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Naujų žinių apie budus 
sušelpti Lietuvą.

FONDŲ PINIGAI GALI BŪT 
SUNAUDOTI LIETUVOS 

ŠELPIMUI.

Pildantysis Komitetas iš 
"VVashingtono telegrama prane
ša, jog Amerikos Raudonasis 
Kryžius sutinka panaudoti vi
sokią fondą pinigus Lietuvos 
šelpimui. Tuos pinigus A. 
Raudonasis Kryžius apsiima 
kahlegrama pasiųsti Hooveriui, 
kurs už prisiųstą sumą pasiųs 
Lietuvon maisto ir parduos. 
Taip gauti pinigai bus sugrą
žinti. Norint tai tuos pačius 
pinigus galima tam pačiam tik
slui išnaujo panaudoti.

Pinigu siųsti į Lietuvą kol 
kas dar negalima. Bet Pil
dantysis Komitetas darbuojasi 
kad kuogreičiausia tas būt ga
lima daryti.

A. Raudonojo Kryžiaus ir 
Hooverio pažadėtu patarnavi
mu reikėtų pasinauduoti. Pa
vyzdžiui Lietuvių Dienos pini
gai, gulintieji A. Raudonaja
me Kryžiuje privalėtų tuoj būt 
sunaudoti tam tikslui. Iš Tau-

• v

kitę, sudarinėkite skrynias 
drabužių, avalinią. Čia So. 
Bostone iš visą jėgą darbuoja
masi sudarymui centro siunti
mo dovaną Lietuvon.

Yra galimas daiktas, kad iki 
Jonas E. Karosas galės vykti 
Lietuvon bus prigaminta dra
bužiu .ir kitokią daiktu tiek, 
kad priliuoduoti vidutiniško 
didumo laivą. Su tokiomis do
vanomis ir vyks Karosas Lie
tuvon.

Apie šitą didžiai svarbi] da
lyką bus aiškinama nuolatai, 
kiekviename mūsą laikraščio 
numeryje.

Kaip protas, taip ir patyri
mas neleidžia mums tikėtis, 
kad tautos dora bujotų ten, kur 
tikybiniai principai atmesti.

— Washington.

Acceptance for mailing at apa
čiai rate of postage provided for 
in Section 1103, Aet of Oct. 3, 
1917, authorized on July 12,1918.”

ti keletu dSsėtką tūkstančiu 
doleriu; "Ilodverio nusiųsto 
maisto galėtą pasipirkti Lietu
voje bent tie, kurie turi šiek 
tiek pinigą. Reikia tikėtis, 
kad Amerikos maistas Lietu
voje pigiau bus pardavinėja
mas, negu ten esantis. To
kiu būdu maisto kainos būtą 
nupuldintos, spekulecija, jei jos 
Lietuvos valdžia nepasmaugė, 
tai ją pasmaugtą Amerikos 
maistas.

Be to svarbu iš politiško at
žvilgio. Juo daugiau Ameri
ka turi reikalų su Lietuva tuo 
geriau. Be ginkluotos spėkos 
maistas ten nebus gabenamas, 
nes nuo vagilių reikėtų apsi
ginti.

Kiekvieną pasitaikiusią pro
gą privalome sunaudoti Lietu
vos šelpimui ir jos vardo kėli
mui.

SIŲSKITE DOVANAS 
LIETUVON.

Laikraščiai varo diskusijas, 
kaip galima ir kaip negalima 
siųsti tavorus į Lietuvą. Tuo 
jaus po paskelbimo atidarymo 
kelią į Lietuvą, Lietuvią Pre
kybos Bendrovė, 244 W. Broad- 
wav, So- Boston, Mass. susine
šė su valdžia ir sužinojo, kad 
galima dovanas iki $2(X).OO pa- 
SlĮ!iB^jliMliiįj« IMin Ijii- Itr

Ypatos ar draugi jos* gali su
dėti į skrynias ką^jie tiktai no
ri pasiųsti į .Lietuvą. Tą skry
nią turi užadresuoti kokiai 
nors Įstaigai ar ypatai Lietu
voje ir pasiųsti. Bendrovė 
apsiima tokias skrynias pa
siųsti Į Lietuvą ir gvarantuoja, 
kad jos bus pristatytos adre- 
santams. Bendrovė išims rei
kalingus leidimus, suras laivą 
ir atliks viską, kas tik bus rei
kalinga. Žinoma už tą darbą 
Bendrovei reikės pamokėti. 
Kurie manytą tokias dovanas 
pasiųsti į Lietuvą gali plates
nių žinių gauti per laišką nuo 
Bendrovės. Tos skrynios tu
ri būti siunčiamos kaipo dova
na ir jų negalima siųsti dėl 
pardavimo.

J. J. Roman,
Vedėjas Lietuvių 

Prekybos B-vės-

KĄ TAI REIŠKIA?

New Yorko mieste, Lietuvių 
Dienoje buvo visur po didesnes 
gatves išlipdyti dideli aiškūs 
anglų kalboje' atsišaukimai, 
kad visi lietuviai rašytus 
“Victory bonds,” o amerikie
čiai už Lietuvos neprigulmybę. 
Tie skelbimai gražiai trijomis 
spalvomis atspausdinti prisi
dėjo nemaža prie supažindini
mo svetimtaučių, jei ne kuo 
kitu, tai nors tuo, kad jie jiems 
priminė kad yra tokie žmonės 
sviete, , kaip lietuviai ir kad 
tie žmonės reikalauja savo ša
liai neprigulmybės.

Viskas gerai. Skelbimai iš
buvo beveik nelie^tf'viršum sa
vaitės. Bet štai savaitei pra
ėjus, iš nakties visi lietuviš
kieji skelbimai užlipdinti rusiš
kais. Panašūs kaip savo tu
riniu, taip Ir spalva į lietuviš
kuosius. Kur vieno neužteko 
lietuviškąjį uždengti, tai du 
sulipdyti, taip kad lietuvišką 
būtą visai nematyti. Jei bu
vo kur lietuviu ir šalvje ją len-

UTARNINKAS, GEGUŽIO 6 D., 1919.
■ 

PILIEČIAI!?

Amerikos žmonės ėjo į šią 
karę, kad apginti Suy. Valsti
ją garbęr ir teises, ----“
žmonijos laisvę ir 
ramybę ir užtikri 
sioms pasaulio tautoiąs. Kiek
vieno iš mūs prideri buvo 
atlikti savo dalį ir 
vyriausybė į mus kraipėsi, rei
kalaudama ar vyrą ar pinigą, 
mes noriai ir gausiai atsiliepė
me.

Mes nusprendėme save prisi
spausti, kad laimėt,. nežiūrint 
kaip brangiai tai visa mums 
atsieis ir mes laimėjome, daug 
greičiau, neg didžiausieji mū
sų optimistai tikėjos. Mūsą 
greitas laimėjimas sutaupė tūk
stančius amerikiečių gyvybią 
ir bilijonus dolerių. Greitas 
veikimas atėmė daug pinigą, 
bet daug mažiau, neg būtą rei
kėję, jei darbas būtų varomas 
išlengva. Dar n ims 
mokėti, kad sugn žinti atgal 
kareivius ir prižii rėti sužeis
tuosius ir apmokėti? už karės 
reikmenis, kurios; tiek daug 
prisidėjo prie greito laimėjimo. 
Mes jau esame valdžiai skolinę 
$18,000,000,000 ir dar esame 
prašomi kelius bilijonus pa
skolinti kaipo Victory Libertv 
Loan.

Jei mes nepasir sime po

kaįl apginti 
kad suteikti 

ta laisvo-

omet tik

reiks

PAKVIETĖ ITALIJOS
. DELEGATUS.

Prt». Wilson, premieras Cle- 
menceau ir premieras Lloyd 
George pasiuntė Italijos val
džiai sugrąžinti savo atstovy
bę taikos konferencijon. Pa
kvietimas esąs taip sudalytas, 
kad išrodo, jog Italijos val
džia sutiks grąžinti savo ats
tovus. Pakvietimas viešai ne
paskelbtas.

Vokietijos delegatai Versa- 
liuose nieko neišsireiškė apie 
Italijos atstovybę taikos kon
ferencijoj.

Pereitą nedėlią iš Vokietijos 
delegatą į kataliką bažnyčią ė- 
jo du, baronas von Lersner ir 
Gieberts; su jais ėjo keletas 
žemesniąją delegacijos narią. 
Protestantą bažnyčion ėjo aš- 
tuoni delegatai trys vyrai ir 
penkios moterys.

• - / "V

ATSIŠAUKĖ Į WILSONĄ.
Vengrijos raudonoji valdžia 

iš visą pusią priešininką spau
džiama atsišaukė į prez. Wil- 
soną Atsišaukė, kad suturė
tą kraujo praliejimą. Giriasi, 
kad jie širdingai darbuojasi, 
kad Įsteigti gerą valdžią.

L. D. S. Reikalai
—-----------------

L. D. S. CENTRO^ VALDY- Lietuvon, atstovauti L. D. Są
jungą ir Amerikos lietuvius 
darbininkus krikščionis demo
kratus Lietuvoje ir daryti su 
Lietuvos krikščionimis demo
kratais tam tinkamas sutartis 
darbininkų luomo reikalais.

3. Lietuvių Darbininkų Są
jungos Centro-Valdyba, rišda
ma savo organizaciją su lietu
vių krikščionių demokratų vei
kimu Lietuvoje, nutarė Lietu
vių Darbininkų Sąjungos šįme- 
tini kongresą laikyti LDS. Sek
retoriui Jonui E. Karosui su
grįžus iš Lietuvos. Tuomet 
paaiškės krikšęionią demokra
tą platforma Lietuvoje ir pa
gal jos Amerikos lietuviai kri
kščionys demokratai savą or
ganizaciją reikalus sutvarkys, 
prisilaikant šios šalies konsti
tucijos ir Įstatymą.

L. D. S. Centro Sekretorius 
Jonas E. Karosas.

KITAS DALYKAS.

Iš žemiau dedamo J. J. Ro
mano pranešimo skaitytojai su 
žino, jog jau dabar galima 
siųsti visokios rūšies dovanas^ AVashingtone bus lietuvią kon- 
Lietuvon. Čia atsidaro tie
siog neapribuotas veikimo lau
kas Lietuvos šelpime. Tokiu 
būdu galime nusiųsti didelę pa
gelbą. Teisybė kol kas dar 
negalėjome su saviškiais susi
nešti, negalime dovanų siųsti 
jiems tiesiog. Užtad bendras 
šelpimas gali būt plačiai varo
mas. L. Raudonojo Kryžiaus 
skyriai, gali sutaisyti skry
nias drabužių, maisto, avali
nią ir tt. Galima užadresuoti 
pav. vyskupui Karevičiui, 
prez. A. Smetonai, A. Stulgins- 
ku arba bile kitiems, ku
rią vardus laikraščiuose mato
me ir pasiųsti, kaipo dovaną 
Jie-gi gavę sunaudos šelpimui 
bedniausiųjų žmonių.

Tai-gi visos kolonijos sujus-
------------- ,------- •------------------

LIETUVIŲ KONCERTAS 
WASHINGTONE.

Girdėjome, kad netrukus

certas. Programą išpildys 
Baltimorės lietuvią bažnytinis 
choras, vedamas visiems žino
mo šaunaus chorvedžio p. J. 
Čižausko. Choras ir solistai 
uoliai rengiasi prie koncerto, 
kad kuogeriausia atlikti.

Prie Lietuvią Informacijos 
Biuro Washingtone pradėjo 
dirbti p-lė Elena Faleskiutė, 
gabi stenografė ir gera solistė. 
Ji yra p-nios M. Čižauskienės 
sesuo.

Taikos konferencija 
pavesti Kiau-Chau ir 
tungo provinciją su 
teisėmis, kuriomis ten 
tija naudojos. Po to 
mės bus sugrąžintos Chinijai.

jkai ar'grai 
amerikiečiams nieko nereiškia, 
palikta kaip buvus, tik toji vie
ta pasirodė jiems būtinai rei
kalinga, kurią turėjo lietuviš
kieji užėmę.

Žinoma, amerikiečiai tokio 
darbo nedarė. Jiems nėra jo- 
kiii priežasčią į tai kištis. Ki
tą tautą gyventojai nei to tiek. 
Bet kas padarė? Rodos aiš
ku, kad tai rugą darbas. Mat 
pas rusus dar niekaip negali 
išnykti nuomonė, jog Lietuva 
tai “iskoni ruski j kraj.” 
Nors svietui kaip kada ir pa
skelbia, jog jie pasirengę pri
pažinti net neprigulmingumą į- 
vairioms tautoms, tečiaus pa
tylomis stengias kiek galima tą 
tautą neprigulmybės klausimą 
kur'tik galiant užgniaužti. Ar 
pasiseks jiems tai padaryti, tai 
jau kitas klausimas. Tečiaus 
vienas dalykas aiškus, jog mes 
savo priešais turime skaityti 
ne vien Rusijos bolševikus, bet 
ir įvairaus kitokio plauko ją 
veikėjus. Jie savo namą tvar
koje gali nesutikti, tečiau jie 
visi sutinka su tuo kad išlai
kyti senovės išlaukinai didelę 
Rusiją, remiama ar tai bolše
viku ar tai kitokiu rusišku rė
žimu ir į kokius ten kokią 
jiems nežinomą lietuvią, estą 
ar kitą tautą reikalavimus vi
sai neatsižiūrint.

Dar reikia pastebėti, kad ru
są vis-gi nerangią esama. Kol 
prisirengė savo tą darbą atlik
ti išėjo visa savaitė ir tai dar 
vienur-kitur paliko Jietuvišką- 
ii išdidžiai ant sienos tebeky- 
bantį.

Tai-gi mes turėtume kaip 
kada prisiminti, jog nuo rusą 
bolševiką, monarchistą net ir 
demokratą nieko kito kaip tik

sutiko
Shan-
tomis

Vokie-
tos že- kliūčių tegalima laukti.
............  Sigma.

oms liūosaš rankasTlUtėikti " Belgijos valdžia pašaukė na- 
pinigą šalies išdirbvstei ir 
pirklvbai, pramonė negalės 
plėtotis ir eiti tolyn. Tai reiš
kia bus mažiau darbą, mažes
nis mokesnis, ir netekimas da
bartinės didelės progos augti 
komercijoje ir pasisekime, iš 
kurio visi mes naudotumės. Jei 
nors padėti užlaikyti pramonę, 
su kuria pats esi susirišęs, taip 
gerame padėjime, kad galėtu
mei turėti nuolatinį, gerai ap
mokamą darbą prisidėk prie 
daugumos šavo draugą piliečių 
ir pirk tiek Victory Loan bond- 
są kiek tik išsigali.

Visų mūsų pasisekimas pri
guli nuo nu veikimo jam prigu
linčios dalies. Kuomet Liber- 
ty Ląan Komitetas ateis ir no
rės. kad užsirašytumei, atsi
mink, kad tai yra mūsą pas
kola; atsimink, kad mes esa
me prašomi ne duoti, bet pa
skolinti. Ir potam skolink tiek 
savo valdžiai, kiek tik išgali.

Aš tikrai žinau, jog kiek
vienas amerikietis atliks savo 
dalį.

Carter Glass,
Pinigyno Sekretorius.

mo savo delegaciją iš taikos 
konferencijos. Svarstys ar 
priimti siūlomas Belgijai tai
kos? išlygas. *

Belgijos visuomenė nelabai 
patenkinta išlygomis, kurias 
jai siūloma. Laikraščiai vi
sokią pakraipą rašo*, kad Bel
gija privalo atsišaukti į Ame
riką ir Angliją, kad paremtu 
jos reikalus ir išpildytą priža
dus, jai padarytus.

PIRMOJI GEGUŽĖS BU
DAPEŠTE.

Vengrijos sostinėj, kur vieš
patauja raudonieji pirmoji ge
gužės raudonią-raudoniausia. 
Tūkstančiai raudoni] kareivią 
maršavo raudonai muzikai 
griežiant raudonomis vėliavo
mis nusagstytomis gatvėmis- 
Šalygatviai buvo prigrūsti 
žmonią vyrą, moterą, ’ vaiką, 
kurie pasirėdę raudonais kas
pinais. Gatvekariai buvo rau
doni, automobiliai raudoni, ge- 
geležinkelią stotys raudonos, 
lempą stulpai raudoni.

Gatvėse buvo raudonos sto- 
venės, kur buvo parašyta: “ Ši 
yra diena laisvės ir pasaulinės 
brolybės.”

Buvo iš plasterio nnlipytos 
milžiniškos stovvlos Lenino ir 
Markso. Stovvlos buvo 20 pė
dą aukščio. Jos atsiėjo 12.- 
000.000 markią.

BIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ.

Barte, Vt — Moteris Harry 
E. Broadwell, 29 metą amžiaus, 
triją vaiką motina, rasta negy
va darže prieš Buzzel viešbu
tį. Besanti visai nuoga, pri
smaugta vyriška nosine. Jos 
drabužiai besą biskį toliau. 
Drabužiai besą visai sudrasky
ti. Lavonas nagais apdras
kytas, su daug žaizdą ir sulyg 
policijos pasakojimą, tai buvo 
bjauriausia kadais buvusi 
žmogžudystė toje valstijoje. 
Jos vyras yra karpenteris. Jo- nvčioj. 
kią paktdarią pėdsaką kol neštos ir pamaldos ėjo savo ke- 
kas nesurasta. liu- i

NELAIMĖ BAŽNYČIOJ.
Trenton, N. J. Švč. Marijos 

katedroj atidarant langą krito 
stiklas pusės tono svarumo ir 
užmušė moterį 40 iAetą am
žiaus. Keletą moterų sužei
dė. Ten buvo laikomos misi
jos ir buvo 1.200 moterą baž- 

Sužei s tosios buvo iš-

BOS NUTARIMAI.
Balandžio 30 dieną, š. m., 

“Darbininko’ Redakcijos kam
bariuose 244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. buvo L. D. 
S. Centro Valdybos posėdis.

Dalyvavo posėdyj Fr. Vi- 
rak’s — pirm., Jonas E. Karo
sas — sekret., A. F. Kneižis — 
fin. sekr., Andrius Zaleckas — 
ižd., Kun. K. Urbanavyčius — 
kasos globėjas, kun. Fr. Juš- 
kaitis ir M. Venis — revizijos 
komiisja, Pranas Gudas — re
daktorius ir svečiai kun. Fr. 
Virmauskis iš Laivrence, Mass. 
ir A. Vaisiauskas iš Cambrid
ge, Mass.

LDS. reikalais nutarta: 1) 
“Darbininko” spaustuves dar
bininką algas pakelti; 2) nu
pirkti antrą linotype; 3) su
tikta, kad Lietuviu Prekybos 
Bendrovė savo ofisą atidaryti] 
“Darbininke”; 4) padaryti 
pagerinimus ‘Darbininko” ad
ministracijos ofise ir knygyne; 
5) Atmokėti skolas A. L. R. K. 
Federacijai už 1917 ir 1918 me
tus; 6) Lietuvią Darbininką 
Sąjungos Kongresą atdėti iki 
tam laikui, kada LDS. Sekre- 
Zmirt Tonas E. Karosas su- 
grįš iš savo kelionės į Lietu
vą; 7) LDS- nariai kareiviai 
paliuosuoti iš kariuomenės, 
grįždami į kuopas, už kariuo
menėje pratarnautą laiką ne
moka Sąjungai, tik pradeda 
mokėti mėnesines nuo to laiko, 
kada prie kuopos sugrįžo; 8) 
Jei vienoje šeimynoje atsiras
tą keletas LDS. narią ir visi ne
norėtą organo “Darbininko” 
imti, tai gali už pinigus ski
riamus organui pasitraukti to
kios pat vertės knygą iš “Dar
bininko” knygyno. Tik su ta 
išlyga, kad tokie nariai atsi
lygins Sąjungai iškalno už vi
sus metus.

Visuomenišku klausimu pa
dalyta šie nutarimai:—

1. Lietuviu Darbininkų Są
junga išreiškia pilną savo pasi
tikėjimą Amerikos Lietuvių 
Tarybai Visuotino Seimo šau
kimo reikalu. Jei pasirodys, 
kad Amerikos lietuviams vi
suotinas seimas yra reikalin
gas ir naudingas mūsą tautos 
neprigulmybei išgauti ir tokį 
seimą šauks bendrai Tarybos 
ir Pildomasis Komitetas, tai 
L. D. Sąjunga tokiam seimui 
karštai pritars ir jame daly
vaus.

Tautininkų demokratų šau
kiamą dabar seimą Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga laiko par- 
tizantišku, nedemokratišku ir 
Lietuvai kenksmingu dalyku. 
LDS. Centro valdyba ir kuo
pos, kaipo darbininkiškos ir 
sykiu grynai demokratiškos 
lietuvią organizacijos dalys ne
galės dalyvauti tokiame lietu
vių seime, kuris šaukiamas 
vienos partijos (tautininkų) 
imperijalistiškiems užgrobimo 
norams patenkinti.

2. Lietuvių Darbininkų Są
junga ingalioja Joną E. Karo
są, kuris netrukus išvažiuoja

WATERBURY, CONN.
LDS. 5-tos kp. susirinkime 

27 bai. svarstant dalykus pasi
rodė, kad daug besą dalyką, 
kurie jau turėjo būti 3 ar 5 mė
nesiai pirmiau apsvarstyti. Bet 
dėl vienos ar kitos priežasties 

Kada na-
kilo klausimas ar 5-ta kp. jau 
išpildė seimo nutarimą ar ne, 
tai yra ar penkta kp. surinko 
100 dol. dėl “Darbininko” na
mo ar ne, tai pasirodė, kad 
niekados tuom nerūpinosi, bet 
lig seimo 5-ta kp. pasirįžo iš
pildyti ir ant vietos surado pie
nus. Vėliaus Apskričio rašti
ninkė p-lė O. Černiauskaitė 
pranešė, kad į Apskričio suva
žiavimą 5-ta kp. duotą darbi
ninką. Išrinkta net 12, Vo-. 
liaus 5-ta kuopa tarė kokį pro
gramą turėti apskričio suva
žiavime. Jonas Šuopys ine
ša, kad kas laimės virvės trau
kimą, tiems skiria $5 grynais. 
Boleslavas Šilkauskas savo 
vardu skyrė plunksną $2. Tik 
pamiršau, kam Šilkausko do
vana skiriama. . Kuopa iš sa
vo iždo paskyrė $6 ant triją da
liu $3, $2 ir $1.00. Kas po 
zieniu (?) pakels už ausų nuo 
žemės, tas gaus 1-mą dovaną. 
Kas aukščiausia iššoks, tas 
gaus antrą dovaną. Kas bul
ves surinks taip, kaip bus pri
sakyta, tas ir gaus dovaną. 
Suvažiavimas bus 30 d. gegu
žio Naugatucke Lietuvių par
ke. Vieta visiems yra- labai 
žinoma, visi LDS. nariai ne- 
nariai dui į suvažiavimą prie 
dovaną.

Rep.

J. V. KOVO AUKA.

Waterbury, Conn. p. J. V. 
Kovas LDS- narys ir rėmėjas 
prisiuntė “Darbininkui” do
vaną triją rūšią teatro knyge- 
lią po 100 egz. ir už jas atlygi
nimo nereikalavo.

Už taip gražią *auką gerb. J. 
V. Kovui tariame nuoširdžiai 
ačiū.

“Darbininko”
Administracija.

j _________ . ________ • f ______

Paskutinė Pergalės Paskolos Savaitė. Tenelieka Lietuvio be
bondso. Paremkime Dėdę Šamą, jis parems mus

. * ...



DARBININKAS

socijalizmas
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J

Bažnyčia, Visuomene
ir

(Tąsa)

o
Vertė F. K.

(Galas)

I

v

kišasi: Ar

Be žolynėlių tai lietuvaitė 
Negal apseiti, dora mergaitė. 
Tad-gi, sesutės, mes susitarkim, 
Širdyse savo darželius t verkim.

Ateis gegužis, Mėnuo Marijos, 
Reiks, kad žydėtų rožės, lelijos. 
Reiks altorėlis rėdyt pradėti, 
Dar žolynėliai mūsų nesėti.

Sesutės mielos, stokim į eilę,
Ir uždainuokim dainelę dailią!
Ir mes jau turim džiaugsmingas sielas, 
Kad pavasaris atėjo mielas.

Ak kaip mums liūdna, skauda širdelę, 
Kad čionai svetima mums šalelė.
Nėra darželių rūtelėms sėti, 
Čia nėra vietos, kur jų padėti.

Ten žolynėlius dorybių sekim, 
Gyvent vienybėj pasižadėkim. 
Tą nekaltybę — leliją baltą, 
Brangią blaivybę — meilę nekaltą.

Sveika Marija, skaisti nekalta, 
Graži kaip rožė, lelija balta. 
Duok sveiką orą, palaimink žemę; 
Duok vasarėlę derlingą, ramią.

ATGABENO KULKOSVAIDĮ
Į Lawrence, Mass.-tapo at

gabentas kulkosvaidis, kurs 
bus naudotas, jei kiltų riaušės.

įgybe galima sakyti: 
k socijalistą ir rasi

Dabartinis Krizis.

Saulė skaistesnė, diena prailgo, 
Lietutis šiltas žemelę vilgo.
Kad tik dienelė kaitresnė būtų, 
Eisim, sesutės, jau sėti rūtų.

čiaus supažindinus mūsų muzi
kus su šia garsia mokykla.

A. Spaknis.

Kaip tuos žolynus užsiaugįsim 
Ir vainikėlį puikų nupinsim, 
Motinai Dievo jį paankubsim; • 
Linksmai giedosim, Jai garbę duosim.•) Paris vartoju vietoje Pary

žius, nes patys prancūzai vadina 
savo sostinę Pari (neištaria “s” 
ant galo), o ne taip kaip lenkai 
ir rusai ištaria. Man rodos lietu
viai turėtų laikyties pačių prancū
zų ištarimo ir rašybos.

yra praktikuo-

Chiniją protestuoja prieš tai
kos konferencijos nutarimą pa
vesti tūlam laikui Shantungo

Bolševikas
jantis socijalistas (gyvenantis 
sulyg sooijalizmo mokslo).Bol
ševizmas yra 
praktikoje.

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergais ir subatomis. Lei
džia Am. lietuvių Rymo-Katali- 
kų tv. Juozapo Darbininkų Są-

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly pa- 
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St 
Joeeph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
dation of Labor.

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

Vilnius
ENCIKLOPEDIJOS APIE

MŪSŲ SOSTINĘ.
Ne be pamato mes lietuviai 

esame susirūpinę Lietuvos sos- 
tine-Vilnium. Kad Lietuvai 
neprigulmybę bus pripažinta, 
tai jau nereikia abejoti. Bet 
dėl Vilniaus ir kaikurių Lie
tuvos dalių gal reikės nemažai 
kovoti. Kad mūsų sostinė iš 
vieno priešininko rankų perėjo 
į kito, o ne į mūsų, tai nepri
valome nusiminti, o su padi
dinta energija imti darbuotis.

Girdime užsiminimų, būk 
Lenkijos valdžia ketinanti pri
pažinti Lietuvos neprigulmy
bę. Bei Vilnių tai vis-gi savi
nas!. Ar sunku bus įtikinti 
taikos konferenciją, kad Vil
nius, tai Lietuvos sostinė?

Kuomet taikos konferencijoj 
eis kalba apie Vilnių, tai be 
abejonės diplomatai ir publicis
tai sems žinių ir iš enciklope
dijų. Ką jie ras enciklopedi
jose apie Vilnių? Žemiau pa
duodame iš didžiųjų enciklope
dijų ištraukas. Pamatysime, 
jog visose kalbama, kaipo a- 
pie buvusią Lietuvos sostinę. 
Bet katalikiškoji enciklopedi
ja gražiausia pasako: kitose 
sakoma apie Vilnių, kaipo bu
vusią sostinę, o katalikiškoje 
sakoma, kad Vilnius ir dabar 
tebėra Lietuvos sostine. Nei 
viena enciklopedija nesako, 
kad Vilnius kadais buvo lenkų 
miestu. Jis prigulėjo Lietu
vai nuo pat jo įsteigimo iki pa
tekimo visos Lietuvos Rusijai.

Istorišku žvilgsniu lenkai v- 
ra bejėgiai. Vilnius nėra jo
kiu būtinu Lenkijai punktu iš 
ekonomiško, strategiško, ko- 
mercijinio arba kitokio atžvil
gio. Bet žiūrėkime, ką encik
lopedijos rašo:

The Catholic Encvclopedia:
Vilnius, Lietuvos sostinė, gu

li prie susiliejimo upių Vilei
kos ir Vilijos; gyventojų 1910 
m. buvo 165.000- Jo įsteigi
mas siekia į 12-tą, arba net, su 
lyg lenkų rašytojų, 10-tą šimt
metį ; bet jo istoriška rolė pra
sideda nuo 1323, kuomet Gedi
minas, Didysis Lietuvos kuni
gaikštis, įsteigė jame savo so
stinę.

The Eneyclopedia Britanni- 
ca:

Vilniaus teritoriją lietuviai 
užėmė 10-tame šimtmetyje, o 
gal ir daug ankščiau; jų ap
ginkluotas svarbiausis mifestas 
Vilnius ankščiausia minimas 
1128 m. Žinyčia dievui Per
kūnui stovėjo ant vieno iš jo 
kalnų iki 1387 m.,- kuomet ją 
sunaikindino princas Jagaila 
priėmęs krikštą. Po 1323 m-, 
kuomet Gediminas, Lietuvos 
princas, apleido Trakus, Vil
nius tapo Lietuvos sostine. IŠ 
pradžios neprigulmingos vals
tybės Minsko ir Lydos, lygiai 
kaip ir Disnos teritorija, kuri 
prigulėjo Polocko valstybei, 
buvo aneksuoti Lietuvos prin
cų ir nuo to laiko Vilnius, kurs 
buvo apvestas akmenine siena, 
patapo svarbiausiu miestu Lie
tuvos valstybes.

The New Intemational En- 
cydopedia:

Vilnius turbūt buvo įsteigtas 
10-tame šimtmetyje, bet jis pa
tapo žymiu tik kai stojo Lie
tuvos sostine prie Gedimino 
(apie 1323). Magdeburgo tei-

sės gavo nuo Jagelono ir spaus
tuvę turėjo net nuo 1519 m. • 

The Jewish Eneyclopedia: 
Senobinis Lietuvių mies

tas,. ... Žydų kolonija ten bu
vo jau 14-tame šimtmetyje. Ra
šytojas Norbutas, savo Vil
niaus istorijoj, sako, kad jau 
lietuvių valdovo Gedimino 
(1316-41) viešpatavimo laikais 
ten buvo didelė žydų kolonija 
ir jog žydų apgyventos gatvės 
užėmė apie penktą miesto da
lį.. . 17-tame amžiuje, žydai 
Vilniuje ir abelnai Lietuvoje 
džiaugėsi ramybe ir gera klo
tim. Pradžioje jų apsigyve
nimo toje šalyje santikiai su 
vietiniais gyventojai nežydais 
buvo labai draugiški.

Brockhaus’ Konversations- 
-Lexikon:

V. dokumentaliai minimas 
nuo 1128 m. ir buvo nuo 1323 
iki 1795 metų sostinė Didžio
sios Lietuvos kunigaikštystės.

Meyers Grosses Konversa- 
tions Lexikon:

V. (seniau vokiškai vadin
tas Zur AVilda arba Wildau) 
stabmeldystės laikais buvo 
šventa vieta ir nuo 1322 iki 
1795 metų buvo Lietuvo sosti
nė. 1387 m. Jagela pastaty
dino katedrą ant vietos stab
meldiškos svarbiausios žiny- 
čios. Nuo 1576-1832 m. V. tu
rėjo universitetą. 1795 m. jis 
su visa Lietuva teko Rusijai.

La Grande Eneyclopedia: 
Vilnius, įsteigtas 1128 m. bu

vo nuo 1323 m. iki 1795 m. sos
tine Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos.

LIETUVIŠKAS KONCER
TAS IR PASKAITA PA

RIŠĘ*) 29 KOVO 
1919 METŲ.

Kunigo A. Vilimo sumany
tas koncertas Parišę prieš porą 
mėnesių įvyko. Ant jo teleg- 
ramij į AVashingtoną, Fribur
gą, Londoną ir Glasgową atsi
liepė tautiečiai prielankiai ir 
prisiuntė tiek gaidų, kad ga
lima buvo surengti net tris 
koncertus. Reikėjo tik rasti 
paskaitos skaitytoją žymų vy
rą. Ant to reikalavimo atsi
liepė poetas Lubič-Milošas, 
mūsų tautietis-dvarponis, jau 
nuo 2-ro meto apgiedąs Lietu
vos kampelius prancūzų kalbo
je. Jis sutiko viešai eiti skelb
ti Lietuvos vargus, ir ginti Jos 
reikalus. Nupirkta 5-kips 
puikios vėliavos: dvi lietuviš
kos (Lietuvių Tautinė vėliava 
— Vytis ant raudono lauko ir 
Lietuvos Provizorinė Valstybi
nė vėliava — trispalvė: gelto
na, raudona ir žalia) Prancū
zų, Anglijos ir Amerikos Su
vienytų Valstijų. Prof. Char- 
pantier apsiėmė surasti ir pri-, 
rengti giedorius: chorą ir so
listus. Dviejų savaičių laike 
viskas prirengta.

I.
Visi lietuviai Parišę esantys 

laukėme 29 kovo su neramumu. 
Iš vienos pusės buvo labai į- 
domu kaip prancūzai ir prancū
zės lietuviškai giedos, o iš ki
tos pusės norėjosi parodyti 
svetimtaučiams viešai lietuvių 
sielos veikimą ir dailę. Už 
kelių dienų prieš koncertą ga
vome pakvietimus ir progra
mas. 29 kovo 8:30 vai. dailio
je Geografijos Draugijos pil
nintelėje ant 550 ypatų salėje 
(184 B-d S-T Germain) prasi
dėjo lauktasis koncertas.

Matėsi ant scenos papuoštas 
5-mis vėliavomis 23 žmonių 
choras vedamas profesoriaus 
SERRES, skaitytojas Lubič- 
Milošas ir vakaro vedėjas p. 
Bruyez. Tik neužimtos trys 
pliušinės dailės didelės kėdės 
(forteliai) kažin-ko rimtaus ir 
nepaprasto laukė. Tik štai at
sidaro iš kairės pusės durys ir 
rimtu stačiu palengviu žings
niu užžengia ant scenos profe
sorius Augustinas Valdema
ras, pirmininkas Lietuvos Tai
kos Delegacijos Parišę ir Mi
nistras užrubežinių dalykų su

ponu Lopatto**), Amerikos 
Lietuvių delegatu, kurie tvir
ta išvaizda kreipia į save visos 
publikos domą. Profesorius 
Serres vienu rankos žestu gie
dorius sualektrizuoja ir skam
ba Lietuvos Tautinis Hvmnas: 
“Lietuva Tėvynė Mūsų.” Vi
si iki vienam kelias ir atiduo
da kentančiai Lietuvai gilios 
pagarbos ženklą. Kiek vė
liaus ateina p. Martinas Yčas, 
finansų ministras ir Delegatas 
Lietuvos Taikos Delegacijoje 
Parišę, ir užima iš p. Valde
maro kairės kėdę. Lietuviai 
reiškia ant savo pabalusių vei
dų Tėvynės meilės jausmus, o 
kiti šluostos nosine aitrios aša
ros rasą. Svetimtaučiai jau
čiasi kokioje tai paslaptingoje 
draugystėje.

D.
Po Lietuvos Tautinio Hym- 

no, visiems atsisėdus* p. 
Bruyez, vakaro vedėjas, per
statė svečiams Lietuvos Val
džios atstovus ir p. Lubič-Milo- 
šą, Lietuvių . Tautos sielos 
reiškėją-poetą ir šios dienos 
paskaitos skaitytoją.

Po jo skaito savo - paskaitą 
p. Lubič-Milošas: “Kas tai y- 
ra Lietuvių Tauta ir kokie Lie
tuvių reikalavimai šiame pa
sauliniame tvarkymosi.”

Skaitytojas su tokiu persi- 
ėmimu ir karštumu skaitė, kad 
visoje salėje rodėsi nėra jokio, 
žmogaus. Toksai įdomumas ir 
tyla viešpatavo. P. Lubič-Mi
lošas neapsakomai užįdomavo 
klausytojus lietuvių Tikyba 
pagonių laikais, pasakodamas 
apie “Amžiną Ugnį.” Tai
pogi aštriai jis pasakė len
kams, kurie nori išplėšti Lietu
vos širdį—Vilnių, sakydamas: 
“nėra čia nei vieno lietuvio, 
kuris neatiduotų savo paskuti
nį kraujo lašą už savo Tėvų 
Sostinę.”

Po paskaitos p. Lubič-Milo
šas dar skaitė savo poeziją a- 
pie savo gimtinį namą Lietu
voje aprašytą poeto jaunystės 
dienose. Jam pabaigus skai
tyti, jo paties poezija buvo 
skaityta artistės-deklamatorės 
panelės Andrėe Cahuzac, iš Sa- 
rra-Barhardt teatro.

m.
Pasibaigus skaitymui, cho

ras giedojo: 1) Pulkim ant ke
lių; 2) Įžangą, Šimkaus; 3) Sė
džiu po langeliu—p. Šimkaus;
4) Užmigo žemė—Sasnauskio;
5) Vienas žodis ne šneka — p. 
Šimkaus; 6) Oželis — Šim
kaus- Visos dainos buvo la
bai gerai išpildytos. Didžiau- 
sį trukšmą sukėlė, tai “Ože
lis.” Net pareikalavo dar ant
rą kartą pergiedoti. Visa 
publika taip išsijudino ir juo
kėsi iš “Oželio,” kad jautėsi 
kaip vienoje šeimynoje.

Tarpais po choro buvo gie
dota solistų: 1). Kur bakūžė 
samanota; 2). Ant marių kran
telio; 3). Ko vėjai pučia — p. 
Šimkaus, išpildė ponia Malno- 
ry-Marseillac. Ši ponia taip 
gerai ištarė lietuviškus žo
džius ir giedojo, kad patys lie
tuviai manė, kad ji yra lietu
vė. Bet giedant “Kur bakū
žė samanota” išreiškė liūdesį 
ir nusiminimą visiems lietu
viams. Šypsantys veidai, mū
sų valdžios atstovų ant-scenos 
tuoj .persimainė ir nubalo...

“Skubink prie kryžiaus” — 
Sasnauskio, išpildė labai pui
kiai basas—Maurice Tremblay 
pritariant smuike vienai pane
lei ir fortepijonui prof. Serres. 

IV.
Koncertas-paskaita užsibai

gė Lietuvos Hymnu. Reikia 
pasakyti, kad koncertas ir pa
skaita labai gerai pavyko ir 
tuomi atnešė milžinišką Lietu
vai naudą. Profesorius Louis 
de Serres , yra prižadėjęs dar 
nekartą patarnauti savo choru 
Lietuvos naudai. Lietuviai- 
-muzikai, kurie nori pažinti 
bažnytinę ir taip muziką turė
tų atkreipti savo domą į 
“SCHOLA CANTORUM.” Ta 
mokykla yra daug išdavusi 
garsių muzikų ir plačiai žino
ma. ' Pačiame Parišę kalbama 
apie ją su didele pagarba. Pas- 
kiaus plačiaus aprašysiu apie 
“Schola Cantorum” (269, rue 
Saint-Jacques, Paris), kad ar-

. PASTABELES.
Yra sakoma: Pagrandyk ru

są ir rasi totorių. Su nema
žesne
P
bolševi

Katrie daugiau 
alijantai į Rusijos dalykus, ar 
bolševikai į alijantų valstybes 
ir abelnai kitų tautų reikalus.

♦ •

Katrie turi daugiau laisvės 
ir -teisės prie gyvenimo: Ar 
“buržujai” Rusijoj ar raudo
nieji kapitalistiškose šalyse. 
(Rusijos bolševikų valdžia ap
šaukė buržujais ir kontr-revo- 
liucijonieriais visus, kurie tik 
nėra jos šalininkais).

9 *

Socijalistai skelbiasi darbi
ninkų užtarytojais ir vieninte
liais prieteliais. Ką Ameri
kos lietuvių socijalistai daro, 
kad prigelbėti Lietuvos pavar- 
gusiems darbininkams?

• •

Jei visuomenė būtų pritarus 
seimui, kaip tik liberalų lyde
riai apie tai užsiminė, tai ži
noma būtume jau besą po sei
mo. Liberalai dabar suriko, 
kad lenkams užėmus Vilnių, 
reikia šaukti seimą. Klausi
mas, ar liberalai dabar šauk
tų, kad naujo seimo reikia, jei 
jau būtume vieną atlaikę?

Turbūt kiekvienas parašų 
rinkėjas, kurs kalbino rašytis 
rusi} ir lenkų, pasakys, kad iš 
lenkij atsirado Lietuvai prie
lankių ir rašėsi, o iš rusų ne
atsirado tfckių, kurie pasirašy
tų. Čia apsireiškė liaudies 
jausmas. Išeina, kad lenkų 
tauta (liaudis) Lietuvos nepri- 
gulmybei prielankesnė, negu 
rusų. Tą patvirtina nuotikis 
New Yorke su lietuvių skelbi
mais (Skaityk šiame num. “Ką 
tai reiškia?”) Liberalų dien
raštis, “Lietuva” mato dides
nį pavojų iš lenkų pusės. Tur
būt dėlto, kad to laikraščio 
redaktorius rusę vedęs.

Daugelis žino kas tai buvo 
“Glos Litwinow” ir ką jis pa
darė. Tai buvo lietuvio pat
rioto atsišaukimas į sulenkėju
sius lietuvius. To* pasekmės 
buvo nemažas sulenkėjusių lie
tuvių atsivertimas. Ar nebū
tų gerai dabar paleisti į len
kus kokį nors “Glos Litwi- 
now” ne prie lietuvystės šau
kiant, bet prie pripažinimo 
Lietuvai neprigulmybės su so
stine Vilnium? Tokiu būdu 
tarpe lenkų gal būt padaugin
tume Lietuvos prietelių skai
čių. Tas atsišaukimas patek
tų į sulenkėjusius lietuvius ir 
ne vieną jų ūtgautume.

ĮVEIKS BOLŠEVIZMĄ.

Pastaromis dienomis Mueni- 
cbe Bavarijos sostinėje nuvers
ta bolševikų valdžia. Tokiu 
būdu krito paskutinė Vokieti
jos bolševikų tvirtovė. Eberto 
ir Scheidemanno valdžia dabar 
lengviau atsiduso.

Dabar visoje Vokietijoje slo
pinamas bolševikiškas gaiva
las. Jų raštai konfiskuojami. 
Vokietijos bolševikai liko be 
pinigų, nes uždrausti tapo ru
siški pinigai. Tokiu būdu už
sidarė šaltinis pinigų, o Vokie
tijoj neturima, kas finansuotų 
bolševikus.

CLEVELAND, OHIO.
“Iš Meilės.”

Balandžio 27 d. pasekmin
gai pavyko perstatyti veikalą 
“Iš Meilės.” Į publiką nema
žą įspūdį padarė. Uždangai 
pasikėlus, pasirodė gražus mū
rinis malūnas, kuris sukėsi vi
są 1 aktą. O paskutiniame ak
te buvo jau nukrypusiais spar
nais, taip kaip veikalas rei
kalavo. Taip-gi visa scena 
buvo atsakančiai prirengta. 
Buvo lietuviškas lopšys ir tt. 
O atistai visi lošė gerai. Ne- 
kurie pasirodė tikrais artistais.

P-lė M. Mačiutukė, turėjo 
Sorės rolę. Jos lošimu publi
ka stebėti stebėjosi. P-lė A. 
Miliauskiutė turėjo Danutės 
rolę. Atliko labai gerai. Pa
girtinai vaidino p-lė F. Saka- 
lauskiutė. Turėjo Agotos ro
lę. Ji ir-gi parodė artistiškus 
gabumus. Gerai lošė p-lė O. 
Matulaičiutė Onutės rolėj. Lei- 
bos rolę turėjo A. J. Kanovers- 
kis, Jono rolę turėjo J. J. Ka- 
noverskis. Apie brolių Ka- 
noverskių gabumus tai nerei
kia nei rašyti. Užtenka pa
žymėti jų vardai. . Taip-gi ge
rai lošė A. Kunigiškis Jurgio 
rolėj. Artistų buvo apie 40. 
Visų negalima suminėti.

Teatro mokytojas buvo J. J. 
Kanoverskis. Sceną papuošė 
jo pagelbininkas A. J. Kano
verskis. Publikos buvo daug. 
Už įžangą surinko apie $250.00. 
Rengimo Komitetai gražiai pa-

sielgė su artistais pagaminda
mi puikią jiems vakarienę. Ir 
LDS. 51 kp. valdybos nariai 
būtinai prašė priduot paveiks
lus, atsižymėjusių lošėjų.

P. M. U.

AKRON, OHIO.
Čia gyvuoja dr-ja, kurios 

vardas yra “Šv. Juozapo drau
gija.” Sutvėrė ją katalikai. 
Ir padąrė “laisvus” įstatus, 
nes nėra įstatuose pažymėta, 
kad nariai privalo atlikti kata
liko priedermes. Toje drau
gijoje priguli keli sucicilikėję 
nariai. Jie dabar mano Šv. 
Juozapo dr-ją nuvesti su savim 
pas žydelį Trockį. Šioje dr- 
joje priguli daugiau katalikų 
dorų žmonių, bet jie yra apsi
leidę, kur tie keli juos už no
sių veda, ten jie ir eina. Štai 
ir dabar girdėti, kad šv. Juo
zapo dr-ja, rengia prakalbas 
didžiausiam nepraustburniui 
Mockui. Jeigu tai teisybė bū
tų, tai ši dr-ja būt nupuolusi 
žemiausia, nes net padoresnie
ji cicilikai gėdijasi jį kviesti. 
Tai-gi šv. Juozapo dr-os kata
likai, ar jūs taip žemai galėtut 
nupulti, kad pavedat kokiems 
bolševikams jūsų dr-jai vado- 
vaut, renkat juos į valdybą, 
į komitetus ir kitokius darbus 
jiems duodat atlikti, o paskui 
jie jums gėdą daro. Apsižiū
rėkite.

Akrone tveriasi parapija, or
ganizuojasi draugijos ir kitoki

veikimai prasideda. Ypatin
gai čia reik priminti apie be- 
ną, kuris visai nesenai susitvė
rė, dabar jau puikiai groja. Iš 
jų lietuviai turės didelę naudą. 
Katalikų ūpas kįla ir auga.

Dubrojus.

CAMBRIDGE, MASS.
« /

Moterys ir merginos veikia-
Lietuvių Raudonojo Kry

žiaus Skyrius tapo galutinai 
sutvertas 27 d. balandžio m. 
Nekalto Prasidėjimo Švč. Pa
nelės Bažnytinėj svetainėj. Su
sirinko moterų ir merginų 
gražus būrelis, kuris buvo se
niau pasižadėjęs darbuotis dėl 
Raudonojo Kryžiaus. Tarpe 
tų buvo naujų atsilankiusių. 
Prisidėjo ir liko narėmis. Pra
džioj vedėja paaiškino visą 
svarbą .ir reikalingumą Rau
donojo Kryžiaus. Tą visą at
silankiusios suprasdamos, pra
dėjo rimtai svarstyti dalykus. 
Pirmiauisa tapo išrinkta val
dyba, kuri veikiai pradės dar
bą. Nutarta surengti milži
niškas prakalbas ir pąkviesti 
gerus kalbėtojus. Tuo visu 
skyriaus valdyba pasirūpins. 
Toliaus nutarta rikti aukas ir 
kreiptis į visas vietines drau
gystes naudai Liet. Raudono
jo Kryžiaus, kalbinti naujų 
narių ir rinkti drabužių. Be 
to buvo paaiškintą, kad jau y- 
ra surinkta kiek drabužių. Su
sirinkime dalyvavo gerb. kun. 
Pr. Juškaitis ir suteikė naudin
gų patarimų. Cambridge lie
tuvaitės moterys ir merginos 
pradėjo gražų darbą dirbti ir 
reikia joms padėti ir palinkėti 
geriausių pasekmių. Tat vi-

turime imti žmogaus prigimtį tokią, kokia ji y- 
ra. Ir Sinajaus įstatymas ir Kalno pamokslas 
turi būti įvesti mūsų gyveniman keliu visuome
nės auklėjimo ir visuomenės įstatymų. Bet ir 
šių vienų neužteks, jeigu mes prie to nepridė- 
sime doriškų religijos veiksnių. Niekados ne
padarys mus didele tauta įstatymų prievarta, 
bet sąžinės įstatymai tai padarys. Negalima 
yra įstatymais padaryti vyro teisingu ir pado
riu, neigi moters tyra; bet užlaikant moralį 
įstatymą galima padaryti ir vieną, ir kitą. Jei- 

Karės visuomet esti pirmtakūnė žvarbių gu visi‘imtų pildyti 7-ąjį Dievo įsakymą — ta® *•
atmainų ir taikos protokolas neišriš socijalių ir 
ekonominių problemų, kurios be abejo turės 
iškilti. O čia doros taisyklės ir pasirodys esą 
didžiausios vertės; ir bažnyčia, ir valstija tu
rės daug pasidarbuoti dėl tų taisyklių pritaiki
nimo. Atstatymo darbe po karės mes turėsi
me du didžiausiu pavoju: radikalizmą ir kon
servatizmą; klaidos vieno negali būti pateisi
nimu kitam; jeigu mes norime išvengti soci- 
jalizmo paikysčių, mes turime apsisaugoti nuo 
kapitalizmo prasižengimų.

Visiškoji lygybė tarp žmonių yra fyziškai 
negalima, bet gyveniman reikia įvykinti visiš
ką lygybę galėjimo ir progos. Mes turime su
stiprinti šeimynos ryšius, apvaldyti persiskyri
mų pavojų ir labiau pradėti branginti gyvybę 
kūdikio, kad ir dar negimusio. Mes turime 
užtikrinti kiekvienam kūdikiui tokį išauklėji
mą, katras jam padės patapti savarankiu ir sa
ve išlaikančiu piliečiu; ir net mūsų suaugusie
ji, nežinantieji mūsų kalbos ir mūsų dvasios tu
ri būti pasiųsti į mokyklą. Prie lavinimo min
ties ir kūno mes turime pridėti lavinimą širdies 
ir valios, kurios išdirba teisumą, padorumą ir 
prakilnų gyvenimą.

Pramonės ir prekybos pasaulyje turi pasi
liauti evangelija godžios, nežmoniškos konku
rencijos, išnaudojimo, perdidelių pelnų ir siau
timo; gi vyriausiuoju tikslu turi būti visuome
nės, o ne savo pačių labas.

Darbininkui žmogui gana jau būti vien tik 
stipinu pramonės mašinoje. Nebeturėtų atsi
naujinti apkaltinimas, kurį padarė Leonas 
XTIT, jog “mažas didžturčių skaičius galėjo 
uždėti ant minių vargšų jungą, ne ką lengves
nį, kaip pati vergija” Turi būti pripažinta 
darbininko asmens vertybė; jisai turi gyven
ti, o ne vien tik būti — egzistuoti; jisai turi 
gauti teisingą atlyginimą; jisai turi dirbti to
kiose sąlygose, kurios būtų žmoniškos ir pa
tenkintų jo estetinę ir moralę prigimtį. Jeigu 
tai nesutaikoma su bizniu, tai lai žūsta biznis, 
o lai gyvena žmogus.

Nauja dalykų tvarka uždės naują atsako
mybę tiems, kurių rankose yra valdžia. Į sa
vo vietą lai jie žiūri,, kaipo į tarnavimo progą, 
o į savę, kaipo į visuomenės tarnus; liaudis tu
ri būti jų vyriausiuoju rūpesniu; o sąžinė jų 
karaliumi.

Visame tame mes turime omenyje turėti 
ne vien materijalį visuomenės gerbūvį, nes be 
idealų, be dvasinių dalykų ir materijalė virše
nybė ankščiau ar vėliau pati save sunaikins. 
Kaip žmonės taip ir tautos ne viena duona 
yra gyvos.

Šitos reformos kerta pačias šaknis mūsų 
saumeiliško ir perdidelio individualizme ir be 
abejonės sutiks daug pasipriešinimų. Jeigu 
mumis vadovautų tikroji visuomeninė sąžinė, 
tada to

išnyktų bent pusė mūsų socijalių blogybių, o 
didesnė dalis kitos pusės pasiduotų kitiems Die
vo įsakymams.

Kada žmonės turės religiją, tada ir įstaty
mai bus nusisekę ir bus pildomi; bažnyčia tu
ri susivienyti su visuomene ir dirbdamos išvien, 
po valdžia, jos sutvers naują, prakilnesnę tau
tą, kurioje visi “atiduos kas yra Dievo Dievui, 

kas Cezario Cezariui.”

PAVASARIS.
Jau pavasaris linksmas atėjo; 
Ledas sutirpo nuo šilto vėjo.
Jau gyvūnėliai visi atgijo, 
Linksmai bėgioja, žiemos nebijo.
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sos ir visi stokime darban. 
Lietuvai mūsų tėvynei pagel
ba reikalinga.

Narė.
CAMBRIDGE, MASS.

Balandžio 27, 7:30 vai. vak. 
pobažnytinėje salėje įvyko baž
nytinio choro koncertas. Pro
gramas susidėjo iš dainų, loši
mų ir dekliamacijų. Tapo iš
pildyta Jskančiai:

1) Lietuvos Himnas.
2) Kalba klebono kun. Pr. 

Juškaičio.-
3) Deklemavo p-lė O. Migau- 

skaitė — “Prisikėlimas.”
4) Dainavimas choro—“Du 

broliukai.”
5) Deklemavo p-lė O. Mi- 

gauskaitė — “Jaunikaitis.”
6) Teatras — “Vargoninin

ko duktė.” Aktas I.
7) Dainavimas choro—“Ant 

tėvelio dvaro” ir “Einu per 
dvarelį.”

8) D-ras aktas “Vargoninin
ko duktė.”

9) Dainavimas choro—“Va
žiavau dieną,” “Tekėjo saule
lė,” “Per girią girelę.” Už
baiga Lietuvos Himnu.

Visas programas nusisekė 
kopuikiausiai. Publikos buvo 
pilna salė. Mat daugumas tur
būt norėjo pamatyti gabumus 
naujo vargonininko p. Jono A. 
Bakaičio, kuris prieš tris sa
vaites čionais užėmė vargoni
ninko vietą. Visi džiaugiasi 
jo darbu. Choras labai padi
dėjo.

Bal. 27, 2 vai. po pietų Insti
tute salėje turėjo įvykti Jau
nuomenės pašalpinės dr-jos 
prakalbos. Paskirtame laike, 
kada žmonės susirinko prie sa
lės, tai salės “dženitorius” 
pranešė, kad jam esą iš mies
to pranešta, kad prakalbų lai
kyt nedaleis, kol neatsineš pa
liudijimo nuo savo klebono, 
nes anot jo dabar bolševikai 
rengią visokius mitingus, kad 
sukėlus šioje šalyje betvarkę 
ir dėlto be savo parapijos kuni
go gvarancijos jis prakalbų lai
kyti nedaleisiąs. Kadangi į šią 
dr-ją nemažai priguli ir “lai
svi} jų,” tai jie vietoje ėjus pas 
kunigą- gauti raščiuką* pradė
jo apkaltinimus mesti ant vy
čių, būk tai šie juos įskundę. 
Bet iš to kiekvienam dabar 
aišku, kad čia ne “vyčių” kal
tė, bet tik jų pačių nesuprati
mas kame yra dalykas.

Blezdinga.

WORCESTER, MASS.
“Gyvenimo Verpete” scenoje.

Balandžio 28 Worcesteriečiai 
pirmų kartu gavo progą maty
ti viršminėtą veikalą scenoj.

Atsilankiusius teatro mėgė
jus ypač imponavo tas, kad to 
veikalo autorius, B. Kadagutis 
ir-gi yra Worcesterietis, veik
lus darbininkas visuomenės ir 
literatūros dirvose.
. Veikalas statytas “Aušre
lės” L. D. ir Dramos dr-jos pa
stangomis Tuckerman Hali vie
noj iš gražiausių čionaitinių 
svetainių.

Veikalas atvaizdina prakil
naus jaunikaičio siekimą prie 
mokslo ir dailės, nežiūrint, 
kad tėvas smuklininkas nori 
priversti jį sekti jo pėdomis. 
Per visą veikalą taip-gi vin
giuojas ir tyros gražios meilės 
siūlelis. Veikalas užsibaigia 
su meile ir prakilnumu perga
lint gobšumą ir savymeilę.

Lošėjai, kaipo neprofesiona- 
lai, atliko savo užduotis pa
girtinai, tik Onos Šimkiutės ir 
Dr. Kalnaičio roles atvaizdinti 
nebuvo paskirtos tinkamos v- 
patos.

Veikalui galima užmesti per
daug ilgus monologus, bet tą 
atmetus “Gyvenimo Verpete” 
bene tik bus geriausis ir rim- 
čiausis veikalas savo rūšies, 
kuris pasirodė per pastaruosius 
dvejus metus.

Publikos buvo apie tris šim
tus. Lietingas vakaras ir 
svetainės atstumas nuo lietu
vi!} apgyventų vietų beabejo 
sulaikė kitus nuo atsilanky
mo.

Viskas būtų buvę gražu ir 
gera, jei kaikurie lietuviai su
siprastų, jog atsilankius į bile 
kokį vakarą nėra galima elg- 
ties kaip kermošiuj.

Nenuorama.

kų ir visiems kurie darbuojasi 
prie taisymo ir sortavimo dra
bužių. Susirinkimas užbaigta 
su malda.

Anka.

WATERBURY, CONN.
Tautos Fondo 40 skyrius lai

kytame susirinkime 27 d. bal. 
nutarė išreikšti viešą padėką 
Lietuvių R. K. Moterų Są-gos 
25 kuopai už uolų pasidarbavi
mą rinkime aukų į Kalėdinį 
Laisvės Fondą. M. S. 25 kp. 
surinko aukų į Tautos Fondą 
suvirš $4.000.00 ir ant toliau 
žada nenuleisti rankų.

Lai gyvuoja L. M. S. 25 kp. 
ir jos nenuilstančios darbinin
kės ir karštos tėvynainės. Va
lio!

Tautos Fondo 40 skyr. visi 
nariai ir valdyba taria širdin- 
gą ačiū.

Pirm. P. J. Totoraitis. 
Rašt. B. Digris.

NEW HAVEN, CONN.
Bal. 27 d. Šv. Kaz. par. cho

ras statė scenoj operetę “Pa
langos Mergelė.” Veikaals la
bai gražus ir pusėtinai nusise
kė po vadovyste vietinio var
gonininko p.-J. J- Saurio. Lo
šikai savo roles atliko pusėti
nai. Ypatingai atsižymėjo 
šios ypatos: Seniūno rolėj Ant. 
Diržius, Seniunienės — p. S. 
Saurienė, Birutės — p-lė M. 
Paukščiutė. Turiu pažymėti, 
kad p-lė. M. Paukščiutė yra vie
na iš gabiausių solisčių mūsų 
chore. Taip-pat p. J. J. Sau- 
ris Kunigaikščio rolę puikiai 
atliko. Žmonių buvo pilna sve
tainė, virš 400 ir visi buvo už
ganėdinti. Taip-pat buvo daug 
ir svetimtaučių. Mat tikietai 
buvo iškalno pardavinėjami.

Lai mūsų jaunimas darbuo
jasi ir toliaus.

Choristas.

MONTREAL, CANADA.
Darbai mažėja. Nemažai lie

tuvių yra be darbo. Smukli
ninkams, vienok, darbo ne
trūksta, turi jo net perdaug.

Tarpe lietuvių nėra gero su
tikimo. Šlamštų skaitytojai 
varo savo pragaištingą darbą. 
Jie vadina save tautininkais, 
socijalistais, darbininkų užta
rytojais ir kitokiais vardais. 
Bet jie dirba prieš tautą, ti
kybą ir prieš darbininkus. 
Persekioja, niekina katalikus, 
ardo tvarką draugijose, para
pijoj. Tai-gi po teisybei jie 
yra kovotojai prieš lietuvius 
katalikus. Vienas sucicilikė- 
jęs žmogus šaukė, šaukė, kad 
parapijos atskaitos būt išduo
tos. Manyta, kad jis daug 
aukavo, kad tas jam taip rū
pi. Knygose jam parodyta, 
kad 1914 m. aukojo 50c. ir 1919 
m. ir-gi 50c.

Iš tikrųjų veikėjų žinoma 
reikai pirmon vieton staty
ti gerb. kun. Vyšnianskį. Daug 
veikia taip-gi Jonas Leskevi- 
čius.

AMSTERDAM, N. Y.
Uolus darbas dėl Lietuvos.
Nedėlioję, 27 balandžio buvo 

susirinkimas Raudonojo Kry
žiaus skyriaus, susitverusio 
prieš 4 savaites ir kuris per 
tą laiką Amsterdame daug nu
veikė. Buvo įnešimai rengti 
Raudonojo Kryžiaus Savaitę, 
kaip kituose miestuose kad da
roma. Bet buvo priešingų įne
šimui.. Tą aiškino tuo, jog 
bėgyje 4 savaičių, skyriaus 
nariai vaikščiojo po stubas ra
ginti aukauti drabužių ir pini
gų, perėjo visas Amsterdamo 
lietuvių stubas ir surinko apie 
$250.00 ir suvežiojo visus dra
bužius į pobažnytinę svetainę, 
kur kožną panedėlį ir ketvergą 
darbuojasi Raudonojo Kry
žiaus nariai ir narės, siūdami 
ir taisydami apiplyšusius rū
bus; kurpiai taiso batus ir tt. 
Tūli sakė, jog neapsimoka ant
rą kartą landžioti po stubas ir 
kaulinti, nes mūsų žmonės ir 
be prašymo žino, kad reikia au
kuoti pavargusiai Lietuvai. 
Bet diduma balsų nutarė rinkti 
poras ir dar sykį pereiti per 
stubas ir prašyti, kad ir mais
to, žinoma negendančio. Ir
gi nutarta rengti piknikas tam 
tikslui. Išrinkta komisija, ku
ri pasirūpins surasti patogų 
laiką ir vietą. Vėliaus pirm, 
gražiai padėkavojo visiems 
skyriaus nariams už pasidar-

ANSONIA, CONN.
Smagi pramoga.

Balandžio 27 d. Šv. Antano 
parapijos Choras surengė te
atrą ir koncertą su visokiais į- 
vairumais ir žaislais, vadovau
jant vietiniam vargonininkui 
Dulkei. Reikia pažymėti, kad 
p. Dulkė gana gabus ir ener
gingas vedėjas Choro.

Programas išpildytas sekan
čiai: 1) Sudainavo vaikai ir 
mergaitės “Mama”; 2) vai
kai ir mergaitės atliko trum
pas pasakaites, kuriomis pui
kiai užžavėjo publiką; 3) Ko
medija “Ar aš nesakiau kad 
taip bus.” Atliko motinos ro
lę p-lę L. Baboniutė, o dukters 
rolę p-lė O. Stanevičiūtė. Ga
vo nuo publikos gausų delnų 
plojimą; 3) Komedija “Mat 
ko reiks,” tarnaičių roles atli
ko p-lės S. Jovaišiutė ir A. Sa- 
kaliutę, bajorės rolę atliko M. 
Ambrisko, visos puikiai atliko 
savo roles ir ant galo p-lė M. 
Ambrisko sudainavo solo “Gai
džio kaltė,” taip-gi pasipylė 
gausūs delnų plojimai iš publi
kos.. 5) Komedija “Bobos Vir
šus” sulošė ūkininko rolę p. M. 
Jankus, ūkininkės p-lė Hele
na Ambrisko, o žydo rolę at
liko J. P. Čiupas, visi gerai sa
vo roles atliko, o ypač žydas 
kaip įėjo su savo kromu ant 
kupros, a paskui savo gišeftus 
bevarinėdamas tiek gavo muš
ti, kad vos tik velniukas įbė
gęs išgelbėjo, velniuko rolę at
liko J. Juškutis. P-lė S. Jo
vaišiutė padeklemavo eiles. 6) 
Sudainavo solo J. 
“Neimk tokios” 
daina buvo labai 
merginas, paskui 
m a vaikinams sudainavo solo 
B. Grumuliutė “Jonas Geras 
darbininkas” (J. V. K.) tapo 
iššaukta antru kartu. 7) Su
dainavo visas Choras, kiek 
galima buvcrsuskaityti apie 80 
ypatų su dideliais ir mažais, 
“Kur dunda kanuolės” ir 
“Trįs obuolėliai” (J. V. K.).

Po tam buvo pertrauka, po 
kurios prasidėjo teatras, vei
kalo vardas “Ir aš nepaisau” 
(parašytas J. V. K-). Motinos 
rolę atliko puikiausia artistė 
Ansonijoj p-lė A. Karbauskiu- 
tė, gan gražiai atsižymėjo sa
vo lošime. Tėvo rolę atliko 
p. M. Jankus jaunas lošikas 
bet ant tiek buvo prisirengęs, 
kad geriaus niekas nebūtų At
lošęs.

Vaikų roles atliko P- Jan
kauskas ir Grumuliukas, mer
gaičių roles atliko p-lė A. Ka
zakevičiūtė ir p-lė Kulikaus- 
kiutė, o kūmučių roles p-lės K. 
Bilskiutė ir Karbauskiutė. Vi
si savo roles gerai mokėjo, to
kiu būdu publikai puikiai pati
ko, kad nenorėjo nei eiti namo 
nors jau buvo 11:00 vakaro. 
Garbė už tai vargonininkui ir 
choristams. Daugiau tokių 
parengimų!

»

P. Čiupas 
(J. V. K.), 
pašiepianti 
atkeršinda-

Vieversys.

CLEVELAND, OHIO.
Bolševikų diena.

Gegužio 1 d. tūlų skelbiama 
darbininkų švente, bet pasiro
dė, kad tai besanti bolševikų 
šventė. Iš ryto buvo linksmi 
sakė, kad valdžia ir viską pa
imsią į savo rankas. Sukvai
lino būrius žmonių ir marša- 
vo nuo E. Clevelando į St. 
Clair avė., į 21 gat. į Euclid 
avė. ir ėjo į miestą su raudo
nomis vėliavomis ir raudonais 
ženklais. Prie vidurmiesčio 
pasitiko “dėdės.” Paliepė 
raudonas vėliavas nuleisti ir 
skirstytis. Bet kur tau. Po 
to pradėjo vata po orą lakioti. 
Buvo užmuštų ir sužeistų. Bro
liai ir sesers katalikai, neklau
sykite raudonkaklių, neikite 
prieš valdžią, čia ne caro val
džia, o žmonių pastatyta, val- 
dosi žmonių išrinktais atsto
vais. Raudonieji, bolševikai, 
ciiclikai stumia jus j>rapultin.

\ DARBININKAS
' ^LWRENCE, MASS.
Ištikimybės rezoliucija.

Kadangi, prieš porą menesių 1 
tilpo amerikonų laikraščiuose ' 
žinia, teisinga ar ne, kaslink ] 
Lawrence’o lenkų apleidimo šį 
miestu, jei kartais nepavyktų 
mums išlaimėt! streiką;

Kadangi, pereitoje savaitė- i 
je tie pats laikraščiai pranešė 
žinią, būk visi Lawrence’o 
ateiviai apleisią Lawrence’ą ir ! 
padarysią generalę iš šio mies
to ir iš visos Amerikos išėjimą, 
jeigu tik mes neišlaimėtume 
šį streiką;

Kadangi šios žinios nėra tei
singos;

Kadangi, ne visi Lawrence’o 
ateiviai vienaip tame klausime 
jaučia;

Kadangi yra daug ateivių, 
ir visą Amerikos šalį ir dėl tos 
kurie myli Lawrence’o miestą 
meilės tvirtumo ir didumo ne
apleis jų

Kadangi galima kartais su
klaidinti Amerikos ir kitų kra
štų publiką ir privesti ją prie 
manymo būk tai visi Lawren- 
ce’o ateiviai turi kokią tai ne
suvaldomą pagiežą prieš Law- 
rence’o miestą ir visą Ameri
kos kraštą ir jai vadovaujant 
apleis juos;

Kadangi didžiuma Lawren- 
ce’o ateivių yra savo miestui ir 
visai Amerikos žemei loyališ- 
ki, tik savo legaliu keliu, 
streikuoja idant pagerint savo 
darbininkišką būvį;

Kadangi mažiausi mažuma 
Lawrence’o ateivių tarpe tėra 
tokių desperatų, pagatavų kilt 
prieš valdžias miesto ir visos 
Amerikos;

Kadangi mes Lawrence’o 
lietuviai katalikai matome kai- 
kuriuos žmones maišant du 
skirtingu dalyku, ty. vietinį 
streiką ir ištikimybę šiai šalei;

Kadangi mes lietuviai kata
likai tikrai mylime mūsų da
bartinį miestą, apskritį, valsti
ją ir visą Ameriką ir jos įstai
gas ir džiaugiamės turį progą 
čia gyventi — ypač šiais lai
kais;

Užtat-gi mes Lawrence’o lie
tuviai katalikai norime, kad 
Amerika ir visas pasaulis ne
talpintų mus į tą pagiežą išreiš
kiantį ir grąsinantį ateivių bū
rį, kuris mano piktumu Ameri
ką ir jos šį gražų miestą apleis
ti, norėdami laikyti prieš A- 
meriką ir visą platų pasaulį 
lietuvių vardą kokiais skystu- 
liavimais nesuteptą, šiandien 
1 d. geg. mėnesio, 1919, svetai
nėje Šv. Pranciškaus, Bradford 
St-, Lawrence, Mass., vienbal
siai išnešame šiam miestui ir 
šiai šaliai ištikimybės, rezo
liuciją, sakydami: Mes Law- 
renee’o lietuviai katalikai esa
me ir būsime pilniausioje išti
kimybėje, prisirišime ir mei
lėje Ijavrence’o gražaus mies
to ir Amerikos brangios šalies, 
nežiūrint į kokius laikinius ir 
vietinius sunkumus, pavyzdrn, 
dabartinį streiką.

P. S. Tebus žinoma, kad mes 
neiname prieš streikavlmą, mes 
patys streikuojame ir stovime 
už pagerinimą darbininko bū
vio. Mes geidžianle kad ve
dęs vyras uždirbtų nemažiau 
kaip $25.00 į savaitę ir kad 
nuo kiekvieno naujo šeimynos 
nario gautų $5.00 į savaitę 
evtra. O ir daugiau jeigu rei
kės jo pragyvenimui. Tas tai 
reikalavimas I-iėono XIII. •

v •_

vamaniška yra. Iš to gali bū
ti aišku kokiu “inteligentu” 
tas jų “oratorius” ir “redak- 
toriur” Norkus yra. Toliaus 
“Skaitytojas” didžiuojasi iš to 
kad Norkus liepęs visus buržu
jus Lietuvoje į žagrę pakinky
ti. Bravp! Bet kur tiek “bur
žujų” randasi kaip pas laisva
manius-“ sandariečiuš. ” Juk 
jų visa partija yra susidėjusi 
iš visokių smuklininkų ir kito
kių “biznierėlių.” Toliaus 
“S.” spiauja ugnimi ant Ten 
Buvusio kam šis “meluojąs” 
sakydamas, kad Norkus sakęs 
būk jis nepritaręs Lietuvos pe
ticijai. Kad tas tiesa, tai a- 
pie tai kalbėjo net ir patys 
“ sandari ečiai.” Štai bal. 14,
sandariečiij suėjime viens iš jų 
sandarieči suėjime vienas iš jų 
pradėjo Norkų kritikuoti kam 
girdi šis išjuokiąs Bagočių, 
kuris pirmiaus save titulavęs 
tarptautišku socijalistu, o da
bar su klerikalais einąs, o 
girdi taip toli Norkus su Bago- 
čium negalįs susilyginti, nes 
kur Bagočius gali visas išlipti, 
tai Norkus ir vieno savo pirš
to negalėtų iškišti ir dar jis 
drįstąs Bagočių kritikuoti. 
Taip kalba patys “sandarie- 
ciai.”

Bet užvis labiausiai tur būt 
“Skaitytojas” nusigando kam 
pasakyta, būk “sandariečiai” 
esą visai nusmukę. Aš nuo 
savęs dar norėčiau dadėti, kad 
šioj kolonijoj kol-kas jokių san- 
dariečių kaip ir nėra. Tiesa 
randasi vienas biznierėlis, ku
ris čia platina visokius šlamš
tus, o net ir uždvką kaip kam 
bruka, nes mat jis pats ir viso
kius ant katalikų šmeitžus į a- 
nuos rašinėja. Bet už tai ir 
katalikai jam paliaus biznį da
rę, jei jis tos savo juodos poli
tikos nesuturės. Ką čia mūsų 
tie tamsūs laisvamaniai neda
ro : ir šmeižimais ir pravardžia
vimais fondo prieš katalikus 
kovoti, bet kaip nesiseka, taip 
nesiseka. Mat dar nuo nezalež- 
ninkų laikų kaip įvarė sau ky
lį į savo “Sandarą,” tai taip 
vargšai vos tik ir pakruta. O 
katalikai, arba krikščionys-de- 
mokratai kaip kitose kolonijo
se, taip ir čia varo visai Lietu
vai išganingą darbą.

Lietuvystės Sargas.

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

\
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Lietuvos $100,000.
žemlapis

CAMBRIDGE, MASS.
Nezaležninkų pusiau oficija- 

liam organe “Sandaroje” No. 
18 tūlas Skaitytojau užsipuola 
ant “Darb-ko” korespondento 
Ten Buvusio, kuris “Darb.” 
No. 40 aprašė apie jų —“ san
dari ečių” prakalbas ir pasakė, 
kad Norkus “riebiai” kalbėjo. 
Ardai netiesa, kad laisvama
niai ir šiaip atmetusieji krik
ščioniškos doros etiką nenuvo
kia kas yra dora ir kas ne. Aš 
pats esu girdėjęs Norkaus 
“prakalbų.” Vieną nedėldienį 
kalbėdamas Jaunuomenės dr- 
jai gyrėsi, kad jis su Mickumi 
sutvėręs “naują” tikėjimą, ro
dė dar tą Mickaus šlamštą ir 
sakėsi, kad jis esąs to šlamšto 
redaktorium, o antru kartu 
kalbėdamas šv. Juozapo dr-jai 
išplūdo viską ta, kas tik ne lais

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 

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

Gausi žemlapį jeigu užrašy
si “Darbininką kitam ir prisiu
si mokestį $3-00. Taip-gi gaus 
ir tas knis užsirašys.

užsira-

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

tai labai didelė suma, negalima 
fakto užginčyti, vienok mes 

tvirtiname, kad sveikata 
brangesnė už pinigus, nes 
jos už pinigus nenupirksi. 
Daugelis iš mūs mažai aty- 

dos atkreipia į sveikatą ir kuo
met pavyzdžiui užsiteršia skil
vis, jie mano, kad tas taip ir 
praeis. Leidžiasi ant pasa
kymo “o gal būt”

Tuo tarpu apsukresnieji ir 
protingesnieji žmonės žino, 
kad prie skilvio sugedimo už
siteršia ir mūsų kraujas, gau
name galvos skaudėjimą, pil
vo išpūtimą, žiaukčiojimą, daž
nai net vemiame ir abelnai nu
silpsta organizmas ir netenka
me apetito.

Visokiuose tokiuose atsitiki
muose jie ima 3 kendes Parto- 
los prieš eisiant gulti ir atsi
kelia atšviežintais žmonėmis. 
Partola veikia tikrai, švelniai 
ir smarkiai, per naktį. Ciela 
dėžė kendžit} Partolos kai
nuoja $1.00, šešias dėžės iš- 
siunčiam už $5.00.

Mes gauname gausybes dė
kingų laiškų iš visur. Bandy
kite ir jūs ir jūs įsitikinsite ir 
tada taip-gi girsite jas, kaip 
kiti visi.

Partolos reikia turėti visur 
gatavos, kad prie pirmo reika
lo būtų galima turėti po ran
ka. Todėl reikia jų gauti ir 
išanksto užsisakyti.

Kiekviename name turi ras
tis Partolos. Užsakymus su 
pinigais siųskite į

APTEKA PARTOSA
160 Second Avė.,

New York City. Dept L. 4.
(146)
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PHILADELPHIA, PA.
Tveriasi blaivininkų kuopa.
Kitados šitoj didžioj kolioni- 

joj gyvavo dvi LBS. kuopos, 
būtent 44 ir 48. Bet vėlesniai 
pastaroji kuopa buvo žlugus. 
Suprantama, kad ten kur dir
va apleista, pradeda želti pikt
žolės. Lygai tas pats ir su 
blaivybės apleidimu. Čia gir
tybė labai išsiplatinus.

Dabar geros valios asmenys 
pasiryžo gelbėt nelaiminguo
sius ir sulyg p-lės Ad. Lukošai- 
čiutės pranešimų, tuojaus bus 
atgavinta 48-ta LBS. kuopa.

P. M. J.

Anglai žinomi, kaipo mėgė
jai maudymosi šaltame vande
nyje. Bet kareiviai būdami 
Francijoj priprato prie skilto 
vandens ir dabar sugrįžę neno
ri šaltų maudynių.

1. Daina be galo. Komedija 
vieno atidengimo, kaina 20c.

Ši komedija daugelyje vietų 
buvo statoma. Ji iššaukia pub
likos pasigėrėjimą. Komedi
joje yra penki veikianti asme
nys.

2. Dangus brangus. Kome
dija 2-jų atidengimų, kaina 20 
centų.

Šioje komedijoje yra šeši 
veikianti asmenys.

3. Scenos įvairumai. Kaina 
40 centų.

Šioje knygelėje yra 8 scenos 
dalykėliai: 1) Trys žvilgsniai 
(8 veikianti asmenys), 2) Mal
dos paguoda (2 veikianti asme
nys), 3) Jie tik to ir laukė 
(5-ki veikianti asmenys), 4) 
Nesitįkėtas gabumas (2 veik, 
asm.), 5) Dabar suprantu (2 
v. asm.), 6) Dabar būsiva pro
tingi (2 v. asm.), 7) Teisybė 
tur viršų (2 .v. asm.), 8) Vai
kelio geismas.

Šias knygeles galima gauti 
“Darbininko” Knygyne.

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

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

Už vieną sykį.
” tris sykius

.50c.
$1.00

$1.00
.25
.10
.30

No. 4.
Pradžia ir Išsiplėtojimas

Katalikų Tikėjimo ... .$1.00
Fabiolė................................
Eilės ir Dainos ...............
Pažinkime socializmą....
Vaizdeliai...........................
“Žydi} Karalius,” teatra

liškas veikalas...............
Sodžionių Teologija .. . .$
Pažinkime Socijalizmą....
Svarbūs klausimai ..............
Apie Religijos Pradžią....
Eilės ir Dainos...................
Aritmetika.......................... .

ĮSIGYK LIETUVOS ŽEMLA
PĮ UŽ DYKĄ.

Užsakymų gauname labai 
daug ir galimas daiktas, kad 
žemlapių gali pritrūkti. Pasi
skubink! .......................................

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Balandžio 3 d. mirė a. a. An

tanas Sinkevičius Suvalkų gu
bernijos, Balbieriškio kaimo. 
Palaidotas ant Šv. Petro kapi
nių su bažnytinėmis apeigomis-. 
Jis paliko seseris 
Beto jis paliko 2 
dolerių bankoje ir 
sios gaus pinigus.
. Jeigu kas norėtų plačiaus su
žinoti apie a. a. Antaną Sinke
vičių, kreipkitės šiuo adresu:

V. Navickas,
532 So. Railway St., 
’Medicine Hat^Atla.

Lietuvoje, 
tūkstančiu 
atsišauku-

AR NORITE PAPUOŠTI 
SAVO STUBĄ?

Jeigu stubos pleisteris surūkęs 
arba rakandai nusitrynę, sudau
žyti, aš pataisau ir padarau taip 
kaip naujus.

Jeigu turite sieninį laikrodį ir 
dar geras, o neina, tai'aš patai
sau ir norinčius išmokinu taisyti 
už labai prieinamą kainą. Prašau 
atsišaukti žemiaus paduotu adre
su per laišką arba ypatiškai į na
mus.

MIKAS KALAUCKAS, 
12 Rock St, Pittston, Pa.

VARGONININKUI gera vie
ta. Reikia tik vidutiniškai ži
noti bažnytinę muziką ir turė
ti norą Amerikos zakristijono 
darbą atlikti. Kreipkitės į 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ Administraciją 
242 W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

•’t A
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Paieškau brolių Jurgio ir Anta
no Bužų Kauno gub., Raseinių 
pav., Aleksandravo valsčiaus, 
Naumiesčio par., Žiopų kaimo. 
Pirmiaus gyveno Pittsburgh, Pa., 
o dabar nežinau kur. Turiu svar
bų reikalą. Kas apie jį žinote ar
ba jis pats, malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

Petronėlė Mišeikienė,
165 Ferry St., Newark, N. J.

(5-3)

Aš Marija PauliukevičiukS pa
ieškau brolių Jono ir Mato Babu- 
sų ir pusseserės Onos Margeliutės, 
Suvalkų gub., Vilkaviškio miesto. 
Jeigu kas žinote apie viršminėtas 
ypatas meldžiu pranerti, nes aš e- 
su sunkiame padėjime.

Marija Paulukevičiukė,
Esh A 13 Kolin St. 59, Lusemberg

TUOJAUS REIKALINGAS
RANKINIS ZECERIS.
Darbas prie “VANAGO” 

spaustuvės. Rašykite tuojaus 
adresuodami:

“VANAGAS,”
6307 Superior Avė., N. E., 

Cleveland, Ohio.

Aš Augustas Vilimaitis paieš
kau sesers Marijos Vilimaičiukčc 
ir dviejų pusbrolių: Adolfo ir An
tano Vilimaičių; visi iš Kauno g., 
Naumiesčio pav., Sudergiu par., 
Zurių kaimo. Jeigu kas žinote ar
ba jie patįs atsišaukite šiuo adre- 

Augnstaa VUimaitis, 
Eahs A 13 Kolin St 59 

Luzemberg.

su:
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PIRMOS KLESOS*

DANTISTAS

Tel. So. Boeton 270
DR. JOHN MacDONNELL, M. D.

Galima tasihalbrti ir lietaviisiai 
Ofiso valandos:

Ryt lis iki 9 vai.
Popietę 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway„ So. Boeton.

S. H. HARRISON CO.

Rytinėj Siberijoj ūkininkai 
priešinasi priverstinam karei
viavimui.

♦

; Lietuvis Dantistas
DR. M. V. CASPER j 

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

South Boston, Mass. j 
TeL So. Boston 27.

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

188998——999—

“VANAGAS”
Dantis ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

nauju išra imą.
Visą darbą gvarantuojame.

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

PRIE DORCHESTER ST.:

Valendoe NedMIooili’
nuo 9 vai. ryto nuo 10 vai rytu
iki 8 vėl. vakare. Iki 4 vai. vakare.

. Kaplys.
Red. prierašas. Girdėjome, 

jog mokyklos klausimu daro
ma pastangos kad susitaikinti.

234 Lafayette St., Kamp. 
Ofiso valandos: Jefferson a
9-11 RYTI NKWARK, N.4.
a-a RO nrru Telefonas Q'
e-e v«K«nt Market

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dennafnca aulai k a p’iolru slinki

mą. praialina pleiskanas, niežėjimą 
odos tralvos, aušina plaukus priduoda 
ma lema reikalinga maiata.

Dermafuga padarys kad Jusfl plau
kai bus tankus i r einas ir skaistus.

• Oda Jusū galvoje bua tyra, pleis
kanos Huyks ant visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reiksią n Jant prisiusime Jum paė- 
ta suvis dykai iibandymut sampala.

Prisiuskite M e. stampomis seninu 
ttmo lėžu, gausi ilbandymui dežiute 
Dermafuros ir broli ura.

ARGIL SPECIALTIES CO.
BOX 87. PMILADELPM1A. PA.

ANT PARDAVIMO
Stuba su 9 kambariais, naujau

siais įtaisymai: gasais, maudynė
mis ir ant ramios gatvės. Visai pi
giai parduosiu, jeigu pirkst šią sa
vaitę. Atsišaukite pas:

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

Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

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

| Lithuanian Building Corporation |
Šerai parsiduoda dabar ir tik lietuviams. Ar pirkai?
Kiekvienas lietuvis ir lietuvaitė turėtų nusipirkti šėrų virš 

minėtos Bendrovės, kurie dabar parsiduoda po $25.00 ir ma
žiaus neparduodame kaip du seru už $50.00 ir nedaugiaus 
kaip 100 šėrų vienai ypatai. - •

Nusipirkę šėrus šios Bendrovės būkite užtikrinti, kad į- 
dėti pinigai atneš daugiaus negu 4 nueš. ir kaskart kils aug- 
štyn. Su nuošimčiais kils ir šėrų kaina. Priguėldamas prie 
šios Bendrovės, dirbsi sau, o ne svetimtaučiams.

L. S. Bendrovė stato namus, priima ir išmokina darbinin
kus amato ir kad išlavinus .nuvažiavę į Lietuvą galėtų prisi
dėti prie atstatymo nuteriotos tėvynės Lietuvos.

Lietuvių Statymo Bendrovė ruošiasi prie didelio darbo, 
atbudavojimo Lietuvoje bakužių. Dėkime pinigų į krūvą, 
kad pakėlus pramoniją Lietuvoje.

Pirk serą šiandiena. Už šėrus priimam ir Liberty Bond’sus 
už pilną vertę.

Klausdami platesnių žinią rašykite adresuodami:

Bell Phone Dickineen 3995 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad SL, Philadelphia, P».

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 ritrf iki S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 8 tiri 9 P. M.

Medelėmis iki 4 m pittto •

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kokardos, šarpos, antapaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku) gabumu. Mūsą išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsą ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugiją.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiuskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą. *

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str., Lawrence, Mass. '

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko
kia kita Uga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ka
inose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje 
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 operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū
rėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

D R. MORONEY
Washington St., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety 

• Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos - Nedėldieniais ir šventėmis
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų.

rengiamo vakarus ketvergo 
vakare, gegužio 8 d. ir nedėlios 
vakare, gegužio 11 d.

Sargas.

Jau kalasi ir balandžio mėnesyje 1919 m. lš kiaušinio išritės ir 
nabašninko “Žvirblio” sostą užims savaitinis juoką bei 
ros laikraštis “Vanagas,” kurio metinė kaina tik 2 dol.

•

Tuojaus reikalingi agentai ir korespondencijos.
Visais reikalais kreipkitės:—

44

DR. F. MATULAITIS i j i r
Išvažiavo ant studijų į ] Į

Chicagąi Sugrįš Birželio j [ 
mėnesyje į Bostoną. j [

NMNMMMMMMMCMe [ 
Kad būt gražiu.
Vartok tą mostį, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir
šalina šlakus ir spuogus nuo veido. Pa
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėžu
tės 75c. ir $1.00. Pinigus galima sląat 
popierinį dolerį arba stampomis.

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

PAKVIETIMAS- \ .
Aš JUOZAS ZUPKAUSKAS dar sykį kviečiu savo drau

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, Siūtų, Skrybėlių, Čeve- 
rykų sulyginant jųjų vertę yra visiškai žemos. Jūs ir aš pel
nysime remdami savuosius. *

Siutų kainos nuo $11.50 iki $43.50.
Čeverykų kainos nuo 84 iki $10.

Didžiausiame pasirinkime vyriškų drabužių.

Vanagas” Pub. Co.
951 Nathan St., Akron, Ohio

P. S. “Vanagas” bus ne klerikališkas, ne šliuptamiškas,

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

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialigtat paslaptingu 
Ėmiau medicinos mokslą Berlino, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

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

KITAS OFISAS: 
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

v 7 • ■ - . 'e\ •-

REPETICIJOS.
Veikalo “Gyvenimo Verpe

te” repeticijos bus gegužio 5 
dieną 7:30 vai. vakare pobažny
tinėje svetainėje. Malonėkit vi
si artistai sueiti. Darysime ge
nerolišką repeticiją, nes arti
nasi lošimui paskirta diena Su- 
kruskime!

LDS. 1-mos kp. Komisija.

IŠLINDO YLA IŠ MAIŠO.
4 Gegužės įvyko prakalbos 

Municipal salėj užbaigimui pa
ras rinkimo darbo ir Pergalės 
Paskolos reikale. Ir ką-gi? 
“Tautietis” St. Norkūnas, pir
mutinis kalbėtojas išeina su 
mokyklos klausi iru. t O J. Ka
valiauskas iš pradžių pasakė 
pamokslą apie Kristaus atsikė
limą, paskui ūmai pylė visą 
savo tulži ant krnigų besidar
buojančių rautos labui. Buvo 
prikaišiojimai Kunigo “Bend
rovės Bankas,” rinkimai, siun
timai į Lietuvą diabužių, sijo
nus liepė nešt į bažnyčią ir tt. 
Paraudonavęs. su<i ri ezdamas 
rėkė, ko kunigai kišasi Į tau
tos reikalų veikimus, nes jiems 
tiktai priguli bažnyčioj vieta.

Mano' nuomone p. Kavaliaus
kas turėjo omenėj kunigo Ž. 
tveriamą banką. Mat jei ku
nigai neveikia, tai tada ant jų 
šaukia: o kur mūsų kunigėliai? 
Kodėl jų čia nėra su mumis? 
Jie nenor dirbt su mumis. Taip 
šaukė Smelstorius viename 
bendrame susirinkime. 0 jei 
dirba tai vėl sako, ko jie čia 
kišas, jiems vieta bažnyčioj! 
Tai kaip kunigas gali įtikt? 
Tiesa, jeigu jiems vieta baž

nyčioj, tai kam-gi jūs kunigo 
vietą užimat. svetainėje, vieto
je prakalbų sakėt pamokslą 
kaip Kristus kentėjo ir iš nu
mirusių kėlės, kaip tai pada
rė Kovaliauskas.

Geistina būtų, kad p. Kava
liauskas da pasimokinti! gry
nai lietuviškos kalbos ir nesi
laikyti! lenkiško skverno įsika
binęs. Buvo girdėtis: čiesai, 
storojas, karūnavotas ir tt.

Jeigu žmonės kunigą kur į- 
galioja, tai kunigas turi ir 
gali dirbti. Delko-bi kunigai 
negali patarnaut, jeigu žmo
nės to geidžia ? Juk per kun. 
J. Žilių ir parašai surinkti.

J. Varaitis.
Red. prierašas. Pilnesnis to 

svarbaus mitingo aprašymas 
bus vėliau.

girdėjome kad šią vasarą kata
likai turi nuskyrę generaliu 
mokyklos vedėju gerb. kun. 
kleboną K. Urbonavičių, vy
riausiu mokytojumi arba mo
kytojų pirmininku p. Praną 
Strakauską, gerai žinomą kai
po gabų mokytoją, kurs nuola
tos mokydavo-vaikelių draugi
jėlę o keletą vasarų mokytoja
vo Worcesterio parap. mokyk
loje labai pasekmingai.

Toliaus mokytojai bus tie 
patįs kurie mokytojavo ir se
iliaus ir dar vienas naujas po
nas Steponas Kneižis. Bus mo
kinama lietuvių kalbos, istori
jos, dailės ir dainų.

Jeigu per laisvamanių šuny
bes taip dalykai susidėtų, kad 
miesto valdžia neduotų mokyk
los, tai katalikai gaus mokyk
lą nuo dvasiškos vyresnybės 
prie Šv. Augustino arba prie 
Šv. Petro bažnyčios. Ir savo 
vaikučių į tokių bedievių kaip 
Puišiūtė, Michelsonas, ar Nor
kus rankas neduos, nors lais
vamaniai net ir su ice-creamais 
ir kitokiais švelniais dalykė
liais ant savo meškerės juos 
viliotų.

LIETUVIŠKI NEZALEŽNIN- 
KAI Į SKLEPĄ SUSI

KRAUSTĖ.
“Darbininke” jau buvo ra

šyta, kad lietuviškų nezalcž- 
ninkų “tautietiška” bažnyčia 
užsidarė prie Brodvės. Da
bar tas faktas pasitvirtina. Žy
delis visus nezaležninkų “sta
bus” susikrovęs į vežimą “nu- 
mūfino” į skiepą prie kampo 
E ir 4-th gatvių, kur nezalež- 
ninkai dabar turėsią savo “sor- 
kes” laikyti.

Lietuviškų nezaležninkų 
“dvasia” jau, sako, visai iš
garavo, o parapijonų likę tik 
keli. Nabagėliai dar būdami 
kiek gyvi sau grabą skiepe pa
sigamino.

A. L. P Blaiv. Susiv. 49 kp. 
panedėlyje gegužio 5 d- 7:30 v. 
vak. Šv. Petro bažnytinėje sa
lėje bus generalė repeticija vei
kalo “Palocius Ežero Dugne.” 
Būtinai visi pribūkite į laiką.

Kviečia Režisierius.

Nedėlioj, gegužio 4 d. Cam
bridge, Mass. parapijinėje salė
je buvo vaikų vakarėlis. Su
augusių ir vaikų salė buvo pri
grūsta. Programas buvo įvai
rus.

TIKRŲ ŽINIŲ IŠ LIETUVOS
Jonas E. Karosas, Lietuvių 

Darbininkų Sąjungos Sekreto
rius Gegužės mėnesio pabaigo
je išvažiuoja į Lietuvą. Jis 
stengsis užmegsti artimesnius 
ryšius su krikščionių demokra
tų organizacijomis Lietuvoje. 
Jį siunčia tenai Lietuvių Pre
kybos Bendrovė. Atlikęs Ben
drovės darbus jis turės laiko 
paieškoti žinių ir apie Lietu
vos žmones.

Jeigu norite žinių apie savo 
pažįstamus ir gentis Lietuvoje, 
tai prisiuskite jų adresus ir 
vardus p. Karosui, kad jisai 
juos galėtų surasti. P. Karosas 
išbuvęs Lietuvoje penkias sa
vaites grįš atgal ir parveš su 
savim surinktas žinias.

Kadangi prie suieškojimo 
žmonių Lietuvoje reikės pava
žiuoti į kaimus ir miestus, į 
kuriuos p. Karosas kitaip neat
silankytų, tai pasidarys iškaš
čiai. Dėl padengimo tų iškaš- 
čių už kiekvieną paieškojimą 
nustatėme kainą $1.00. Jeigu 
p. Karosas negalės gauti jokios 
žinios apie ypatą, kurią Tam
sta norėtumei paieškoti, $1-00 
bus sugrąžintas.•

Norėdami, kad p. Karosas 
paieškotų Tamstos giminių 
Lietuvoje tuojaus prisiuskite 
jų vardus ir adresus kartu su 
$1.00 sekančiu adresu: 
Lietuvių Prekybos Bendrovė, 

244 Broadway, So. Boston, Mass.
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LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVĖ.

Mes Lietuviai gyvendami 
šioje laisvės šalyje, dirbdami 
sunkius darbus, taip, kad iš 
mūsų nekurie neteko sveikatos 
ir pinigų ir jau. toliaus nepajė
giame dirbti.

Surūkę sunkūs darbai ken
kia sveikatai ir trumpina am- v* Zių. . .

Mes nutraukdami nuo pra
gyvenimo sutaupėme keliatą 
centų, padėjome į Banką, kad 
padauginus sumą nuošimčiais. 
Bankos moka po 3 nuoš- arba 
mažiaus, o mūsą pinigai už
dirba nuo 8 nuo., 10 nuoš. ir 
daugiaus. Tai-gi brangūs lie
tuviai ar negeriaus įdėti pini
gus į tokią vietą kur pinigai 
nežūtų ir neštų bent 8 nuoš. ir 
dar savose įstaigose.

Susitvėrusi Lietuvių Staty
mo Bendrovė su kapitalu $1,- 
000,000.00 ir įkorporuota Ohio 
valstijoje yra saugi ir pelnin
ga vieta įdėti pinigus, kad ga
vus gerą nuošimtį.

Dėl platesnių žinią kreipki
tės prie

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVĖS,

6307 Superior Avė. N. E. 
Cleveland, Ohio.

E X T R A!
Parsiduoda du automobiliu. 

“Hudson Supper six,” 1918 
m. taip kaip naujas1 ir “Over- 
land” su 7 sėdynėmis, 6 cilin- 
derių. Parduosiu užmokant 
ant syk arba duosiu ant išmo
kėjimo. Kuris pirks tą išmo
kinsiu važiuoti. Kreipkitės šiuo 
adresu:

Povilas Vasiliauskas,
242 Broadvay, S. Boston, Mass.

PARSIDUODA 
geri vargonai už pigią kainą — 
$20.00. Norintieji pirkti kreip
kitės pas:

• A. B. M.,
242 Broadvay, S. Boston, Mass.

Lituvių Statymo 
Bendrove

r
Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)

NooSiHSpoptot. Noo7ikl8vUm

IS03W ROA.DWAYCor. 8T 80. BO8TON. ■
TdtMS.B. ,____________ ■

Lietuvių Statymo Bendrove
(Lithuanian Building Corporation)

6307 SUPER10R AVĖ., N. E. CLEVELAND, OHIO.
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i!VASARINĖS MOKYKLOS 

REIKALAIS.
Bostoniečiai gana karštai 

svarsto vasarinės mokyklos 
reikalą ir tarp savęs ginčijasi, 
bet jau galima permatyti tų 
ginčų pasekmes.

Tos pasekmės vr^ geros ir 
blogos. Blogos jos yra tuomi, 
kad suskaldė Bostoniečių vie
nybę, o geros yra tuomi, kad 
sustiprino katalikų susiprati
mą ir energiją.

Pernai katalikai vardan šv. 
ramybės nusileido ant tiek 
prieš laisvamanius, kad leido 
savo vaikučius mokyt net to
kiai socijalistei bedieviai Pui- 
šiutei iš ko žinoma pasirodė ir 
žiedeliai.

Šįmet vėl buvo laisvamanių 
manyta pasikinkyti katalikus į 
savo vadeles ir “šventa vieny
be” pasižabojus į katalikų vai
kučius daryt laisvamanybės į- 
taką, bet katalikai urmu už
protestavo; katalikų pusę tvir
tai palaikė gerb. kun. klebonas 
ir nors sulaisvamanėję kaip ku
rių katalikiškų draugijų dele
gatai iš kurių susideda mokyk
los komitetas ir kleboną net 
miesto valdžiai įskundė taip, 
kad klebonas turėjo prieš val
džios atstovus aiškintis, bet vi
si jų triksai nuėjo vėjais ir ka
talikų iš gerų vėžių neišmušė. 
Katalikai žino ką daro, kaip 
daro ir ką padarys.

Dabar laisvamaniams yra du 
keliai: arba tverti savo laisva
manišką mokyklą atskirai nuo 
katalikų, arba susitaikinti su 
kun. klebonu ir prisidėjus prie 
katalikų — bendrai vienybėje 
tą darbą varyt pirmyn.

Mes iš patikėtinų šaltinių

Nedėlioję, gegužio 4 d- baž
nytinėje salėje buvo A. L. R. 
K. Moterų Są-gos 13 kuopos 
vakarėlis. Perstatyta du vei
kalėliu “Dangus Brangus” ir 
“Daina be galo.” Vyrų roles 
atliko moterys. Reikia pažy
mėti, kad tarpe moterų pasi
rodė talentingų lošėjų. Veika
lėlyje “Daina be galo” profe
soriaus rolėje p-lė M. Sakalaus
kaitė atliko taip gyvai, kad 
patraukė visus žiūrėtojus. Rods 
matai profesorių jos ypatoje. 
Abelnai visos lošėjos savo ro
les išpildė gerai už ką garbė 
moterims sąjungietėms. Pia
no solo paskambino dvi jaunos, 
bet gabios panelės, kurių pa
vardžių nesužinojau.

Solo paadinavo p-lė K. Švag- 
ždžiutė akompanuojant p-lei A. 
Kiburiutei. Gerą, turiningą 
prakalbėlę pasakė gerb. kun. 
K. Urbanavyčius- Tįk gaila, 
kad žmonių buvo mažai.

Vakaro vedėja buvo kuopos 
pirmininkė Į>. O. Jankauskienė. 
Tai-gi kas nori (pamatyti są- 
jungiečių gabumus ateikte i jų

(5—22) J |

h 662'672 Washington St. Boston, Mass. <
Kampas Beach St. !

AŠ, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU, j
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnejęs pilvelis buvo. Dispepsija,] 

nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkštą, nervą ir abelnas spė
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežią, 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

. Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistą, Bitterio Kraujo valytojo,
Nervatona, Tnkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
išsivalT, diegliai nebebadė po krutinę. Vldurią rėžimas išnyko po užmuži- 
nyii visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas savaitė po butelį Sahitaraa. 
Biteria,- ir po 3 mėnt. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp] 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykią dė- 
kavoju Salutaras myllstą geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa- 
žjstamfems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salo
ta ras:

SALUTARAS, Chemical Institution, J. Baltrėnas, Prof. 
1707 S. Halsted St. Tel. Canal 6417. Chicago, DL
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