, brangiausiems 
deimantams lygūs. Garsiuo
ju gintaru lietuviai mainikavo 
su kitomis tautomis iš Azijos 
dar žiloje praeityje. Apie tą 
gintarų prekybą Lietuvoje mi
nima 1800 metais prieš Kris
taus atėjimą. Iš Azijos pietų 
šalių buvo nustatyti tam tikri 
keliai mariomis, upėmis ir sau
suma keliauti į Lietuvą ginta
rų pirkti. Lietuvos gintaras 
puošė senovės imperatorių ka
rūnas ir dabino jų dukterų vai
nikus !

Su tuo gintaru lenktynių ei
na deimantai. Jie gaunami iš 
to raudonojo smiltinio akmens, 
apie kurį jau esame rašę. Rei
kia manyti, kad mūsų geolo
gai sugebės surasti tų lietuviš
kųjų brangumynų šaltinius, at
ras gintarą ir deimantus, kuo
met ims tyrinėti tuos žemės 
sluogsnius, kuriuose paprastai 
jieji randasi, o kurių yra nema
ža pas mus, ypač Mažoje Lie
tuvoje. Brangumynų perlais 
vadinamųjų kadaisiai pasitai
kydavo rasti taip-gi Mažoje 
Lietuvoje, Drujos upėje ir ki
tuose čia gretimuose upeliuose.

Dar verta priminti, kad Lie
tuvos žemėje yra magnito. Jo 
buveinė taip-gi nurodoma Ma
žoji Lietuva.

Trumpai kalbant turime pa
sakyti, kad Lietuvos kraštas 
tai turtų kraštasrTie visi mū
sų garotos turtai dar neliesti. 
Jie laukia tam tikrų specialistų 
mokslavyrių, kurie tuos tur
tus s'useks, ištirs ir parodys 
Lietuvos žmonėms kaip juos 
naudoti savo gerovei ir viso 
krašto naudai.

. A*pie Lietuvos turtus, tūnan
čius jos žemėje ir žemės pa
viršiuje seniau jau rašė vienas 
Lietuvos tyrinėtojas, pasislėpęs 
po raidėmis K. A. K.

Apie Lietuvos turtus ėmė 
kalbėti vokiečiai .šiuo karės 
metu. Jie esą patyrę, kad 
Lietuvoje yra geležtes, anglių 
ir kitokių mineralų.

Tie dalykai paragino manę 
pakartoti apie Lietuvą bent

vokiečių komisija ir ką aš pats 
šiek tiek iš kitur žinojau. Tos 
žinios gal ne vienam duos ge
resnį supratimą apie Lietuvos 
turtingumą ir tą šviesią ateitį, 
kuomet Lietuva, kaipo nepri
klausoma Valstybė, ims tuos 
savo gamtos turtus išdirbinėti 
ir su kitomis valstybėmis tais 
savo išdirbiniais mainikauti.

Nebus nuostabu, kad tuo
met Lietuva prilygs turtingai 
Kalifornijai ar'kitai kokiai lai
mės šaliai!

Kad Lietuva tikrai yra tur
tų šalis, numanu ir iš to, kad 
visi kaimynai Lietuvą nor ant 
žūt būt pasisavinti, ją savo 
krašto dalimi paversti ir iš'jos

turtų sau gėrybes krauti! To
kias pastangas nuolat darė ir 
tebedaro vokiečiai, rusai, len
kai. Visiems jiems rūpi Lie
tuvą laikyti savo globoje.

To viso akyvaizdoje visiems 
lietuviams iki vienam nuo ma
žiausio iki senajam privalo rū
pėti vienas dalykas, būtent tas, 
kad Lietuva taptų po šiam ka
rui nepriklausoma valstybė, 
kad toje žemėje lietuvių tauta 
viešpatautų ir kad tos žemės 
turtai visųpirma patiems lietu
viams gerovę ir laimę teiktų.

Tad vieni mūsų mokslavy- 
riai, mineralogai, geologai, 
chemikai, visokie inžinieriai ir 
specialistai teeina mūsų Tėvy
nės turtus tvarkyti, o visi ki
ti gyvi) savo krūtinių siena gin
kime tos Tėvynės nepriklauso
mybę.

BEDARBIAMS, MAŽAI DIR
BANTIEMS IR NEDAUG UŽ

DIRBANTIEMS SVAR
BUS PRANEŠIMAS.

Pranešame lietuviams kata
likams visų Suvienytų Valsti
jų darbininkams^kad Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos 64 kuopa 
Akron, O. sutvėrė informaci
jos biurą, per kurį didžiausios 
Akrono dirbtuvės tuojaus rei-

LIETUVOS žEMLAPIS.

Dykai
PIRK UŽ $1.00 KNYGŲ GAUSI ŽEMLAPĮ DYKAI.

Kun. J. D.

kalauja įvairių darbininkų prie 
gerų darbų ir aukštų apmokė
jimų. Nieko nelaukdami kreip
kitės : Lithuanian Building 
“Rūta” 130 Wooster Avė., 
Akron, Ohio Į B. Raštininkas 
K. štaupas.

Informacijos Biuro Valdyba.
P. S. Akrone turime savo pa

rapiją, kunigą ir kitas įvairias 
lietuvių-katalikų įstaigas.

EILES IR DAINOS. Paraše ir išleido Joana Tamošaus- 
kaitė (Lakštutė). Knygelė 64 pusi., ant gražios 
popieros. Kevanee, BĮ. Kaina...............................

KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DEMOKRATIZMAS. Para
šė kun. T. Žilinskas. Joje aiškiausia išdėstyta vi
sokių niekšų darbai ir taip-pat nušviečiama Kata
likų Bažnyčos tvarka. Gražiuose apdaruose kai
na ........................................................................................

.25

.50/

LIETUVIŲ DARBININKŲ KALENDORIUS 1919 m. Iš
leido LDS. Yra vienas iš geriausių patarėjų. Ja
me rasite aprašymų lietuvių organizacijų, viso
kių paveikslų, informacijų, eilių, dainų, pasakai
čių ir tt. Kiekvieno lietuvio grinčioje privalo ras- 
ties. 128 pusi. Kaina....................♦...........................

LIETUVIAI KATALIKAI IR KITOS SROVĖS. Parašė 
Uosis. Knygelėje išaiškinama kas tai yra mūsų 
srovės, kaip jos skirstosi ir kaip turėtų būti. 
Patartina visiems ją perskaityti. Pusi. 32. Kaina 

PRADINĖ ARITMETIKA arba laispniškas mokinimasis 
aritmetikos arba rokundų mažiems vaikeliams, 
pradedant nuo 1 iki 100. Sutaisė P. Mikolainis 
(su daugeliu paveikslėlių). Tilžėje, 1909, pusi. 
128, (Audimo apdaru)...................................................

PAŽINKIME SOCIJALIZMĄ- Tai naujoviškiausia “Dar
bininko” išleista knygelė, kuri tinka ir katali
kams ir socijalistams. Ikišiol dar niekas nebuvo 
išleidęs tokios knygelės apie socijalizmą kuri tik
tų ir katalikams ir socijalistams. Dailiai išleis
ta, ant brangios popieros ir kaštuoja tik...............

SODŽIONIŲ TEOLOGIJA. Parašė J. Gerutis. Gražiausia 
lietuviška kalba šioje knygoje išdėstytas visas Ka
talikų Teologijų^ mokslas. Pusi. 285, kaina ....$1.00 

VAIZDELIAI: 1) Progos belaukiant, 2) Indomi vieno lai
kraščio pradžia, 3) Iš daugelio vienas, 4) Raudo
nas kaklaryšis, 5) Gyvenimo pasaka, 6) Litera
tas. Parašė J. Kmitas. Puslapių 48. Kaina ....

KOMEDIJĖLĖS. Parašė Uršulė Gurkliutė. 36 pusi. Kny
gelėje yra Čigonės atsilankymas, Dvi Kūmutės, 
Dvi Sesutės it Girtuoklė su Blaivininku. Visi 
šie veikalėliai pilni gardaus juoko. Kiekvienas 
norįs lengvaus, smagaus pasiskaitymo, turi įgyti 
šią knygelę. Veikalėliai labai tinka lošimui. Kaina 

SVARBŪS KLAUSIMAI. Ar yra Dievas! Ar Kristus yra 
Dievas? Ar žmogus turi dūšią? Ar kilo žmogus 
iš beždžionės? Ar apsunkina žmogų Dievo įsaky
mai? Tą knygelę verta kiekvienam perskaityti. 
Parašė F. V. Pusi. 32. Kaina................................

MALDA KNYGĖ
PULKIM ANT KELTŲ. Viena iš geriausių ir naujausių 

maldaknygių su įvairiomis maldomis. Tinka jau
nuomenei ir seniems. Ant geros popieros atspau- 

* sta. Išleista šv. Kazimiero Draugijos Kaune. 
Perspauzdino “Darbininkas” 1918 m.

Kaina: 101A Kietais drobės apdarais, raudonais 
kraštais.................................................. $1.50

102A Liauniais(Flexible) Immitation dro
bės viršeliais, raudonais kraštais, 
apvaliais kampais........... . .................. $1.85

102B Toki pat auksuotais kraštais...........$2.00
x v 103A Liauniais (Flerible) skūros apda- 

/ rais, auksuotais kraštais, apvaliais
< kampais ............................................ $2.50

104B Toki pat juodos maroko skūros ap
darais .....................................................$3.50

Užsakymus siųsdami adresuokite:

.25

.10

.35

.10

.30

.10

.10



DAINIUS. Senelio Malda.

(VIENO AKTO VAIZDELIS)
TT?-:- \

Išvertė iš latviško BRONE TVAfiKIUTŽ. ~

(Prastas kambarys. Tėvai sėdi užsiėmę darbeliu; prastai apsi
vilkę. Sūnus apie 20 m kiek svariau apsirėdęs, sėdi prie stalo ir 
sklaisto baltus popierius. Susivyniojęs įsideda į kišenę. Žiūrėdamas 
į tėvus, nedrąsiai prakalbs. Viską daro išpalengva ir labai užsimąs
tę).
SŪNUS. Paukštelis, kaip tik paauga jam sparnai, jis pa- 

lieka savo ankštą lizdą. Na, aš jau užaugau; ir jau
čiuosi tvartas... Ir-gi savistoviai gyventi galiu.

MOTINA. Paukštelis, kad ir apleidžia savp ankštą lizdelį, 
kuris jam jau siauras, bet ilgai dar motina jį vadžioja. 
Nors vaikai ir tolimame krašte būtą, bet mūsą dva
sia amžinai juos seka. z. 4 '

TĖVAS. Daug mes apie tavo ateitį mąstėm, daug su motina 
kalliėjom. Kokiu darbu tu užsiimtumei? Ar liksi ant 

z ūkio artojui
SŪNUS. Myliu sunkią derlingą Lietuvos žemę, kaip ją aria 

su šviesiu arklu. Bet mano žvilgsnis viršum perslys- 
ta ir mintis aukštyn, aukštyn vis veržias.

MOTINA (į tėvą). ' Sunkiausis darbas tai artojaus, juk tą 
vieną sūną teturm, — leiskim jį į kokį amatą.

TĖVAS. Na, tai ar mokinsies kokio amato? Ar tai išdir- 
bvstėj drabužią, ar gal kitokio ?

SŪNUS. Nei nežinau: austi, siūti, bei lopyti. Jausčiaus lyg 
į kokį tinklą susipainiojęs.

TĖVAS. Tai gal koks odos amatas tau tiktą? būti kurpiu? 
SŪNUS. Dirbti kurpes, žemas, aukštas, visgi sunku šviesią

sias mintis įsiūti į tą nieko nejaučiančią odą.
TĖVAS. Na tai iš medžio ?'
SŪNUS. Išskuopti šaukštus, dirbti stalus, kėdės., namus. Tą 

prakilniu darbu aš vadinu. Bet ką duos jis mano šir
džiai?

TĖVAS. Tai gal mūrininkvstės mokintumeis?
SŪNUS. Lipdyti bliūdus, mūryti namus, pilis tiltus. Dar

bas yra milžino. Bet žinau, kad mūrininkas mūrijo 
ir tuos mūrus Siberijoje, kur šimtai mūsą brolių su
puvo už... '

TĖVAS. Jeigu tavo jausminga širdis ir meilė tautos negali 
pakęsti tu mūru bei amato mūrininkvstės, tai gal 
akmenis skaldytume!?

SŪNUS. Skaldant akmenis — tiesa, aidas sklinda po pla
čias erdvės. Bet tas darbas, yra dirbamas vien tik 
su rankomis. Juk aš turiu ne vien tik rankas.

TĖVAS. Na tai gal kalvystės mokihsies?
SŪNUS. Kalti geležį, kad baltos kibirkštys sproginėti}? Tas 

yra garbingas vyro amatas. Bet žinau, kad iš ge
ležies vra kalami retežiai.

MOTINA. Kiekvienas amatas garbę daro darbininkui. Ir jei
gu būsi dieną karštame darbe praleidęs, tai vakare 
turėsi saldą poilsį.

SŪNUS. Močiute! poilsis yra tik dėl seną žmonią. Jaunimas 
idealą suka prieš saulę, naktimis tėmi ja žvaigždžių ke
lius.

TĖVAS. Na tai lik jūreiviu. Išvysi svetimas žemes, įgysi 
turtus, turėsime ir mes. laimingą senatvės vakarą.

MOTINA. Tai tavo pasiūlijimas — kas valandą mirties lauk
ti.

SŪNUS. Nevisados mane mirtis baido. Juk ji'rit ta dulkė 
visur slapstosi. Prie turtą, tėveli, visai neturiu 
patraukimo.

TĖVAS. Turtas, sūnau, tas pats kas ir laimė. Turtas, krei- 
. vą nugarą ištiesia, turtas daro išmintingą galvą.

MOTINA. Jei esi turtingas, tai visą gerbiamas teises spren
di dėl kitu, o vargdienis, tyli savo kampelyje. Kuo
met mato save nuskriaustu, tai sunkiai atsidūsta.

SŪNUS. Kas man ta žemės garbė ir gerbimas, jei širdis ne- 
• pasiekia to, ko trokšta.

TĖVAS. Gal liksi kareiviu.

MOTINA. Ar aš sūną tam auginau, kad žemę krauju girdy
tą? Juk karė yra visąbaisiausis žvėris, kuris drasko 
širdį kiekvieno sūnaus motinai.

SŪNUS. Ne man kaip vergui kariauti, aklai klausyti karalių 
noro. Koks yra kareivio tikslas? Pačiam žūti, ar ki
tą žudyti?

TĖVAS. Tai aš daugiau nerandu, ką tu pasaulyje veiktumei? 
Turbūt kabinsi ant kaklo maišelį ir kaip elgeta per 
žmones vaikščiosi?

MOTINA. Nelaimės vardu nereikia šaukti, nes ji ir taip tan
kiai už durą stovi. Sūneli, jeigu tu rengies mus ap
leisti, tat pasakyk, su kokiu tikslu tu iškeliauji?

SŪNUS. Močiute, toki plati mūsą Lietuva, taip šviesi padan
gėje Paulė. Tie žali mūsą miškai, tos pievos numar
gintos gėlių žiedeliais, per jas išsivingiavęs Nemunas 
banguoja, tad ar galiu pasakyti tą kampelį, kuriame 
naktis praleisiu. Mano dvasia kaip Aro, širdis iš il
gesio veržias augštyn. Matote šią lazdą su savim 
imsiu, ji bus mano kelionės draugė. Ir ji tol nesu- 
rūdis, kol tik mano širdis bus gyva.

TĖVAS. Apdainuok savo senus tėvus, kaip jie vergauja tam
sioje bakūžėje. Dainuok plačiai visuomenei. O ji iš
girdus pasakys:— Kokia tai jausminga daina.

SŪNUS. Apdainuosiu aš ryto aušrą, kuri užkariauna tamsią 
naktį. Apdainuosiu sidabrinę rasą, kuri užkrinta po 
karštos dienos. Apdainuosiu mūsą Lietuvą, kuri var
gais yra prislėgta. Apdainuosią didvyriu kapus, iš 
kurią mes dvasią gaivinam. Apdainuosiu kaitriąją 
saulę, kuri ištirpdo ledą kalnus,..

MOTINA. Apdainuosi ir motinos širdį, kuri saulei artima 
gentis, ir tas ašaras, kurias ji rytais ir vakarais dėl 
tavęs išlies.

SŪNUS. Apdainuosiu sunkius skausmus, kurie visą širdis pri
pildo. Dainuosiu baltam džiaugsmui, kuris kaip pū
kas oru skraido; apdainuosiu blizgančią aukso galybę; 
apdainuosiu ir neturtą, nes jis dvasią man gaivina.

TĖVAS. Sūnau, miško žvėrys tave išgirs ir paukįHeliai tavo 
dainą klausysis, o žmonią tu busi neapkenčiamas, jei 

r be darbo vis klajosi. z
SŪNUS. Tėveli, juk mes visi esame ant šio pasaulio klajūnai 

— ka« gali pasakyti, kad aš esu namie?
MOTINA. Jaučiu sūneli, kaip teisybę kalbi ir mano širdis 

tą patį sako, bet tau saldaus gyvenimo vietoj, reiks 
gerti iš skausmą taurės^

SŪNUS. Močiute, skausmai, nepralenkia nei vieno, nes jie 
kiekvienam prie lopšio stovėjo. -- Jie išsiveržia į pilį, 
kaip ir į bakūžę, ir stovės prie kapo kapinėse— .

MOTINA. Tad, ant atminties nuo motinos, imk šią margai nu
pintą juostą, nes tau su ja pasaulyje gal labai tankiai 

, prisieis juostis.
TĖVAS. Ir jeigu kartais tavo dainos atskambėtą lik mūsą ba

kūžės, tai jei nebūsime dar žalia velėna apkloti, tai 
džiaugsmo ašaromis apsiverksime. - ,

SŪNUS. Tai mes esam vienos minties. Sudiev tėveli, ir mie
la močiute, mūsą persiskyrimas, lai būna didesnis su
sidraugavimas. Atsisveikinant liekam artimi.

3-15-19. Leviston, Me. ,

KUN. V. VILKUTAITIS.
Gimė vasario 13 d. 1884 metais Slavastoje, Suvaiką 

gub. Tėveliai atsivežė jį Amerikon 2 metą amžiaus. Pir
miausia Vilkutaičiai apsigyveno Čleveland, Ohio. Tuomet 
čia tegyveno 1 lietuviška šeimyna.

1 Dėl tūlą nepatogumu Vilkutaičiai išsikėlė į Mahanoy 
City, Pa. Čia porą metu kun. V. V. mokinosi viešoje mo
kykloje. Mt. Carmell’e, Pa. viešą mokyklą užbaigė. Su
grįžęs į Clevelandą ir Šv. Juozapo mokykloje baigęs 4 kle- 
sas, įstojo Šv. Juozapo Kolegijom Teutopolis. HL 1903 
metais įstojo į Šv. Marijos Seminariją. Į kunigus buvo į- 
šventintas gruodžio mėnesį 1909 m. Šv. Jurgio bažnyčioje, 
Čleveland, Ohio.

Šv. Jurgio vokiečią parapijoje Youngstown, Oho bu
vo vikaru 7 metus. Iš ten iškeltas už kleboną į Rittman, 
O., buvo 2 metu.

Kovo 2 d. 1919 m. užėmė vietą klebono Šv. Jurgio 
lietuvią parapijoj Clevelande, Ohio.

Clevelandiečiai susilaukę darbštaus klebono paten
kinti. Kun. V. Vilkutaitis negalėjo pirmiaus prieiti prie 
lietuvią veikimo, darbavosi kitataučių tarpe. Naujas Cle- 
velando lietuvią klebonas puikiai išsilavinęs muzikoje ir 
kur buvo visur vedė bažnytinius chorus. Tuo užsiima ir 
Clevelande.

Žodžiu sakant, kun. V. Vilkutaitis yra pasiryžęs dar
buotis kuouoliausia lietuvią tarpe ir gražiai tvarko para
pijos reikalus.

Jau senai Clevelandiečiams reikėjo tokio kataliką vado
vo. Dabar visas veikimas pakils ant augščiausio laips
nio.

- Lai gyvuoja ilgiausius metus kun-. V. Vilkutaitis tarpe 
clevelandiečią.

Vytis.

Vėliavos ir karūnos Draugiją; vėliavos tautiškos; į- 
vairfis ženklai: kokardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairią organizaciją ir susivienijimą. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsą išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvią Amerikoje, užtat mūsą ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugiją.

Naujos organizacijos reikalaukite probą, senos' gi 
prisiąskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,

16 Pleasant Str., Lawrence. Mass.

5.000 Lietuvos žemlapių 
DYKAI. .

Lietuvos
' žemlapis

„r.'1

/

Lietuvoj gimęs, Lietuvoj augęs, 
Lietuvą mylėjau.
Gyvent ir mirti brangioj tėvynėj 

. Maniau ir žadėjau.
» Bet vargas, bėdos mane suspaudė, 

Permaina įvyko.
Ir sumanytos mano svajonės
It dūmas išnyko.

Nes valdiškasis žiaurus spaudimas 
Tejp jau įkirėjo.
Nuo užgimimo skaudus likimas 
Pabosti pradėjo.

Traukiau į svietą, sudiev pasakęs, 
Mylimai šalelei, 
Idant uždirbti keletą grasią 
Sau juodai dienelei.

Ir taip bedirbdams, taupiai gyvendams, 
Šiek tiek susidėjau.
Plaukai pabalę, pradėjo krikti 
Visai susenėjau.

Spėka mažėja, kasdien silpnesniai 
Pradedu aš jausti.
Ir kur-gi šiandien man baltą galvą 
Poilsiu priglausti.

Tėvynė mano dar tebkariauja, 
Dar kraujas teb’plusta, 
O mano spėka visai sumenkus 
Ilgėsiu vien džiūsta.

Ak, Jėzau Kristau, Kursai iš grabo 
Šiandie prisikėlei,
Kurs vienu žodžiu sunkiausią uolą 
Nuo savęs nukėlei.

Ištark tik žodį, pakils tėvynė
Nuo sėdo paminta;
Taps išdaviki}, visi} judošių 
Galybė sutrinta.

Švenčiausio kraujo nors vienas lašas 
Tegul ten nukrinta,
O bus tėvynė tikusi atpirkta x- 
Laiminga ir šventa.

Daleisk man, Jėzau, tėvynę brangią 
Dar kartą regėti,
Idant galėčiau Simono žodžiais

‘ Linksmai prakalbėti.
Dabar galėsiu ramiai numirti,
Nes akys jau mano
Regėjo laisvę visą tautiečią 
Ir tėvynę savo.

Kiekvienas lietuvis privalo 
turėti savo namuose lietuvišką 
žemlapį su naujausiais rube- 
žiais.

Lietuvoje kova su bolševi
kais. Lietuviai kasdiena pliek
dami bolševikus atsiima mies
tus, miestelius, o Tamista ne
turėdamas po ranka žemlapio 
kartais nei nežinai kur toki vie
ta randasi.

Mes apdovanosime LIETU
VOS ŽEMLAPIŲ kiekvieną, 
kuris tik pirks nemažiaus, 
kaip už 1 dolerį knygomis, ra
šomais daiktais ir tt.

No. 1.

Geriausias pirkinis užsira
šyti “Darbininką,” kurį skai
tydamas rasi naujausias žinias 
apie Lietuvą ir iš viso pasau
lio. Metams $3.00. Pusei me
tų $1.50. Žemlapis dykai.

No. 2.

Jeigu nereikia nieko pirkti 
ir jau turi užsirašęs “Darbi
ninką,” prikalbink kitą užsira
šyti. Lietuvos žemlapį gausi 
pats ir tas kuris užsirašys.

No. 3.
✓

Pirk geriausią, naujausią 
maldaknygę “Pulkim ant ke
lių.”
Kietais drobės apdarais $1.50 
Minkštais drobės apdarais 1.85 
Minkštais auksuotais kraš

tais .....................................$2.00
Skūros minkštais apdarais
"auksuotais kraštais... .$2.50 

Morocco skūros apd. auk
suotais kraštais ............$3.50

r

U. Gudienė.

Dialogas.
MARYTĖ ir DAMUTE.

MARYTĖ (viena vartydama laikraštį). Mickus man davė 
kas-žin kokį čia suplėkusį laikraštį ir liepė visą iš
skaityti. Kaip-gi jo vardas: “Ke-lei-vis.” (Nusijuo
kia ir meta). Nereiks man skaityti. Žinau ir taip kas 
jame yra.: šmeižtai, melai, laisva meilė ir kiti tam pa
našūs plepalai. (Pažvelgia per langą). Ateina Ramu
tė Pateckių su knyga rankoj. Turbūt atneša man. Aš 
jos prašiau.

DAMUTE (greitai įeidama). Gerą dieną Maryte. Skubinau 
greitai bėgti. Maniau, kad nebeužspėsiu jūs na
mie. •"

MARYTĖ. Ačiū už gerą dieną. Kur aš dingsiu, neturiu kur 
eiti, Damute.'

DAMUTE. Nagi pas Kazį Mickų ?
MARYTĖ. Jau pykstamės.
DAMUTE.' Kodėl?
MARYTĖ (rodydama į knygą). Dėl tavo tos knygos. Kaip 

tu ją vadini? /
DAMUTE. “Vytis.” Na ir ką sakyk greit.
MARYTĖ. Aš jam pasakiau, kad myliu šiuos laikraščius skai

tyti, kaip tai: “Vytis,” “Darbininkas.” Tai ant ma
nęs supyko už tai.

DAMUTE. Na ir buvo už ką čia jam pykti. Tai kokius jis 
nori, kad skaitytum.

MARYTE (parodo “Keleivį”). Štai šitą šlamštą. Jis man, 
ištolo dvokia plėkais.

DANUTĖ (nustebus). Tai jis tokius laikraščius skaito. Nie
kados nebūčiau tikėjus.

MARYTĖ. Užtai-gi ir aš pakol persitikrinau kas jis per vie
nas, daug laiko truko.

DANUTĖ. Kodėl tamsta jo neperspėji?
MARYTE. Tuščia jo. Lai eina pas tokias, su kurią mintimis 

tiks. Aš jo daugiau nenoriu nei matyti nei tokią jo 
laikraščių.

DAMUTE. Gerai sakai Maryte. Geriaus su tokiais draugais 
nedraugauti, jeigu mintys skiriasi.

MARYTĖ (juokdamosi). Damutė, aš jam šiandie taip pasa
kiau, kad mudviejų mintys nesutinka, tai trūksta 
draugiški ryšiai ir kad daugiau nuo šios dienos nebe
lankytą manęs.

DAMUTE (juokdamosi). Gera pamoka bus tokiems, kurie 
stengiasi apgaudinėti kitus.

MARYTE. Damutė, ką tu padarytum, jeigu Antaną Švilpą 
patėmytum tokį laikraštį skaitant.

DAMUTE. Tas pats būtą, kaip Kaziui Mickui, kad atsitiko. 
Jis be manęs, aš be jo pasiliktume. Na bus gana tą 
juoką, eikim, Maryte, ant lietuvišką žaislą.

MARYTE. Kas juos surengė?
DAMUTE. Lietuvos Vyčių kp. ir LDS. kp. ‘Ten susirenka daug 
' jaunimo gražiai pažaisti.

MARYTE (rengiasi). Gerai Damute, einam, aš labai myliu 
lietuviškus žaislus ir kaip tik sulauksiu susirinkimo, 
pasižadu nueiti prisirašyti prie šią dvieją organizaci
ją — L. Vyčių ir Liet. Darb. Sąjungos.

DAMUTE (spausdama ranką). Ačiū Maryte, kad žadi būti 
šių dvieją organizacijų narė. O dabar eikime, ten lau
kia įsu manęs. Aš esu išskirta šio vakaro žaislų ve
dėja. Supažiudvsiu jus su visais veikėjais.

(Abi išeina). z

No. 4.

Pradžia ir Išsiplėtojimas
Katalikų Tikėjimo1 ... .$1.00

Ęabiolė................................. $1.00
.25
.10
.30

Eilės ir Dainos ...............
Pažinkime socializmą.... 
Vaizdeliai ...........................
“Žydą Karalius,” teatra

liškas veikalas.........
Sodžionių Teologija .. 
Pažinkime Socijalizmą 
Svarbūs klausimai....
Apie Religijos Pradžią... .10c. 
Eilės ir Dainos...................25c.
Aritmetika............................30c.

. .30 

.$1.00 

. .10c- 

..10c.

No. 5.
Užsirašyk “Darbininką” ant 

visą metą........................$3.00
Bostone ir apielinkėje... .$4.00 
Užsienyje............................$4-25

Gausi žemlapį jeigu užrašy
si “Darbininkąkitam ir prisią- 
si mokestį $3 00. Taip-gi gaus 
ir tas kilis užsirašys.

ĮSIGYK LIETUVOS ŽEMLA- 
PĮ UŽ DYKĄ.

Užsakymą gauname labai 
daug ir galimas daiktas, kad 
žemlapią gali pritrūkti. Pasi
skubink! .........................................

L. D. S. NAUJOSIOS ANGLI
JOS APSKRIČIO VALDY

BOS ADRESAI.
PIRM. — V. J. Kudirka,

37 Franklin St, Norwood, Mass. 
VICE-PIRM. — V. Varžinskaitė,

28 Story St., So. Boston, Mass. 
RAŠT. — A. J. Navickas,

58 Heaton Avė., Norrrood, Mass. 
KASIERIUS — M. AbraČinskas,

187 Ames St, Montello, Mass. 
KASOŠ GLOBĖJAI — Ona Ne- 

vulratė, 22 Chapell st, Nor- 
wood, Mąss. ir E. RoženiukĄ 
148 Ames St, Montello, Mass.



DARBININKAS
r

Kas girdėti lietuvių kolonijose.
PROVIDENęE, R. L

kilmės politikierių labai prie
lankiai pasirašo už Lietuvos ne- 
prigulmybę.

Reporteris.

1«nn
“DARBININKAS”

(The Worker)
The Lithuanian tri-weekly pa- 

per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso
ciation of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
Tearly.....................................$3.00
Boston and suburbs ............... 4.00
6 months .................................. 1.50
Foreign countries yearly ... .4.25

SEIMO NEREIKIA IR JO
PAKOL KAS NEBUS.

kiečiu. Be kitu ko štai kas 
rašoma:
“Kada naujai paskirtam Vil

niaus vyskupui kun. d-rui Ma
tulevičiui teko pirmą, syk kal
bėtis su Vilniaus kapitulos at
stovais lenkais, jie aiškiai pa
sakė, kad girdi mes Lietuvos 
Tarybos visai nepripažįstame 
ir su ja jokių reikalų turėti ne
norime, ant ko gavo nuo Vys
kupo atsakymų: “Aš gi iš sa
vo pusės negaliu Tarybos ne
pripažinti, nes jų pripažįsta Šv. 
Tėvas, paskyrusis mane čionai 
sulyg prašymo Tarybos Pre
zidento.”

Prie to nereikia paaiškini
mų.

Pereitame numeryje trum
pai pranešėme, jog Amerikos 
Lietuvai Taryba savo suvažia
vime New Yorke nutarė, kad 
dabar nėra užtektinai svar
baus reikalo, kad šaukti Vi
suotiną Amerikos Lietuvių Sei
mų.

Prie tokio Seimo šaukimo 
galėtų paskatinti koks nors ne
tikėtas Lietuvos reikalų pa
kreipimas taikos konferenci
joj. Pakol kas dar nepaleista 
iš konferencijos žinių, kaip ten 
manoma daryti su Lietuva. Jei 
neduok, Dieve, iš Paryžiaus 
ateiti} skaudi žinia, kad Lie
tuvai nežadama visiškos ne
prigulmybės, arba kad Vil
nius nuo Lietuvos atkertamas, 
tai tuomet bus laikas pakelti 
balsą ir šaukti seimų, kad tų 
padaryti. Ir seimų tuomet 
šaukti, jei patartų tų daryti 
Lietuvos valstybės atstovai 
Paryžiuje.

Seimas yra persvarbus da
lykas, perrimtas žingsnis, per- 
brangiai lėšuojųs darbas, kad 
dėl keletos karštagalvių agita
cijos jį šaukti.

Liberalai stovi už greitų 
seimo šaukimų ir už tai veda 
smarkią agitaciją. Jie tų da
ro dėl savo srovinio išrokavi- 
mo. Gausios aukos Tautos 
Fondui erzino juos. Pradėjo 
begėdiškų atakų ant katalikų 
veikėjų, prikaišiodami pro- 
lenkiškumų, veikimą, kad tik 
Lietuva netaptų laisva ir tt. 
Tuo visu nelabu darbu ne ką 
tepešė. Katalikų visuomenės 
nesudrumstė. Tai po to jie grie
bėsi seimo, pradėjo agitacijų 
draugijose, laikraščiuose, šiaip 
susirinkimuose ir tt. Kadangi 
katalikų vadai į seimų žiūri, 
kaipo į rimtų ir svarbų darbų, 
o ne kaipo į kokį “show” ir 
be tikro reikalo paljol kas ne
pritaria seimo šaukimui, tai li
beralų neatiaidi agitacija po 
biskį drumsčia nesusipratusių 
katalikų visuomenę. Nieko 
daugiau ta jų agitacija nei ne
įstengs padaryti. Kitus nie
kindami liberalai neingys sau 
didesnio pritarimo, nesuma- 
žys katalikų veikėjų ir įstaigų 
prestižo.

Liberalai po biskį gąsdino 
katalikų visuomenę išverstais 
kailiniais, būk jie vieni šauk
sią seimų ir nepritariantieji 
liksią užpečkvje. Mes, vie
nok, spėjame, kad liberalai nė
ra dar ant tiek kvaili, kad iš
drįsti} vieni šaukti seimų. Spė
jame, kad jie pramato, kad 
tuomi žygiu ne seimo neprita
riančius paliktų užpečkyje, bet 
patys seimininkai pasijustų, 
kad užpečkyje atsidūrė.

VELYKINĖ DOVANA 
STREIKININKAMS.

Kaikurių Lawrence’o strei
kuojančių audėjų išteklius jau 
visai išsibaigė. Tokių Vely
kos bus nelinksmios. Kad nors 
kaikuriems Velykas pasmagin
ti, tai iš LDS. Streikininkų 
Fondo bus pasiųsta per vietinę 
LDS. kuopų aukos, kurios pas
kutinėmis dienomis įplaukė- 
Jei kokioj kolonijoj yra aukų 
surinkta ir neatsiųsta, tai tuoj 
atsiųskite į LDS. Streikininkų 
Fondų, o Didžiojoj Subatoj 
arba pirmiau tos aukos bus da- 
duotos.

Italijoj labai pritrūko ang
lių. Anglių trokšta dirbtuvėms 
ir traukiniams. Dėl to dirbtu
vės turės užsidaryti. Trauki
niai nesant anglių negalės nuo 
uostų vežti maisto į miestus 
Tai-gi Italijai gręsia nedarbas 
ir badas, o su tuo ir bolševiz 
mas. Italijos valdžia smar
kiai veikia, kad gauti anglių 
Amerike.

Talkininkų kariuomenė, ku
ri yra užėmus tūlas Vokietijos 
teritorijas, yra Vokietijos už
laikoma. Tas Vokietijos val
džiai atseina 109.000.000 mar
kių mėnesyje.

Ispanijoj išrinkti nauji mi
nisteriai. Premieru yra Mau
ra.

Dancige buvo kilęs streikas. 
Dabar pasibaigė ir prasidėjo 
darbai visose pramonėse.

Bavarijoj tebeina varžytinės 
tarp bolševikų ir tvarkos šali
ninkų. Sostinėje Mueniche ei
na kruvini mūšiai.

Netoli nuo Verduno Franci
joj įsteigta amerikonų kapiny
nas. Ten bus palaidota 25.- 
000 amerikonų, žuvusių karės 
laukuose. Ant to kapinyno 
dabar dirba 40.000 negrų.

Pirmas lenkų būrys su vy
riausiuoju vadu gen. Halleriu 
jau apleido Franci jų ir geležin
keliais per Vokietijų važiuoja 
Varšavon.

Prez. Wilsono laivas George 
IVashington atplauks Franci
jos uostan Brest apie balandžio 
19.

POPIEŽIUS LIETUVOS 
PRIETELIUS.

Visai dar nesenai liberalai 
katalikų veikėjams, ypač ku
nigams, prikaišiojo pro-len- 
kiškumą. Ne kartų begėdiš
kai dergė Šventąjį Tėvų, būk 
jo noru esu Lietuvų jungti su 
Lenkija, būk prieš popiežiaus 
norų lietuviai kunigai nusi
lenkdami stoją už unijų su Len
kija. Tai 
biauriniu 1 
nu iio 
menėn. Galų gale < 
tiek paa 
pamato

buvo vienas iš

Pasekmingos prakalbos.
Subatoj, 12 d. balandžio š. 

m. buvo čionai prakalbos, ku
rias surengė Tautos Fondo 136 
sk., kad žmonėms plačiau pra
nešus apie parašų rinkimų. 
Žmonių buvo gražus būrelis, 
bet sulyg skaičiaus čionykščių 
lietuvių, tai neperdaugiausia- 
Gal tame priežastis, kad su
batoj. Užkviesti buvo du kal
bėtojai: p. Antanas F. Knei
žis iš So. Bostono ir ameriko
nas, miesto councilmonas P. 
W. Geery. Pastarasai kalbėjo 
angliškai. Savo kalboj ragi
no lietuvius vienytis ir rašytis 
po peticija ir pasakė, kad ir 
Rhode Island valstijoj yra virš 
5.000 lietuvių, bet jie visi mie
ga, už tai ir nieko neturi, net 
sau labai reikalingų įstaigų, 
kaip tai bažnyčios, svetainės ir 
tt. Antanas F. Kneižis nu- 
džiugįno Providence’o lietu
vius su savo aiškia ir rimta 
kalba. Tikras Lietuvos žiede
lis. Aš manau ilgai Provi- 
dence’o lietuviai atmins šias 
prakalbas, nes jau dabar girdis 
labai daug, kad vėl rengtume 
tokias prąkalbas ir gal būt, 
kad rengsime. Turiu primint 
kad net socijalistai rankomis 
plojo ir aukas davė, užtat išta
riam visiems aukavusiems šir
dingų ačiū.
Juozas Kasparavičius... .10-00 
Aleks. Kačiavičius......... $5.00

Po $1.00: Jonas Genis, Jur
gis Bolis, Aleks. Vaitkūnas, 
Petr. Ramanauskas, Ant. Mar
tinionis, Ad. Rakauskas, Ant. 
Ramaška, K. šimulionis, A. 
Dusevičiutė, Z- Marcinkiutė, 
Dzekiavičius, M. Čurila ali 
J. Kašėčiutė, Juozas Žiedelis.

A. Dzekevičius ir M. Čurila 
po 50c.

Smulkių aukų $5.41.
Viso $33 41.
Tautos Fondo 136 sk. rašt.

Vincas J. Bonkauskas.

ninkui ir pagelbininkui. Šį 
kartą įžanga labai apkarpyta, 
nes tik 25c. porai. Tokiu bū
du kožno privalumas atsilan
kyti.

Vargšas.

CLEVELAND, OHIO-
Vyčiai progresuoja.

Pereitų žiemų L. Vyčių 25 
kp. buvo surengusi keletu va
karų ir puikų koncertą, kurie 
davė pusėtiną kuopai pelną. 
Ačiū tiems lietuviams, kurie 
Vyčius rėmė.

Dauginanties prie Vyčių jau
nimui, atsiranda daugiaus ir 
darbo; kad tinkamai jį atlikti, 
reikia turėti kantrybę, kad sa
vo užmanymą atsiekus.

L. Vyčių laikytam 2 d. bal. 
susirinkime plačiai apkalbėta 
ir nutarta, kad Vyčiai kaipo 
organizuota jaunimo tvirtovė 
kaskart kiltų augštyn. Vyčių 
choras tvirčiau? imsis prie dai
nų. 7

P-as Greičius kaip ir kitados 
stengiasi Chorui pagaminti 
puikių dainų. Pranešė, kad tu
rįs daug medegos. Pageida
vo daugiaus dainorių pri- 
traukt. Prieg tam pasiūlijo 
Vyčiams paimti operą “Girių 
Karalius,” ką tik p. Petrausko 
išleistą. Vienbalsiai priimta; 
bus sulošta ateinantį rudenį.

P-as Greičius pasižadėjo dė
ti visas pastangas tinkamai o- 
pcrą perstatyti. Vėl turės 
progą visuomenės pamatyti 
naujanybę.

Patartina jaunimui kaip ga
lint rašytis prie Vyčių 25 kp. 
išbandyti savo pajėgas.

Matas.

HARTFORD, CONN.
Balandžio 13 d. buvo susirin

kimas LDS. 6-tos kp. Prisi
rašė 3 nauji nariai Petras Jan
kauskas (tik kų, sugrįžęs iš ka
riuomenės), Juozas Litvinas ir 
Povilas Staskevičius. Toles-

MANCHESTER, N. H.
Gerai darbuojasi.

Čionykštė maža kolonija, bet 
darbuojasi gana gerai. Čia y- 
ra daug susitvėrusių draugi
jų. Bet dar tveriasi ir dau
giau. Buvo sušauktas susi
rinkimas 13 d- balandžio para
pijos ir visuomenės. Pirmiau
sia parapijos mitinga*, pas
kui prasidėjo visuomenės rin
kimo parašų reikale. Beveik 
visi lietuviai pasirašė ir daug, 
daug jau iš svetimtaučių turi
me. Bet dar manoma surink
ti ir daugiau. ^Visuomenės su
sirinkimų baigiant, sutverta 
Raudonojo Kryžiaus skyrius. 
Visi tam pritarė ir beveik vi-Į 
si buvusieji svetainėj prisirašė. I 
Išviso prisirašė 98 nariai. Iš 
tų narių išrinkta valdyba.

Pirm. Z- Kundrotą*, pagalbi-1 
ninkai D. Taparauskas ir A. 
Andreliunienė, raštininkai: 1
K. Šimuntis ir G. Piščikas, iž
dininkas Z. Tvarijonas, kasosi 
globėjai S. Čepunaitė, T. Zu- 
kvtė, A. Mosevičiutė, T. Valins
kienė; maršalka P. Kaškonienė. 
Valdyba užėmė savo vietas ir 
prižadėjo darbuotis kogeriau-Į 
šiai.

Narys, j
Philadelphijoj panči akinėse 

streikavo apie 4.000 merginų ir 
vvni. Streikas tęsėsi tris mė
nesius. Mokestis pakelta tū
liems ant 10 nuoš., kitiems ant 
20 nuoš. Įvešta 8 vai. darbo 
diena.

Anglijos valdžia rimtai svar
sto apie uždėjimų tam tikrų 
mokesčių ant nevedėlių. Išro
do, kad mokestis bus įvesta.

Ukrainiečiai vis tebbombar- 
duoja Lvovu.

. iberalų šmeižtų, ku-1650.000. 
ra daug paleidę visuo-

Gyventojų Ryme 1870 m. bu
vo 200.000, o 1914 m. buvo

lalykas ant Buvo laikai, kuomet Airi-
iškėjo, kad ir aklas | joj buvo 9.000.000 gyventojų, 
ir durnas- supranta'Dabar jų ten tėra 4300.000.

WESTFIELD, MASS.
Šv. Cecilijos choras buvo nu

taręs rengti koncertų su' šo
kiais 26 balandžio. Kadangi 
gautas laiškas nuo komiteto iš 
Špringfield, Mass. atidėti ant 
toliau, tad prašymas tapo iš
klausytas ir minėtas koncertas 
su laabi daugel įvairumų bus 
subatoj 3 gegužio. Pelnas ski
riamas įsigijimui gero piano 
pobažnytinėje svetainėje. Var
dan choro turiu už garbę ati
duoti viešų padėkų šv. Kazi
miero Kar. dr-jos nariams, nes 
ji jau antru kartu veltui cho
rui duoda savo puikių svetai
nę- Taipos-gi ačiū darbinin
kams patarnavusiems už praei
tąjį balių, o ypatingai pirmi-'

niai pranešta, kad yra rengia
ma* mitras Conn. apskričio 
maišrutas. Hartforde įvyks
5 d. gegužio. Kalbės Jonas 
Karosas-

Pirm. J. Alončunskas ineša, 
kad suradus^būdas kaip nors 
pagelbėti Layience’o streikie- 
riams. lne^mas vienbalsiai 
priiinias. Pastebėta, kad au
kos būtų siunčiamos per L. D. 
S. Streikierių Fondą. Paskir
ta iš kasos $10.00, nariai auko
jo sekančiai: J. Laučka, K- 
Kručkas po $1.00; J. Mockus 
60c.; po 50c.: P. Labanauskas, 
J. Balčiūnas, P. Jankauskas, 
A. Paleckis, J. Petkiutė, A- 
Vilkaitė, J. Mančunskas, J. 
Pavilonis, P. Geležiutė, K. Ta- 
mošiimas; po 25c.: P. Stasiu- 
kevičius, A. Mašiotą, P. Stan
kevičius ir A. Kučas.

Tą pačių dienų vakare buvo 
parašų rinkimo vakaras. Pa
aiškinus pirma apie Lavvrence 
streikus,dar aukavo sekančiai: 
kun. Ambotas ir kun. Vaškelis 
po $1.00: po 50c.: P- Lukoševi
čius, P. Zuzis, J. Kunota, M. 
Makūnas, J. Petrukevičius, S. 
Markūnas. J. Jankauskas, A. 
Suslevičius ir A. Povilauskas 
po $1.00. Smulkių sumkta $6- 
91. Tai viso labo dėl Law- 
renee’o streikierių surinkta 
$33.61 ir tuojaus bus pasiųsta 
per LDS. Streikierių Fondų. 
Dar vienas svarbus dalykėlis 
iš LDS. kuopos nutarimo. Jau 
nuo seniaus šis klausimas bu
vo paKeltas, tai yra kas-link 
nuosavios svetainės, kuri la
bai yra reikalinga dėl Hartfor
do lietuvių. Plačiai apsvars
čius, prieita prie to, kad ne
laukiant reikia pradėti ir veik
ti, išrinkta komisija, kuri lan
kysis kitose <Ir-jose, perstatyti 
dalykų, kad visos dr-jos išrink
tų komisijas. Dėl visų dr-jų 
įgaliotinių susirinkimui paskir
ta 25 d- gegužio. Nuo LDS.
6 kp. į komisijų išrinkti: Jonas 
Mančinskas ir Antanas Mašio
tą. Taip-gi linksma yra pra
nešti, kad parašų rinkimas la
bai gerai sekasi, daug aukštos

. CICERO, ILL.
Balandžio 11 d. 1919 m. Šv- 

Antano parap. svetainėje įvy
ko viešas susirinkimas. Žmo
nių buvo pilna svetainė. Bu
vo pustuzinis ir socijalistų. Ar 
jįe visi iš Cicero ’s, ar pakvies
ti iš Chicagos, neteko patirti. 
Susirinkimą vedė praėjusioje 
nedėlioję išrinkta komisija F. 
Strilčiunas, J. Mockus ir Pr. 
Zdankus.

Viet. kleb. kun. H. Vaičiūnas 
perskaitė prisiųstus iš Wash- 
ingtono, D. C. Biuro praneši
mus, kurie jau tilpo ir dar tilps 
laikraščiuose ir po trumpos tu
riningos prakalbėlės, paprašė 
prakalbėti p. A. Bačkų.

Račkus trumpai, bet storai 
prakalbėdamas pranešė, kad 
lenkai per savo “Dzienik 
Związkowy” lieja graudžias 
ašaras sakydami: “Kaip tie 
lietuviai chamai, mužikai ne
nori klausyti bajorų.”

Pasirodė kad yra lietuvių, 
kurie nenori Lietuvai nepri
gulmybės, bet nori lietuvių 
kraujo. Čia Račkus trumpai 
nupiešė bolševikų sužvėrėjuSį 
žiaurumų (terorų).

Račkus priminė, kad Uni
versitete profesorius su mielu 
noru pasirašė ir pasirašė 300 
studentų ten pat labai prijaus- 
dami lietuviams. Žydai taip
gi labai ,prijaučia lietuviams ir 
su mielu noru rašosi po peti
cija. Ir vienas vyriausias žy
dų rabinas pasirašė po petici
ja.

Čia radosi keli laisvanoriai 
parinkti balsų (parašų) tarpe 
žydų. Tokiu būdu vietoje mi
lijono parašų, gali lietuviams 
pavykti gaut Amerikoje pen
kis milijonus.

Toliaus Račkus prirodė, kad 
lietuviai socijalistai sako, būk 
už pasirašymų po peticija A- 
merikos valdžia tuojaus gro
sianti pasirašiusius Lietuvon. 
Tai jie (socijalistai) ir nesira- 
šo dėlto, kad jiems ir čia esą 
gerai gyvent.

Paskutiniai Račkąus žodžiai: 
“Lai gyvuoja laisva ir nepri- 
gulminga Lietuva su jos pre
zidentu Smetona!” Čia pa
sigirdo visų garsūs aplodis
mentai.

Socijalistai nuduoda, kad 
jiems Račkaus prirodymai ne
aiškūs ir davė jam daug klau
simų, kuriuos Račkus išrišda- 
mas, begalo prijuokino publi
kų, o socijalistai raitėsi, kaip 
spirgučiai ant patelnės, nes tie
sos žodis jiems yra karštesnis 
už žarijas.

Socijalistai davė Račkui to
kius klausimus: “Aš skaitau 
visus, visus laikraščius, angliš
kus ir lietuviškus, skaitau ir 
“Draugų.” Aš nesu socijalis- 
tas ir niekur neradau nurody
to bolševikų žiaurumo, kaip 
kad Račkus nurodo, tai-gi iš 
kur p. Račkus semia tas ži
nias?”

Račkus atsakydamas, pui
kiai prirodė dokumentais iš 
Lietuvos valdžios ir iš neutra
lių šalių, kad išskerdimas inte
ligentų ir daktarų atnešė šil
tines ir kitas baisias ligas ir 
kad dabar patys bolševikai pri
versti reikalaut daktarų iš ki
tų šalių.

Toliaus Račkus kalba: kad 
netikite minėtoms žinioms ir 
dokumentams, tai reikia tikė
ti pačių socijalistų (bolševikų) 
prirodymams, kurie čia randa
si ant stalo, kaip tai p. Breš- 
kovskos žodžiams, socijalistų 
laikraščiams “Naujienoms,” ir 
tt

Antras žmogelis taip-gi pri
sidengdamas save katalikyste, 
sakosi nesąs soeijalistas, klau
sė: “Prisiekiau Lietuvoje tar
naut šaliai. -Čia imdamas pi
lietybės popieras vėl prisiekiau 
išsižadėti senoteios šalies ir to
dėl negaliu laužyt prisietos ir 
jokiu būdu negali ir nusirašy
siu po peticija.” Mat žmoge
lis norėjo parodyt savo šventą 
ištikimybę, bet ne vietoje. Vi
si žinom ir suprantame, kad i- 
mant pilietybės popieras ne 
Lietuvos reikėjo išsižadėti, bet

caro pavaldinystės ir kad pa
sirašymas po peticija nėra lau
žymas jokios prisietos. Ma
tote tokių durnų žmonių yra.

Ant visų Račkaus atsakymų 
buvo gausūs rankų plojimai ir 
publika daug juokų turėjo.

Rep.

BALTIMORE, MD. 
Uoliai veikia.

13 d. bal. 1919, buvo mėnesi
nis susirinkimas. Narių ne
buvo daug, bet iš nutarimų, 
tai galima pasidžiaugti. Na
riuose kas kartas darosi vis ge
resnis ūpas norąs dirbti ir rū
pintis pačių darbininkų gero
vę. \

Nutarta ant 27 d. bal. parsi
kviesti kalbėtoją iš kitur, kad 
padidinti kuopą ir manoma pa
dėti pamatą L. Raudonojo Kry
žiaus skyriui.

Atsilankė Vyčių kuopos at
stovai pasitarti apie sudarymų 
šiokio-tokio sųryšio tarpe kata
likiškų dr-jų bei veikėjų. Ka
dangi dabar veikimo dirva pla
ti, bet nesusiklausant darbas 
nors ir svarbiausias visuomet 
pasilieka visai neatliekamas 
arba veikiamas be gerų pasek
mių. LDS. kuopa tam noriai 
pritarė ir išrinko nuo savęs 
atstovus, A. Bajoriutę ir J. 
Čaplinska.

Toliaus T. Žukauskas (se
nas amerikonas) paduoda su
manymų, būtent dėties į ko
operacijų ir atidaryti kokių 
krautuvę, kad LDS. nariai ir 
šiaip lietuviai nebūtų tiek iš
naudojami nuo svetimtaučių- 
Žinoma Baltimorėj jau nuo se
nai tas yra pageidaujama, bet 
nekuriems nariams pasirodė 
juokingas tas sumanymas. 
Daugiau dalykus suprantantie- 
ji leidosi į diskusijas. Galop 
pasirodė, kad tai yra puikus 
sumanymas ir vien sumanymu 
neturi pasilikti. « Nutarta tas

gerai apgalvoti ir trumpoj a- 
teityje imties paties vykdini- 
mo darbą

Per susirinkimą prisirašė 3 
nauji nariai: J. Butkus, Kazys 
Skirpstas ir Mot. Vaitukaitis.

A. B—te.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
A-lės štabui, Worcester, 

Mass. — Kartą buvo, užteks 
apie tą atsitikimą. Nedėsime.

K. K. Žvinkliui, Baltimore, 
Md. — Panašiame atsitikime 
leidžiant 'abiem pusėm ginčytis, 
tai ginčai eitų perilgai ir prie 
nieko gero neprivestų. Abi 
pusi išsireiškė ir to užteks.

“L. A A. C.” Spaudos ko
misijai. — Baltimore, Md. — 
Iš to, ką abi pusi rašė, tai mes 
matome, jog abi pusi turi tei
sybės, bet išrodo, kad nei 
viena pusė neturi pilnos teisy
bės. Abi pusi “persūdė.” Kad 
neįsileisti į neišbredamus gin
čus, kurie veik jokios naudos 
neatnešti}, tai Tamsti} raštelio 
nedėsime. Be to tas raštelis 
perilgas. Galima būt sutrum
pinti perpus ir viską išreikšti. 
Žinoma, tuomet išsimestų ko- 
liojimasi. O Tamstos nenori
te, kad trumpintume. Tai vi
sai nedėsime.

HARRISON-KEARNEY, N. J.

Svarbus susirinkimas.

LDS. 15-tos kp. susirinkimas 
bus balandžio 21 d. 7:30 vai. 
vakare pobažnytinėj svetainėj 
North 5-th St., Harrison, N. J. 
Malonėsite visi nariai atsilan 
kyli. Taip-gi prisirašiusieji 
per prakalbas, nauji nariai ma
lonėsite ateiti, gausite konsti
tucijas, ženklelius ir po gražų 
kalendorių dykai. Taip-gi- pa
kalbinkite savo pažįstamus ir 
draugus prisirašvti prie L. D. 
S-

V. šereika.

Puikus Vakaras
Rengia A.L.R.K. Moterų Sąjungos 

6-ta kuopa
Bus Subatoje,

Balandžio-April 26,1919
Sv. Baltramejaus Dr-jos Svetainėje
387 Lisbon St, Levviston, Me.

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Vakaro programas: Bus perstatyta 2-jų aktų komedija 

“SULIG NAUJAUSIOS MADOS.” Ši komedija suteikia daug 

juoko, nes parodo naujausias Paryžiaus madas. Antra bus 

sulošta 1-no akto komedija “NE SALDAINIUOSE MEILĖ.” 
Ir bns pasakytas dialogas “LYGYBĖ.” j

Apart to, dar bus ir kitokių paroarginimų.
✓

Po perstatymui prasidės linksmus šokiai, kurie tęsis lig 

vėlybos nakties griežiant puikiausiai muzikai.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės! kviečiame visus atsi

lankyti koskaitlingiausia, o būsite visi patenkinti.

ĮŽANGA YPATAI TIK 25 IR 35 CENTAI.
Visus širdingai kviečia RENGĖJOS.
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PATRIOTIŠKAI TAUPYK DĖL PASEKMINGOS TAIKOS

Bent kokioje Bankoje — Už gatavas pinigus ar ant išmokesčio. 
Naujosios Anglijos Laisvės Paskolos Komitetas.

PRANEŠIMAS
Naujosios Anglijos L. D. S. 

Apskričio kuopoms.
Gerbiamosios LDS. Naujo

sios Anglijos Apskričio kuopos 
rengkitės prie LDS. Naujosios 
Anglijos Apskričio maršruto, 
nes artinasi pavasaris ir kiek
vienas geras ūkininkas eina 
dirbti ant savo ūkės, kad tu
rėtų naudą. Todėl ir mes e- 
same tais ūkininkais tos bran
gios LDS. organizacijos, tai 
stokime visi į darbą kaip vie
nas, o ypatingai LDS. Nauj. 
Anglijos kuopos rengdamos 
maršruto prakalbas prirašinė- 
kime narius prie LDS. organi
zacijos ir užrasinėkime laikraš
tį “Darbininką” ir platinkime 
visą katalikišką spaudą. To- 
delgi LDS- Naujosios Anglijos 
Apskričio kuopos malonėkite 
ruoštis prie maršruto ir pra
nešti apie tai LDS. N. A. Ap
skričio Valdybai, kurios kuo
pos rengsite maršrutą ne vė- 

-liau kaip iki balandžio 15 die
nai 1919. Būtų gerai, kad 
praneštų vietą, kur bus pra
kalbos dieną ir valandą, nes 
geriau bus sutvarkyti. Maršru
tas prasidės gegužio mėnesį.

Taip-gi da atsišaukiu į visas 
tas LDS. kuopas, kurios yra a- 
pie Bostoną, kurios da nepri
sidėjo prie LDS. Naujosios 
Anglijos Apskričio, tai malo
nėkite prisidėti užmokėdamos 
po 5 centus nuo nario ant me
tų į Agitacijos Iždą. Pinigus 
siųskite Naujosios Anglijos Iž
dininkui M. Abračinskui. 187 
Ames St., Montello, Mass.

Tai kada mes visi būsime su
rišti vienu ryšiu, ^prigulėsime 
prie Apskričio, tada galėsime 
daug daugiau nuveikti negu 
pavienės kuopos.

LDS. N. A. Apskričio

Pirm. V. J. Kudirka.

L. D. S. CONN. APSKRIČIO 
VALDYBOS ANTRAŠAI.

Pirmininkas — Ant. Jakštis, 
21 Congress Avė., 

Waterbury, Conn.
Pagelb.— Vladas Vasiliauskas, 

21 Congress Avė., 
Waterbury, Conn.

I Rašt. — Ona Černiauskaitė,
638 No. Riverside St., 

Waterbury, Conn.
II Rašt. — Uršulė Matuzaitė,

460 Park Avė., 
Bridgeport, Conn.

Ižidininkė — Paul. Geležiutė, 
41 Capitol Avė., 

Hartford, Conn.
Organizator. — St. M. Danaitis, 

456 Grand Str., 
Brooklyn, N. Y.

ATIDAI L. D. S. CHICAGOS 
APSKRIČIO IR APIELIN

KĖS KUOPOMS.

Ketverge, balandžio 3 d. š. 
m. Chicagos ir apielinkių L. D. 
S. maršruto rengimo komisija 
laikė susirinkimą, kur sudarė 
maršruto sekantį projektą:

Subatoj, 26 d. balandžio — 
So. Englewood, UI.

Nedėlioj, 27 d. balandžio — 
Eoseland, III.

Panedėlyj, 28 d. balandžio — 
West Side, Aušros Vartų pa
rapijoj.

Utarninke, 29 d. balandžio 
— Apveizdos Dievo parapijoj.

Seredoj, 30 d. balandžio — 
Brighton, Park’e.

Ketverge, 1 d. gegužio — 
Bridgeport’e, šv. Jurgio para
pijoj.

Pėtnyčioj, 2 d. gegužio — 
North Sidėj, Šv. Mykolo Arka- 
niolo parapijoj.

Subatoj, 3 d. gegužio—Mel
rose Parke. z

Nedėlioj, 4 d. gegužio — Au
rora, Dl. ir St. Charles, DL

Panedėlyj, 5 d. gegužio — 
Cicero, DL, Šv. Antano parapi- 

fof 
Utarninke, 6 d. gegužio — 

Town of 'Lake, šv. Kryžiaus 
parapijoj.

Seredoj, 7 d. gegužio — She
boygan, Wis.

Ketverge, 8 d. geg- — Mil-

v

UI; V. Balanda, 3256 S. Union 
Avė., Chicago, Dl. Kas nesu
tiktumėte, tai duokite kogrei- 
čiausia žinią. Bet šia proga 
būtinai visi pasinaudokite.

Komisija.Pėtnyčioj, 9 d. gegužio — Ra
cine, Wia

Subatoj, 10 d. gegužio — 
Kenosha. Wis.

Nedėlioj, H d gegužio- 
Waukegan, UI.

Panedėlyj, 12 geg. — Rock- 
ford, UI.

Utarninke, 13 d. gegužio — 
Spring Valley, UI.

Seredoj, 14 d. geg. — West- 
ville, IU.

Ketverge, 15 d. gegužio — 
Springfield, Dl.

Pėtnyčioj, 16 d. gegužio — 
Collinsville, Dl.

Subatoj, 17 d. gegužio — St. 
Louis, Mo.

Panedėlyj, 19 d. geg. — So. 
Omaha, Neb.

Seredoj, 21 d. gegužio — 
Sioux City, Iowa.

Pėtnyčioj, 23 d. gegužio — 
Kankakee, Dl.

Subatoj, 24 d. geg. — Rock- 
dale, Dl.

Nedėlioj, 25 d. geg. — Garry, 
Ir d.

Panedėlyj, 26 d. gegužio — 
Ind. Harbor.

Jeigu kam šios nurodytos 
dienos nebūti} patogios, tai 
kreipkitės į žemiaus nurodytus 
asmenis, o jie pasistengs per
keisti. Kur dar nėra LDS. 
kuopų, tad melstame, idant ats
kiri žmoneliai pasistengtų su
rengti prakalbas. Bus kalbė
tojas iš rytų. Taip kad gali
ma tikėtis daug ir naujo išgirs
ti. Dar kartą primename, kad 
kam nebūtų patogios tos nu
rodytos dienos, tai kreipkitės 
i šiuos asmenis: M. Mažeika, 
1658 Wabansia Avė., Chicago.

PIRMAS TOKS ĮDOMUS TEATRAS

“IŠ MEILES” Papuošk savo namus!
Kiekvienas katalikas privalo papuošti savo namus Šven

tųjų paveikslais.
“Darbininko” knygyne galime gauti įvairių Šventųjų pa

veikslų ir už pigią kainą.
Užsisakydamas rašyk kokių nori spalvuotų ar juodų.
Agentams duodame didžiausią nuolaidą.

Beto galima gauti visokių pastatomų KRYŽELIŲ nuo 25c. 
ir aukščiaus.

Turime visokių rožančių, škaplierių ir kitokių religiš
kų daiktų.

Didžiausiame pasirinkime maldaknygių: “Pulkim ant Ke
lių” — kaina $1.50, $1.85, $2.00, $2.50 ir 3.50; “Aniolas Sar- 
gas” — kaina 65c., 85c., $1.00, $1.25 ir $1.50; “Aukso Alto- 

” po $1.75 ir kitokių.

Iš meilės tunu mirti.

Laiškams rašyti popierų ir konvertų (bakseliais) linijuo- 
tij ir be linijų — po 25c., 35c., 50c. ir 75e.

Galima gauti paišeliu, plunksnų, juodylo ir kitokių rašy
mui reikalingų daiktų. Geriausios išdirbystės Fontaninių 
Plunksnų! Pamėgink rašyti su fontanine plunksna, o pama
tysi, kad nenorėsi skirtis. Raštas su fontanine plunksna ra
šytas visai kitaip atrodo, negu su paprasta plunksna.

Jeigu nori, kad raštas atrodytų gerai — vartok geriau
sios išdirbystės plunksną “Moore.”

Galima gauti “Darbininke.” Jų kaina: $2.50, $3.00, $3.50, 
$4.00, $4.50, $5.00 ir aukščiaus.

Jeigu nepatiks, už 10 dienų sugrąžink,mums, o mes grą
žinsime pinigus.

Pinigus su užsakymu siųsk:

“DARBININKAS,”

244 W. Broadway,

Brangi lietuvių visuomen ė, Clevelando ir apielinkių. G avėnios laike mes vengiame šo
kių ir taip visokių pasilinksminimų ir už tai pasiilgstame jų.

Štai LDS. 51 kp. pirmą nedėldienį po šv. Velykų rengia milžinišką pasilinksminimo va
karą, kuris susidės iš šokių, perstatymų ir kitokių pamarginknų. Teatras “IŠ MEILĖS” 
bus ir pavyzdžiu. Parodoma kaip jauna žydelkaitė įsimylėjo į svetimtautį vaikiną ir apsi- 
vedus vėliaus nusižudė.

Teatre “IŠ MEILĖS” dalyvaus 40 gabiausių lošėjų, kurių gabumais galės visi tik gė
rėtis—“sure.”

Taip-gi dainuos šv. Jurgio parapijos Bažnytinis Choras, griežš puiki Kanklių Orkes
trą ir bus įvairių deklemacijų.

Balius ir šokiai tęsis iki vėlumos.
Širdingai kviečia RENGIMO KOMITETAS.

I

LIETUVIAMS ŽINOTINA
. Kas užsiradys metams “Darbininką,1 
gaus pulką LDS. Katandortą dykai. 
Taip-gi galite gauti visokią knygelią, 
maldaknygių -pulkim ant keUą.” 
Kreipkitės pas:

Vaclovą Sereiką,
170 Tappan St, Keamey, N. J.

Iždo Departamentas

Suvienytą Valstiją Amerikoje
PASKELBIA

“Pergales” Laisves Paskola.
Paskutinė pastanga ap

mokėti karės išlaidas jau 
čia pat. Mums yra pasa
kojama kad žmonės ne
rems patriotiškai kitos lai
svės paskolos.

Mes tam netikime!
Patriotizmas nėra koks 

rūbas, kuris būtų numes
tas po aštuoniolikos mėne
sių ir niekados daugiau 
nenešiotas.

Patriotizmas tikros rū
šies yra giliau pasodintas 
negu pirmiau. Kiekvienas 
yra ką nors brangaus au
kavęs ant Laisvės Auku
ro.

Tos aukos priduoda šir
dingumo mūsų meilei lai
svės dėl savęs ir mūsų no
rui suteikti tą didžiausią 
laimę visam pasauliui.

Taika kaštuoja taip-pat 
kaip karė. Pastovi ir tvir
ta taika reikalauja kad 
mes užlaikytume ganėti
nai kareivių ir jūreivių 
strategiškose vietose. Tik 
maža dalis jų tegali būti 
paliuosuoti. Jie turi bū
ti užlaikomi, maitinami ir 
aprėdyti per daugelį mė
nesių nors ir po taikos į- 
vykimo.

Ketvirtoji Laisvės Pas
kola užmokėjo mūsų sko
las iki Gruodžio 15, 1918.

Išlaidos buvo tokios pat 
po nustojimo karės kaip 
laike karės.

Užmokėsime tas skolas. 
Buvo tai mūsų karė ir mes 
laimėjome.

Mes sukilsime ant pareikavimo ir paimsime savo dalį 
‘ ‘ Pergalės Penktosios. ’ ’

EIKIME! MES UŽBAIGSIME DARBĄ!

ANKSTI PIRK

PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA SU DAINOMIS IR ŠOKIAIS. 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 51-ma KUOPA

NEDĖLIOJĘ
Balandžio-April 27 d., 1919

ACHME HALL | SALĖJE| 
2416 E. 9-th Street,

Durys atsidarys nuo 3-čios vai. p. p
Ant šokių įžanga tik 35c. ypatai. Įžanga 35, 50 ir 75 c. ypatai.

Cleveland, Ohio
Pradžia 4:30 vai. po pietų

yra gan stambi suma, negali
ma fakto užginčyti, betvisvien 
mes tvirtinam, kad sveikata 
brangesnė už pinigus, nes 
už pinigus jos nenupirksi.

Daugelis iš mūsų mažai teat- 
kreipia atydos į sveikatą ir ka
da pavyzdžiui užsiteršia pilvas, 
tai jie mano, kad viskas taip 
praeis. Pasitiki, kad bus su
lyg pasakymo “gal būt.”

Tuo tarpu-gi sumaningesnie- 
ji ir protingesnieji žmonės ži
no, kad sugedus viduriams, 
mūs kraujas užsiteršia, atsiran
da galvos skaudėjimas, pilvo 
išpūtimas, žiaukčiojimas, daž
nai net vėmimas ir abelnas or
ganizmo nusilpnėjimas ir ne- 

J tenkam apetito.

Visuose tokiuose atsitiki
muose jie ima tris Partolos 
kendes prieš einant gulti ir at
sikelia atsišviežinę. Partola 
veikia tikrai, švelniai, ir grei
tai, per naktį. Čiela Partolos 
dėžutė kainuoja $1.00. šešios 
dėžutės $5 00 tekainuoja.

Mes iš visų pusii} gauname 
daugybes dėkingumo laiškų. Ir 
jūs pabandykite ir girsite taip
gi, kaip ir visi kiti.

Partolos reikia visur turėti 
gatavos, kad prie pirmo rei
kalo jos būtų po ranka. To
dėl reikia jos ingyti dabar iš- 
anksto.

Kiekvienoj stuboj turi rastis 
Partolos. Pinigus su užsaky
mais siųskite..

APTEKA PARTOSA,

160 Second Avė.,

New York City. Dept. L. 3.

(146)

BALANDŽIO-APRIL 21 D., 1919 
LIETUVIŲ JAUNIMO KLIUBO 

BETHESDA SALĖJE 
409 Broadway; South Boston, Mass.

Geriausia McGRATH’S orkestrą.
Šokiai prasidės nuo 8 vai. vakare ir trauksis iki 1 vai. nak

ties.
ĮŽANGA: Vyrams 50 centų, moterims 30 centų.

Priskaitant ir karės taksus.

Pasinaudodamas naujausiais išradimais suma
žinsi išlaidas. Kiekvienas iš mūsų rašo laiškus ar
ba taip kų nors tokio ir labai daug laiko sugaišta ra
šydamas su paprasta plunksna ir raštas nors ir ge
riausio rašytojo, atrodo nekaip. Rašydamas su 
fontanine plunksna sumažini išlaidas, laiką ir raš
tas kur kas puikiaus atrodo, kad ir prasto rašyto- 
jaus. Sa fontanine plunksna nereikia kiekvieną 
sykį paimti juodylo (atramento), bet gali kelius 
puslapius parašyti vienu pripylimu. Rašydami su 
paprasta plunksna labai tankiai sulieji juodylu, 
kartais visiškai baigiamą darbą ir norėdamas Įduo
ti ar pasiųsti švarų ir nesuteptą, priverstas esi išnau- 
jo perrašyti.

Kelionėje juk nesiveši buteliuką juodylo. Tu
rėdamas fontaninę plunksną, prisipili išvažiuodamas 
iš namų arba jeigu prireiktų kelionėje, užeisi į kra- 
są arba taip kur nors ir prisipilsi. Kas jau sykį 
išmėgino rašyti su fontanine plunksna, tai papras
tos nei į rankas nenori paimti.

Mes parduodame geriausių išdirbysčių plunks-
nas.

Jų kainos po $2.50, $3.00, $3.50, $4.00, $4.50, 
$5.00, $5.50, $6.00 ir aukščiaus.

Užsisakydamas pažymėk kokios nori, ar kuri pa
ti pritraukia juodylą ar pripilamą.

Jeigu nepatiks po 10 dieni} nesugadvtą grąžink 
mums, o mes sugrąžinsime Tamistai pinigus, pasi
liekant persiuntimo lėšas.

Siųsdamas pinigus ir užsakymą adresuok:

“DARBININKAS,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.



Prieš keletą mėnesią viešėjo 
mūs mieste Broliškos Meilės — 
Philadelphijoj tūlas japonie- 
tis mokslinčius Dr. Joakimas 
Namakura, atvykęs iš Šalies 
Užtekėjimo saulės — Japonijos 
į Suvienytas Valstijas reika
luose mokslo. Jam prieš išvar 
žiuojant, atsisveikinimui, mat 
jis yra esperantininku, vieti
nė amerikiečių esperantininką 
dr-ja “The Philadelphia Espe
ranto Society” surengė ban- 
kietą-pokilį jo pagerbimui. Ži
nia,ir aš dalyvavau tame ban- 
kiete. Viršminėtos Draugys
tės prezidentas Ward’as supa- 
žindinėjo kiekvieną iš mūs su 
mūs gerbiamu svečiu iš tolimą 
Rytą, o jisai prašė, kad kiek
vienas pasakytą savo tautystę, 
apart vardo ir pavardės. Jis 
tarė: “Aš matau čia žmones 
ne tik įvairią tautą, bet net į- 
vairią rasią, tai man yra ma
lonu žinoti kiekvieno tautystę, 
kuri, pasidėkuojant tarptauti
nei kalbai — Esperanto, yra 
reprezentuojama čia.”

Jo noras buvo išpildytas — 
kiekvienas pasakė kokios jis y- 
rū tautos. Gi kada mano ei
lė artinos su juo susipažindin- 
ti, maniau, jis apie lietuvius 
absoliutiškai nieko nežinos. 
Vienok labai apsirikau taip 
manydamas. — Nes vos tariau: 
“Aš esu lietuvis,” tai jis mei
lingu balsu sušuko: “Ak! Tam
sta lietuvis! Labai man yra ma
lonu sueiti į pažintį su lietuviu 
esperantininku. Prieš kelioli- 
ką metų tūlas lietuvis, taip-gi 
kaip ir jūs pasekėjas tarptauti
nės kalbos,— Esperanto sulo
šė labai svarbią rolę mano gy
venime. Tas mane labai už- 
interesavo, norėjau žinoti, mat 
esu labai žingeidus, kas tai 
per lietuvis buvo ir kokią rolę 
jis sulošė gyvenime to japonie- 
čio, tai pirma, o antra, var
das to japoniečio Joakimas liu
dijo man, kad jis yra krikščio
nis, tat norėjau žinoti ar tas 
tiesa, ir... ar jis yra katali
kas, ir aplinkybės kokiu būdu 
jis tapo krikščioniu, jei kartais 
negimė iš tėvą krikščionių. Tą 
dalyką žinoti man labai norė
jos, kadangi interesuojuos ka
talikiškomis misijomis, esu nie
kaipo pagelbininkas misijonie- 
riu, būdamas amžinu nariu 
tarptautiškai - katalikiškos dr- 
jos praplatinimui švento kata
likiško tikėjimo. Todėl radęs 
progą, mandagiu, kad jį kar
tais neįžeisti, būdu užklausiau, 
kas tai per lietuvis buvo. Jis 
gi ant to tarė: “Jei jūsą malo
nė, tai po bankietui meldžiu 
palydėkite mane, o pakeliui, 
ir pas save viešbutyje, kur tuo- 
tarpu gyvenu, papasakosiu 
Tamstai viską.”

Pakeliui mažai ką jis galėjo 
pasakyti, nes automobilius 
kaip bematai mus privežė prie 
viešbučio, kur jisai gyveno. 
Viešbutyje, man atsisakius rū
kyt cigarus, abiems bevalgant 
cukrainius, jisai pradėjo taip 
pasakoti:

“Kada rusai besiverždami į 
Rytus .prispyrė japonus stver
tis už ginklą, kad apgynus sa
vo liuosybę, aš buvau vos tik 
pabaigęs medicinos mokslą; 
apginęs savo desertaciją ir ga
vęs diplomą doktoratą, išvažia
vau į mūšio laukus — į karę. 
Apie karę čia jums nepasako
siu, nes gal tas jums būtą ir

i

I

f kim, kad J ezus prisikėlė iš 
numirusią, ir tai savo jėga išė
jo iš ^rabo. Ir... delei to 
džiaugiamės ir linksmai šūkau- 
jam Allęliuja! nes per tą Jis 
parodė spėką savo Dievišku
mo.” Tas atsakymas mane 
labai nustebino, mačiau ypato- 
je paprasto kareivio krikščio
nišką išmintį, bet žingeidauda- 
mas dar tariau: “Gerai, bet ar 
galima yra kuomi nors pripa- 
rodyti abelnai kokio nors žmo
gaus prisikėlimą iš numirusią, 
nors ir su pagelba kokią nors 
viršgamtišką spėką, žinia: jei 
jos būna.” “Gerai,” atsakė 
jis, “aš pasistengsiu jums tą 
priparodyti, pasiremiant gam
tos įstatymais. Šitai: šakutės 
vynmedžio arba ir taip kitą 
augmeną nukirstos ir persodin
tos kiton vieton, atgįja ir vai
sią išduoda, o žmogus, dėl 
kurio tas viskas yra sutverta, 
neturėtą vėl prisikelti iš grabo 
žemės? Ką?! Ką manote apie 
tai?! Gi mano nuomonė: jei 
žmogus neturėtą ypatybės pri
sikėlimo iš numirusią — būtą 
žemesnis kokybėje už augme
nis; o juk tas yra negalimu 
daiktu sulyg gamtos įstatymą
— nes žmogus yra kotobuliau- 
sia ant žemės esybė. Toliau: 
Kas yra sunkesniu: ar stovyla, 
kurios dar nebuvo, padaryti — 
ar parpuolusiai buvusią išvaiz
dą sugrąžinti? Ar Dievas, 
Kuris mus iš nieko sutvėrė, 
negalės, kada pavirsime į dul
kes,iš naujo pašaukti gyvvbėn? 
Jūs netikite į prisikėlimą kū
ną. Bet... bet žvilgkterėkim 
į gamtą ir pripažinkime tas iš 
jos ypatvbią ypatybes, kurias 
mes savo akimis matom: Sėja
me javus, ar kitokius grūdus. 
Kas būna? Jie miršta gyvy
bėje, supūva ir... rodos jau 
viskas nuėjo per niek — iš ją 
rodos nei jokios naudos jau ne
bus. Vienok štai tas grūdas 
supuvęs, numiręs prisikelia 
kaipo žaliuojantis diegas, ir... 
augant gražiai augštyn ir aug- 
štyn, su laiku, gi vieton vie
no mirusio, net daug išduoda 
grūdą. Bet-gi tas grūdas ne 
dėl savęs yra sutvertas, bet dėl 
mūsą naudos; tat jeigu tie 
daiktai, kurie dėl mūsą naudos 
yra sutverti, numirę būna at
gaivinti, tat kaip gi mes, dėl 
kurią tie daiktai būna, neprisi- 
keltumėm galybe Dievo delei 
amžino gyvenimo ? Dar jumis 
užklausčiau: iš kur atsirado 
ir kokiu būdu atsirado tas pa
saulis, ta visata, kaip mok
slinčiai vadina kosmas? Tylė
jau — nes ką gi galėjau ant 
to jo klausimo tikrai atsakyti
— mokslinčiai tą klausimą vi
saip aiškina, nebėr tarp ją ta
me klausime sutikimo. Tat 
jis pertraukdamas tylą, toliau 
traukė, sakydamas: “Tylite 
daktare, kuomi gi patvirtina
te tą gi tiesą, kad mokslas po- 
zityvis, jei taip tarsiu, apčiuo
piamas neišrišo dar tą klausi
mą. Tik tikėjimas išplaukęs 
iš šaltinio filiozofijos — gilaus 
rimto protavimo sako, sako 
mums kad pasaulį sutvėrė — 
DIEVAS! Tat Tas, Kuris vis
ką sutvėrė iš nieko, ar negali 
gi žmogij prikelti iš numiru
sią? Kas yra sunkiau, ar na
mą naują pabudavoti (ir tai 
dar iš nieko) ? Ar sugriovusį
— atstatyti?!? Dvasia ma
no tapo pergalėta tuom jo są- 
protavimu — tvirtai dvasioje 
nusprendžiau su atida, rimtai 
perstudijuoti mokslą krikščio
nystės. Ir, kaip matote, esu 
kataliku pasidėkuojant didvy
riškumui to prakilnaus lietu
vio esperantininko; žinia: vien
kart pasidėkudjant ir tarptau
tinei kalbai — Esperanto — 
nes jei ne ta tarptautinė kalba, 
jis nepataptą didvyriu tame at- 
vėjuje, o aš nebūčiau šiandien

Į krikščioniu kataliku; kadangi 
mes vienas kitą nesuprasdami 

1 nesueitumem į pažintį.” Pas
kutinį žodį taręs, jis nutilo. 

lAš-gi apvaldytas nepergalimu 
žingeidumu, sušukau: “O kas 
toliau buvo su tuo lietuviu!?! 

Į Ir ar nežinote jo vardo, pavar- 
Įdės!?!” “Juozas Gižas jo var
das, pavardė,” liūdnai tarė ja- 
ponietis.” O kada jisai, tę
sė toli au, atidavęs noriai krau- 
ją savo buvusiems priešams 

Bet ti- pradėjo mirti, tai tarė pasku-

ir ar ne tą pat daro: pasitaiko 
kokis pirkinis (tautai ar Baž
nyčiai), tai susirinkę (parapi
jos nerinkti) nutarimą daryti, 
tai burnos neatidaro su kuom 
reikėtą biznį daryti su svetim
taučiais ar saviškiais. Tai vis 
senovės palaikas, kada net 
kunigai kartais pasakydavo, 
kad pirkliauti, kromą laikyti, 
tai žydo užsiėmimas, o kata
likas težiūri arklo, žagrės, a- 
kėčįą. Bent dabar turime gy- 
veniman plačiau žvelgti ir pri
pažinti, kad netik mes galime 
kilti į biznį, bet tą net turime 
daryti, o saviškiai privalo sa
vo biznierius remti. Atsitin
ka kokia kolekta, tai jau tada 
proga kožnam bei vienam bur
ną atverti: ‘ ‘ Biznieriai duoki
te!” O iš kur-gi biznieriai 
duos, jei saviškiai turėdami, 
biznį padaryti nueina pas sve- 
Jmtaučius, nuneša jiems pel
ną.

. Tai-gi brangūs draugai, pa- 
imkim paduotą pavyzdį nuo 
visą tą, kur mums duoda par 
tarimą, kad mes mylėdami sa
vo tautą su biznio reikalais ei
tume pas savus.

Parapijonas.

tinius žodžius Esperanto kal
boje: “Te prisikelia ir amži
nai gyvuoja mano brangi tė
vynė Lietuva, kaip Kristus 
prisikėlė — AlleHuja! Allelin- 
ja!I!

Į to f” “Povyzdis Kristaus pri
sikėlusio — Allęliuja!” — at
sakė jisai. Aš buvau suju
dintas, iki gilumos sielos tuo 
jo atsakymu, o draugas ma
no užkandęs žemutinę lūpą, 
kad kartais nepradėjus verkti, 
nes jam ašaros jau riedėjo iš 
akią, murmėdamas per nosį, 
tarė: “Aš esmi jau krikščio
nis,” ir atsitolino. Gi poni 
Ona Daugėla pastebėjus tą mū
są kalbą ir susijudinus, pra
bylo į manę prancūziškai, bau
sdama kame dalykas. Aš jai 
trumpais žodžiais tuoj viską 
papasakojau. Ji traukydama 
pečius tik tą atsakė: “Stebėti
nas, negirdėtas pasišventimas. 
Didvyris pilnoj prasmėj to žo
džio.” Ir atsigrįžus prie tą 
dvieją kareivią pradėjo su jais 
rusiškai, kalbėti. Tuoj supra
tau, kad kalbėjo apie ją drau
go pasišventimą, pasiaukavimą 
ją gyvybei — nes linksmas nu
sišypsojimas pasirodė ant ją 
veidu. Vienok tas neilgai tru
ko — tuoj abieją veidai patapo 
rimti, ir jie visi keturi pradė
jo apie ką tai ginčytis. Pa
klausiau ponios Daugėlos, ka
me dalykas. — Jinai atsakė, 
kad jie išsyk buvo labai nu
džiugę jo pasišventimu, bet 
pamisliję, jie randa save ne
vertais to jo pasišventimo — 
kadangi praeityje būdami jo 
priešais, daug jam niekšystės 
pridarė, tai pirma; o antra: 
jie tiki, kad Kristus prisikėlė 
iš numirusią, tai ir jie prisi
kels delei amžino gyvenimo, 
tat mirties jie nebijo. Jie su-, 
judinti jo didžiu pasišventimu, 
gynęsis, nenorėjo, kad jis mir
ti} už juos, o jis gi atpenč — 
norėjo būtinai pasiaukoti jiems. 
Todėl kad užbaigus tarp ją 
ginčus, kurie jiem buvo labai 
blėdingi, liepiau juos perskirt 
— didvyrį aukavusį savo gy

nės nors turėjo koją arti kelio 
nuplėštą, buvo, vienok stip
rus—mat vos jis puolė ant lau
ko mūšio, sanitarai, 
laimės, tuoj jį pakėlė 
kraujas nenubėgo, 
buvo jau aukos giltinės 
daug kraujo prarado begulint 
sužeisti ant mūšio lauko. Juos 
galėjo išgelbėt tik tas, kurs 
jiems savo kraują negailėtą 
paaukuot ją gyvybei. Bet kas 
tą nori aukuot?! Kas save 
stums pavojun mirties?! Ne
bent tik kuoprakilniausias did
vyris! Man tą bekalbant su 
man draugu-gydytoju, atidžiai 
į mus žiūrėjo tas vidurinis ka
reivis. Aš jau norėjau pa
klausti jo, ar jis supranta ką 
mes kalbam — mat mes kalbė
jom visados su draugu tarptau
tinėj Esperanto kalboje, kaip 
štai į tą skyrių ligonbučio įėjo 
belaisvė mūs — rusą sesuo mie- 
laširdystės, poni Ona Daugėla 
ir pradėjus bučiuoti kareivius 
i vienus sakė: “Christos vos- 
kres!” į kitus:—“Kristus pri
sikėlė — Allęliuja!” į trečius: 
—“Vesolego AUeluja!” ir tuo- 
mi panašiu. Man tas pasirodė 
stebėtinu — nes nežinojau de
lei ko jinai juos bučiuoja ir ką 
reiškia jos tie skirtingi saki
niai. Tada mano draugas pa
matęs tą mano nusistebėjimą, 
o žinodamas, kodėl jinai tą 
daro, išaiškino man viską, sa
kydamas, kad tai yra Velykos, 
arba kitaip tarus ^Šventė atmi
nimui prisikėlimo iš numirusiu 
Jėzaus Kristaus, įsteigėjo kri-Į vybę kitiems, išnešė į kitą sky- 
kščionystės; ir kad krikščio- rią.
nys tą dieną bučiavimu, iln- pininkaujant poniai- Daugėlai 
kėjimais ir tuomi panašiu, pa- papasakojo man, kad jie jį iš 
rodo viens Imk kito savo prie- kvailo pavydo ir tautiškos ne- 
tolišlmma Rflvn rnoilp 'hrnliš-

ant jo
— jam 

Kiti gi du 
jie

I

Išnešus jį, likusieji tar-

teliškumą, savo meilę broliš
ką. Išklausęs jį, buvau užža
vėtu — krikščionystė, tada dar 
tik pirmu syk mano gyvenime 
pasirodė man gražiu idealu 
broliškos meilės; nors gerai 
supratau, kad toli šaukus, ne 
visi krikščionys elgias sulyg to 
prakilniaus, augšto idealo prin-I tas, kaip rusai vadina:’ “Kalio- 
cipą; vienok juk tas, kaip tą nyj žmud”. — užkietintas že- 
kiekvienas protaujantis žmo- maitis — lietuvis laike ekza- 
gus supranta, nesumažina gro- mino kariuomenėj ‘učebnoj 
žės idealo principą. Užsimąs- kamandoj’ perviršijo jį, užsi- 
čiau, dvasioje niekaipo pra- degė liepsna neapykantos bei 
dėjau jau tyrinėti mokslą kri- keršto link jo, ir ieškojo tik 
kščionystės. Vienok, tas neil- progos kaip jį prapuldyti. Ir 
gai tęsės — nuo ideališką vai- proga atsirado: Kartą lenkas 
dentuvią ir svajonią tuoj grį- patėmijęs, kad lietuvis,- kaip 
žau prie reališkumo — prie jj^ apjakęs šovinizmu, vadino 
mano ligonią. Ir manau bū- jį, ‘litvomanas,’ turi skrynelė- 
čiau ant visados pasilikęs šin- je keletą užrubežinią lietuviš- 
toizmo pasekėju, jei nebūtą ką knygelią, patarė rusui ap- 
kitas atsitikimas patraukęs skusti jį prieš vyriausybę už 
mane galutinai prie krikščio- tai. Gi rusas iš savo pusės, 
nystės. Gi kada poni Ona Dau- kad smūgis būtą dar skaudes- 
gėla pradėjo bučiuoti sveikin- nis tam ‘kalionnam žmudui,’ 
dama tuos tris nesenai atneštus kaip jis jį visad vadindavo, su- 
kareivius, jie labai susigraudi- gebėjo į jo skrybėlę įdėti dar 
no, pratiesė viens kitam de- keletą priešvaldišką, revoliuci- 
šines, pradėjo meilingai ką tai jonierišką knygučią rusą kal- 
kalbėti ir štai staiga tas vidų- boję. Ir atsiekė tikslo—varg- 
ryj gulintis garsiai į mus pra-Į§as tapo pasiąstas į ‘areštans- 
bylo, tariant: “Doktoroj, mi i ką rotą.’ Tiesa, greit iš jos 
vin petas!..” (daktarai,- aš

apykantos buvo įstūmę į areš- 
tanską rotą. Buvo tas taip: 
Vienas iš jų lenkas, iš pradžią 
jo labai geras draugas, su lai
ku pradėjo jį neapkęsti, kad 
jis patapo karštu tėvynainiu 
mylinčiu Lietuvą, savo tėvynę. 
Kitas gi rusas iš pavydo, kad

Gi rusas iš savo pusės,

Tiesa, greit iš jos 
išsisuko. Vienok visvien daug

jumis prašau!..) Nedabaigė — nukentėjo per tą rusą, nes pra- 
1 nes mes abu sušukom: “Ką tu rado ir laipsnį vyresnio unter- 
. moki kalbėt esperantiškai!? Tu oficierio ir keltas metą prisiėjo 
supratai ką mes kalbėjom!? Tu ilgiau tarnauti kitam pulke, 
esperantininkas!? O brangus Apleidęs jŪOS nuėjau pakalbę-
vienaminti!! Jis gi ant to at- Į 
sakė: “Taijį aš mokn kal
bą tarptantišką — Esperanto, 
aš supratau ką jūs kalbėjote 
ir... aš jus meldžiu knoširdin- 
giausiai, delei užlaikymo gy
vybės mano draugą čia gulin
čią; iš manęs į ją gyslas įpum- 

nemalonu, tik papasakosiu a- puoti mano kraujo. ’ ’ Stebėsis 
pie tą lietuvį esperantininką, Į išsyk mums nedavė galės ištar- 
žinoma, ir save, sąryšyje su juo.j ti žodžio — matėm prieš savę 
Vieną kartą į ligonbutį, kur I milžiną dvasios — didvyrį ku- 
aš buvau gydytoju, atnešė j ris, kad kiti gyventą, geidžia 
mūsą sanitarai tris rusą ka- ---------- i-a-*-: j

reivius šankiai sužeistus; du iš I 
jų buvo nariai vieno pulko, o 
trečias vargšas prigulėjo visiš
kai prie kito pulko — tą gi ro
dė jo skirtinga uniforma. Sa-Į 
nitarai paguldė juos paeiliui 
vieną prie kito; gi tas vienas 
iš kito pulko papuolė į vidurį/ 
Apžiūrėję juos, matėm, kad tą 
vidurinį lengva yra išgydyti, rentą? Ir kas tave spiria prie

mirti. Man neva kas tai dva
sioje tarė, kad jis tą daro* po 
įtekme kokio tai augšto idealo. 
Ir neapsirikau — Jėzaus Kris
taus pasišventimas dėl žmoni
jos, buvo jam akstinu prie 
didvyriškumo. Draugas ma
no pirmas atsipeikėjęs iš po į- 
tekmės to stebėsio tarė jam: 
“Ką, tu nori mirt, kad jie gy-

ti su vienaminčiu esperantinin
ku, mūs sužeistu didvyriu. 
Bekalbant su juo, nežinau pats, 
kaip tai aš pamiršęs mandagu
mo dėsnius, išsireiškiau: “Ar 
galima išsvajoti didesnę nesą
monę ant pripažinimo už Die
vą žmogą, kurį kadaisiai pri
kalė prie Kryžiaus?” “Iš kur 
žinote apie tą, kad Jėzus bu
vo prikaltas prie kryžiaus?” — 
atrėžė jis. “Jūsą tikėjimas 
tą gi mokina!” r— atsakiau aš- 
“Gerai, prabylo jis ant to, mū
są tikėjimas kalbant apie Jė
zaus kančią, kalba taipo-gi ir 
apie Jo garbingą prisikėlimą iš 
numirusią; kodėl gi tikite į 
vienus dalykus, o atmetate ki
tus? Ne delei to tikime į Jė
zų Kristą, kad Jis- kentėjo ir 
numirė — ne! tame atvėjuje 
stokuotą mums faktą, priro
dymui Jo Dievystės.

Kaz. Vidikauskas.
Pbiladelphia, Pa.

P. S. Vadovėlius mokintis 
tarptautinę kalbą — Esperan
to galima gaut pas mane: Kaz. 
Vidikauskas, 2833 Livingston 
st., Philadelphia, Pa. Arba pas 
Alb. S. Trečioką, 319 Walnut 
St., Newark, N. J. Vadovėlio 
kaina — doleris; aptaisytas — 
$1.25.

SAVAS PAS SAVĄ.

“Garso” 13 numeryje tilpo 
ištrauko iš Brooklyno dienraš
čio “The Standard Union” No. 
258. Ištraukoj yra labai daug 
pamokinimo mums- Lenką ku
nigą žydeliai apskundė net 
Brooklyno diecezijos valdžiai 
už pamokinimą savo parapijo- 
ną, kad neitą pas žydelius su 
pirkimo reikalais, ale duotą 
paramą savo tautai. Tūlas 
žydbemis paplepėjo žydeliams 
apie tokią pamoką. Tai žyde
liai neiškentė nubėgo pas dva
sišką valdžią. Ipswich, Mass. 
lenkai padarė sutarti neiti pas 
svetimtaučius, o jei katras nu
eina, turi baudžiavą atlikti. 
Tai jau matyt, jog žmonės su
pranta savo tautos reikalus.Da- 
bar paklauskim mūsą lietuviu 
ar taip daro. Ne, mūsą lietu
viai, jei su kokiomis aukomis, 
tai jie žino savo biznierius, o 
jei, atsitinka biznio reikalą at
likti, tai sako aš ir pas žydą 
gausiu už pinigus. Na ir ką 
turim kalbėti, apie mūsą pras
tus žmonelius, tamsūnus, ku
rie niekur neina nieko nežino, 
kurie mislina, kad žydelis tik 
ir prietelius. Ką turime sa
kyti apie mūsą vadovėlius, ku-Į 
rie save vadina apsišvietusiais1
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JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJAS
TEATRALIŠKAS VEIKALAS

Meilės Paslaptybės Į
Drama 5-se veiksmuose, 6-šiuose atidengimuose.

Parašė ir savo lėšomis leidžia J. V. BALTRUKONIS. 
Šis veikalas labai tinka perstatymui.

Kaina 45 centai.
Užsakymus siuskite dabar, nes leidžiu tik aprubežiuotą 

skaitlią ir gali pritrukti. Su užsakymais siųskite ir pinigus
J. V. BALTRUKONIS,

142 Tappan Street, Keamy, N. J.

LIETUVOS

Lietuviai Gelbėkime!

PU

________
tokiais atsitiki m a te patariu nooSirdflai kreiptis prie Salti-'

i ■ ■ 1
frjME.

Europoje tveriama Pabaltijos valstybią Res- 
publkos. Lietuva bus savi stove.

Lietuvoje atstatymui (a) žemdirbystės, (b)pra
monės, (c) pirklybos, o taip-gi Lietuvos valdžiai 
tuojau reikalingi pinigai.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė jau rūpinas at
statymu Lietuvos ir jau turi $200,000 kapitalo.

Lietuvos Atstatymo Bendrovės suorganizuotos 
įstaigos turi $140,00.

Išviso Lietuvią naudai jau veikia $340,000.
Stokite į Lietuvos Atstatymo Bendrovę ir bū

kime Lietuvos šėrininkais. Šeras $10-00, bet ne
parduodama mažiau, kaip 5 Šerai. Apmokėti gali
ma Liberty Bond’sais. Už pinigus išmokama ma
žiausia 4 nuo*.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė rūpinasi Lietu
vos reikalams sukelti $1,000,000 tuojau.

Dėkitės į L. A. B-vę ir kreipkitės prie įgalioti- 
nią arba į raštinę šiuo adresu:—-

Lietuvos Atstatymo Bendrovė '
(Lithuanian Development Corporation)

320 FIFTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.
MNMMMMNNMtMINtBMNNMI

AM, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RA&AU*
AM labai sirgau per 3 metus. nuslabnSJęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevirlnimas pilvelio, nuslabn^jimas kraujo, inkšti}, nervų ir abelnas spė-' 
kų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-i > 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rūbelių, j 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. . i ,

Bet kada paretkaalvan Salutaras vaistų, Bltterio Kraujo valytojo, » 
‘rvatona, Inkstų ir Reumatinio gyduoHs, tai po suvartojimui mlnft- Į 
s gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas , 
dvalx, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas ISnyko po užmuSI- * 
it visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras. Į 

ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumų kaip tarp 
es. Dabar Jaučiuos smagiai ir esu linksmas Ir 1000 sykių dė-! 
ras mylistų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa-|
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BAŽNYČIOS TURTAL

Atėjo

Pat-apsisprendimas

A. Steponaitis.

BOLŠEVIKŲ ŽIEDAI.

nau-

BAILUS KAI ZUIKIS.

v •

savo

6.000.0000/ Grai-

♦:

X

\
X

prašytume ma- 
kitų Redakciją 
šias žinias savo

ČEVERYKŲ: Vyrų, moterų ir vaikų naujos mados. Pada
ryti labai gražiai. Prieg tam keli šimtai porų yra likusių nuo 
pereitų metų. Tie parsiduoda labai pigiai

Gramafonai ir lietuviški rekordai, Siuvamos mašinos, 
jos ir vartotos (seeond hand) galite gauti.

Užprašome visus.

‘Darbininko” Knygynas.

Vienas garsiausių Franeijos 
lakūnų yra Bourjade. Jis pa
dangėse nudėjo 28 vokiečių or
laivius. Jis yra kunigas ir da
bar sugrįžo į savo parapijų.

RAKANDŲ:
LOVOS

MATRASAI
SPRINGSAI 

KAMODĖS
PEČIAI

KARPETOS
STALAI

Platink “Darbininką”

PRANEŠIMAS Iš 
ŠVEICARIJOS.

MOKYKLOS DRAUGĄ 
LAIDOJANT.

PUNKTŲ.

Lenkai Suv. Valstijose 1910 
m. turėjo 293 bažnyčias su mo
kyklomis, kurias lankė 98.- 
126 vaikai, kuriuos mokino 1.- 

M—a. 767 mokytojos.

C. P. YURGELUN,

❖

IKA LIETUVOS [su tais pinigais daryti.

Margumynai
__________________________

Sulyg valdiškų aprokavimų 
Suvienytose Valstijose Rymo- 
Katalikų Bažnyčios turtų vertė 
1906 m. išnešė $290.638.787.

Per tuos 25 metus Bažnyčios 
turtai žinoma paaugo. Gali
ma daleisti, kad dabar Bažny
čios turtai Suvienytose Valsti
jose išneša $366.000.000.

Šiais laikais, kuomet mes 
pripratome kasdien skaityti 
milijardus dolerių karės rei
kalams, tai tie Bažnyčios tur
tų skaitlinė neišrodo didelė.

Laike karės Suvienytos Val
stijos lapkričio mėnesyje perei
tų metų išleido $2.00Q.000.000. 
Tai yra šešis sykius daugiau, 
negu katalikai šioje šalyje iš
leido bažnyčioms, mokykloms, 
kolegijoms, universitetams, li
goninėms, prieglaudoms per 
100 metų.

Su mažiausia Laisvės Pas
kola Suv., Valstijų valdžia ga
lėtų nupirkti katalikų visas 
nuosavybes ir turtus devynis 
sykius.

Na, o kiek R.-Katalikų Ba
žnyčios neprieteliai būbnija a- 
pie jos turtus. Tūli net šau
kia, kad K. Bažnyčia greit ap- 
valdys Ameriką.

Teatrai Suvienytose Valsti
jose daugiau kaštuoja, negu 
bažnyčios. Milijonai žmonių 
teatrams išleidžia pinigų dau
giau, negu bažnyčioms. Ju
damieji teatrėliai gauna žmo
nių nikelių ir dešimtukų dau
giau, negu bažnyčios.

Ekonomiškai imant religija 
žmonėms atseina pigiau, negu 
bile kokios kitos reikmenos.

Tūli žmonės moka bažnyti
nę mokestį kartą metuose ir to
ji mokestis išrodo geroka. 
Jiems išrodo daug, išrodo, kad 
religija atseina jam brangiai. 
Bet tegu apmokėtų kartą ant 
metų tabokos bilą. Vidutiniš
kas tabakninkas kenksmingai 
piktžolei išleidžia daugiau, ne
gu katalikas prideramai mo
kąs bažnytinėms mokestims.

Nieko gal nėra liūdnesnio kai 
mirtis tavos klesos draugo. Štai 
prieš trejetą'dienų vienas mū
sų draugas netikėtai persisky
rė su šiuo pasauliu. Nebuvo 
tai mano artimas draugas, te- 
čiau jam mirus pasirodė kiek 
būta tarpe mūsų artimų santi- 
kių, bendrų reikalų!kių, bendrų reikalų!

Atėjo diena laidotuvių. Vi
same departmente mokslas su
stabdytas, paleidžiami visi ba
žnyčion, kame pamaldos atsi- 
būna. Niekas mūsų neverčia 
ten eiti, bet eina'kiekvienas, 
eina artimi draugai, eina toli
mesnieji draugai, eina tolimie
ji draugai; eina mokiniai, ei
na ir mokytojai, profesoriai; 
eina katalikai (jis buvo katali
kas) eina protestantai ;eina kri- 
kščionįs, eina žydai, eina vi
si nuliūdę, užsimąstę, kiekvie
nas užtikro kitaip visą šį nuo- 
tikį persistato, bet visų mintis 
atkreipta į vieną dalyką — bū
tent žmogaus santikius su mir
timi. Jukkokią nuolatinę ko
vą žmogus jučiomis ar nejučio
mis turi vesti su giltine nuo 
pat užgimimo, net dar prieš gi
mimą, iki grabo lentos ne kiek
vienas gali matyti. Štai ir šiuo 
atveju kova buvo pasekmingai 
vedama iki jaunikaičio amžiaus 
tik štai vienu kartu, kovoto
jas paslydo; jo prifešas viršų 
ingavo ir pasekmėje turime ši
tą liūdną procesiją, paskutinį 
atsisveikinimą, lydint savo 
draugą į amžino poilsio/vietą. 
Visi nuliūdę, užsimąstę, nes po 
akimis turi paveikslą pergalės, 
kuris puola ant draugo galvos. 

M—a.

— Lietuva nuo priešisto- 
riškų laikų lietuvių apgyven
ta.

2. — Lietuva lietuviams.
3. — Lietuvos komercijinė 

laisvė.
4. — Galas Lietuvos išnaudo

jimams.
5. — Gana svetimų jungo.
6. — Laisvė visiems ir vi

suomet Lietuvoje.
7. — Lietuvos žemelė Lie

tuvos artojėliams.
8. — Galas atėjūnų gaspado- 

riavimui Lietuvoj.
9. — Visiška neprigulmybė 

Lietuvai.
10. —Suvienyta ir nedalina- 

ma Lietuva
11. — Lauk iš Lietuvos lenk- 

bemiai.
12. — Lauk iš Lietuvos bur- 

liokberniai.
13. — Vilnius Lietuvos sosti

nė.
14. - 

Lietuvai.

Prašom? siųsti žinias kogrei- 
čiausiai.

Gerbiamąja! Redakcijai už 
pagelbėjimą mums dėkuojame 
išanksto ir pasiliekame su auk
šta pagarba

Vardu Lituania Comite Cen
trai de Secours aux Victimes 
de la Guerre en Lituanie Lau
sanne (Suisse)

1 A. Steponaitis,
Pirmininkas.

P. S. Sekančių Lausanne e- 
sančių įstaigų: nLietuvių Tau
tos Taryba,” “Lietuvių Pil
domasis Komitetas,” “Liet In
formacijų Biuras ir “Komit 
“Lituania” adresas yra toks: 
Vilią Italia. Av. du Leman, 
Lausanne, Suisse. —

P. S. Kadangi pas mus stin
ga lietuviškai mokančių dakti- 
liografų ir nėra galimybės iš
siuntinėti lietuv. tekstą visoms 
Redakcijoms, 
loniai sutikai 
perspausdinti 
laikraščiuose.

švento jono ivangelibto 
P A1ALPIN8S DRAUGUO8 

VALDYBA
SO. BOSTON, MA88.

PIRM. — Motiejus Žiobs,
4 Levant St, Dorchester, Mase. 
Telephone: Dorchester 6973-W. 

VIuE-PIRM — Pov. Mikalauskas, 
248 4-th St, So. Boston, Mass.

I PROT. RAŠT. - JuL Savickas,
262 Fourth St, Room 7.

II PROT. RAŠT. — V. Gedminas, 
292 E St, So. Boston, Mass.

FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitė, 
" 210 Silver St., So. Boston, Mass

KAS. — Andr. Naudžiūnas, 
16 Vinfield St., S. Boston 

MARŠALKA — Step. Navickas, 
181 D Str., So. Boston, Mass. 
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vaL po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 20 d. ba
landžio 3:30 vai. po pietų.

Pavasaris

Priežodis teisingas pasakytas 
Vienybėje Galybe.

' Mes visi trokštame matyti Lietuvą laisva. Lietuviai biz
nieriai aukauja sulig išgalės dėl išgavimo Lietuvai laisvės. 
Tui-gi ir jūs pamąstykit sau vieni ar daug gaunam iš sve
timtaučių dėl mūsų reikalų? Pamatysit kad nieko. Mes vi- *|*

ii
X
Xt
X
♦♦♦ suomet prisidedam žodžiu darbu ir doleriais prie Lietuvos rei-

kalij, tuo laiku prašome jūs nepamiršti mūsų. Pas mus galima *$*X gauti: -

X
XXt

Paprastai yra sakoma į bai
lią, jog jis yra bailus kai zui- 
kys. Nereikia nei sakyti, vi
si žino, jog zuikis yra bailus, 
bet kode] jis bailus, tai dau
gumas iš mūsų gal nežino. Štai 
kaip Manchester Guardian ap
rašo atsitikimą su zuikučiu. 
Tūlas B. sako, einu aš prieš 
keliatą dienų su draugu miško 
takeliu ir štai prieš mus už ke- 
liatos desėtkų pėdų pasirodė 
zuikutis, jaunas dar zuikutis, 
matomai ką-tik pabėgęs iš liz
do. Jis dar buvo per jaunas 
bėgti, tik lyg koks komedijan- 
tas šokinėjo, stripinėjb kaip 
tikras kūdikis. Išlengvo šo- 
kinėdmas jis artinos tiesiai prie 
mūsų. Mes sustojome kvėpa
vę kad jo neišgąsdinti, nes iš- 
tikrąjų buvo malonu žiūrėti į 
jauną komedijantą. Tik štai 
mums bežiūrint komedija vos 
tik nepavirto į tragediją. — 
Žebankštis žengdamas išlengvo, 
tyliai pro medžius tik sykiu pa
šoko ir už vienos valandėlės 
būtų buvę po zuikučiui, bet 
mano draugas supliauškino 
rankomis, sušuko, pašokda
mas iš piktumo. Žebankštis 
pabėgo saugodamas savo gyvy
bę, bet zuikutis apsistojo, pra
sijuokė savo kūdikio juoku ir 
didesniais šuoliais artinos prie 

_mūsų. Jie prisiartino prie 
mūsų visai arti, ir mes turėjo
me mažąjį gyvūnėlį pavyti ša
lin, ten kur jis galėtų saugiau 
gyventi — link spėjamojo liz
do, manydami, jog jis ten at
sidurs kol mes -nueisime šalin.”

Tai-gi jaunas ir zuikutis yra 
nebaugus, taip kaip ir jaunas 
dar lizde tebesantis paukštelis. 
Bet kodėl jų prigimtįs persi
maino kiekv paaugus, svieto 
pamačius?

REVOLIUCIJONIERIŲ 
ŽVĖRIŠKUMAS.

Daug maž visi apsipratome 
su žudynėmis Rusijoj. Nela
bai stebina žinia iš Rusijos, kad 
tokiame ir tokiame mieste nu
žudė keletą desėtkų vyrų, mo
terų ir vaikų. Rusijoj žmo
gaus gyvastis pigiausias daik
tas. '. -

Reikia žinoti, kad visokie 
revoliucijonieriai trokšta žmo
nių kraujo, kaip žvėrys, turi 
daug džiaugsmo iš savo aukų.

Franeijos revoliucijos istori
kas Taine rašo:

____ /

“Foueliė žiūronus prie akių 
prisidėjęs pro langą tėmijo, 
kaip 210 Lyonso gyventojų bu
vo gaalbijami. Jis, Collet ir 
Laporte puotą buvo' sau iškėlę 
ekzekucijų dienoje ir prie kiek
vieno šūvio jie šoko iš džiaug
smo ir mosikavo skrybėlėmis.” 

Revoliucijonierius Carrier 
buvo įsakęs nugalabinti 5.000 
vyrų, moterų ir vaikų mieste 
Nancy. Jis pats savo laiške, 
rašytame gruodžio 22, 1794 a- 
pie tą savo paliepimą, išsireiš
kė:

“Aš niekuomet tiek nesijuo
kiau ir nejaučiau tiek džiaug
smo, kiek tėmydamas į tų aukų 
grimasas.”

Na, o visi pripažįsta, kad 
Rusijos bolševikai žvėriškume 
kur kas bvtina Franeijos revo- 
liueijonierius.

Štai nekurie Rusijos bolševi
kų nuoveikaliai:

1. — Iškrikdė buvusią armi
ją, o paskui įvedė priverstiną 
kareiviavimą, ne prieš vokie
čius kariauti, bet prieš savuo
sius. ,

2. — Rubliaus kainą nupuldė 
nuo 50 centų iki 6c.

3. — Pakėlė darbininkų pra
gyvenimą (sulyg jų pačių pri
pažinimo) nuo lį rublio iki 
56į rublio dienoj.

4. — Pinigų vertę taip nu
puldė, kad maisto galima gau
ti tik mainais ant drabužių ar
ba kitokių reikmenų.

5. — Nugalabijo tūkstančius 
(Gorki sako 10-000) žmonių be 
jokio teismo. Po mirties de
kretu pasirašė Peters, kurs y- 
ra žinomas Londono policijai 
kaipo atviras anarchistas.

6. — Sušaudė šimtus žmonių, 
kurių vienintelis prasižengi
mas buvo kritikavimas bolše
vikų.

7. — Panaikino rinkimus ir 
uždarė visus sau priešingus 
laikraščius.

8. — Atnaujino slaptą polici
ją, šnipinėjimą ir priveisė dau
gybes apmokamų agentų, tė- 
mijančių veikimus nepritarian
čių bolševikiškai valdžiai.

9. — Panaikino tikybą, už
draudė tikybos išguldymą, pa
naikino šliūbus, įvedė pilniau
sią liuosvbę persiskyrimų.

10. — Panaikino įstatymus.

“Pulkim ant keliy
Pati už save kalba. Pirk dabar, nes vėliaus 
pritruks.’ Tai naujausios laidos maldą knyge- 
je. Joje atrasi visas reikalingiausias maldas. 
Gražiai papuošta visokiais paveikslėliais ir tin
ka visiems.

Galima gauti “Darbininke” ir pas agen
tus. Kaina $1.56, $1.85, $2.00, $2.50 ir $3.50.

“DARBININKĄ S,”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

l ii ii ii ii i

377 West Broavvay 
South Boston, MassX❖
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Lietuvių Statymo 
Bendrovė.

Etnografinė Lietuva apima 
47 000 ketvirtainių mylių. Gy
ventojų turi 6.000.000. Ho- 
landija apima 12.000 ketv. my
lių, gyventojų — 6.000.000. Bul
garija — 43 000 ketv. mylių, 
gyventojų —/5000.000. Portu
galija — 38.000 ketv. mylių, 
gyventojų — 6.000.0000. Grai
kija — 41.000 ketv. mylių, gy
ventojų — 5-000.000. Danija 
— 15.500 ketv. mylių, gyevnto- 
jų — 3.000.000. Šveicarija — 
15.900 ketv. mylių, gyvento
jų — 3.800.000. Mat kaip daug 
yra Europoj valstybių, ma
žesnių už Lietuvą. *

Prašau maloniai patalpinti 
žemtiau sekančią žinutę Jūsų 
laikraštyje.

Paskutiniu laiku nutrūko 
mūsų Komiteto (“Lithuania”) 
susinešimas su Lietuva. Ka
dangi nuolat gauname iš Ame
rikos prašymus persiųsti ži
nias arba pinigus Lietuvon, 
skaitome savo priederme per
spėti Gerbiamąją Amerikos 
Lietuvių Visuomenę, kad iki 
vėlesnių pranešimų iš mūs pu
sės, nebesiųstų mums nė laiš
kų nė pinigų dėl persiuntimo 
Lietuvon.

Daug kartų esame rašę, pra
šydami Amerikos Lietuvių 
Laikraščių Redakcijų paskelb
ti laikraščiuos, tokios ir tokios 
sumos pinigų,, atėjusios pas 
mus į Šveicariją, neturi užtek
tinų adresų (pasiuntimui Lie
tuvon; daugelis grįžta iš Lie
tuvos, nesuradę adresatų) ar
ba visai nežinia kam skiriamos. 
Ar tos žinios buvo skelbtos lai
kraščiuos, mes nešinom, nes 
tik retaįkokį numerį laikraš
čių gaunam. Nūn tatai prašo
me gerbiamųjų siuntikų, kurie 
dar negavo iš Lietuvos prane
šimo apie gavimą ienai pini
gų arba kuriems pinigai negrį
žo atgal į Ameriką, pranešti 
mums (Comite Centrai Lithu- 
aniaj” Vilią Italia, Av. du Le
man, Lausanne, Suisse): l)ko- 
kia suma, kuomet ir per ką bu
vo mmns pasiųsta; 2) kam bu-

. Ivo skiriama ir 3) kas dabar

“Darbininko” Knygynas specialiai parūpino vi
sokių religiškų daiktų ir už prieinamą kainą.

Nusipirk gerą stiprų ROŽANČIŲ. “Darbininko” Kny
gyne galima gauti visokių rožančių nuo 25c. ir aukščiaus.

Škaplierių, medalikėlių, stacijinių kryželių ir tt.
Pastatomų ir pakabinamų Kryželių, kurie naktyje tam

siame kambaryje matomi ir taip visokių, pradedant nuo 25c.

ŠVĘSTAM VANDENIUI KRAPYLAI. 
PAVEIKSL AI.

Įsigyk puikų Šventojo paveikslą, kuriuo papuoši
namus. Tokius paveikslus gausite “Darbininke.” Ateik — 
pasirinksi.

STOVYLŲ vidutinio didumo ir už labai prieinamą kainą.
MALDAKNYGĖS.

Lietuviai jeigu norite melstis grynai lietuviškoje kalbo
je, tai pirkite MALDAKNYGES iš “DARBININKO” Knygy
no..

MALDAKNYGIŲ galima gauti visokio didumo ir gerumo. 
Kviečiame ateiti ir peržiūrėti mūsų tavorą ir sulig jo spręsti 
apie kainas. Su mūsų kainomis niekas negali lygintis.

Krautuvė atdara kasdiena nuo 8 vai. ryto iki 9:30 vai. 
Vakare, išskyrus nedėldienį.

“DARBININKAS,”
244 West Broadway, South Boston, Mass.

(THE LITHUANIAN BUILDING CO.)
SUSITVĖRĖ SU KAPITALU $100.000.00.

Koks Tikslas šios Bendrovės?
T ė m y k i t e!

1) Stato naujus namu: medinius ir mūrinius.
2) Išdirba pienus namų statymui.
3) Apdraudžia namus, forničius ir kitokius ra

kandus.
4) Parduoda ir perka namus.
.5) Skolina pinigus norintiems statyti namus ant 

lengvų išlygų su mažu nuošimčiu.
6) Užims visus darbus statymui ne tik Ohio val

stijoje, bet ir kitose valstijose. Turintieji tokius 
darbus, praneškite Bendrovei.

7) Kaip tik bus galima, turėsime Laivakorčių 
Agentūrą ant visų linijų ir siuntinėsime pinigus į 
visas dalis svieto. Aprūpinsime saugiai. Bendrovė 
jau pradėjo darbą ir varo pirmyn.

8) Lietuvių Statymo Bendrovė remiasi ant to, 
kad aprūpintų Lietuvą tėvynę, statant namus ant 
tų vietų, kur yra sunaikinta baisios karės.

Lietuviams gera proga prisidėti prie šios taip 
naudingos Bendrovės, kuri nemažai galės prisidėti 
prie atstatymo namų Lietuvoje.

Pasiskubinkite nusipirkti šėrus, nes jau nedaug 
liko ir eina kaip cukrus. Mat lietuviai supranta 
jau kokią naudą gali turėti* iš tokių Bendrovių kaip 
Lietuvių Statymo Bendrovė.

Šios Bendrovės Šerai po $25.00. Neparsiduoda 
mažiaus kaip 2 šėrai už $50 00.

Jau inkorporuota sulig Ohio valstijos teisių ir 
yra po valdžios priežiūra, taip, kad pinigai indėli 
negali žūti. - ’

Už indėtus pinigus Bendrovė moka dividendų 
4 nuoš. Šėrus galima pirkti ir už Liberty Bondsus- 
Reikalaudami platesnių paaiškinimų kreipkitės laiš
kais žemiaus nurodytu adresu. Clevelandiečiai at
silankykite į ofisą. Valandos nuo 8 vai. ryto iki 9:30 
vai. vakare. Adresuokite taip:

THE LITHUANIAN BUILDING CO.,
6307 Superior Avė., Cleveland, Ohio-



Vietinės žinios. tuoj atšauktas, jei bus užtik
rinimas, kad algų klausimas 
bus sulyg sutarties išrištas.

BOSTONO LIETUVAITES 
ŠAUNIAI DIRBA PRIE 

LIET. RAUD. KRYŽIAUS 
ORGANIZAVIMO.

■

Šv. Kazimiero L. B. K Drau
gijos susirinkimas buvo šv. 
Petro parapijos bažnytinėje 
svetainėje balandžio 13 dieną- 
Atsilankia.il į tą susirinkimą 
kaipo delegatė nuo L.R.K. Mo
terų Sąjungos 13 kuopos. Pa
daviau laišką ir paprašiau 
pirm. P. Petrausko, kad ma
lonėtų mane kuogreičiausia at
leisti, nes turėjau su įvairiais 
reikalais kitur važiuoti. Pir- 
miąinkas maloniai mano pra
šymo paklausė ir draugijos 
praeito susirinko protokolą per
skaičius, pranešė draugijos 
nariams, kad yra laiškas nuo 
Moterį} Sąjungos 13 kuopos.

Nariai vienbalsiai laišką pri
ėmė ir sutiko, kad prie orga
nizuojamo Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus kas gali prisidėtų.

Maršalka Povilas Lauckas 
paėmė kepurę doleriams, o aš 
popieros ir paišelį ir penkioli
kos minutų laiku gavome 21 
narį Lietuviij Raudonajam 
Kryžiui. Smulkiais surinkta 
$2.90.

Šv. K. R. K. Draugijai turiu 
išreikšti savo nuoširdžią padė
ką už parėmimą taip svarbaus 
darbo. Ši draugija susideda 
iš tikrų tėvynainių ir už Lie
tuvos laisvę kovoja kuosmar- 
kiausia, remdama visus gerus 
ir naudingus lietuvių sumany
mus. Visi lietuviai katalikai 
privalo prie tokios šaunios 
draugijos prisidėti ir dirbti 
mūsų brangios tėvynės naudai. 
Lietuva iš tokio savo sūnų gra
žaus pasidarbavimo galės pasi
didžiuoti.

Čia priduodu visų aukavusių 
bei prisirašiusių prie Liet- 
Raudonojo Krvžaius vardus ir 
pavardes. Jei surašė įvyko 
koki klaida, malonėkite patys 
paskiau pataisyti.

Į Liet. Raud. Kryžių įsirašė 
ir užismokėjo po $1.00:

Antanas Barisevičius, Vla
das Jakštas, Povilas Petraus
kas, Antanas Kmitas, Kazi
mieras Marcinkevičius, Marti
nas Galubickas, Ramandas Po- 
vilis, Jonas Jakštas, Motiejus 
Dusevičius, V. Savickas, An
tanas Vaišvilis, Jonas Čepulis, 
Jonas Punis, Aleksandra Sta- 
kauckas, Kazimieras Butke
vičius, Povilas Natkus,. Alek
sandra Rutkauckas, Povilas 
Gailiūnas, Povilas Lauckas, Jo
nas Kulikauskas, Juozas Lik- 
malis-

Smulkių surinkta $2.90. 
Viso surinkta $23.90. 
Pinigus perdaviau Lietuvių 

Raudonojo Kryžiaus skyriaus 
iždininkei p-niai O. Navickie
nei. Visiems prisidėjusiems 
prie šio prakilnaus darbo ta
riu nuoširdų ačiū.

Turiu dar pažymėti, kad Lie
tuvių Raudonojo Kryžiaus sky
rius susitvėrė So. Bostone ba
landžio 1-mą dieną. Moterų 
S-gos 13 kuopos susirinkime iš 
20 narių. 
60 narių, 
simokėjo. Prašome visių kuo
greičiausia atsilyginti.

Lankysiuos į visas draugijas 
ir kuopas be skirtumo pažiūrų 
ir tikiuosi, kad visur paramos 
naudingai įstaigai surasime.

Prie šio švento darbo prisi
dėkite visi lietuviai ir lietuvai
tės.

Liet Raud. Kryžiaus sky
riaus pirmininkė

Ona A. Jankienė.

Dabar skyrius turi 
Bet dar ne visi už-

ATSIMINKITE.
Nepamirškite, jog ateinan

čią subatą pasibaigia parašų 
rinkimas. Jei kas dar nepa
sirašė, tai tepasirūpina tų pa
daryti. Subatoj tos blankos 
turi būt pasiųstos į Washingto- 
ną.

Šv. Kazimiero R. K. Dr-jos 
susirinkimas buvo bal. 13 d. 
Buvo vasarinės vaikų mokyk
los reikalu prisiųstas laiškas 
nuo kun. klebono ir nuo Jono 
Adomavičiaus su Norkūnu. 
Svarstė ilgai abu laišku. Ko
mitetai išdavė raportus prie
šingai vieni kitiejns, bet kuo
met viskas paaiškėjo, tai dr- 
ja pripažino naują katalikų ko
mitetą 22 balsais prieš 10 bal
sų. Taip-gi išrinko Povilą 
Petrauską, Vladą Paulauską ir 
Juozapą Andriuliuną. Visą nu
tarimą utaminko visi užgyrė ir 
pasižadėjo veikti naujoj ir vi
siems tinkamoj vėžėj.

Buvo prisiųstas laiškas ir 
nuo So. Bostono Socijalistų 60 
kuopos su užkvietimu maršuot 
1 d. gegužio, bet kuomet per
skaitė 4 ‘ progresyvišką ’ ’ laiš
ką, tai kaip perkūnas trenkė 
visa salė: Šalin laiškas, šalin 
delegatas, mums Lietuvos prie
šų nereikia, kurie kovoja prieš 
Lietuvos neprigulmybę. Visi 
kaip vienas atsakė: “Mes su 
išdavikais nesiskaitysim. ” Tad 
delegatas Zarauckas stojo ne
laukdamas aiškyt savo tikslo ir 
dūmė lauk.

Narys Dr-jos.

Po num. 10 City Point Courte 
pas P. Pilypą būrelis lietusių 
pereitą nedėlią šnekėjo apie 
parašų rinkimą ir prakalbas, 
būsiančias Faneuil salėja Tai 
kaiminka Valerija Ikamienė, 
narė Progresiviško Sus-mo, ta
rė: “Nustokite vyrai kalbas a- 
pie parodas ir parašus, o eiki
me pas mane, nes turiu alu
čio. Kas nori laisvės tegu 
maršuoja ir rašomi po peticijo
mis, o mes prie alučio.” Jos 
vyras yra socijalistų kuopos 
narys. Tai matote, kaip so
cijalistai ketina Lietuvai lais
vę ingyti.

v*

Balandžio 13 d. buvo Mote
rų Sąjungos 22 kp. susirinki
mas bažnytinėj salėj Cambrid- 
ge, Mass- Nutarta užpirkti 
mišias birželio 1 d. ir vakare 
turėti prakalbas. Prie kuo
pos prisirašė 7 naujos narės. 
Kuopa gerai gyvuoja.

Balandžio 3-4 d. buvo teis
mas Povilo Grinkevičiaus, ku
rį jo moteris buvo patraukusi 
teisman už neužlaikymą ir ki1 
tas “šnvbes”...

Teisėjas P- Grinkevičių vi
sai išteisino.

Dabar vėl eina gandas, kad 
jo moteris “bilinėjasi” pas 
“prietelius,” kad gauti persi
skyrimą su vyru.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Visos lietuviij kolonijos pri

klausančios prie Bostono Aps
kričio nesivėluokite sugrąžinti 
peticijas su parašais.

Mes turime gauti jas nevė- 
liaus balandžio 18 d. Siųskite 
į Lietuvos Neprigulmybės ofi
są 315 W. Broadway, So. Bos
ton, Mass.

Vietiniai galite įduoti ypatiš- 
kai pirmininkui A Ivaškevi
čiui arba sekretoriui A F- 
Kneižiui.

"Pirm. A. Ivaškevičius, 
Sekr. A. F. Kneižis.

Jonas E. Karosas ir Jonas J. 
Romanas lietuviij kareivių or
ganizavimo ir Lietuviij Pre
kybos Bendrovės reikalais ba
landžio 14 dieną išvažiavo j 
Nev-Yorką ir Philadelphia, kur 
tiems reikalams apsvarstyti y- 
ra Šaukiami lietuviij veikėjų 
susirinkimai.

Raudonoji vėliava yra Kai
no vėliava.

STREIKUOJA TELEFO
NISTES.

Naujoj Anglijoj pereitą pa
gedėlio rytą sustreikavo tele
fonistės. Telefonisčių vedėjos 
pasakė, jog streikas .gali būt

PAMATYMAS DYKAI.
Hartfordo ir apielinkės lietu-
£ Ylams proga purku.

Ar tamsta žinote, kad iš- 
leistuvė knygos “Pulkim ant 
Kelių” kasdien gauna šimtais 
pagyrimo laiškų už taip pui
kiai išleistą maldaknygę.

Aš žinodamas kad daugumas 
nori turėti tą puikią maldak
nygę išrašiau ir parduosiu taip 
kaip kainos nustatytos. Kiek
vienas gali gauti nedėldieniais 
po pirmų mišių ir po sumai 
Bažnytinėj Svetainėje. Pasi
žadu patarnauti visiems tame 
dalyke. Knyįpj Agentas

A J. PATECKAS,
234 Park St-, .Hartford, Ct.

PLATINTOJAS KATALIKIŠ
KŲ LAIKRAŠČIŲ.

Užrašinėju ‘ ‘ Draugą, ” “ Dar
bininką,” “Garsą,” “Mokslei
vį,” “Vytį,” “Tautos Rytą” 
ir kitus.

Taip-gi galima gauti visokių 
naudingų knvgučių.

P. BRAŽINSKAS,
37 N. Aprih Alley, 

Duąuesne, Pa.

LIETUVIŠKOS NOTOS!
Naujos dainos ant 4 balsą, iš

simokinimas notą 8 lekcijos be 
mokytojo visiems instrumentams 
ir dainavimui. Knyga $1.50 par
duodu už $1.00. Reikalauju agen
tą, duodu didelį nuošimtį.

G. A. BARONAS,
Bos 774-501 McKees Rocks, Pa.
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| TEISINGIAUSIA IR GE- | 
J KLAUSIA LIETUVIŠKA f 

APTIEKA.

J Sutaisau receptus su di- | 
[ džiausią atida, nežiūrint, 1 
! ar tie receptai Lietuvos ar | 
! Amerikos daktarų. Tai | 
! vienatinė lietuviška aptie- 
! ka Bostone ir Massaehu- ” 
! setts valstijoj. Gyduolių ga- * ’ 
’ lit gaut, kokios tik pašau- o 
lyj yra vartojamos. Galit o 
reikalaut per laiškus, o aš K 
prisiųsiu per ėxpresą. 8

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas 8 
226 Broadway, kamp. C St, < I 
SOUTH BOSTON, MASS. ’ 

Tel. S. Boston 21014 ir 21013| > 
ž©®@@©©s©©@©®@©©©®©©@®©&©

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

122 Bowen S t, So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas, 

81 Mereer St., So. Boston, Mass.
PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas, 

104 Market St, Brighton, Mass.
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas. 

128 Heath St, Roxbury, Mass. 
KASIERIUS — Andriejus Zalieckas, 

244 D Street So. Boston, Mass.
MARŠALKA — Justinas Tuleikis,

130 Bowen St. So. Boston, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 

Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2 vai. po pietą po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENČ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė, 
359 — 4-th St.

VTCE-PIRM. — A. Čyžiuvienė, 
377A Broadway,

FIN. RAŠT. — O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

PROT. RAŠT. — M. Markuniutė, 
12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS — 
M. Kilmoniutė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgirtienė, 

135 C Str.

Suv. Valstijose ant žmogaus 
atseina po tris vištas.

y -------------
Amerikon atvykęs Indijos 

veikėjas Dr. N. S. Hardiker sa
ko, kad jei Indijos reikalavi
mai nebus išpildyti, tai ji pa
ti pasiims, ko ji reikalauja. 
Reikalauja laisvės ir pasiliuo- 
savimo nuo Anglijos jungo. 
Indija davė Anglijai 1.200.000 
kareivių kariauti 
čius.

prieš vokie-

n įrišta
the

Paieškojimai ir
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
ką” pridėdami .ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį.
” tris sykius

SU VISOKIAIS 
SPAUDOS 

D AR B A I 8
KREIPKITĖS

l 
“DARBININKĄ.”

Siutai Siutai

H PAKVIETIMAS
Aš JUOZAS ZUPKAUSKAS dar sykį kviečiu savo drau- 

į * gus ateiti ir pirkti sau reikalingus drabužius pas S. H. HARRI- 
| SON CO. su kuriuo ir aš esu surišta. Aš užtikrinu, kad kai- 
© nos Pirmos rūšies Vyriškų drabužių, Siūtą, Skrybėlių, Čeve- 
I! rykų sulyginant jąją vertę yra visiškai žemos. Jūs ir aš pel- 

< i nysime remdami savuosius.

8 Siutų kainos nuo $11.50 iki $43.50.
8 Čeverykų kainos nuo S 4 iki $10.

Didžiausiame pasirinkime vyrišką drabužią.

S. H. HARRISON CO.
662 672 Washington St. Boston, Mass.

Kampas Beach St.

.50c.
$1.00 I I

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

PlNwSiH>popi«t. Noo7 Iki Inkai* 

50SW BOADWATCoc. 8T SO. BOSTON. 
TdNCS.B.

PARSIDUODA 2 AUTOMO
BILIAI. Vienas dėl 7 sėdynių, 
o antras dėl 3 sėdynių. Visai 
mažai važinėti ir atrodo kaip 
nauji. Jei pirktų nemokantis 
važiuoti, tai išmokysiu ir iš
imsiu licence be jokio atlygini
mo.

Norintieji, apžiūrėti automo
bilius, galite ateiti bile’ kada.

MARTIN VALIULIS,
16 Ticknor st., S. Boston, Mssa. 

Tel. S.'B. 1404—W.

ANT PADAVIMO.
Parsiduoda pigiai mažai var

toti gražūs forničiai. Galima 
pamatyti bile kada šiuo adre- 
SU z

PET. GRINKEVIČIA,
11 Royal Rd., Mattapan, Mass.

Aš Marcelė Palaikiutė paieškąu 
pusseserės Agotos Bartkiutės po 
vyru Jankauskienės Suvaiką gub., 
Rudos par., Jūrės kaimo. Girdė
jau gyvena mainose. Turiu la
bai svarbą reikalą. Ji pati ar kas 
kitas, praneškite sekančiu adresu:

Miss M. Palaikiutė,
311 Vallev St., Dayton, Ohio.

Paieškau brolio KONSTANTI
NO Š VELNIO, paeinančio iš Su
vaiką rėd., Naumiesčio apskričio, 
Tilviką kaimo; prieš 11 metą iš
važiavo iš Lietuvos į Ameriką ir 
buvo apsigyvenęs mieste New- 
York’e, bet dabar nėra žinios kur 

į randasi. Pats ar kas žino, pra
neškite. Taip-gi meldžiu atsišauk
ti giminią, kurie ir-gi randasi S. 
Am. Valstijose. Mano antrašas: 

Juozas Švelnys,
80 Thistle St., Glasgow, Scotland.

Kiekvienas naujas skaityto
jas arba narys prisideda prie 
“Darbininko” dienraščio įkū
rimo.
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Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
esamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsą negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kronišką, Ner
vų ir visokią ligą, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išexaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėką. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytą kad aš jūsą negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsą pinigą nenoriu. Jęigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai

—*

Lietuvis Dantistas i
DR. M V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 BR0ADWAY, 

South Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 27.

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.

©•®©®9®e®®e®©e®®®®c®®©M

j

Tel. Jamaica 1831—W. 
Cambridge 1235—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berllno, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nno 1 iki 2 

ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va
karais, nedėliomis nuo 12 iki 
1 vai. po pietą.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMOS KLESOS

: DANTISTAS!

DantiB ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naują išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,So. Boston,Mass.

PRIE DORCHESTER ST.;

Valandos 
nuo 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

Nedelloml* 
nuo 10 Ta], ryta 
Iki 4 vai. vakare.

AUŠROS VARTŲ M. D. 
DRAUGYSTES VALDY

BOS ADRESAI 
ATHOL, MASS.

PIRMININKAS — J. P. Andriliunas. 
20 Pine Str., Athol, Mass.

VTCE-PIRM. — J. Stonis.
23 Charles PI., Athol, Mass. 

PROT. RAST. — A. Rolls,
23 Charles PI.. Athol, Mass. 

FIN. RAST. — V. Matelis.
Wtndsor Honse, Athol, Mass. 

TRECIAS RAST. — St. Vidugiris, 
20 Pine St, Athol, Maąs. 

KASIERTUS — P. Paščius, 
85 Pine St, Atrol, Mass. 

KASOS GT.OBF.TAI A. Tndrilinnas, 
92 Fem St, Athol, Mass. ir 

K. Markeviflus.
204 Freedom St, Athol, Mass. 

Aušros Vartą M. D. Draugija laiko 
susirinkimus kas pirmą utamlnką mė
nesio 7:30 vai. vakare save svetainėje.

VYRAI IR MOTERYS

Kurie sergate kroniškomis, nervą, kraujo, skūros arba ko-« 
kia kita liga, arba jei jūsą pilvas nevirškina, skilvis ne- “ 
dirba, ar jei turi reumatizmų, skausmus nugaroje arba ku- E 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- E 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje į 
pasitark su manim.

NEGAMINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operaciją yra išvengiama vyrams ir mo- I 

i terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo | 
l budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė | 

kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- | 
j dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- i 
I rėjimas yra dykai.
| Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa- 
Į vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos I 
i gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

' DR. GIBBS
1673 Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos. Nedėldieniais ir šventėmis

g 9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietą.

Paieškau KOSTUMIERIšKŲ KRIAU
ČIŲ. Darbas ant visados — užmokes
tis gera. Tuojaus kreipkitės laiškais. 

W. RUSTEIKA,
1182 tVashington St., Norvvood, Mass.

PARSIDUODA FARMA
Devyni Skėriai dirbamos žemės, 

visas juodžemis su moliu, viskas 
gerai auga, per vidurį farmos u- 
pelis bėga, yra žuvą, 2 akerei pie
vos, 25 vaisingi medžiai, 6 kam
bariais namas su visais imprumen- 
tais, tvartai, vištininkai, daržinė, 
vežimai, visi farmą įrankiai, ark
lys, karvė, kiaulės, vištos, antys, 
žąsys, karą lainės, aplinkui daug 
miesteliij ir fabriką, netoli Bosto
nas ir gelžkelio stotis. Platesnią 
žinią kreipkitės per laišką. Par
siduoda iš priežasties savininko ne
sveikatos. Kaina $4300.

MR. JOHN ANDRIUŠIS,
South Franklin St., Bok 16, 

Holbrook, Mass.

Paieškau savo dėdės Andriaus 
Kerulio Kauno gub., Panevėžio 
pav., Ramigalos parap. Girdė
jau, kad gyveno Chicago, UI, o da
bar nežinau kur. Kas žinote, ar
ba pats praneškite šiuo adresu: 

Uršulė Kerulis,
14 Whitney St., Worcester, Mass.

Parsiduoda beveik naujas AU
TOMOBILIUS visiškai pigiai. 
Kreipkitės pas:

JACKUS STAKEVIČIA,
39 Thomas Park, S. Boston, Mass.

(3-rd floor)

DIDELE FARMA.
115 akrą apie 50 dirbamos že

mės, kita girios ir ganyklos, a- 
pie 1000 kortą stačią malką, 5 kar
vės, 3 arkliai, 3 paršai, vežimai ir 
kiti farmos įrankiai, 9 kambarių j 

stuba, banė, ir kiti budinkai, van
duo iš šaltinio teka paipom į stu- 
bą ir į banę, ant gero kelip, 3 my
lios į miestuką, 9 mylios į didelį 
miestą Lowell, Mass

Šita farma reikalauja gero ū- 
kininko. ' '

Kaina tik $6tf)0.

A. ŽVINGILAS
_____ .________f. ___ «.___

Tel. So.Bo.ton 2 70

DR. JOHN HacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviukai 

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 vai.

Po pietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

TEL. 8ACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
OfiKiadyno. S'.'do visokia, ils*.
1-8 P. M. 7-8 P.M. Priskiria Akinio..

419 Boylston St, Boston, Mass.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos:
9-1 1 RYTI

2-4 PO PIETŲ
B-8 VAKARE

Jefferson st, 
NEWARK, N. J.
Telefon.. 0268

Markei

padarys veidą 
BALTĄ. Pra-

Kad būt gražiu
Vartok tą mostį, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir
Salina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėtu- 
tės 75c ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierini doleri arba stampomis.

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Box 772, Waterbury, Ct.

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandai;

Nuo 9 rito iki S po pieta
Vakarais, Ketverge nuoCildOP.M,

Bei] Phone Dickinson 3995 M

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Demaftun ralaika p’iokn įlinki

ma. prašalina pleiakanas. niežėjimą 
odos salvos, angina plankns priduoda 
ma jėms retkaliara maistą.

Dermafnaa padarys kad Jnsfl plau
kai bus tankns Ivetnns ir skaistus.

Oda Jusfl tralvoje boa tyra, pleis
kanos ižnyks mt visados ir plaukai 
nealinva dansians!

Reiksią n jaut prisiųstas Jum pai- 
ta suvis dykai iibandymul sampala.

Prtstaskite Be. stampomis perriun 
tinto lėžn. rsuai išbandymai dežiute 
Dermataros ir brošiūra.

ARGU. SPECIALTIES CO.
BOX 37. PMILAOCLPHIA. FA.

t

♦.




