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Pasirodė Irao

Darbininkų Reikalai
NEPATIKO

TRŪKSTA MAISTO

nenoriu

A. Spaknis

kalbon. Neminiu čia jo skai 
tlingus straipsnius bei pa-

Kvailo nelaimė yra per 
sergėjimu išmintingam.

Pennsylvanijos reprezen
tantas Vare pasakė, jog se
kančio j Suv. Valstijų kon
greso sesijoj ineš bilių, rei
kalaujantį leisti išdirbti ir 
pardavinėti svaigalus su 5 
nuoš. alkolio.

lietuviai katalikai turime
; Turtingas pikčiurna yra ne- 
jkenčiamas, biednas—pašiepia
mas.

Chicagoj pradėjo 
maistas, 
bulvės, miltai, sviestas.

Vokietijos valdžia pasiun
tė į Paryžių komisiją tartis 
su alijantais reikale išdavi
mo alijantų teismui Vokieti
jos karvedžių.

Vėliausi 
balsavimų 
vige rodo, 
prie Danijos balsų buvo 72,- 
733, prieš 24.793. Danijos 
sostinėj buvo džiaugsmo 
naktinė demonstracija. Vas. 
11 d. nuo vidurnakčio iki 3 
vai. ryto minios demonstra
vo ir dainavo. Ėjo prie ka
raliaus rūmų. Po nubalsa- 
vimo karalius ant balto žir
go perjos per senąjį rubežių.

pigti
Pinga kiaušiniai,

Vas. 11 d. garsiajam išra
dėjui Edisonui sukako 73 
metai. Prez. Wilson atsiun
tė jam pasveikinimo laišką. 
Jo dirbtuvėje tą dieną buvo 
dideli parodavimai. Marša- 
vo darbininkai. Naujosios 
gadynės raganius, kaip jis 
vadinamas, pasakė, jog yra 
galimas daiktas įsteigti ko
munikaciją su Marsu. Už
gyrė prohibiciją. “Mums 
nereikia tokio daikto,” pa
sakė apie svaigalus.

Dar pasakė, jog darbinin
kų klausimas bus išrištas iš
radimu daugiau automatiš
kų mašinų ir mokant aug- 
štas algas tiems, kurie ant 
jų dirbs.

OSKARAS Lū BIČ MILOŠAS, 
Lietuvos Valstybės Pasiuntinys Paryžiuje

Iš Lenkijos atvyko Ame
rikon maisto reikalais St. J. 
Arct. Sako, jog Lenkijai 
reikią 400.000 tonų javų at
siginti nuo bado iki ateinan
čios rugiapjūties. Ir gavę 
tiek javų, kiek prašo, tai vis 
dar būsią nedamaitinti.

DIDELRS PRAKALBOS.
Rengia Cambridgiaug draugiją 

komitetas nedėlioję vasario 15 d. 
Prasidės 1:30 po pietą ant salėa 
Kelley School Hali.

Kalbės žymus kalbėtojai, ku
rie dar nėra čion kalbėję. Prašo
me publikos kodaugiausia atsilan
kyti ir pasipirkti Lietuvos Pas
kolos Boną.

Kviečia Rengėjai

Vas. 16,

James M. Keyes 
Advokatas

Chicagoj pradinių mo
kyklų mokytojams pakelta 
algos.

GIMIMO DIENA GAR 
, SAUS VYRO.

Tešene eina balsavimai ar 
dėtis prie Lenkijos ar prie 
Čeko-Slovakijos. Balsavimą 
veda alijantų komisija. Len
kų kareivių būrys persirėdę 
į civilius drabužius atsibas
tė kurstyti gyventojus bal
suoti už Lenkiją. Lenkai 
parūpino beną, vėliavas ir 
norėjo demonstranciją su
rengti. Tai su Čeko-Slova
kijos šalininkais įvyko susi
rėmimas ir daug buvo su
žeista.

Lenkų kiauliškumą padi
dino ta aplinkybė, kad jie 
briovėsi nežiūrint į aštrius 
protestus alijantų komisi
jos.

PRITRŪKO ANG 
LIŲ.

ŠILTINĖS GALICI
JOJ.

Lenkijos valdžia prašo A- 
merikos Raudonojo Kry
žiaus ateiti pagelbon Galici
jos gyventojams, kur siau
čia šiltinės. Jau 100.000 
žmonių mirė ir iš apsirgusių 
mažai kas pagija. Pagija 
tik vienas iš penkių.

VOKIETIJA SUJU
DUS.

Dabar Vokietijoj didžiau
sias sujudimas dėl alijantų 
reikalavimo išduoti savo 
karvedžius alijantų teismui. 
Sujudimas didinasi dėl rei
kalavimo išduoti ex-kaizerį. 
Dabar vokiečių visuomenė 
taip statosi, kad jei alijan- 
tąi spirs Vokietiją išduoti 
savo karvedžius, tai ji dėsis 
su bolševikiška Rusija. Su
rašą karvedžių, kurių reika
laujama išduoti turi alijan
tų atstovai Berline. Bet da
bar nedrįsta to surašo įteik
ti Vokietijos valdžiai. Ap
saugos ministeris Noske pa
sakė, jog jokiu būdu nesidės 
prie pildymo alijantų reika
lavimo išduoti teismui kar
vedžius.

Dėl baisių vėsulų ir neap
sakyto sniego dribimo bai
siai sutrukdyta komunikaci
ja geležinkeliais. Tolimes
nieji nuo angliakasyklių 
centrai pajuto angliij stoką. 
Naujojo Anglijoj taip pri
trūko anglių, jdg reikėsią 
dirbtuvėms sustoti, mokyk
loms ir teatrams užsidary
ti.

MIRĖ ŽYDŲ MILIJO
NIERIUS.

Paryžiuje mirė baronas 
Rothschild. Jis buvo gar
siausiu žydų milijonierių. 
Buvo sulaukęs 74 metų am
žiaus.

' Lietuva, kaip jau visiems žinoma, yra.paskelbusi nepri
gulmybę, turi savo valdžią. Kaip prie to Lietuva žengė ? Štai 
kaip:

Dar 1917 metais Vilniuje buvo lietuvią konferencija. Po
sėdžiai buvo rugsėjo 18-23 dd. Toji konferencija išrinko Lie
tuvos Tarybą, kaipo vyriausiąją ir vieninteliai teisėtą lietuvią 
tautos atstovybę, pavesdama jai toliau rūpintis ir išrūpinti 
Lietuvos nepriklausomybę. Po to buvo lietuviij konferencijos 
Berne ir Stockholme. Abi tiedvi konferenciji pripažino užgyrė 
vilniškės konferencijos nutarimus ir jos išrinktąją Tarybą. 
Lietuvos Taryba pirmąjį savo oficialį posėdį atlaikė sausio 9, 
1918. Tas viskas dėjosi, kaip kiekvienas gali suprasti, tik 
vokiečių valdžiai leidžiant ir varžant Tarybos veikimus. Po
sėdį atidarė Vokietijos viršininkas baronas Falkenhausen. Po
sėdžiui pirmininkavo adv. Smetona, raštininkavo P. Klimas ir 
V. Stašinskas. Bet Lietuvos Taryba jau buvo veikus ir prieš 
tat Jau gruodžio 11, -1917 m^ įąryba fjįj^elbė sutraukymą 
visų ryšių, kurie buvo Lietuvą kitąsyk jungę su Rusija bei 
bet kuria kita valstybe.

Galop vasario 16, 1918 metais Lietuvos Taryba štai ką 
paskelbė pasauliui:

“Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė Lietuviij atstovybė, 
remdamos pripažintąja tautą apsisprendimo teise ir Lietuvią 
Vilniaus Konferencijos nutarimu rūgs. 18-23, 1917, skelbia 
atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarky
tą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atski
rianti nuo visą valstybinią ryšią, kurie yra buvę su kitomis 
tautomis.

“Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos Val
stybės pamatus ir jos santikius su kitomis valstybėmis priva
lo galutinai nustatyti kiek galima greičiaus sušauktas Stei
giamais Seimas, demokratiniu būdu visą gyventoją išrink
tas.”

Tokia tai buvo Lietuvos neprigulmybės dekleracija. Tai 
Lietuvos istoriškas dokumentas.

Kaip Suv. Valstijos ingijo neprigulmybę?
Prieš apie pusantro šimto metą Suvienytos Valstijos bu

vo Anglijos kolonija, panašiai, kaip kad dabar yra Kanada. 
Bet Anglijos valdžia pradėjo daryti neteisybią šiai šaliai. Tą 
neteisybių gyventojai nepanešė ir griebėsi ginklo. Kariniai 
veikimai tarp Amerikos ir Anglijos kariuomenių prasidėjo ba
landžio 19, 1775.

Birželio 7, 1776 astovas Richard Henry Lee inešė kongre- 
san rezoliuciją, kurioj skelbiama, kad “šios Suvienytos Kolo
nijos yra ir privalo būti laisvos ir neprigplmingos Valstijos, 
kad jos yra atmetę visokią prigulmybę nuo Anglijos sosto ir 
kad visokie politiški ryšiai tarp ją ir didžiosios Britanijos y- 
ra ir privalo būti pertraukti.”

Tą rezoliuciją kongresas priėmė ir nuskyrė komisiją iš
dirbti neprigulmybės dekleraciją. Toji dekleracija kongreso 
buvo priimta liepos 4, 1776 ir toji diena nuo to laiko patapo 
Amerikos tautine švente, Neprigulmybės Diena.

Bet po minėtos Neprigulmybės dekleracijos priėmimo ir 
paskelbimo dar ilgai tęsėsi karė tarp Amerikos ir Anglijos. 
Tik lapkrityje, 1782 metais tebuvo pasirašyta po laikinąja tai
ka, o sekančiais metais galutina taika įvyko.

Suvienytos Valstijos po neprigulmybės paskelbimo dar il
gai kariavo, daug vargo padėjo ir kraujo praliejo iki ga
vo pripažinimą. Panašiai, kaip matome dedasi ir-su Lietuva 
Pasiskelbė neprigulminga, o neprietelių turi iš visą pusią ir 
viduryje. Ilga, sunki kova stovi prieš Lietuvos nuvargintus» ] 
žmones. 11

mą kartą paaiškino teatre 
kas tai yra Lietuva ir kas ji 
per viena tauta, kuri yra da
vusi tiek garsių poetų. Jųjų 
labiausiai yra žinomi Fran
ci j ai Mickevičius ir Milošas. 
Kosciuška taip-gi buvęs lie- 
tuvys; “L’Epire a Storge” 
(išleista—Revue de Hollan- 
de, 1917 m.). Laiko ir ploto 
teorija išdėstyta šiame vei
kale dabar jau Einstein’o 
matematikos ir astronomi
jos išradimais patvirtinta. 
Svarbiausi lyriški šiaurės 
poetų veikalai ir poemos iš
verstos iš anglų ir vokiečių 
į Francūzų kalbą ir šie du 
paskutiniu išleisti per Ęųgė- 
ne Figuiėre (place de 
l’Odeon, Paris).

P. Milošas nuo 1916 metų 
iki 1919 buvo Rengiamojo 
Diplomatinių Tyrinėjimų 
Biuro vertiku ir redaktorių 
Francijos Užsienių Reikalų 
Ministerijoje. Kun. A. Vi
limas susipažinęs su juo 
1918 metų pabaigoje, įtrau
kė jį išimtinai dirbti Lietu
vos Neprigulmybei. Tai-gi 
jau nuo sausio mėnesio 1919 
metų jis nuolatai dirbo Lie
tuvos Delegacijoje Taikos 
Taryboms Parišę. Neseniai 
Lietuvos valdžia, matydama 
jo visišką atsidavimą Lietu
vos neprigulmybės išgavi
mui, stebėtiną darbštumą, 
aiškų supratimą ir gabumą 
politikos dalykuose, o tai
pogi turintį labai plačius ir 
draugiškus santikius aug- 
štuose Francijos politiniuo
se sluogsniuose, kaip kad 
savo artimoje šeimynoje, 
paskyrė jį Lietuvos pasiun
tiniu Francijoje, Parišę. 
Baigiant nenoriu apleisti 
nepaminėjęs dar p. Milošo skaitąs parašytas francūzų 
politinį veikalą, “AUiance kalba lietuvių klausime. Mes 
dės Etats Baltiques,” kuris 
veikiai bus išverstas lietuvių būti pilnai patenkinti, kad

ŠLESVIG PRIE DANI
JOS.

pranešimai apie 
pasekmes Šles- 
jog už dėjimąsi

Chicago. — John Fitzpat- 
rick, Chicagos Darbo Fede
racijos prezidentas išreiškė 
nepasitenkinimą dėl Ameri
kos Darbo Federacijos nusi
statymo dalyvavime politi
koj.

“Samuel Gompers gyve
na akmeninėj gadynėj,” pa
sakė Chicagos Darbo Fede
racijos sekretorius Nockels. 
Toliau sakė, jog ateinančią 
savaitę būsiąs suvažiavimas 
darbininkų ir farmerių, o 
liepos 4 d. būsiąs Darbo 
Partijos suvažiavimas ir bū
sią nominuoti visi valdinin
kai pradedant nuo Suv. Val
stijų prezidento iki konstei- 
belio. Sakė jog nieko nesi
tiki nuo Gomperso neparti
nio veikimo.

(Gomperso ir Amerikos 
Darbo Federacijos valdy
ba pataria balsuoti už 

tuos kandidatus, kurie bus 
prietelingi darbininkų rei
kalams. Todėl jei Darbo 
Partija nominuos gerus 
kandidatus, tai Amerikos 
Darbo Federacija juos 
rems.)

— ■" I
Lietuvos valdžia pasirinko' 
pilnai atsakantį žmogų ir 
kad p. Milošas yra giliai ti
kintis ir praktikuojąs kata
likas.

P. Milošas yra kilęs iš se
nos lietuvių šeimynos, ku
rios seniausi šaka nuo pat 
viduramžio iki pat mūsų lai
kų tebeturi šeimyninius že
mės plotus Kauno rėdyboje. 
Jauniausi tos šeimynos ša
ka yra persikėlusi į Gudiją 
(Baltarusiją), Lietuvos is
torinėj provincijoj aštuo
niolikto amžiaus antroje pu
sėj. Vitebsko rėdybos Dru
joj ir Mogilevo rėdybos Če- 
rėjoj turi šiandiena (bolše
vikų globoj) žemės didelius 
plotus. Pats Milošas yra gi- 
gęs Čerejoj 1877 metais. 
Vienuolikos metų amžiaus 
atvažiavo į Franci ją ir čia ė- Į 
jo savo mokslus Janson de 
Sailly Lycejuje. Paskiaus 
specializavosi rytų civiliza
cijos moksluose po Eugeno 
Ledrain vadovyste. 1899 me
tais jis yra išleidęs pirmą 
rinkinį savo eilių francūzų 
kalboje (dainų) vardu: 
“Poėme dės Dėcadences,” 
kurį sutiko įdomiai savo kri
tikose: Jean Lorrain, Paul 
Fort, Gustave Kahn ir kiti 
poetai bei literatai. Vėliaus 
p. Milošas parašė dideliame 
skaičiuje veikalų eilėmis ir 
prozoje: “L’Amoureuse
Initiation” (išleista pas — 
Roman-Bernard Grasset); 
“Les Sept Solitudes,” “Les 
Elėments” (poema); “Mi- 
guel Magnara,” (išleista — 
La Nouvelle Revue Fran- 
caise), ši paskutinė paslap
tinga poema buvo vaidinta 
1914 m. vasario mėnesyje — 
teatro grupės — “le Thėatre 
Idealiste de Carlos Larron- 
de,” “Mėphiboseth” bibliš- 
ka tragedija (Dovydo kaltė 
Kristaus atpirkta) buvo vai
dinta 1919 metais sausio mė
nesyj teatre “Odeon.” Prieš 
pradedant vaidinti šį veika
lą, teatro direktorius pir-



Musų Spauda.
Nekartą jau teko rašyti ir 

kalbėti apie katalikišką spau
du jos platinimo būdus ir tt 
Badės nebereikėtą daugiaus 
■a prisiminti. Ale spauda ir 
jps platinimo būdas, man at- 
sedo taip svarbus daiktas, kad 
nekada negalima atidėlioti. 
Tiesa mes šiandie turime be- 
ivds daug svarbesnių darbą, 
prie kurią visas savo jėoas tu
rine sukoncentruoti. Lietuvos 
paskolos sukėlimas vienas iš 
žvarbiausių šiandieninių mūs 
darbų yra ir turi būti.

Bedirbant prie paskolos bo- 
ag pardavinėjimo, pasirodė, 
kad ir tas svarbiausysis reika- 
Eta neplaukia taip ramiai ir 
greitai, kaip Lietuvos upės 
tyras vandenėlis. Pardavinė- 
jimas Lietuvos paskolos boną 
šankiai eina. Kodėl? Todėl, 
kad mūsų spauda nebuvo ir nė
ra prideramai išplatinta.

Laisvoji-bedieviškoji spau- 
da, kuriai daugiau rūpėjo ir 
rūpi Markso ar Šliupo teoriją 
išplatinimas nekaip tėvynės 
meilė ar darbininkų gerovė, 
per daugelį metų įstengė iš 
daugelio mūsų brolių krūtinių 
išplėšti gražiuosius prakilniuo- 
rius jausmus.

Per daugelį metų palaidoji 
spauda savo viešpatavime ne
mažai mūsų brolių atšaldė, ati
traukė nuo rėmimo prakilnių 
šventų darbų.

Laisvoji spauda kaipo pa
giežos karalaitė, priveisė, pri
augino mums visokių akyplė- 
šą, kuriems apie dorų prakil
nių darbų rėmimą nei prisi
minti negalima.

Laisvosios spaudos lietuvių 
tkrpe įsiplatinimo blėdingumą 
šiandie berods jau ir neregis 
galėtų pamatyti. Ji užkrėtė sa
va nuodingomis bakterijomis 
nemažą dalį lietuvių tautos 
kūno.

Nežiūrint kokią pragaištį ji 
neša mūsų liaudžiai iš doriš- 
iai-tikėjimiško atžvilgio, ne- 
žrarint ant to, kad tūkstan
čiams mūs vargšų darbininkų 
rojų bežadėdama, pragarą ant 
šėmės pagamino, nežiūrint ant 
to, kad tūkstančius mūs jau
nuolių laisvoji spauda nelai- 
aao^ai be laiko į amžinastį nu
varė, nežiūrint ant to' viso, 
šiandieną palaidoji laisvoji 
spauda neša pražūtį ir mūsų 
tėvynei Lietuvai.

Šiandie Lietuvos pinigynas 
kritiškame padėjime atsirado.

Lietuva nebeprisišaukdama 
svetimtaučių pagelbos, krei
piasi prie savo brolių Ameri
kos lietuvių prašydama nuo jų 
paskolos.

Pinigai Lietuvai reikalingi, 
reikalingi tuojaus be atidėlio- 
jnno.

Krikščionių demokratų spau
da pradėjo smarkiausius ragi
nimus, agitacijos už tvėrimą 
kogreičiausia komitetų Lietu
vos paskolos bonams pardavi
nėti ir tt.

Ką-gi darė laisvoji-palaidoji 
spauda ? Laisvieji laikraščiai 
vietoj, kad raginus žmones 
prie pirkimo Lietuvos bonų, 
pačioj svarbaus darbo pradžioj 
paleido demagogiškus šmeiž
tas ant katalikų veikėjų, ant 
tą žmonių, nuo kurių daug 
priklauso Amerikos lietuvių 
tarpe paskolos sukėlimo pasi
sekimas.

Laisvoji spauda žinojo, kad 
tie žmonės už Lietuvos pasko
lai sukėlimą pirmutiniai stos 
darbe. Liberalų laikraščiai 
parodė tuomet savo nepasoti
namą apetitą ant kunigienos. 
Liberalams rūpėjo nustumti 
kunigus nuo to darbo—sukeli
am paskolos. Jie manė galėsią 
tane darbe imti vadovavimą 
ir sau užpelnyti garbę. Tuomi 
norėjo atitaisyti savo negarbę 
praėjusių penkių metą bėgyje. 
Tas aiškiausia pasirodė Bosto
ne, Lawrence ir Montello is
torijoj, kuom< ten misija bū
va nuvykus. Tokiu būdu lais
vieji pastatė paskolą pavojun. 
Taigi liberalai norėjo padary
ti partijinį biznį iš paskolos 
kompanijos.

Kita laisvosios spaudos da
lis (raudonoji) aiškiaus paro
dė savo veidą. Ji aiškiai pasi
sakė, kad ji Lietuvos paskolos 
nerems ir paragino darbinin
kus nepirkti Lietuvos paskolos 
boną.

Bežiūrint į tą šiandieninės 
spaudos sūkurį, matant kokią 
pragaištingą poziciją užėmus 
laiko laisvoji spauda ir kiek 
naudos neštą tėvynei tvirtas 
katalikiškos spaudos išplatini
mas, pats per save klausimas 
kilsta: Kiek tas žmogus būtą 
pasitarnavęs šiandiena Lietu
vai kuris keli metai atgal bū
tą smarkiausia ėmęsis platini
mo katalikiškos spaudos ir 
būtą kovojęs prieš bedieviškus 
laikraščius. Ar nebūtų jis 
švenčiausį patrijotišką darbą 
nudirbęs, jei prideramoj pla
tybėj būtų katalikišką spaudą 
išplatinęs?

Tėvynės išganymas priklau
so nuo krikščioniškos spaudos 
išplatinimo. Jei šiandie kri
kščionių demokratų spauda 
būtų išplatinta pilnoje platy
bėje, tai neturėtumėm tiek 
vargo ir su paskolos sukėlimu. 
Katalikiškos spaudos skaity
tojams nereikia didelio aiškini
mo ir raginimo bonus pirkti. 
Jie dažnai patys ateina ir nu
siperka. Bet vargas su tais, 
kurie neskaito katalikiškų lai
kraščių, o ieško “bepartyvių,” 
“tautiškų,” “darbininkiškų.” 
Ne tik, kad laisvosios spaudos 
skaitytojai nepirks Lietuvos 
valstybės bonų, bet dar tave 
visaip iškolios už pakalbini- 
mą. Kodėl jie tokiais liko. 
Atsakymas vienas. Laisvoji 
spauda juos tokiais padarė. 
Katalikai, kurie rėmė savo

centais laisvąją spaudą, šian
die aiškiai pamatė, kad už ją 
sudėtus pinigus laisvosios 
spaudos palaikymui, jie kil
pas mūs tėvynei ir Kristaus 
Bažnyčiai pagamino. Ir jei 
kuris dar ir šiandie savo cen
tais remia laisvąją spaudą, tai 
tegul atsimena, kad kiek centą 
jis prideda prie laisvosios 
spaudos palaikymo, tiek žing- 
snią jis savo tėvynę Lietuvą 
su užnertomis ant jos kaklo 
kilpomis per laisvąją spaudą 
traukia ją į pražūtį. Tad nors 
sykį mes katalikai paliaukime 
rėmę laisvąją-raudonąją spau
dą, o rūpinkimės visomis pa
jėgomis išplatinti savąją kata
likišką spaudą Dar todėl rei
kia katalikišką spaudą platin
ti, kad mes patys esame kri
kščionys katalikai.

Mūsą siekiai, mūsą idealai 
yra kūninti ant žemės Kristaus 
mokslą. Mes norime ir trokš
tame matyti, kad žmonijos gy
venimas nebūtą nutolęs nuo 
Kristaus idealų. Kad šiandie
ninė pasaulio tvarka tvarky
tus sulig Kristaus nustatytos 
pasauliui tvarkos. Kad bešir
dis kapitalistas negalėtų varg
šui darbininkui paskutinius 
marškinius nuo nugaros nu
traukti. Mes krikščionys de
mokratai prie to einame ir esa
me tikri, kad laimėsime. Mū
sų įsitikinimas yra, kad dar
bo žmonių būvio pagerinimui 
greičiaus prieisime krikščionių 
demokratų nusistatytais punk
tais. To viso atsiekimui mes 
turime skleisti koplačiausių 
minių tarpe krikščionių demo
kratų laikraščius, kurie yra ne
šėjais ir aiškintojais krikščio

Pranas Čisavinis.

Ką davė socialistai Lietuvos 
Darbininkams?

Pagyrų puods — 
visuomet netaukuots.

Bendri 
bruožai.

Mat matos neprošalį būtų trumpai su
pažindinus Amerikos lietuvius darbinin
kus ir visuomenę su Lietuvos socialistų

darbais ir siūlinimais įvairių gerovių ir laimių Lietuvos 
darbo žmonėms, visuomenei ir darbininkams. Šiuo raš
tu man svarbiausiai rūpės atvaizdinti, mūsų socialistų nuo
pelnus darbininkų būvio pagerinimui, jų laimės ir lais
vės įgyvendinimui.

Kiekviena organizuota visuomenės grupė, partija ar 
kuopa ir net atskiri akstingi asmens, eidami į liaudį, 
visuomenę, darbininkus drąsiai ir vaizdžiai skelbia savo 
nusimanymus, pradus ir net praktiškus būdus, kurių 
reikia imtis visuomenės ar tūlos klasės-luomo reikalavi
mų patenkinimui bei būvio pagerinimui ir naujo gyveni
mo pamatų nustatymui. Labai dažnai tokie skelbėjai 
nekreipia domos į patį gyvenimo bėgį, į laiko ir vietos 
apystovas ir galimumą ar negalimumą skelbiamą progra
mą ir pasiūlymus-reikalavimus gyvenime įvykinti. To
kie skelbėjai (partijų vadai, grupių, kuopų kalbėtojai ir 
tam tikros minties atstovai) jaučiasi virš visokių apysto- 
vų-galimybių ir sakosi savo skelbimus, programas įvyk
domais ir būtinai vykdintinais, kaipo geriausius, tikslin- 
giausius ir išganingiausus būdus socialio, politinio ir vi
suomeninio šalies ar valstybės gyvenimo sutvarkymui. Ži
noma, nekurioji tų išvadžiojimų ir teikiamųjų siūlinimų 
dalis kartais atatinka tam momentui ir tuojau gali bū
ti įvykinta, jeigu atsirastų visuomenėje, darbininkų tar
pe noro ar pajėgų tuos pradus ar praktinius reikalavimus 
padėti vesti į gyvenimą pradėti jais persiimti ir jiems 
pasišvęsti. Nes tik pasišventus kokiam nors tikslui, ga
lima turėti didesnės vilties, jog tas tikslas virs gyvenimo 
tikrenybe, arba, išmėginus jo nepritaikinimą į gyvenimą, 
bus galima sąmoningai jį atmesti ir ieškoties sau kitų tiks
lų, kitų būdų. Čia ir kįla klausimo svarbą kaip prisi
imti visokius skelbiamus tikslus, pradus, projektus-pa- 
siūlymus geresniam, naujesniam gyvenimo sutvarkymui, 
artymesniam priėjimui prie didesnės galimos gerovės, 
laisvės. Reikalinga visuomet naujų minčių parsiėmimu 
nesiskubinti nesikarščiuoti ir tik išgirdus jau ką nors 
nauja nešokti vykinti ar jam visa savo esybe pasišvęsti. 
Nors suprantamą kad naujumą visuomet patraukia sa
vęsp ir užkrečia tuo ištisas minias, žmonių būrius, bet 
visgi reikia savy turėti ar auklėti tiek tvirtos valios, kad 
būtų galima atsispirti visokiems naujiems gundinimams. 
Tik rimtai atsispyrus ir tuos naujus gundinimus apmąs
čius, kartais galima pamatyti, kad ištikrųjų verta ir nau
dinga naujiems pradams, naujoms idėjoms pasišvęsti ir 
jas vykinti į gyvenimą kaip savo tarpe (darbininkų etc.), 
taip ir visuomeniniai-organizaciniame bei valstybiniame 
gyvenime.

Apart-to svarbu turėti omenėje tas, kad nevisi ge
rovės ir laimės skelbėjai yra savo idėjų genimo ar atatiki- 
mo įsitikinę arba skelbia jas, kaipo dalyką ne jų asmens 
garbei ar naudai reikalingą bet išimtinai artymo labui ir 
gerovei.

nių demokratą programo.
Mes lietuviai katalikai gali

me visgi ir pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti savo jei ne perdau- 
giausiai tai bent vis-gi kelius 
sykius duosnesniais visokiems 
labdaringiem tikslams už libe
ralu ar ‘ ‘ socialistus. ’ ’ Neskai
tant mūs kataliką šimtą tūk
stančių sudėtų ir kasdien tebe- 
dedamų aukų visokią pavargė- 
lią, našlaičių, mokyklą, bažny
čią ir kitokių labdaringų įstai
gą užlaikymui, mes galime pa
sidžiaugti, kad tėvynės liuo- 
savimui mes katalikai kur kas 
daugiau aukų sudėjome. Iš 
viso kelią metų prityrimo pa
sirodė, kaip “socialistai” taip 
ir liberalai, moka dažnai tik 
pakalbėti apie tėvynės meilę, 
bet praktiškame darbe yra 
bergždi.

Liberalai tėvynės savo mei
lės stoką norėjo prisidengti ka
talikų aukomis. Norėjo savo 
tuščią fondą suvienyti su ka
talikų pilnu, kad paskum skai
tytis lygiais tėvynės mylėto
jais su katalikais.

Taip, mes dėjome aukas tė
vynės liuosavimui ir šimtus 
tūkstančiij sudėjome. Bet ką- 
gi apie mus sako laisvoji-libe- 
rališkoji spauda? Ji pavadi
no katalikus tautos išdavikais 
ir tebevadina tokiais. Tik pa
imkime bent vieną liberalą ar 
“socialistą” laikraštį, o tuo
jaus pamatysime bejuodinan- 
čius katalikus. Jei nepriskai- 
tys kurį kataliką veikėją vo
kiečiams parsidavusiu, tai pri- 
skaitys lenkams parsidavėliu. 
Brolau, sesute. Ar-gi tu dar 
to nematai. Ar nematai šiau
dinių katalikų užsimerkimą

prieš liberalą šmeižtus, prieš 
paniekinimus* Ar nematai rei
kalą labiau platinti katalikiš
kąją spaudą, o kovoti prieš 
liberališkąją ir raudonąją Tu 
žinai, kad tu dešimt sykią 
daugiaus auką sudėjai, negu 
tas, kuris tave tautos išdavi
ku skaito. Tu aukavai nekar
tą Lietuvos laisvės išgavimui 
gal paskutinius savo sunkiai 
uždirbtus centus. Tu vargai 
per dieną ant gatvės didžiau
siame šaltyje prašydamas nuo 
praeivią aukos Lietuvai pagel
bėti. Tu ne vieną naktį nemie
gojai ar vargdamas kur susi
rinkimuose, pasitarimuose a- 
pie Lietuvos gelbėjimą ar pats 
sau vienas pienus darydamas 
kaip Lietuvai daugiaus auką 
surinkus. Tu pirmutinis stoji 

į Lietuvos Liuosybės Sargą 
eiles, kad po tiek vargo ir sa
vo gyvastį paaukauti už Lie
tuvos liuosybę. Tu visa darai 
ką gali dėl savo tėvynės pa- 
liuosavimo. Ką-gį laisvoji 
liberališkoji spauda apie tave 
sako? Už visa atsimokėdama 
Judošium tautos tave skaito. 
Ką tu nedirbi dėl Lietuvos, ką 
tu nedarysi, bet jei tu esi ka
talikas, laisvoji spauda skel
bia ir skelbs, kad tu esi lenk- 
bernis ir tt.

Bematant tą visą laisvosios 
spaudos begėdiškumą ar nesu- 
brusime nors kartą kovon prieš 
ją Protingą kovą mes libera- 
liškąjai ir raudonąja! spaudai 
paskelbsime, jei nustosime ją 
skaitę ir visomis išgalėmis pla
tinsime katalikiškąją spaudą.

Volungis.

Socijalistai 
ir jų rūšys.

Tokių žmonių, kurie eina į visuomenę-darbininkus 
tam tikrais asmeniniais ar partiniais tikslais patraukti 
sau šalininkų, pastaruoju laiku yra nemaža. Šiuo ruoštu 
itin yra pasižymėję visokių rūšių ir plaukų socialistai, 
kurie savo mokslo skelbimo nori sau kuodaugiausiai mi
nios prisitraukti, tankiai jai galvą susukti, ją apdumti, 
ir tuo sau pasistatyti pamatą.

Šiuo pamatu gi socialistai tankiai įsigauna valdžią 
ir paskui varo savo socializmą į gyvenimą. Iš to gi so
cializmo gyvendinimo, mes matome, jų patraukta mi
nios, darbininkai ir jų jau paskui pavergtoji visuome
nė turi vien tik-sunkenybes, vargą ir visokiariopą pries
paudą, kaip materialę, taip teisinę ir moralę, kęsti. To
li nereikia ieškoti pavizdžių. Labai gerai yra žinoma vi
siems dabartinė Rusija, kur viešpatauja žydelis Trockis 
ir jo sėbrai pakalikai. Jų valdžia ir viešpatavimas yra 
pagrįstas ne kuo kitu, tik žmonių gyvybe, kraujų upė
mis, ašarų ežerais ir neapregimai, nesuprantamai dide
liais vargais-nelaimėmis. Rusijos gyventojai kenčia ba
dą, vargą ir priespaudą. Pirma daugelis jų davėsi vilia
ma bolševikų, dabar gi negali išsižioti, prieš juos žodį 
pratarti, nes laukia tokį drąsuolį arba kulką arba kar
tuvės. .. Bolševikai-komunistai turi už gerus pinigus pri- 
sisamdę sau puslaukinių kiniečių ir kitų visuomenės at
matų ir jais užkiša gerkles savo priešams.

Pirm neg kalbėti apie Lietuvos socia
listų darbus mūsų darbininkų gerovei ir 
laimei, aš trumpai pakalbėsiu apie įvai

rias socialistų rūšis. Socialistų rūšių priminimas čias tiek 
reikalingas, kad skaitytojas galėtų suprasti kiekvienos 
socialistinės ar tolygios partijos artumą į socializmą arba 
aiškiau sakant kas čionai bus skaitomas socialistu, kaip 
savo žodžiuose, taip ir siekimuose.

Prieš karą Lietuvoje bebuvo dvi svarbiausi partiji, 
tai krikščionių demokratų ir social-demokratų. Žinoma 
dar buvo visa eilė partijų-partijėlių ir bepartyvių. Pas
tarųjų partijų tarpe šiek tiek buvo žinomi—Lietuvos de
mokratai ir kitokie pirmeiviškai-bepartyviški gaivalai. 
Karo gi metu priviso visa eilė, tartum grybų po gausaus 
vasaros lytaus, socialistinių partijų. Šių partijų daugu
ma apsireiškė Rusijos lietuvių tremtinių tarpe, jau iški
lus Rusijos revoliucijai 1917 m. vasario mėn. ir bolševi
kų viešpatavimo metu, nuo 1917 m. spalių mėn. Čia pa
sirodė: 1) komunistų-bolševikų partiją 2) revoliucinių 
socialistų-liaudininkų partija, 3) socialistų liaudininkų ir 
4) socialistų liaudininkų-demokratų partija. 5) Taip-pat 
vargais negalais subūrė ir social-demokratų partiją kuri 
Lietuvoje irgi buvo ir vokiečių okupacijos metu leido sa
vo laikraštį “Darbo Balsas.” 6) Taip ir Rusijoje iš libe- 
rališkų-pirmeivių susiorganizavusi neva partija “Santa
ra” ir-gi save vadino socialistine.

Šios visos socialistinės partijos šiokiu ar tokiu būdu 
parsibeldė iš Rusijos į Lietuvą ir pradėjo varyti savo dar
bą Kaikurios iš jų net turėjo ar turi savo laikraščius. 
Taip, pav. bolševikai-komunistai leido laikraštį “Komu
nistas,” revoliuciniai socialistai-liaudininkai “Kovos Vė
liavą” socialistai liaudininkai-demokratai—“Lietuvos Ū- 
kininkas” (neva Valstiečių Sąjungos laikraštis. Toji pa
ti Valstiečių Sąjunga yra tie patys gryniausio plauko ir 
veislės—socialistai-liaudininkai demokratai, tik prisiden
giu kitu vardu nori sau daugiau žmonių patraukti, ypač 
mūsų valstiečių-ūkininkų, kuriems yra svetimas visoks
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“DARBININKĄ” pavieniais nu
meriais galite gauti pas įgaliotinį

VLADA J A K A
37 Jefferson St., Cambridge, Mass.

Taip-gi pas jį galite užsirašyti 
ir atnaujinti laikraštį “Darbinin
ką,” nusipirkti įvairių dvasiškų 
ir svietiškų knygų, įduoti visokius 
spaudos darbus ir t.t.

mis kalbomis*) “Darbininkų Gyvenimas,

Socialistai ir 
darbininkai.

socializmas), “Darbas” ir dar mano leisti “Varpas.” So
cialistai demokratai turėjo “Darbo Balsas,” bet Vilnių 
lenkams užėmus išnyko. Dabar jie leidžia “Socialdemo
kratą.” “Socialistinė” Santara ir-gi pradėjo leisti savo 
laikraštį “Santara.” Apart to Kaune yra leidžiamas tri- 

” kuris yra so-
Aukščiau įvardintos socialistų rūšys, 

išskyrus neva socialistus “Santarą,” vi
sos kiek įmanydamos puolėsi į Lietuvos 

darbo žmonių (darbininkų kumečių, tarnaičių, bežemių, 
mažažemių, smulkesnių ir vidutinių ūkininkij etc.) tarpą 
skleisti savo pradus (principus) ir statyti įvairius reika
lavimus, kurie, juos įvedus į gyvenimą (socialistų nuomo
ne), atneštų darbo žmonėms gerovę ir laimę, arba tiesiog 
sakant “Žemės rojų.”**)

Socialistų agitacija itin smarkiai buvo varomą kuo
met Lietuvoje buvo iškrikus tvarka. Vokiečiai traukėsi, 
bolševikai slinko į Lietuvą, pačioj Lietuvoj buvo nebe
daug lietuvių kareivių, kurie galėtų tinkamai daboti tvar
kos, ramybės ir ginties nuo bolševikų. Toji sunkioji va
landa buvo 1918 metų pabaiga (lapkričio, gruodžio mėn.) 
ir 1919 m. pradžia (sausio, vasario ir iš dalies kovo mėne
siai).

« Visokie, gerai bolševikų apmokami, agitatoriai tuo
met slankiojo Lietuvoje, tie apėjo, tartum kokie apašta
lai, beveik kiekvieną vietelę, kur buvo daugiau darbinin
kų ar šiaip jau vargingesnių gyventojų. Jie siūlė tiems 
vargo žmonėms priimti juos ir jų mokslą (socializmą). 
Jie aiškino, kad tik socializmas-komunizmas gali žmones 
iš vargų paliuosuoti ir duoti gerą, malonų gyvenimą, ar
ba suteikti tikrą “žemės rojų.” šie socialistiniai vilkai, 
avių kailyje, prikalbėjo įvairiausių gerybių ir laimių bei 
laisvių darbininkams. Tuo laiku žmonės buvo labai išvar
gę, karo ir nežmoniškos vokiečiij okupacijos nuvarginti, 
ir daugelis pradėjo tikėti į žemės rojų” bei jo geroveą 
smagumus ir laisves.

Įvairiose vietose bepradedą buvo kurties visokiario- 
pos socialistinės ir komunistinės partijos. Darbininkai 
pradėjo pamažu tikėti melagingiems pranašams, ištikrų
jų gi buvo į ką tikėti, daug žadėta. Žemės darbinin
kams tie agitatoriai siūlė pasiimti į jų rankas dvarus ir 
kitus turtus, miestų darbininkams žadėjo atiduoti visas 
dirbtuves ir kitas pramonės bei prekybos įstaigas. Sakė
si įvesią labai maža darbo, o duosią gerą uždarbį. Vienu 
žodžiu, darbininkai gaus ko jie nori: ne tik 8 vai. darbo 
dieną, bet 5, 6 ir dar mažiau; bedarbėje visi bus ap
rūpinti; bus duodama pakankamai darbo; senatvėje li
goje—pilnas užlaikymas; mažiems vaikams mokslas vel
tui ir dar visokį ariopos paspirtys. Tiesiog, malonės py
lėsi, kaip iš to užburto gausybių rago, kurį pakračius iš
puola ko nori. Jeigu, pav. panorėsi buteliuką degtinėą 
tik pakrėsk ir imk; panorėsi pinigų—pilte-pilasi. Mū
sų prasčiokėliai klausėsi-klausėsi tų “naujų pranašų,”

•) lietuvių, žydų ir lenkų.
eialistiniai bolševistinės pakraipos, nors viešai save nesi- 
vadina bolševikų laikraščiu, bet skelbiasi Darbininkų Pro
fesinių Sąjungų organu.

••)Apie “žemės rojų” norintieji pasiskamyti gali išsira
šyti iš Lietuvos Kat. Veik. Centro (Kaunas, Ožeškienės 12 
num.) tam tikrą knygutę, kurią parašė Neburžujaa. Kaina a- 
pie 25 k.



DARBININKAS

Atsišaukimas!
ENDZIU-

LIETUVOS MOKSLEI
VIJOS ŠELPIMO 

REIKALU.
Amerikos Lietuviai!

Jau prieš karą lietuvių 
studentų bei vidurinių mo
kyklų moksleivių buvo rei
kalingų pašalpos. Tuo ypa
tingai buvo susirūpinusios 
Amerikos bei Lietuvių “Mo
tinėlės” draugijos, pasista
čiusios tikslu šelpti katali
kiškąją studentiją. Žinoma, 
delei lėšų trūkumo visų rei
kalavimų tiedvi draugijos 
toli gražu patenkinti nega
lėjo. Nepalyginamai blo- 
gesniame padėjime atsidūrė 
moksleivija karui užėjus: 
tiesiog galima sakyti vargą 
vargo ir moksleiviai Lietu
voje pasilikę ir į tolimuosius 
Rusijos kraštus ištremti. 
Jiems netik trūko reikalin
gų normaliam pa j ėgli besi- 
plėtojimui, apy stovų, net 
mokslo įrankių, knygų ir t. 
p. dalykų nevisuomet galė
davo turėti, nevienam gi 
jaunuoliui ir už būvį, tikra 
to žodžio prasme, prisiėjo 
pakovoti. Užtat nestebėti
na, kad daugelis toje kovoje 
žuvo. Katalikiškoji besimo
kinančioji jaunimo srovė vi
są karo ir Rusų bei Vokiečių 
revoliucijos metą išbuvo

ti, bene galima būtų iš tų 
Fondų kurią nors pinigų da
lį skirti taip-gi moksleivijos 
šelpimo reikalui. Tuo reika
lu galima būtų susitarti su 
Ateitininkų Susišelpimo 
Fondu.

Ateitininkų Susišelpimo 
Fondo Centralį komitetą 
tuomi tarpu sudaro žemiaus 
pasirašiusieji asmenys. Jo 
antrašas: Kaunas, Dvasinė

APRŪPINKITE SAVIŠKIUS LIETUVOJE 
LAIKRAŠČIAIS IR KNYGOMIS.

kė E. BORTKEVIČAITĖ, 
jaunas mokslininkas ir uo
lus katalikas darbuotojas
VYTAUTAS
LAITIS, tik ką aukštuo
sius mokslus išėjusi ONA 
VALAITYTĖ, jaunas dai
lininkas BARONAS, Petra
pilio dvas. Akademijos stu
dentas D ATLYDĖ (mirė tik

tvirtai susispietusi į savo or- 
ganizacijas: studentai į ka
talikų studentų sąjungą gi 
vidurinių mokyklų mokslei
viai į skaitlingą katalikų 
moksleivių ateitininkų orga. nelais^į’g^

I

nizaciją. Tos organizacijos 
galima sakyti taip audrose 
sustiprėjo, kad dabar savo 
narius tūkstančiais skaito, 
tuomi tarpu, kad “pažan
gioji” moksleivijos dalis, 
“aušrininkai,” patekusi į 
rusų bolševizmo viesulą taip 
iširo, kad net ir šiandieną 
laisvoje Lietuvoje dar ne
įstengia atsigauti. Iš .čia 
aišku, kad katalikiškoji mū
sų moksleivijos dalis sugebė
jo išlaikyti brandos kvoti
mus ir didžiojo pasaulio ka
ro, ir Rusų bei Vokiečių re
voliucijų, ir Nepriklauso
mosios Lietuvos, ir Katali
kų Bažnyčios akyvaizdoje.

Tačiaus tie brandos kvoti
mai neapsėjo be aukų. Dau-

žęs) ir daugybė kitų. Tai 
visa martirologija! Matyt 
Aukščiausiojo Apvaizdai 
patiko išrauti iš mūsų tarpo 
uoliausius darbuotojus...

Beveik visus minėtuosius 
mirusius, draugus paskubi
no į kapą nuvaryti medžia
ginis skurdas, beveik visi

žiniško darbo pati viena ne
įstengs tinkamai atlikti, e- 
nergingai griebėsi darbo, ir 
jau Rusijoje 1916 m. ėmė or
ganizuoti Lietuvių Katalikų 
moksleivių Ateitininkų Su
sišelpimo Fondą. Jis dau
giausia ir rūpinosi, kad A- 
teitininkai grįžtų iš Rusijos 
į Tėvynę kaipo organizuota 
pajėga. Ir, žinoma, tai į- 
vykdė. Taip besidarbuojant
netik keletos tūkstančių ru- Žemaičių Seminarija, Atei- 
blių Rusijoj surinktas kapi- tininkų Susišelpimo Fondo 
talas turėjo išsisemti, bet ir 
į skolas teko įlysti.

Grįžus Lietuvon ir var
gingoms mokinimosi apysto- 
voms nepagerėjus, dargi ai
bėms visokių naujų beku- 
.riant Nepriklausomą Lietu- 

jie buvo vargo pelės, savoj vos Valstybę reikalų atsira- 
triūsu prasiskynę kelią į 
šviesą.

Bet toliaus to kęsti mūsų 
visuomenė nebeprivalėtų, 
juo labiaus, kad skaičius 
kandidatų į karstą iš mūsų 
moksleivijos tarpo kasdieną 
didėja: eidamas mūsų laiki
nosios sostinės Kauno gatvė
mis retai kame tepastebėsi 
'sveiką raudoną žaliuką — 

gelį mūsų katalikiškojo jau- dauguma su išblyškusiais 
I nimo pakando žiaurusis Ii-' veidais, su įdubusiomis krū- 
kimas ir į kapus nuvarė. ■ tinėmis... Jei taip ir toliaus 
Taip nustojome didžiausių j bus, mums gręsia pavojus 
katalikų jaunimo darbuoto- netekti sveikų katalikiško- 
jų. Atsiskyrė nuo mūsų į sios inteligentijos pajėgų, 
tarp kitko a. a. studen- \ Suprato tai pati katalikiš- 
tas MIKAILA, BUCEVI- koji moksleivija ir matyda- 
\CTUS, stud. LUKOŠIŲS, 'ma, kad moksleivių šelpimo 
GIRCYTĖ, studentė medi- draugija “Motinėlė” to mil- savo stisirinkimuose pasitar- 'biednystės iki garbės.

dus, ir Ateitininkų Susišel
pimo Fondo darbuotė, kaip 
ir kitos mūsų gyvenimo sri
tys tuomi tarpu normalėmis 
vėžėmis eiti, žinoma, nega
li. Svarbiausia—trūksta lė
šų: nėra iš kur jų paimti. 
Užtat ir tenkinasi. šendieną 

| Fondas tik keletos studentų 
j šelpimu.

Turėdami tai visą omenė- 
je ir kreipiamės į visą kata
likiškąją Amerikos lietuvių 
visuomenę prašydami remti 
katalikiškosios moksleivijos 
šelpimo darbą. Jūs, tautie
čiai, jau esate įkūrę įvairių 
statyti Nepriklausomos Tė- 

įvynės rūmui Fondų bei or
ganizacijų. Nepamirškite

pirmininkui kun. Profeso
riui Morkui Morkeliui.

Ateitininkų Susišelpimo 
Fondo Centro Komiteto

Pirmininkas
Prof. Kun. M. Morkelis. 

Sekretorius
moksl. P. Spityla. 

Iždininkas
Student. A. Krakauskas. 
Kauno įgulos kapitonas. 

Nariai:
Kun. Br. Bumšas,
Moksl. Augustinas.

Kaunas,
Lapkr. 30 d. 1919 m.

Klausk patarimo to, kas tau 
gero velija.

* * *

Patarimas kvailam pro vie
ną ausį ineina, pro kitą išei
na.

* * *

Tas, kurs gali ramiai atsa
kyti pikčiurnai, 
jam. * *

Sunki yra

yra perkietas
*

kelionė nuo

Lietuvoje skurdas netik medžiaginis, bet ir dvasnas. 
Ten žmonėms stoka netik maisto drabužią, avalų ir kitokią 
reikmenų, bet taip-gi stoka laikraščių ir knygų. Apie tai fiaa- 
te iš laiškų, gaunamų iš Lietuvos.

Amerikos lietuvių pareiga yra aprūpinti saviškius Deta- 
voje laikraščiais ir knygomis. Tenekenčia dvasinio bado jūsiš
kiai Lietuvoje.

Dvasinį skurdą Lietuvoje daug lengviau ir pigiau prašą 
linti, negu medžiaginį.

Dvasinį badą Lietuvoje galima prašalinti užprenumeraa- 
jant jiems Amerikos katalikiškus laikraščius arba užsakant 
Lietuvoj einančius laikraščius.

Lietuvoje geriausi laikraščiai yra:
“DARBININKAS,” Kaunas, Ožeškienės gt. 3.
“VIENYBĖ,” Kaunas, D. Vilniaus gt. 34.
“LAISVĖ,” Kaunas, Ožeškienės gt. 3.
Pasiųskite geriausiu jums žinomu būdu $2 bile kuriam. B 

tų laikraščių ir laiške paprašykite siųsti laikraštį tam ir tas 
(paduodant jo adresą) čielus metus, o už likusius pinigus pa
siųsti knygelių.

Minėtus laikraščius kartu užsirašykite sau, pasiunčiami 
daugėliau pinigų. Dabar Lietuvos laikraščiai vis reguleriskian 
ateina.

“Darbininkas” į Lietuvą siunčiamas per metus už & 
Eis visi trys savaitės numeriai. Laiškuose, ateinančiuose iš 
Lietuvos rašoma, jog Amerikos lietuvių laikraščiais gautais 
Lietuvoje labai džiaugiasi, nešiojasi iš kaimo į kaimą ir skai
to su didžiu godumu apie Amerikos lietuvių veikimus dėl lae- 
tuvos. Tai siųskite į Lietuvą kuodaugiausia Amerikos lifta- 
vių katalikiškų laikraščių. Perskaitytus “Darbininko” na
melius, jei nekraujate į kompletą būtinai siųskite į Lietuvą sa
viškiams.

I

M. Sleževičiaus ir Ko. 
valdžia 

Lietuvoj e-Kaune.

Socialistų sie
kimai ir dar
bininkų rei

kalai.

iš džiaugsmo jiems net seilės bėgti pradėjo. Bet vis-gi 
nenorėjo žmonės tikėti: sakydavo, et tu čionai niekus tau- 
zini ir gana; iš nieko nesidaro niekas: ana, girdi, ma
no aruode javai pasibaigė, ir ką nori kalbėk neatsiran
da, reikia gyventi vien bulvėmis ir skysta buizele. Daug 
įvairių kalbų buvo.

Visi tie įvairių plaukų socialistų siūli- 
nimai ir žadėjimai buvo daroma ne kam 
kitam, kaip tik patraukti sau kuodau- 
giausiai šalininkų ir jų pagelba pasigrob
ti šalies valdžią į savo rankas. Pasidarę

gi viešpačiais valdonais, socialistai jau imtų nebe pasa- 
kas-pasakoti, raminti alkanus žmones, bet iškištų savo 
aštrius nagelius ir stvertų visus savo oponentus už gerklės, 
kad juos išsmaugus ir vieniems tik pasilikus. O tuomet 
jie rastų ką daryti, pamažu atpratytų žmones nuo Die
vo ir Bažnyčios, išnaikintų moterystės ryšius, arba kaip 
ji sakosi įvestų laisvą meilę, tiesiog gi sakant tuomet bu
tų laisvas ištvirkimas ir šeimynų iškrikimas. Vaikams 
auginti, jeigu dar būtų tokių kvailų moterų juos gimdy
ti, įtaisytų valdžios namus. Į valdžios rankas paimtų vi
sus turtus: dvarus, miškus, ežerus, didesnius ūkius ir 
visur prisodintų savo pakalikų-komisarų, o vargo žmonės, 
kaip buvo, taip ir liktų verguvėje.

Darbininkai-gi suvisai to nenori, jie nori sau darbo 
laiko sutrumpinimo, žmoniško užmokesnio, apsaugojimo 
jų nuo bedarbės; globojimo senatvėje, ligoje ir kituose 
nelaiminguose atsitikimuose. Darbininkai nori sau susi
rinkimų, streikų, sąjungų etc. laisvės.

Kol kas vis dar žodžiai pasiliko žodžiai, bet ilgainiui 
Lietuvos darbininkai pamatė, ką tai reiškia socialistų sie
kimai ir suprato, kiek socialistams reikalingi vykinti dar
bininkų reikalavimai.

Kapsuko-Mickevičiaus 
bolševikiškoji valdžia 

Lietuvoje-Vilniuje.

Socialistams-bolševikams pa
vyko pralysti į Lietuvą ligi Vil
niaus. Ir mūsų senoje sostinė
je atsisėdo viešpatauti (sausio 6 
d. 1919 m.) neprašytieji iš Ru
jų prišakv buvo lietuvis Kap-sijos svečiai-bolševikai.

sukas-Mickevičius, Požėla, Bielskis ir visa žydelių kom
panija. Ši lietuviškai-bolševikiškoji” valdžia Vilniuje iš
silaikė ligi 1919 m. Velykų (balandžio mėn.). Per sa
vo viešpatavimo laiką jai pavyko šis tas padaryti. Ši val
džia užgrobė žymią Lietuvos dalį ir pradėjo vesti gyve- 
niman komunizmą. Dvarų žemes, kaip žadėjo, neatida
vė darbininkams, bet dvaruose pastatė komisarus, kurių 
darbininkai turėjo klausyti. Tuos kumečius ir kitus be
žemius, kurie prašė arba norėjo pasidalinti dvarų žemes, 
bolševikai šaudė ir kišo į kalėjimą. Nuo ūkininkų bolše
vikai plėšė paskutinį duonos kąsnį, atiminėjo galvijus, 
arklius, pinigus ir kitokį turtą. Miestuose ne tik ką be
darbė nesumažėjo, bet dar padidėjo. Duona pabrango 
kelis kartus, neg pirma buvo. Darbininkai buvo privers
ti arba badu mirti arba stoti į bolševikų armiją, taip va
dinamą raudonąją gvardiją ir tuo dauginti plėšikų gau
jas. Bolševikų valdomi žmonės kentė didžiausį prispau
dimą ir vargą. Bolševikai tyčiojosi iš tikinčiųjų ir kan
kino kalėjimuose bei šaudė katalikų kunigus.*)

Bolševikai Lietuvoje buvo už- 
grobikai ir neteisėtai turėjo val
džią. Teisinga valdžia, V. Ta
rybos ir Valstybės Prezidento 
pastatyta ilgą laiką, su mažomis

pertraukomis ar atmainomis, išbuvo M. Sleževičiaus so
cialistinis kabinetas ( Jį vadina socialistiniu ir patys so
cialistai liaudininkai demokratai, iš kurių lizdo ir buvo 
pats Sleževičius). M. Sleževičius buvo ministerių pirmi
ninku apie 10 mėnesių. Jo kabinetas tiesa buvo koalici- 

Įnis, kuriame dalyvavo visokių partijų žmonių. Dauguma 
j gi to kabineto buvo socialistinė: M. Sleževičius, J. Vilei
šis, S. Kairys, J. Paknys, P. Leonas, Šimkus (pūtė į so
cialistų dūdelę), J. Voronko ir kiti. Ir ką norėjo socia
listai, tą jie savo kabineto dauguma nutardavo (Tuo me
tu M. Sleževičiui ponaujant V. Taryba neturėjo teisės ką 
nors susirinkus nutarti ir pravesti į gyvenimą). Pasto- 
jant į ministerius pirmininkus M. Sleževičius nekartą ža
dėjo darbo žmonėms visokių gerovių ir palengvinimų. Na 
ir šiaip jau žinoma, kad socialistai (ir liaudininkai ir so
cialdemokratai) visur ir visuomet, kur reikia ir kur ne
reikia garsiai kalba apie darbo žmones ir žada jiems lais
vių ir laimių. Darbininkai laukė iš valdžios, kad ji jiems 
leist šį tą iš savo pažadėjimų įvykinti. Tiesa sunkios ap
linkybės, ne viskas galima padaryti, bet geriau tuomet 
ir nežadėti. Antra vertus buvo galima daug kas padary
ti, sakysim nustatyti darbininkams darbo dienos ilgumą, 
nuskirti kiek mažiausia turi gauti už savo darbą, išleis
ti įstatymus, sulig kurių būtų apdrausti darbininkai se
natvėje, ligoje, nelaimėje, bedarbėje ir visokiariopuose 
atvejuose. Galėjo valdžia sutvarkyti pavargėlių šelpimą, 
bet to nepadarė. Paskui valdžia galėjo duoti jau nevie
nam bežemiui, kumečiui ar mažažemiui žemės, bet ne
davė. Galėjo valdžia smarkiau kovoti su spekuliantais ir 
papiginti maisto produktus bei darbininkams butus*), 
bet nepadarė nieko. Lietuvoje miestuose-miesteliuose bu
vo nemaža bedarbių, valdžia galėjo duoti jiems darbo 
(pav. miškuose gaminti malkų kurui ir gelžkeliams, bet 
žiopsojo ir darbininkai buvo be darbo ir malkų pritrū
ko, žiemai atėjus), bet nesugalvojo ar nenorėjo. Lietu
vos dvarininkai (daugiausiai lenkai) pardavė ir nešė sa
vo turtus ir gyvulius į Lenkiją, o mūsų valdžia tų ponų 
nenubaudė. Mūsų kumečiai skurdą ir vargą kentė dva
ruose, o valdžia neprisidėjo prie jų būvio pagerinimo. 
Kaip pasirodo, viena yra ką nors žadėti, siūlyti, o ant
ra—duoti. Teisinga lietuvių patarlė, kuri sako: “Pa
gyrų puods, visuomet juods,” arba “Žadinys, kaip sap
ne radinys.” Socialistai kalnus gėrybių darbininkams 
pasiūlė, bet nič-nieko nedavė, arba beveik nieko gero ne
suteikė. Jiems matyti rūpėjo suvisai kas kita. Tas ir 
pasirodė. Ponai ministeriai pabuvę, kaikurie išvažinėjo 
į pasaulį pasišvaistyti?, matyti nemaža pinigėlių per tą 
laiką užsidirbo. Žinoma ir galėjo. Algos nemažos, na o 
gal dar šis-tas ir apart algos...

Darbininkų dauguma suprato sunkų 
1 Lietuvos padėjimą ir nestatė valdžiai di- 

dėlių reikalavimų. Darbininkai norėjo

tik tiek, kad jiems būtų galima pakenčiamai gyventi ir 
gyvuoti. Valdžia gi visai ką kitą manė. Valdžia matą 
kad Lietuvos žmonės dar toli nuo socializmo; tad ji ėmė
si visokiais būdais skiepinti socializmo mokslą. Išsiuntė 
į visą Lietuvą įvairiausių įgaliotinių Darbo, Socialės Ap
saugos ir kitų ministerijų. Tie įgaliotiniai turėjo rūpin- 
ties (formaliai) darbininkų reikalų gynimu, jų šelpimu 
ir apsaugojimu nuo išnaudojimo. Ir ištikrųjų gi tie po- 
nai-įgaliotiniai, dvaruose ir kitur, kur buvo daugiau dar
bininkų, ramiai sau tvėrė. visokias socialistiniai-bolševi- 
kines darbininkų organizacijas. Tas suprantama, nes 

f prie M. Sleževičiaus valdžios ramiai sau gyveno ir prieg
laudą, net aukštos tarnybos vietą gaudavo įvairūs bolše- 
jvikų komisarai, kaip va: Bielskis, Požėla ir visa virty- 
nė panašių sutvėrimų.

M. Sleževičiaus gi valdžia tik ir globodavo socialisti
nius darbininkus, kitokiems gi net organizuoties kliudy
davo. Aiškiausiai čia kalba tas pats socialdemokrato J. 
Paknio (Darbo ministerio) pasielgimas. Kuomet 1919 m. 
rugsėjo mėn. Lietuvos krikščionys darbininkai darė sa
vo susivažiavimą, tai J. Paknys, jam pasiuntus prašy
mą, tą prašymą pasilaikė pas save, kol nepraėjo paskir
toji susivažiavimo diena ir tik jau susivažiavimą atidė
jus gautas buvo leidimas iš Kauno miesto komendanto 
(susivažiavimas buvo Kaune rūgs. 27-28, kuris įkūrė Lie
tuvos Darbo Federaciją) tam susivažiavimui*). Tokių 

M. Sleževičiaus valdžios pastatytieji 
valdininkai provincijoje prie darbininkų 
reikalų gynimo ir saugojimo, užsiimda-

Darbininkų 
kurstymas.

vo darbininkų kurstymu, kaip pav. atsitiko Vilkaviškio 
aps. Čia rudenio metu valdžios socialės apsaugos įgalio
tinis visos apylinkės dvaruose sukurstė darbininkus ir su
agitavo, kad jie streikuotų. Darbininkai patikėjo jam ir 
daugely dvarų sustreikavo (vis tai kur buvo bolševikiš
kos organizacijos). Viso to streiko pasekmės buvo tos, kad 
darbininkai nieko neišlošė, nes statė perdidelius reikala
vimus, bet tik sušaldė laukuose bulves ir tuo padarė val
stybei (ir sau) milioninius nuostolius*).

. Visa aukščiau parašyta rodo, kad so-Užbaiga. • . • • _ _ • v x i *cialistims pagyras ir žadinys yra tokie 
dalykai, kurie nieką gera negali žmonėms atnešti. Todė- 
lei kiekvienas protaujantis žmogus, itin darbininkas turi 
labai atsargus būti ir niekuomet neiti su socialistais, nes 
jie vesdami žmones į žemės rojų, nuveda stačiai į žemės 
pragarą, kur vargas, badas ir priespauda viešpatauja.

•) Tuo laiku buvo įsakymas, sulig kurio be leidimo jokie 
susirinkimai, susivažiavimai etc. nebuvo galima daryti, 
pavyzdžių, gal mažesnėje apjamoje, galima daug surink
ti. Bet ir šio vieno mūši} reikalui užtenka.

•) Apie tai plačiau buvo “Laisvė,” “Darbininkas,” “Dar
bas” to laiko—lapkričio mėn. (Kaune).

I

Kada tik atskleidi knygą, 
tai vis šį-tą išmoksti. (Chiniš- 
kas priež.).

• • •
Per knygas plaukia išmin

ties šaltinis. (Graiką priež.).
* ♦ *
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vo burną ir uždaro akis. tį “Darbininką” į Angfgą



4

Etna U So. Boston’o utarninkals, ket- 
latii" ir subatomls. Leidžia Am. Lie
tuviu Rymo-Kataliką Sv. Juozapo Dar- 
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šioj o vado vietą. Kai gen. 
Žukauskas buvo nuo tos vie
tos paliuosuotas, tai libera
lai apšaukė jį lenkbemiu, 
tyčiojosi iš vyčių sumanyto 
gen. Žukauskui aukso kar
do.. Tuo nešvariu darbu dau
giausia pasižymėjo “San
dara.” Kaip dabar jaučia
si liberalai, kai Lietuvos 
valdžia sugrąžino gen. Žu
kauską į augštą vietą?

“Entered as second-class mater Sept. 
22, 1915 at the post office at Boston. 
Mass., under the Act of March 3, 1879.”

NEGALIME REKO
MENDUOTI.

Mums nesmagu, kad ra
ginant išsirašyti ir užrašyti 
saviškiams Lietuvoje einan

čius laikraščius, negalime į 
tą rekomenduojamų laikra
ščių skaičių indėti Kaimo 
“Lietuvos,” oficialio Lietu
vos valdžips organo. To 
negalime daryti dėl šitos 
priežasties. Tasai laikraš
tis kartais paduoda žinių iš 
Amerikos lietuvių veikimo. 
Žinios paduodamos ne svar
biausios, bet kas blogiausia, 
tai perdėm tendentiškos. Vis 
iškišami bergždieji liberalai. 
Katalikų visuomenė, gau
siausias aukas sudėjusi, ig
noruojama. Todėl, kaip jūs 
su mumis, taip mes su ju
mis.

DVIMETINĖS SU
KAKTUVĖS.

Vas. 16 d. tai yra ateinan
tį panedėlį sukanka du me
tu, kai Lietuva paskelbė ne
prigulmybę. Tos sukaktu
vės galėjo būti be galo džiau
gsmingos, nes Suv. Valstijų 
valdžia buvo klabinama pri
pažinti Lietuvą. Washingto- 
no valdžia ne tik nepripaži
no, bet išleido tam tikrą no
tą, kurioj sakoma, jog atsi-' 
sako Lietuvą pripažinti atsi
žvelgiant į Rusiją.

Amerikos pripažinimas 
Lietuvos būtų nepaprastą 
džiaugsmą ir amžiną dėkin
gumą visoje lietuvių tautoje 
Mikelę, bet atsisakymas pri
pažinti neprivalo mus nusi- 
miniman varyti. Mes eisi
me po senovei prie neprigul- 
mybės užtikrinimo. Lietu
vių tauta yra kalvis savo lai
mės, laisvės ir neprigulmy- 
bės. Parodykime esą gerais 
kalviais. Per pasiaukojimą, 
per kovą, per aukas, kaip 
kitos tautos, ir mes išlaiky
sime neprigulmybę ir pasau
lis ją turės pripažinti ar tą 
norės padaryti ar ne.

0. L. MILOŠO, LIETUVOS PASIUNTINIO15 
FRANSIJOJE PASKAITA

Laikyta fransų kalboje 12 gruodžio 1919 metų, draugijos 
“Democratie” Salėje, 38, Boulevard Raspail, Parišę. 
(Patalpintas—“Revue Baltiąue” No. 4 (16) Gruodžio 15 d. 1919 m.)

AMERIKOS DARBO FE
DERACIJA IR PO

LITIKA.
Skaitytojai praeitame 

“Darbininko”numeryje ma
tė Amerikos Darbo Federa- 
eijos atsišaukimų darbinin
kų veikimo politikoj reika
le. Amerikos Darbo Fede
racija nesusirišo 'su jokia 
politine partija, betveria 
darbininkų partijos. Tik nu
rodo reikalą, rūpintis pasta
tyti darbininkams prietelin- 
gus kandidatut£į visokias į- 
staigas ir uz^otaUs kandida
tui balsuoti.

Galima buvo spėti, jog A- 
merikos Darbo Federacija 
susiriš arba bent užgirs ne
senai susitvėrusią Darbo 
Partiją. Bet to nedaro.

prietelin-

NAUJAS ANTAUSIS.
Amerikos liberalai gauna 

antausį po antausio. Jų 
dergtas ir šmeižtas per čie- 
lus metus Mastauskas yra 
pripažintas Lietuvos Vals
tybės Misijos. Jei Mastaus
kas būtų ištikro buvęs tokiu 
kokiu jį liberalų spauda 
piešė, tai be abejonės misi
ja nebūtų tylėjus. Antras 
antausis tai Lietuvių Dienos 
pinigų liūdna istorija. Libe
ralai pagavę tuos pinigus sa
vo globon, nesilaikė Visuo
tinojo New Yorko Seimo 
nutarimo ir stengėsi sava
rankiai be katalikų visuo
menės žinios ir pritarimo 
tuos pinigus disponuoti. Tą 
jie padarė. Padarė taip, 
kaip blogiau Lietuvai nega- 
'jo padaryti.

Daba- ‘

Dabartinis Lietuvos politinis : 
ir ekonominis padėjimas.

Lietuvos neprigulmybės be- 
sąliginis pripažinimas pasiro
dys visai paprastas neatidėti
nos politikos mieris dienoje, 
kada bus pripažinta reikalin
gu dalyku skirti Lietuvos 
klausimą nuo abelno rusų klau
simo užduočio, nes rusų klau
simas, kokioje prasmėje jis ne
būtų paimtas gvildenti, reika
laus ilgų metų savo išrišimui.

Lietuvos padėtis aiškiai ski
riasi nuo kitų kraštų išsisky
rusių iš senosios rusų Imperi
jos.

Lietuva — kraštas su savo 
senais arijenų padavimais, sa
vo praeitimi, savo kalba ir 
būdu yra svetimas slavų rasei. 
Lietuva nuo seniausių laikų iki 
pat Aštuonioliktam amžiui 
turėjo sudariusi savo politinę, 
ekonominę ir socialę vienatą 
visai atskirą ir puikiausiai su
tvertą.

Tas visas yra Lietuvos Val
stybės politiniame padavime iš 
senovės.

Norint jį suprasti, reikia at- 
ieškoti tos gilios prasmės re
alumų pradžią, kuriai dabarti
nė Lietuvos Valstybė atneša 
diena iš dienos naujų prirody
mų savo stebėtiningame tvėri
mo ir atsistatymo darbe.

Lietuvos kariuomenė suside
da iš 75.000 vyrų, puikiausiai 
išlavintų ir apginkluotų, kurių 
vyriškumas, narsumas ir tvar
kos gerbimas stebina svetimų 
tautų misijas gyvenančias 
Kaune. Daug ankščiaus prieš 
rusų ir vokiečių kritimo lietu
viai kareiviai yra davę skait
lingų prirodymų savo vertės 
atgimusią tėvynę begindami. 
Užtenka priminti, kad rusų 
armija įėjusi į Rytinę Prūsiją 
rugsėjo mėnesyje 1914 metais 
ir dikčiai palengvinusi fransų 
(prancūzų) kareiviams siekti 
prakilnų uždavinį prie Mar- 
nos, buvo išimtinai sutverta iš 
lietuvių pulkų.

Išviršiniai ir abelnos politi
kos apžvalgoje Lietuvos padė
jimas tuo pačiu žvilgsniu prie
lankiai atjaučiamos. Jį galima 
pasakyti keliais žodžiais. Ne
bus galima sutverti politinę, e- 
konominę ir taip-gi socialę dvi- 
svarą Europoje, negu toje va
landoje, kada palengva ir sun
itų Rusijos atstatymą bus gali
ma pradėti nuo visokių vokie
čių pavojų priedangoje.

Ekonominis vokiečių suma
nąs, Rechlerg’o ir Rheinba- 
den’o išdėstytas aiškiai, paro
do, kad visi dabartiniai Vo
kietijos mėginimai Baltijos pa
jūryj, suderinti arba su bolše
vikų veikimu arba su tais 
maskvinės reakcijos žmonėmis, 
buvo tai vienintelis ekonomi
nės ir iš dalies politinės globos 
siekimas, kurią Prūsija buvo 
uždėjusi Rusijai apie Aštuo
niolikto amžiaus viduryj.

Tarp Vokietijos ir Rusijos y- 
ra sutverta lenkų tvora ir yra 
pageidaujama, kad ji sudary
tų rimtą atspirą į neatbūtiną 
Vokietijos grūdimosi į rytus, 

vienas tarp Prūsijos ir
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gausingam javų, linų ir me
džių išvežimui iš Lietuvos.

Labai svarbūs prekybos san
tikiai ateičiai yra užmegsti su 
Švedija. Svarbiausi išvežimo 
dalykai iš Lietuvos į Švediją 
bus linai ir vaisiai.

Politinis ir ekonominis Lie
tuvos atstatymas aukščiausia
me laipsnyje įdomauja Jung
tinių Valstybių lietuvius. Jie 
iškeliavę iš Lietuvos vieno mi
lijono skaičiuje jau nuo seniai 
palaiko savo brolius Europoje 
vedančius atkaklią kovą už sa
vo neprigulmybę. Neseniai 
surinktos žinios parodo, kad 
mažiauisai 200.000 lietuvių A- 
merikoje nekantriai laukia 
prielankios valandos savo grį
žimui. Tai tenai mūsų kraštui 
dviguba pagalba dvasinė ir 
medžiaginė. Jau dabar yra 
viena Lietuvių Pramonės Ben-

drovė su 19 milijonų frankų 
kapitalu Baltimorėje. Kita 
Lietuvių Prekybos Bendrovė 
Bostone su 37 milijonų frankų 
ir trečia Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė su 2į milijono fran
kų. Šios visos trys bendrovės 
yra padariusios bendrą sutar
tį Lietuvos atstatymui.* Jos y- 
ra jau nupirkusios daug laivų 
Lietuvos ir Amerikos preky- 
biniems apsimainymams ir lie
tuvių grįžimui į numylėtą ma
tutę tėvynę. Laivai aptarnaus 
New-York’ą ir Lietuvos portą 
Memelį.

Toks yra mūsų krašto poli
tinis ir ekonominis padėjimas. 
Meilės ir pasirįžimo pilni mes 
įsitikinę laukiame tos valan
dos, kada Fransija ir Sąjungi
ninkai paskelbs mūsų tėvynės 
neprigulmybę.

A Spaknis.

—

KAIP IŠLIKTI JAUNU PER VISA AMŽIŲ.

Misijos pranešimas
Rusijos stfsisiekimo užkampis 
paliktų visiškai atviras šiau- 
ryje, ir tokiu būdu, ant visos ' 
senosios Romanovų imperijos 
žemės — degančios betvarkę 
neatsirastų nei vienas kraštas 
galintis susitvarkyti didžiau
sios kančios bedugnėj. Tik 
vienas kraštas tą gali padary
ti, tai Lietuvos respublika, ku
ri apgailėtinai Fransijai mažai 
yra žinomas, bet Vokietija ma
to jame savo rytinės politikos 
svarbiausi veiksmą ateičiai.

Vienas Berlyno didelis poli
tikos laikraštis, “Die Post” 
(20 lapkričio 1919, vakarinė 
laida) be jokios sunkenybės 
pripažįsta, kad Vokietijos po
litika rusų politikoje visiškai 
priklauso nuo Didžiosios Bri
tanijos daromos įtakos į Pabal- 
tijos valstijas” ir kad “Sąjun
gininkams stiprinant lietuvių 
tvorą privers Vokietiją pada
ryti sau kelį į Rusiją per Len
kiją.”

Aišku, kad ateitis palieka 
vieną labai svarbią vietą Val
stybei, kuri neatsižvelgiant į 
savo didelį suvargimą iš karo 
priežasties, vokiečių ilgos o- 
kupacijos ir rusų bolševikų už
puldinėjimų, mokėjo apginti 
pasekmingai Pabaltijos už
kampį ir vien tik naudodamos 
savo krašto ištekliais.

Vokiečiai galutinai išsi
krausto iš Lietuvos palikdami 
savo pergalėtojų karžygiškai 
armijai prie Radviliškės 200 
anuotų ir 2.000 kulkosvaidžių.

Lietuvos neseniai padaryta 
sąjunga su Latvija ir Estonija 
žymiai sustiprins šių trijų res
publikų padėjimą.

Lietuvos neprigulmybės pri
pažinimas statosi kaipo logiš
ka pasekmė po to jau galybių 
padaryto sugrupavimo rytuo
se. Lietuva gi Prūsijos, Len
kijos ir Rusijos pašoninė vals
tija visą tą tvorą papildo ir 
sustiprina tarp Rusijos ir Vo
kietijos. Lietuva yra taipogi 
skersiniu ir taikytoju rusų-len- 
kų santikiuose. Lenkijai nieks 
nelieka, kaip tik pagerbiant 
Lietuvos dvasinius ir tauti- 

• nius troškimus, turėti vienos 
neprigtlmingos valstijos para
mą, kurios padėjimas lygiai 
yra priešingas Vokietijai ir 
Rusijai ir iš kitos pusės yra 
toks pats Lietuvos padėjimas 

. iš atžvilgio į Sąjungininkus ir 
į Franciją, kaip ir Lenkijos.

Lietuvos Misija gauna nuo 
bankų, draugijų, agentų ir 
šiaip pavienių žmonių laiškų, 
kuriuose prašoma nurodymų, 
kokiu būdu gyvenantieji Ame
rikoje Lietuviai galėtų geriau
sia pasiųsti pinigų savo gimi
nėms arba šiaip nukentėju- 
siems nuo karo. Dauguma sta
čiai reikalauja kad Lietuvos 
Msija kaipo valstybės įstaiga 
pati imtūsi šio darbo idant 
siunčiamieji žmonių pinigai 
tinkamai būtų, kam reikia iš
mokami ir tat tokiu kursu, 
koksai ant pinigų Lietuvoje 
dabar yra.

Šiuomi skelbiame visiems, 
kas tik nori siųsti minėtiems 
reikalams pinigus, jog Lietu
vos ( Misija apsiėmus yra par
siųsti šiuos pinigus Lietuvon 
tokiomis sąlygomis:

1. Kiekvienas' siunčiąs Lie
tuvon pinigus, privalo aiškiai 
paduoti kaip savo adresą Ame- 
irkoje, taip ir pilną adresą, 
nurodant artymiausį miestą, 
miestelį to žmogaus ar įstai
gos, ar draugijos ar giminės 
kuriam šie pinigai yra siunčia
mi.

2. Sumokėjęs Lietuvos Misi
jai, gauna nuo Lietuvos Misi
jos laikinąjį pakvitavimą, kiek 
pinigų doleriais yra nuo siun
tėjo gauta ir patvirtinimą, jog 
Lietuvos Misija yra apsiėmus, 
nurodytu adresu Lietuvoje to
kiam tat asmeniui parsiųsti ir 
išmokėti tiek ir tiek auksinų.

3. Kiekvienas siunčiąs pini-

• •
Tuo pačiu užsitikėjimu mes 

galime svarstyti Lietuvos eko
nominę ateitį. Rusų-vokiečių 
karas sunaikino mūsų kraštą. 
Vokiečių nuolatinis ilgos oku
pacijos laike plėšimas padarė 
mūsų Valstybei didžiausių 
nuostolių, vienok nepakirto 
gyvų jėgų. Prieš karą Lietu
va turėjo 1.366 audimo pabri- 
kų, 235 valgomosios pramonės 
ir didelį skaičių gėralų dirbtu
vių. Tačiaus žemdirbystė su
darydavo tikrą krašto turtą.

Išimtinai javų užderąs šiais 
1919 metais atidaro po perblo- 
škimo rytojui raminančią vil-

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.

Pr. Pacekanis, gyvenantis Green- 
field, Mass. gavo laišką nuo Jono 
Cibo. Rašo:

Gerbtinas giminaiti! Visu- 
pirmu dčkavoju Tamstai už laišką 
ir gerus linkėjimus kaip nuo mu
sų, taip ir nuo Braždias žmonių, 
kurie ikišiol tebėra sveiki ir links
mi. Sveikinam Tamstą su Nau
jais Metais ir linkim, viso gero 
ir pasisekimo visuose darbuose. 
Klausiate apie musų dabartinę val
džią, apie kurią nieko tokio in- 
domaus pranešti negaliu. Žino
ma, dabar jaučiamės daug liuo- 
sesni nekaip prie okupantų vokie
čių. Javų ir gyvulių mažiau te
reikalauja kaip kad sulyginus su 
vokiečiais ir bolševikais tai yra 
vos tik šešėlis, bet ir tas skirtu
mas, vokiečiai mokėdavo 7 mar
kes už centnerį kada žmonės mo
kėdavo 50 rublių, o bolševikai tai 
ir visiškai dykai atimdavo, plėš
davo, vogdavo. Nors ir nuo šitos 
valdžios nei vienos markės nega
vom, išdavė tik orderius, kuriais 
aiškina, kad po Naujų Metų su
mokėsią. Kas link vidujinės tvar
kos tai tėra vien tik gražus ža
dėjimas, 
nekalta, 
'daryti.
mo, tai
pradedam išsikasti iš didelių var
gų ir už keletos metų gal pradėsi-

gus savo giminių sušelpimui 
Lietuvoje pirmiau privalo Lie- j 
tuvos Misijoje pasiteirauti i 
auksino kursą. Auksino kursą : 
negalima paskelbti, nes jis 
prisitaikant prie dolario ver
tės Lietuvoje kasdien mainosi, . 
pavyzdžiui dabar jis svyruoja 
tarp 65-85 auksinų už vieną 
dolarį-

4. Lietuvos Misija iš par
siuntimo nei delei savęs, nei 
delei Valstybės nedaro ir neda
rys jokio pelno, bet padengi
mui išlaidų persiuntimui pini
gų, susirašinėjimui su žmonė
mis ir dalinai dirbančių prie to 
žmonių užlaikymui, už pinigų 
parsiuntimą ima tokį mokes
nį: siunčiantieji iki 10 doliarių 
užmoka už parsiuntimą 50 cen
tų, siunčiantieji viršaus 10 iki 
25 dolarių užmoka vieną dola
rį, nuo 25 iki 50 dol. moka du 
dolariu, nuo 50 iki 100 dolarių 
užmoka 3 dolarius, o kas siun
čia viršiau šios sumos, tai pri
moka virš to po dolarį nuo 
šimto, nežiūrint, ar jis pilnas, 
ar ne. Šie skiriami parsiunti
mui pinigai atskaitomi iš įmo
kėtos isijai sumos.

Visi pinigai reikia siųsti Mi
sijos adresu:

LITHUANIAN MISSION,
257 West 71 St.,

New York CSty.

Pinigai Misijon prisiunčiami 
pašto ar express “money or
deriais.”

Lietuvos Misija.

vių beliko tik dvi, o javus tai vi
sus atimdavo palikdami kad vos 
tik galėtum pragyventi. Braž- 
džios kaimo žmonėms taipgi atėmė 
ir mainė arklius ir karves taipgi 
visas atėmė palikdami vos tik po 
vieną ir dabar po vieną karvę te
turi ir visų gyvulių mažai. O pi
nigų tai, pas mus Lietuvoj daug 
ir visokių: rusiškų, Kerenskio, 
sovietų ir okupacijos laike išleis
tų vokiečių ost, taigi šias pasku
tines ir dabar vartojam. Mes vi
si namie buvom sveiki ir linksmi 
ir knisom tą juodą žemę, mat dė
dė kunigas Cibas pristigo pinigų 
tai ir atstatė dar prieš didžiąją 
karę, o mes taipgi pinigų netu
rėdami tai ir likom prie žemės. 
Kun. K. Cibas dabar yra Kevk- 
liuos Vilniaus rėdyboj, nors ir 
mes labai mažai žinių teturim.

Prašau ir toliau mus neužmirš
ti, nes labai malonu ir žingeidu 
žinoti kaip gyvena ten musų my
limi ir gerbtini giminaičiai taipgi 
prašau atrašyti laišką kogreičiau- 
sia ir smulkiai aprašyti savo gyve
nimą. Pasilieku sveikas.

Su didele pagarba 
Janas Cibas.

Žinoma, čia valdžia 
visko išsykio negali ps- 
Kas link musų gyveni- 
galim sakyt, kad jau

* ai me gyventi žmoniškai. Ir macku-

Kaip su kitais apseini, tai 
nesitikėk kitokio kitų apsė
dimo su tavimi.

• • •

Taupumas yra vienas 
daiktas, godulystė kitas. ,

* * * -r- i —.tt-a tyZ42-244 V- BR0ADWAY,

Kas nenori būti sveiku ir budriu iki pat žilos senatvės? 
O yra nemažai žmonių, kurie iki pat sava paskutinės valandos 
išlaiko aiškų, budrų protą ir per visą, ilgą amžių džiaugiasi 
gera sveikata. Paklausykite, ką pasakė Amerikos darbinin
kų vadas Samuel Gompers, kuriam sausio 27 d sukako 70 mė
tų amžiaus. Jis sakė:

“Jūs klausiate, kaip aš jaučiuosi sulaukęs 70 metų am
žiaus? Teisybę pasakius mano pergyventi metai, kaip man 
išrodo, nepalietė mano jausmų. Aš dirbau iki po 1 vai. iš ry
to, išrišinėdamas uždavinį. Šį rytą aš atsilankiau pas pre
zidento pramoninę komisiją ir ten veikiau dvi valandi. Šiuos 
žodžius rašau pusantros valandos pertraukoje ir vėl bū
siu pas komisiją 2:30 vai. po pietų, žinoma su ja veiksiu 
visą popietį. Mano protas išrodo taip budriu, kaipir kada 
nors pirma ir be paliovos veikiu dėl darbininkų turėdamas 70 
metų patyrimą ir kai dėl vilčių ir aspiracijų, kurios mane ak
stino jaunystėje, tai aš nei vienos jų nepraradau.

“Mes senstame tik ant tiek, ant kiek mes leidžiamės mus 
iūpinti besikraunantiems ant mūs pečių metams. Aš priimu 
prisidedančius prie mano amžiaus metus, kaipo natūralų ap
sireiškimų ir daugiau negalvoju apie tai.

1 “Mano gyvenimas yra be jokio reguleriškumo'. Aš neat
simenu laiko, kuomet mano valgis arba miegas buvo nuskir
ta valanda. Vienintelis dalykas, kurs reguliavo mano valgį 
ir miegą buvo tai mano darbas.

“Prie progos priminsiu, jog darbas atima man visą lai
ką, kuomet aš nemiegu-. Aš tikiu, jog darbas yra geriausiu 
žinomu vaistu žmogui. Jei mes galvojame daugiau apie ki
tų labą, negu apie savo, tai tas mus pajaunina. Tas paaksti- 
na ir uždega entuziazmą prie didesnių darbų...

“Jei žmogų rokuoti senu sulyg to, kaip jis jaučias, tai 
aš nesu daugiau kaip 40 metų amžiaus. Ir noras būti nau
dingu kitiems, ką gero padaryti savo žmonėms ir savo tautai 
yra įkvėpimas, kurs laiko mane jaunu protu ir kūnu.”

Ir jūs broliai darbininkai ir sesers darbininkės niekuomet 
nebūkite be užsiėmimo. Nedykaukite, neleiskite laisvų va
landų niekais. Griebkitės mokslo', švieskitės. Rūpinkitės sa
vo darbininkiško luomo ir savo tautos reikalais ir klausimais.

Geriausias apšvietos šaltinis yra geros knygos. Žemiau 
paduodame knygas, kurias patariame įsigyti.

Naujos Gadynės Prieaušryje. Parašė Uosis. Geriau
sias, rimčiausias ir naujausias darbininkų ir politikos klausi
mais veikalas. Kaina ..........   15c.

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

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

Bažnyčia ir Mokslas. Ar tikyba ir gamtos mokslai prie
šingi vienas antram? Ar Katalikų Bažnyčia priešinga apšvie- 
tai ir mokslui ? Ar ji persekiojo mokslo vyrus ? Šie ir daug ki
tų indomių klausimų šioje knygelėje atsakyti ir faktais parem
ti. Pusi. 2S, kaina................... 10c.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geležinkelio Sargas. Graži, smagi apysakėlė. Kaina 15c. 
Geležinkelis. Visiems suprantamai aprašyta, kas ir kaip 

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

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

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

Pažinkime Socijalizmą. Iš visokių atžvilgių išnagrnėtas 
sočijalizm&s. Kaina ........................................................................ 10c.

Biurokratai. badomi apysaka iš karės laiko Rusijos su 
Japonija Kaina..............................»....................... .. ............ i..25c.

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

“DARBININKAS,”
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BALSAVIMO REZULTATAS UŽ LR PRIEŠ PAKĖLIMU 
L. D. S. NARIŲ MĖNESINIŲ MOKESČIŲ.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE. Bimavičiutė. Linksma yra matyti, ] Vietbs “Šarlak-Holmsk’as tyli, 
kad tokios mažos mergaitės pra-' gaila jo.

Lapkričio mėnesyje 1919 m. buvo išsiuntinėti laiškai per- 
statanti reikalų kelti L. D. S. narinę mokestį iki 35 centų ir 
leista patiems nariams nubalsuoti už ar prieš. Pasekmės bal
savimo tikėtasi gauti prieš Naujus Metus. Apsivylėme. Nuo 
nekuriu kuopų dar ir lig šiol negavome. Belaukdami suvė
lavome paskelbti balsavimo rezultatų.

Žemiaus paduodame koki kuopa, kiek narių balsavo prieš 
ar už. Skaitlius narių pažymėtas kiek atsilankė į susirinkimų, 

susilaikėuž

35
12

Miestas, kp.

So. Boston, Mass..................1
Paterson, N. J.....................18
Athol, Mass............................4
Baltimore, Md....................30
Rochester, N. Y..................71
Philadelphia, Pa................13
Bridgeport, Conn............... 39
Ansonia, Conn.....................43
Brooklyn, N. Y...................12
Latvrence, Mass..................70
Naugatuck, Conn............... 68
Linden, N. J. .................... 73
Lewiston, Me. ...,............ 37
Cicero, UI.............................49

• Middleboro, Mass................52
Waterbury, Conn..................5
Racine, Wiss....................... 63
Youngstown, Ohio............ 66
Norvvood, Mass................... 3

' Nevvark, N. J....................14
Jersey City, N. J................76
Detroit, Mich......................72

Su išlyga, kad organas “Darbinin-
kas” butą daugiau darbininkiškas ir 
padidintas.

Homestead, Pa....................53
Nashua, N. H..................... 65
Pittsburgh, Pa....................47
Hyde Park, Mass............... 33
Arlington, Vt...................... 35
Scranton, Pa....................... 34
Greenfield, Mass................79
Chicago, D1..........................29
Elizabeth, N. J................... 16
Hudson, Mass..................... 56
Brooklyn, N. Y...................10
Manchester, N. H............... 74
Montello, Mass................... 2
Albany, N. Y. 67 kp. sutinka kaip nubalsuos.
Chicago, III. 25 kp. balsavo 27 balsais prieš 3, susilai

kė 15, kad narine mokestis būtų 25c., bet visus siųsti į 
.Centrą nepasiliekant kuopos ižde.

Hartford, Conn. 6 kp. balsavo 17 balsų prieš 1, kad 
narine mokestis būtų 30c.: 25c. į Centrą, o 5c. lieka kuopos

Westville, Hl. 75 kp.: 7 už 35c., o 6 balsai už 30c. į 
menesį.

Philadelphia, Pa. 78 kp. vienbalsiai už pakėlimą iki 
30c. (Nepažymėta kiek narių balsavo (Centro Sekr.) 
Kuopoje narių randasi 41.

Brighton, Mass. 22 kp. balsavo už pakėlimą 5 už 35c., 
c 23 už 30c.

Balsavimo pasekmės šiokios:
Už pakėlimą mėn. mokesčių iki 35c. balsavo ....
Už pakėlimą iki 30c. balsavo ............... .................
Prieš pakėlimą balsavo..............................................
Susilaikė nuo balsavimo .........................................

' prieš

1
30

29
20
11
41
17
10
13
6
3

11
14

9
43
21

6
21
20

9
32

37
5
4

35
1

15
11
30

24
18
19
26

6

3
1

7

1
5
6 9

1
1

1
3

11
4

3

3 c

37

10

1

1
3

7

5
1

LAWRENCE, MASS.
Lietuvos Neprigulmybės

- šventė.
Lawrence’o lietuviai katali

kai nusistatė ramiai, bet prak
tiškai apvaikščioti 16 d. vasa
rio, 1920 t y. dviejų metų su
kaktuves neprigulmybės pa
skelbimo. Jie nutarė, kad 
kiekvienas Lawrence’o lietuvis 
katalikas atlankytų toje dieno
je bile katalikų bažnyčių, nors 
tas lankymas tęstus tik minu- 
tų. Prie to jie papuoš gėlėmis 
savo bažnyčios altorių, turės 
iškilmingas mišias — jas at
lankys tie, kurie galės — eis 
išpažinties ir prie Komunijos, 
kurie galės. Vakare bus dėl 
visų, lietuvių bažnyčioje, lai
koma Šventa Valanda, kad 
kiekvienas gautų progų išlie
ti Sutvertojui gilios padėkos 
smarkių giesmę.

Ponas Pauliukaitis, vargo
nininkas, ruošia specialį gies
mių programų ir yra pasižadė
jęs surasti patrijotiškų benų.

Tuoj po pamaldų svetainėje 
benas griežš, o patrijotai pirks 
Lietuvos Paskolos Bonus. 
Taip, Lawrenee’o lietuviai ka
talikai apvaikščios Lietuvos 
prisikėlimo dienų — dėkavoda- 
mi prisikėlimo spėkų Davėjui 
ir pirkdami Lietuvos bonus. 
Nėra ir nebus jokių agitavimų. 
Patys Lawrence’o lietuviai ka
talikai viskų darys.

Lietuvos Vaikas.

svarstyti. Tad meldžiame vi
sų narių pribūti 7:30 vaL va
kare.

“L. A” Valdyba.

651 narys
.114
.114 99

. 66 99

.945Išviso narių dalyvavo balsavime

Gavome balsavimo blankas iš 42 kuopų. Kol-kas nieko ne
pranešė 38 kuopos. Prieš Naujus 1920 metus buvo 80 kuopų. 
Dabar turime 83 kuopa Kodėl tos 38 kuopos nieko neprane
šė, mums nesuprantama.

Šiaip ar taip, didžiuma narių dalyvavusių balsavime su
tinka mokėti po 35c. į mėnesį. Tai-gi nuo 1 dienos sausio' 1920 
metų kiekvienas L. D. S. narys kaip jau buvo pranešta turi 
mokėti mėnesinę po 35c. Iš tų 35 centų, 5c. lieka kuopoje.

Mes esame tikri, kad ne tik balsavusieji už pakėlimų, bet 
ir visi pilnai supras reikalų ir neatsisakys mokėti. L. D. S. 
Centro Valdyba pakėlimo mokesčių klausimų svarstė rimtai ir 
kito išėjimo nebuvo, nes popiero ir kitų reikmenų brangumas 
versti vertė tų daryti.

Gavę iš kitų kuopų balsavimo blankas paskelbsime, kad 
ir vėliaus.

A. F. Kneižis, L. D. S. Centro Sekr.

PHILADELPHIA, PA. 
(Port Richmond)

Vasario 8 d. vakare buvo' su
ruoštos prakalbos Lietuvių 
Muzikališkoj Svetainėj reikale 
pardavinėjimo Lietuvos bonų. 
Gi prakalbas suruošė, kaip 
žmonės kalba, dr. Klimas ir p. 
Grinius, Riehmondo biznierius 
ir keletas kitų su tikslu, kad 
išsimušti į vadovus pardavinė
jime bonų mūs mieste. Ir kaip 
matyti tas-yra tiesa — gi p. 
Grinius pirmininkaujant tose 
prakalbose aiškiai pasakė, kad 
jie bus tik vien komitetas, o 
kiti tai tik komitetėliai — tu
rės jų klausyti, jiems atidavi
nėti pinigus ir tt. ir tt. Žod :iu, 
būti po jų dispozija, tai yra, 
po jų paliepimais — jų komi
tetas bus vadas, o tie gi ko- 
mitetėliai jų pavaldiniai, (nors 
jie kur-kas ankščiau susitvė
rė). Gi jei tas įvyks, tai spė
ju iš Philadelphijos, Pa. Lietu
vai neperdidelė bus nauda — 
mat, žmonės kalba, o gal ir tu
ri tiesą, kad tai yra uzurpaci- 
ja, tai reiškia, neteisėtų pri- 
sisavinimą valdžios. Gi di- 
džiuomenė čionykščių lietuvių 
— katalikai garsiai išreiškia 
nepasitenkinimų dėl minėtų 
asmenų netaktingo pasielgimo 
ir statymo pavojun paskolos 
reikalų. Kurie skolins Lietu
vai, tai per savo komitetus, o 
ne per uzurpatišką.

Kalbėtoju tose prakalbose 
buvo p. P. Žiuris iš New Yor
ko, N. Y.

PITTSBURGH, PA
Vasario 5, 1920 įvyko susi

rinkimas Pittsburgh’o Stoties 
Komiteto Lietuvos Laisvės Bo
nų pardavimui, Šv. Karimi e- 
ro Mokyklos svetainėje, S. S. 
Pittsburgh, Pa., 7:30 vai. va
kare. Susirinkimų atidarė 
pirmininkas, J. G. Milius. Iš 
nutarimų svarbesni pažymėti
ni šie:—

Dapildyta Komitetas išren
kant Vice-Pirm. p. K. Božu- 
kas; iždo globėjais p. Pranas 
Pikšris ir p. Juozas Virbickas. 
Nustatyta kaucija Stoties iždi
ninko $5000.00 kuriuos p. K. 
Stravinskas užstatys U. S. Li
berty Bond’sais. Reikalui pri
ėjus, Pirmininkas, sutaręs su 
Stoties valdyba, gali pareika
laut padidinti kaucijų.

Stoties iždininkas bus laiko
mas atsakomybėje už pinigus 
jam perduotus rinkėjų, ir ga
vus iš rinkėjo pinigus siųs 
kiekvienam užsirašiusiam Lie
tuvos Laisvės bonų, kortų pa- 
kvitavojimo. Stotis bus atsa
komybėje kiekvienam gavu
siam iš Stoties iždininko, mi
nėtų kvitų.

Pasekmingesniam pardavi
mui bonų užgirta sekančios 
sub-stotįs. South Side distrik
te,
Bank, 12-th & Carson Sts., J. 
P. Petraitis, 1313 Carson St., 
B. W. Vaišnoras 1514 Carson 
St., K. Stravinskas 1807 Car
son St., Polithania Statė Bank, 
1910 Carson St., ir kun. J. J. 
Sutkaitis, 2112 Sarah St., Soho 
distrikte, — J. Virbickas, 149 
Moulthrie St, Jonas Kazlaus
kas, 136 Moulthrie St., Petras 
Volungiavičius, 2218 Tustin 
St. ir Ko-operatyvė Draugija 
2031 Fifth Avė.; Penn. Avenue 
distrikte, Augščiausios Prieg
laudos 4-tos kuopos bute ir 
Juozo Nayalinsko bute, 2710 
Spring Alley.

Tai-gi Lietuviai iš South Si
de, Soho ir Penn. Avenue ma
lonėkit minėtose stotyse užsi- 
rašinėt L. Laisvės Paskolos bo
nus. Tuom palengvįsit darbų 
rinkikams.

A. M Sutkaitis, 
Protokolų Raštininkė.

tinasi prie dailaus veikimo.
Negalima praleisti nepaminėjus 

gaspadines, kurios dėjo visas sa
vo pastangas, kad padarius šitą 
vakarienę pasekminga. Po vaka
rienei prasidėjo žaislai ir traukėsi 
ligi vėlumo. Visi išsiskirstė namo 
pilni gerą jausmų. Vardan Mo
terų Są-gos tariu širdingą ačiū 
visiems, kurie atsilankė ant su
rengto vakaro.

Korespondentė.

Respublikonas.

Ali Nations Deposit

KEARNY LR HARRISON, N. J.
25 d. sausio įvyko visuomeniš

kas susirinkimas ir atsilankymas 
Lietuvos Misijos.

Bepartyviškam darbui nekliu
dė nieks. Visi su dideliu patrijo- 
tiškumu už darbo. Darbas pra
dėtas geromis pasekmėmis. Išrin
kta 12 kolektorių, suorganizuota 
2 stotys, viena pas pirm. A P. 
Milinavičių, antra pas kasierių 
A J. Gerulį.

Tą vakarą, girdėjau užsirašė 
L. L. Bonų už puspenkto tūkstan
čio. Valio vietos lietuviai 1 Nors 
musų mažas skaitlius yra.

Šv. Juozapo draugystė nutarė 
išbraukti visus savo tarpe Vyčius. 
Nors ta šventa skraistė jiems ma
loni, bet Vyčių idealai jiems yra 
per skaudus tėvynės patrijotišku- 
mui.

Kalėdinin Fondan pasiųsta 
Centran $600.00. Valio Vyčiai! 
nes jie su katalikiškom draugi
jom atliko tą darbą.

Musų kolonijose nekurie “a- 
gentai” palaiko didelį bepartyviš- 
kumą delei svarbių veikimų tėvy
nės labui; bet randasi ir tokių 
“veikėjų” nuo Tappan St., jog 
vis drįsta girtis ir rašyti į laikraš
čius, kad jų dr-jos yra daugiau
sia aukavę tėvynės labui.

Vietos Vyčiai šiomis dienomis 
sustojo veikę. Patartina nepai
syti laisvamanių, bet auginti ir 
skleisti šviesą tarpe savųjų, o jie 
pamatę jūsų jėgas, nustos kalbin
ti rašytis prie chorų ir draugysčių.

R. Kr. vėl pradėjo darbą orga
nizavimu naujų narių, prie sky
riaus priklauso nekurios moterys 
ir merginos, iš pastarųjų labai 
mažai priguli, išskyrus p-les Dap- 
kiuniutes, Jakneliutę ir Veliviu- 
te. Kitos eina savais keliais.
( R. Kr. rengia balių vakare prieš 
užgavėnes. Remkite visi. In- 
fluenza čia dar nelabai prasiplati
nus, serga mažai, keliatas mirė.

Darbai čia eina gerai, ir ga
nėtinai uždirba. Nekurie dejuo
ja: “Nėr ką gerti” patartina 
vandenį.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvos Vyčių 18 kuopa laikė 

savo mėnesinį susirinkimą bažny
tinėj salėj vasario 1 d.. Šiame 
susirinkime užėmė vietas nauja 
valdyba. Nutarta tverti Lietu
vos Liuosvbės Sargų Sąjungą, du 
ezkareiviai Z. Tamošiūnas ir St. 
Liunis apsiėmė tame pasidarbuoti. 
Išrinkta komosija dėl Katalikų 
Vienybės.

Vasario 1 vakare viršminėta kp. 
surengė vakarą parapijos naudai 
ir buvo perstatytas veikalas “Ry
tų Pilis,” kuris labai gerai nusi
sekė. Aktoriai visi savo roles at
liko puikiai.

Pertraukose buvo dainų. Dai
navo solo St. Pauras ir p-lė Ona 
Šimbelaitė, duetą dainavo O. Šim- 
belaitė^ ir St. Pauras. Užbaiguoj 
visi aktoriai padainavo L. Vyčių 
ir Lietuvos imnus vadovaujant 
vargonininkui J. A. Rakečiui.

Vakarą vedė A. Vaisiauskas, 
žmonių atsilankė neperdaug, prie
žastis blogas oras, bet atsilankiu
sieji visi buvo pilnai užganėdinti 
gražiu ir turiningu programų.

Korespondentas.

DAYTON, OHIO.

Komitetas Pardavinėjimui Lietu
vos Bonų.

Daytono lietuvių kolonija ne
nori atsilikti nuo kitų ir kaip vi
sur, taip ir pas mus susitvėrė ko
mitetas pardavinėjimui Lietuvos 
Bonų. Pasitikima, kad ne atsi- 
liksime ir su pirkimu, nes kiek
vienas iš lietuvių turi pinigų, kad 
galėtų įsigyti nors už $50.00 Bo
ną. Jei kas nenorėtų to padary
ti, turėdamas pinigų, tai geriaus 
kad ir jis nesivadintų lietuviu, 
ydant nežemintų musų kolonijos 
vardo. Vieta nusipirkimui L. B. 
328, Alaska St. pas kleboną, o 
su laiku, gal ir kita vieta bus. 
Vyrai, visi iš vieno!

Kun. M. C.

DUBOIS, PA.
Šv. Juozapo parapijos choras, 

vedamas varg. J. V. Kovo 1 d. va
sario suruošė labai puikų koncer
tą lietuvių salėj. Publika buvo 
labai užganėdinta, nes viskas nu
sisekė labai puikiai. Pirmiausia 
choras sudainavo Amerikos ir Lie
tuvos himnus ir keletą dainelių, 
kurios labai puikiai nusisekė, p-lė 
Juzė Rakauckiutė sudainavo solo 

Kalsiu laivelį,” daina publikai

A

GALI NUVAŽIUOTI Į EUROPĄ, BET EUROPOS NE
GALI ČIA ATSIVEŽTI, O GALI MATYTI VISĄ 

EUROPINĮ KARĮ TIK UŽ $3.85.
Kart pasibaigė. Ar nori matyti bai
sios muštus, Francijos, Belgijos, Ru
sijos, Italijos, Serbijos, Anglijos ir 
kitą Europos tautą? Ar nori matyti 
kovą tarpe povandeninių ir karišką 
laivą ant didžią jurtą? Orlaivių kovo
jančią ore? Salią, kaimą, sunaikin
tą miestą ir bažnyčią, žodžiu sakant 
visas karės baisenybes?

Viską gali matyti savo namuose be 
jokią išlaidą aiškiai per stereskopą 
naujai išrastą. Visi paveikslai buvo

nuimti ant karts lauko, ir kada j juos žiūrėsi per stereskopą, išrodys kaip 
gyvi. Skaitymas iš knygą ar laikraščių neduos tokio aiškaus supratimo 
kaip musą stereskopą*. šis Stereskopas yra tvirtai padarytas ir galės bū
ti ilgus metus atminėtą didžios pasaulio karės. ‘

Stereskopas su 6 serijoms karėstvilglą. 150 paveikslą per trumpą lai
ką persiduos už 18.85. Jos kaina mažiausia yra 110.00, ir tik pas mums 
tegalima gauti už $3.85. Tai yra dar naujas išradimas ir naudingas kiek
vienai stabai, turėti. Tai-gi nori sutaupintl pinigą, prlsiąsk mums užsa
kymą. pirm kainą pakils. f t

Prlsiąsk tik 50c. paštas ženkleliais kaipo depotftą, kitus prisiusi kada

K.

NEW HAVEN, CONN.
Sausio 25 d., 1920 m. įvyko Mo

terų Są-gos Naujosios Anglijos 
Apskr. suvažiavimas. Oras buvo 
labai saitas ir nemalonus, bet ne
žiūrint ant to, suvažiavo skaitlin
gas būrelis delegačių.

Sesijos prasidėjo 2 vai. po pie
tų. Buvo daug svarbių nutarimų 
ir taip-gi daug nuveikta kaslink 
pagerinimo kuopų ir visos organi
zacijos. Ištikro linksma yra kaip 
suvažiuja delegatės iš visų kuopų 
ir išduoda raportą iš savo veikimo, 
pasirodo, kad S’ąjungietės ne vien 
veikia dėl labo savo organizacijos, 
bet taipgi puikiai darbuojasi ir 
dėl Lietuvos labo. Nutarta su
rengti didelį išvažiavimą vasaros 
laike. Pelnas to išvažiavimo ski
riamas dėl našlaičių Lietuvoj. Vi
sų priederme yra paremti tą nau
dingą darbą, nes tas atneš naudą 
dėl Tėvynės Lietuvos. Sesijos už
sibaigė 6-tą vai. vakare.NEWARK, N. J.

Pranešimas.
Newarko “Lietuvos Aušre

lės” dr-jos mėnesinis susirin
kimas įvyks panedėlio vakare 
vasario 16 d. Lietuvių svetai
nėj. Visi nariai malonėkite 
atsilankyti, nes turėsime daug 
svarbių klausimų apsvarstyti. 
Turėsime galutinai primti kon
stitucijų kurių komisija prane
šė jau turinti pagaminus.

Diskusijų surengimui komi
sija visų pienų jau turi paga
minus. Komisija suorganizavi
mui Newarke katalikiškos 
spaudos platinimo fondų, ra
portavo valdybai, kad organi
zavimų projekto jau galutinai 
sudariusi, tai-gi reikės užtvir
tinti.

Taipo-gi būsiančiame susi-

Moterų Są-gos 33 kp. surengė 
puikią vakarienę dėl pagerbimo 
delegačių. Ant vakarienės atsi
lankė daug svečių. Programas 
susidėjo iš prakalbų, dainų ir de- 
klemacijų. Pasakė gražią pra
kalbsią vietinis klebonas gerb. 
kun. V. P. Karkauskas ir kvietė 
visas moteris prisirašyti prie Mo
terų Są-gos'. Taipgi buvo ir kitų 
kalbėtojų. Kalbėjo buvusi Aps. 
pirmininkė Ona Sidabrienė iš 
Worcester, Mass. ir dabartinė pir
mininkė M. Zailckienė iš Water- 
bury, Conn. Reikia paminėti, kad 
tos ypatos yra atsižymėjusios vei
kimuose dėl visokių naudingų už
manymų. Jų kalba visiems pati
ko, prisirašė 3 naujos narės.

Solo dainavo p-lė M. Paukščiu- 
tė, pianu pritariant B. Nakro- ir . • v*^ ta • • _ _ J _ ?   , - -   9

labai patiko, tą liudija trenks- 
mingas' delnų plojimas. Dvi se
sutės Biliutės gražiai sudainavo 
duetą “Už giružės,” p-lės V. Ra
dzevičiūtė ir Kuziutė gerai sudai
navo duetą “Tėvyne mano.” Ma
žos mergaitės ir bernaičiai gerai 
atliko savo užduotis pašoko ir pa
dainavo. P-lės J. ir C. Ramaus- 
kiutės kuipiai sudainavo duetą 
‘ ‘ Kur banguoja Nemunėlis. ’ ’ Gerb. 
kun. M. J. Urbonas, vietinis kle
bonas kalbėjo kaip jam sekėsi 
darbuotis pribuvus DuBois. Mat 
šitas koncertas buvo surengtas pa
minėjimui keturių metų sukaktu
vių nuo pribuvimo gerb. kun. M. 
J. Urbono į DuBois. Jam pabai
gus kalbą ant estrados pasirodė 
maža mergaitė p-lė Vailioniutė ir 
perskaitė, kad šitas surengtas 
koncertas pagerbimui kun. M. J. 
Urbono ir štai ateina p-lė J. Ra
kauckiutė ir T. Mikniutė nešiną 
didelį gyvų gėlių bukietą ir pado
vanojo gerb. kun. M. J. Urbonui. 
Choras, kuris susideda iš 60 cho
ristų visu smarkumu 
“Lai gyvuoja sveiks,”
ėjo taip trenksmingai, kad dau
gelis iš publikos taip susijudino, 
kad nekurie net apsiverkė, kle
bonas taip-gi susigraudino, kad 
per kokią valandą negalėjo nei 
žodį ištart. Už šito koncerto su
rengimą priguli didžiausia garbė 
vargoninkui J. V. Kovui, kuris 
čia pribuvo nesenai ir surengė to
kį puikų vakarą, kad dar Du
Bois tokio nebuvo.

užtraukė 
ta daina

Gerb. J. V. Kovui neturiu žo
džių išreikšt padėką ir nupiešt jo 
gabumus, kad per taip trumpą 
laiką surengė milžinišką vakarą. 
Tas koncertas ilgai, ilgai bus at- 
mintyj tarpe vietos lietuvių. Žmo
nių atsilankė daug. Pelnas ski
riamas parapijos naudai, pelno 
liko $140.00 su viršum, programe 
dalyvavo 150 ypatų. Daugiau to
kių vakarų.

Krokininkų Vargdienis.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus 

Turiu ilgų metų praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Skečus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

v-Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

AR ŽINAI

ir yra tokios:

kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvią Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pa
siųsti pinigą saviškiams Lietuvoje?

Kadangi tiek daug pinigą jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui 
lengvėjo, kad dabar

Mūsų kainos

ant tiek pa-

100 auksinų $2.00 * . ’ 2,000 auksinų 40.00
200 ft 4.00 3,000 ,, 60.00
300 ff 6.00 4,000 ,, 80.00
400 tt 8.00 6,000 100.00
500 ff 10.00 9,000 ,, 150.00

1,000 ff 20.00 12,000 tt 200.00
PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS

Mes jau gauname žinią, kad pinigai per mus siąstl nueina Lietuvon ir yra išmokami j vieną 

mėnesi laiko.
Dėl platesnią informaciją rąžyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigus 

mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.
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bonki*®JAU TUOJ TRENKS
Vardas ir pavardė

Valstija.

Gatvė ir numeris

Miestas.......................

Pasekme po 20 dienu 
arba grąžiname jums 
pinigus.

“PERKŪNAS” NO. 2. ĮSIGYK NUO PIRMO NUMERIO

Margumynai
RANKŠLUOSTIS IR MAZGOTŽ.

Rankšluostis didei pajuokė mazgotę, mat, kad mazgotės 
esąs šlykščiausias užsiėmimas.

sako — manę visi gerbia, nes aš visiems 
pritamauju apsivalyti veidą, rankas, ir tt. Jei aš ir sujuos
tu, tai beregint išskalbia, ir vėl būnu baltas. O tu, visuo
met esi suteršta ir visokių srutų žlugina. — Didžiavosi rank
šluostis.

— Ką darysiu... — Atsakė mazgotė. — Bet ir tu perdaug 
didžiuodamasis iš manęs nesišaipyk. Ateis tas laikas, pasę- 
si, sudrigsi ir pavirsi į mazgotę, gal šlykštesnę negu aš. At
mink, kad pajuokos pastaba prilimpa tam pačiam.

Ir ištiesų, rankšluostis susiprato, kad vėliau kaip tik 
tę mazgotė gal iš jo išeiti.

— Žiūrėk,

J. V. Kovas.

ADVENTO SULAUKUS.
(19 em.)
Verkia, rauda, mergužėlė, 
Kad Adventai jau arti. 
— Oi Tu Dieve, Dievulėli 
Ir vėl likau ta pati!..—

Bėga laikas, dienas skaitau, 
Štai, atėjo ir kiti...
— Oi Tu Dieve Dievulėli, 
Ir dar esu ne marti!.. —

Na, kas buvo, tai praėjo, 
Į bedugnę, amžinai.
— Bet sulaukus šių adventų 
Būsiu vedus jau tikrai!

MISLIS (Ledas).
Ant vandens gimiau,
Ant vandens augau,
Vandenio kūną savyj nešiojau; 
Su plienu kietu dažnai kovojau;
Teko man visko daugel patirti, 
Kolaik sulaukiau aš savo mirtį.
Kada numiriau, sunegalėjau,
Vėl į gimtinę sugrįžt turėju.

Na, sveiks pamąstęs, mėgink atspėti, 
Jeigu išmokai jau mįsles atspėti.

J. V. Kovas.

MISLIS (šaukštas).
Guldams ir keldams, visuomet tyliu. 
Labiaus-gi kitą, neg savę myliu. 
Kitus penėti niekad neliauju, 
0 pats retkarčiais kiek paragauju. 
Kaip kitiems gero imu daryti, 
Tuo kart jie manę ima skandvti.

Na. šits mįslis šiek tiek aiškesnis; 
Kuris atmins, bus tas gudresnis.

J. V. Kovas.

k

Ben-Hur
f ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKU.

♦.♦ » — .... _

f . _____
♦T* lo visų branginama. Mes lietuviai ir-gi privalome branginti 
& ir savo namuose turėti.

Su puikiais drobės apdarais tik...........................$1.50
Toji istoriška apysaka yra išversta visose kalbose ir bega-

BEN-HUR begalo brangus veikalas, turi 472 puslapiu ir 
apie šimtą įvairių paveikslėlių.

KAS JOJE YRA?
Joje^ rasi aprašymą atsitikimų iš senovės laikų prieš V. Jė

zaus užgimimą. Toliaus rasi apie užgimimą, gyvenimą ir 
1.1.

KAS BUVO BEN-HUR?
Skaitydamas sužinosi kas buvo Ben-Hur ir kiti tuo laiku 

garsingi vyrai. Kaip Ben-Hur vedė į nukryžiavimo vietą Bal
tazarą, Esterą ir du Galiliečiu.

Mes kiekvienam “DARBININKO” skaitytojui pasiūlome 
tą knygą įsigyti, nes kainuoja tik $1.50 ir užtikrinam, kad 
būsite užganėdinti ir dar savo draugams patarsite nusipirk
ti.

Pasiskubinkite su užsakymu, nes tokios knygos greit par
siduoda ir gali jų netekti. Pinigus siųskite “money order’iu” 
arba registruotame laiške šiuo adresu:

♦*♦242-244 W. Broadway,
♦T*

“DARBININKAS,”
, So. Boston, 27, Mass.

Nuža-Tone
PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

fTEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

AP T I E K A .
Sutaisau receptus su didžiau

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

Pranas Raulinaitis iš Sasnavos 
par., Marijampolės apskr. paieš
ko savo brolių: Vlado Raulinai- 
čio (pradžioj karo gyvenusio Ma- 
hanoy City, Pa.) ir Stasio Rauli- 
naieio (gyv. Detroit, Mich.) Prašo 
jų pačių, jų šeimynos, giminių, 
draugų ar pažįstamų jam praneš
ti šiuo adresu: Fribourg, Suisse, 
Albertinum, Lituania. Iš kalno tą- 
ria širdingą ačių. Pranešu bro
liams, kad musų namiškiai sveiki, 
gyvi ir laukia žinių.”

NEW YORK IR NEW JER- 
SEYŠ APSKRIČIO VAL

DYBOS ADRESAI.
Pirm. P. Pejutis,

88 Watwick St. 
Nevark, N. J. 

Vice-pirm. A. Kazlas,
56 New York Avė., 

Newark, N. J. 
Rašt. Aug. J. Dymta,

456-458 Grand St,
Brooklyn, N. Y. 

Organizatorius F. Savickas, 
238 Pine St,

Elizabeth, N. J.

METAMS $1.50,
KŪNAS,” PUB. CO.,

PAVIENIAIS NUMERIAIS 15 CENTU. ADRESAS
206 CARD0N1 AVĖ., DETROIT, MICH.

ni'i * /Z

v / ■
r *** R. /

Paieškau Vinco Stakevičiaus ir 
pažystamų, Suv. rėd., Višakio Ru
dos parap., Jankų valse., Pilypų > 
kaimo. Pirmiau gyveno apie Ty- 
rone, Pa. Meldžiu atsišaukti arba 
žinančių apie jį pranešti.

Andrius Maksvytis,
Bos 347

Millinocket, Me.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtes visu žmogaus ligu,^ 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo-

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

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

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Galėte pirkti seses bonkutes, arba šešius menesius gydymo už penkių s ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes ūmai sugrąžisime jus u pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes įmame riziką.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National La borą t ory, L. 22—537 South Dearbom St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu čionais $...................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

Amerikos Lietuviams!
Lietuvos Atstatymo Bendrove 

Pasiūlo ant Pardavimo
SOOO Šerų

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko
Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas Kaune yra vienintelis Lietuvių 
Bankas sutvertas pramonės ir prekybos tikslams.
Lietuvos Valstybė valdo 2,500 šėrų ir turi atstovą direktoriate, kuris pri
žiūri banko veikimą.
L. Pramonės ir Prekybos Bankas nepaprastai greitai ir pasekmingai au
ga ir bujoja ir jau turi savo korespondentais užsieniuose sekančias įstai
gas: «

1) Kopenhagene—PrivatBank;
2) Stockholme—Enskilda Bank;
3) Berlyne—Bank Fnr Handel und Industrie;
4) Lausanne— (Šveicarijoje)—Banque Federale; ir
5) New Yorke—Lietuvos Atstatymo Bendrovė.

Per L. Pramonės ir Prekybos Banko skyrius yra siunčiami pinigai iš vi
sų šalių Lietuvon.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė L. Pramonės ir Prekybos Banke valdo 
2.500 šėrų ir turi du atstovu direktoriate.
Stokite į eiles su Lietuvos Valstybe ir su Lietuvos Atstatymo Bendrove 
ir pirkite tiek Lietuvos Pramonės ir Prekybos Banko šėrų, kiek tik iš
galite. Skubinkitės, nes tik 5.000 šėrų teturime.

Lithuanian Development Corporation



DARBININKAS

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.i

Kas daryti ir kų veikti 
Kaip tie lenkai reik pabaigti, 

Tų svarstykime šiandien.

Lietuviai amerikiečiai 
Visi esam mes tautiečiai

Kaip viens stokime išvien.

Delei informacijos pranešame, 
kad misija dalyvaus sekančiose 
vietose:
Vasario 3 d. Hartford, Conn.

8 d. Worcester, Mass.
12 d. Cleveland, Ohio.
13 d. Detroit, Mieh.
13 d. Akron, Ohio.
15-20 Chicago, III.

99

99

99

99

99

.. . _ - i -

RemkimLietuvą,
Pirkim Bonus

Mes prieš lenkus visi stokim 
Paskutinę užgieduokim 

Lai jie žengia atsilsin.

Mes jų darbus nulinčiuokiin 
Ir nuo skritulio nušluokim 

Mūsų žemė tikra ten.

Toliaus lysti lai nedrįsta 
Į Varšavų tegul grįžta,

Tegul sėdi ant savos.
\

Kas tikrai jų, lai sau turi
Į nesavų tenežiūri

Ir neieško svetimos.

I

Lietuviai ten viešpatauja, 
Lai išnyksta visa gauja 

Lenkų rusų vokiečių.
9

Lai liuosybe veikiai vyksta, 
O verguvė staiga nyksta 

Ritas jungas nuo pečių.

Pirkim bonus, aukas dėkim 
O į valdžių nežiūrėkim

Ar ji tinka mums, ar ne.

Nes valdžia tik liglaikinė
O visuotinų tėvynę 

Turim gelbėti tuojau.
X

Gyva reikalų čion matom 
Ir prie bonų tuoj suskatom 

Kad tėvynę išvaduot.

Su valdžia mes pirmyn traukina
Tų paskuilakų nelaukim,

Kurie laisvę nor parduot.
U. Gudienė.

NEDĖLIOS SULAUKĘ.

h - (Gyvenimo Vaizdelis)

i r. Augant Lietuvos valstybiniam rūmui, Berlyne susis
pietė skaitlingas būrelis inteligentų, kurių dauguma dir
bo Lietuvos Pasiuntinybėje, o tik keletas savais reika
lais—mokslu užsiėmė.

Gerbdamas kiekvienų ir visus draugėje, kaipo tautos 
gyvenimo sargus, nemanau čia piešti jų darbo vaisių—jie 
ir Amerikos visuomenei žinomi.

Čia turiu omenyje tik vienų dalykų, kurį jau nuo ke
lių metų noriu išrišti, o juomi yra mažyčiai skirtinumai, 
turintįs gilių dvasinę reikšmę. *

Tikslu šio rašinėlio yra parodyti Amerikos lietuviams 
— visuomenės darbininkams, kaip būtų galima nešti tau
tai naudų, nemindžiojant amžinosios dailės turtų.

Nors mūsų dainius senokai išdėstė eilėmis mintį— 
■“kaip du stos—visados daugiau padarys,” bet neramu 
darosi, matant priešingas darbų pasekmes, pašiepimus, 
kartais net užpuolimus... O laikas, jau laikas mums ir 
iš žydų pasimokinti, kų randame pas juos gero I

Primenu, tai buvo rugpj uties mėnesio vėsus, bet gra
žus, nedėlios rytas. Saulutės spindulys, įsiveržęs Kazio 
kambarin, prižadino ankščiau jį, nes mano kaulai dar 
buvo sustingę po kelionės. Keletui bertainių praėjus, a- 
pie stalų susėdome net šešiese lietuvių.

Bematant pusryčiai baigėsi, todėl vienas iš valgiu
sių pasiskubino Pasiuntinybėn su reikalais, kiti pradėjo 
ruošties miestan,—mudu su draugu sutarėva klausyti šv. 
Mišias miesto centre, šv. Magdalenos bažnyčioje.

Berlynas puikus susisiekimo įtaisais, todėl laiku dar 
patekova pamaldosna.

Reikia čia paminėti, kad vokiečiai katalikai yra ap
sišvietę, rimti bažnyčioje, dievoti maldos metu. Suma, 
arba vokiškai Hauptmesse buvo, pamenu, skaityta, klau
santieji visų laika giedojo, vargonams pritariant,—žodžiu 
darė tai gilų įspūdį ir gražų: iš širdžių gelmės veržėsi vi
sų malda, susiliedama su šv. Auka, o melodijos aidai pi
ne ir nešė Visagalio sostui tuos žmonių troškimus... Tai 
buvo mano pirmutinis šv. Mišiose dalyvavimas Vokieti
joje. Tris bertainiai laiko; jau nutilo maldos garsai; 
prieangyje, ramiausia užsilaikydamas, jaunutis vokietu
kas laikė glėbį laikraščių “Germanis”, kurį išeinantįs 
pirkosi ir čia-pat skaitė, eidami.

Mudu su Kaziu pasukova į dailės galeriją, iš ten—į 
dailės akademiją-muziejų, gi pusei antros grįžova pietau
ti Tik štai, belaukiant tinkamo gatvekarių numerio, pra
eina mūsų pažįstamieji, su kuriais pusryčiavome. Tiks-
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las visų buvo vienodas, nes “amžinas rėklys” tankiau 
“gargaliavo” pas visus, todėl ir sutūpėme viename vago
ne. Kelias buvo visiems tas pats, o važiuoti net bertai- 
nį prisėjo, todėl pradėjome įspūdžiais dalintis. — Mes 
šiandie apėjome nuo pusryčių daug dailių vietelių, buvo
me muziejuose, parkuose; matėme “Brandenburgertoor,” 
“Unter den Linden,” daug paminklų ir tt ir tt,” džiau
gėsi jaunutė, vargo nemačiusi, it lėlytė auklėta, baigusi 
gimnazijų, lietuvaitė, o su ja ir paūgėjęs vyriškis, kurio 
jauna, lenkutė žmona ir Vytukas buvo draugėj, be tų dar 
vienas dailus vaikinas, žiūrįs į ateitį drųsiai, šarvuotas 
“išminties” pilosopija, kuria jam davė rusų indiferentiz
mas. .. Čia Kazys atsiliepė:

“— O mes su Baltruku buvome bažnyčioje; Mišių iš
klausėme ; aplankėme porų dailės įstaigų”... Bet čia jau 
Baltras karčiai nusišypsojo, neva juokais klausdamas:

— Tai, Jūs Gerbiamieji, turbūt nei nebuvot bažny
čioje, nes matytų gražybių eilėje bažnyčios ne užminėti!” 

“E, tamsta, juk muziejų aplankyti, tai daugiau (? I) 
reiškia, negu bažnyčioje pamaldų klausyti,” atsiliepė jam 
jaunasis “filosofas-pažangietis,” ir saldžiai nusijuokė, 
kraipydamas galvų tosna pusėna, kur sėdėjo geltonplau
kė ir vyras su šeimyna, rodos, pritarimo laukdamas iš 
vienminčių tokiam šauniam atsakymui

Naudodamasis juoko skraiste, neva juoku Baltrus pa
sakė jiems į akis:

— Tai kų, matyt, Jūs jau ir Dievo nepažįstate, ar
ba pažinti nenorite, statydami muziejų dailę aukščiau už 
krikščionies tiesiogines priedermes!1?,” tęsė Baltrus...

Kad be reikalo nemėčius, anot šv. Evangelijos žo
džių, “perlų prieš kiaules,” kurios nedaug teturi supra
timo apie debesį nelyginant kaip muziejų garbintojai a- 
pie religiją, pradėta kita kalba, kol neprivažiavome sa
vo buto.

Tiesa, jau daug vandens Nemunas nunešė jurosna, 
daug teko naujų žmonių susitikti plačiame pasaulyje, nors 
ne visi tvirtino, kad tai gera, gražu, kilnu, kų norėjo 
sau įkalbėti mano drųsuolis-išminčius.

Tuomet buvo neva pikta, šlykštu, nejauku susitikus, 
bet dabar—gaila labai to ir jam panašių mūsų jaunuo
lių, kurie mokėjo pašvęsti viskų dailei, užmiršę Dailės 
Kūrėjų; nemokėjo, nenorėjo, šalinosi nuo Jo, todėl ir 
nesuprato, net pasijuokė, o vienok... kaip sapnas prabė
go mūs visij gyvenimo takelis; prabils ir kapų kauburė
lis sųmonėje; mirs kūnas, ges jo medžiaga, kirminų drau
govėje; ' pasakys-parašys kas nekrologo pluokštelį, bet 
kas bus su dvasia ?!

Be pamato, be ramsties, be šviesos, be meilės kar
ščio Idealui šventam, ar pavyks taip ramiai užbaigti gy
venimo lapus, kaip kad tuomet baigė dienos ekskursijų... 
Žinoma, partijos programo pamatan—sugriauk tikybų; 
draugai-vienminčiai palaikys tavę spaudoje; Nitsche, Šo
penhaueris, Haeckelis ir Marx’as praplės tavo aplinkre- 
gį kaip Lenino su Trockiu; savajam dievukui “aš” pa
statysi daug aukurų, kurie su tavimi ir subiręs!.. Būsi 
daug gero padaręs, jei savo gabumus ir žinojimų sunau
dosi gerovei žmonių, bet priešingai—pakartosiu jau da
bar Maironio žodžius:

“Prakeiktas, kurs pragaro juodo nuodais 
Jam tikinčią šaldįs krūtinę!
Prakeiktas piktasis, kurs velnio nagais 
Jam viltį išplėš paskutinę!”

Na, pasakykite, keli žingsniai jį skiria nuo baisaus 
prakeikimo ? *

Nesityčiok iš maldos, nes ji galinga, brangi Idea
lui.. .

Kiekvienas perkantis Lietu
vos Pašto ženklų nemažiau 
kaip už 5 auksinus ($1.25) gau
na paliūdiijmų, kurį nusiuntus 
Lietuvon kartu su Pašto žen
klais, Lietuvos Valdžia pakeis 
gyvais pinigais, Pašto arba Iž
dinės stotyse.

m. Mažiau kaip už vieną do
lerį markių neaiunčiame.

Reikalaukite vietiniuose T. 
Fondo skyriuose arba pas cen
tro sekretorių,

K. J. Krušinskas,
456 Grand Street, 

Brooklyn, N. Y.

O

iOE3OX or tos

TURTAS VIRŠ $125,000.00

KUN. SAURUSAIČIO MARŠRU
TAS.

Vas. 5 New Britam, Ct.
6 Waterbury, Ct.
8 New Haven, Ct.
9 Bridgeport, Ct.

10 New York, (pas kun. 
Šeštuką)

11 Maspeth, 
luką)

12 Brooklyn 
Petkų)

13 Brooklyn 
meiką)

15 Brooklyn pas kun. Kodį) 
Dėl susižinojimo kreipkitės šiuo 

adresu:
Rev. P. Saurusaitis,

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Draugas.

Apsidraudusiems nariams išmoka:PAŠALPOS- R POMIRTINĖS:
$3.50. $7.00. $10.50 ir $14.00 U $150.00, $250.00, $500.00,

savaitėje. u $750.00 ir $1000.00.

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus.

Mėnesinės duoklės sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi.

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį “Garsą ’ ir kitas poperas nariai gauna dykai.

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose.

Susižinok pas vietinės kuopos raštininką ir įsira- 
šyk dabar. Jei tavo apielinkėje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu:

ESTO P. MULEVIČIUS SB
* X *
453 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y.
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(pas kun. Mi-

(pas kun. N.

(pas kun. Re-

Paštaženkliai yra šitokių 
kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 
50 ir 60 skatikų, taip-gi po 3 
ir po 5 auksinus viena. (100 
skatikų sudaro auksinų). Par
siduoda po 25 centus už auksi-

Lietuvos Pašto ženklai par
siduos tik iki 31 d. kovo, 1920

PAGELBĖKIME LIETUVAI 
PIRKDAMI LIETUVOS 

PAŠTO ŽENKLUS.
Geriausias būdas pasiunti

mo pinigų Lietuvon, tai Lietu
vos Pašto Ženklai (markės), 
kurios yra atvežtos iš Lietu
vos, kad amerikiečiai nusipir
kę galėtų nusiųsti saviemsiems 
ne tik dėl laiškų, bet ir dides
nę sumų, pinigų vietoje.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

PIRMUTINIAI
Jaunų Lietuvaičių

ŠOKIAI!
ATSIBUS

Utarninke, Vasario-Feb. 10 
8 valandą vakare 

St. Jean Baptiste Svetainėje
30 Chestnut Street Nashua, N H.

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ.
Širdingai kviečia LIETUVAITĖS.

Lietuvos-Amerikos Pramonės
Bendrove

Daro Didžiausį Progresą
1) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDRO

VĖ duoda didžiausių pagelbą Lietuvai. Užsirašė už $25,000 Lie
tuvos Laisvės Bonų ir pasiryžo išparduoti minėtų Bonų bent už 
kelis šimtus tūkstančių dolerių. Visi pirkite Lietuvos Bonus per 
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovę.

2) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDRO
VĖ geriausia ir teisingiausia patarnauja savo žmonėms persiun
time daigtų Lietuvon, už kų Lietuvos Prezidentas atkartotinai 
dėkuoja ir savo antrame laiške rašo:

“Laivas Jūsų rūpesniu išsiųstas į Liepojų ateis tuo 
metu, kada nei rusų, nei vokiečių kariuomenės Lietuvoje 
nebebus ir tokiu būdu paliks liuosas kelias į Liepojų. 
Tas drabužių prikrautas laivas bus nemaža paspirtis Lie
tuvai ir didelis moralinis pastiprinimas jos kovoje dėl ne
priklausomybės. Mat mūsų visuomenė pajus, kad. Ame
rikos Lietuviai gelbėja Lietuvų, kuo ir kiek galėdami.“

(Pasirašo) A. SMETONA 
Lietuvos Valstybės Prezidentas.

3) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDRO
VĖ daro didžiausių apyvartų ir Bendrovės turtas užaugo ant 
tiek, kad šėrai tuoj paliks dvigubos vertės.

4) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDRO
VĖ moka didžiausius dividendus, net 8 nuošimtį, ir jau pirmu
tinį dividendų išmokėjo 15 d. sausio, 1920. Antras dividendas 
mokėsis 15 d. balandžio ir gaus visi pilnai užsimokėję šėrininkai.

5) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDRO
VĖ jau atidarė pinigų siuntimų į Lietuvų. Kuomet iki šiol neku
rie įvairiais garsinimais žmones viliojo, mes patarėme palaukti 
iki bus persiuntimas užtikrintas, ir išmintingesni žmonės pa
klausė. Dabar mes pinigus persiunčiame tikrai, greitai ir sau
giai. Siųskite dabar visi pinigus į Lietuvų per šių Bendrovę.

6) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDRO
VĖ jau priruošė ir laukia patogaus laiko pradėti fabrikų Lietu
voje, linų ir vilnų išdirbystės, o ypač tai konstrukcijos sky
riaus užvedimo: statymui fabrikų, namų, tramvajų, taip-gi įš- 
dirbimo cemento, plytų, rakandų etc.

Didelis tai yra darbas, naudingas ir pelningas ir kiek
vienas gali būti sandarbininku ir dalininku jo, kas tik prisidės 
prie šios Bendrovės. Kas nori stoti į aktyvį ir naudingų darbų 
Lietuvai ir sau, dar gali prisidėti kol yra proga, kuri neilgai 
tęsis, tik tol, kol išsibaigs išpardavimas šėrų ir kuriuos dabar 
dar galima gauti tiktai po $10.00.

Siunčiant pinigus į Lietuva, perkant Lietuvos Laisvės Bo
nų ir užsirašant šėrų, visados adresuokite ir siųskite pinigus 
šiuo adresu:

Lithuaiuan-American Trading Co.
Baltimor® Md.112 N. Greene Street
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BOSTON. MASS. 
10 A. Iki 2 P. M.

ai suteiksiu patarimus dy- 
panaiklusl kančias. Jeigu 
Jei sergi, .pasirūpink ge-

SUSITVĖRĖ LIETUVOS LIUO
SYBĖS SARGAI

332 Broodmay, So. Boston, Mass. 
Telefoną So. Boston 441.

Gyvenimo vieta: 256 ~W. 3-rd Si. 
TeL ST. B. 1196-W.

673 WASHINGTON St, 
Ofiso vaL:

/ I

Gydytojas ir Chirurgai 
489 Broadway, S. Boston, Mum 

OFISO 9-10 tt ryto,

VALANDOS:

Pirmas “PERKŪNO” numeris jau išėjo iš spaudos.

“Perkūnas”

PAIEŠKOJIMAI IR

Išeina kiekvieną mėnesį. Leidžia garsi 
“Perkūno” Bendrovė. Užsisakyk “Perkūną” 
tuojau. Perkūnui dievaičiui nenusidėk.

i

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

{Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 Broadtoay, So. Boston, Mass.

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

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

“Perkūnui” sandarbininkauja geriausi A- 
merikos lietuvių rašytojai, poetai, dailininkai. 
Įvairesnio ir geresnio laikraščio nerasi visame 
pasaulyje.

Telephone S. B. 1429 J.

Tel. S. B. 1771

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

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

Ant raudos 4 kambariai ant 
H. St., No. 173. Kreipkitės šiuo 
antrašu: 185 Silver St Ant 3-čių

Dr, Paui J. J atmauk
(Jakimavičiui)

PriaMao vabadoc 
NnollkilpopM. Mw7IMIwMw

NW BOXDWATCor. 8T8O. BOSTOM. 
TaiilB B. B.

VIETINĖS ŽINIOS.
SNIEGAS, SNIEGAS.

Sniego, sniegelio .pilnas So. 
Bostonas. Begales vargo tu
ri automobiliai ir vežimai. Vos 
nušluota keliai karams. Kai- 
kurios gatvės taip pripustytos, 
jog jų nei nebandoma prakas
ti ir padaryti kelią važiavimui. 
Tik nuo šalygatvių nukastas 
sniegas. Pusnys pasidarė aug
ščiau žmogaus galvos.

Taip dalykams esant reikia 
ir pramogas taikinti aplinky
bėms. Todėl ateinančią nedė
lią vasario 15 d. pobažnytinėj 
salėj bus vaidinta “Sniegas” 
keturių aktų drama. Vaidins 
Vyčių ir Moterų Sąjungos kuo
pų bendros teatralės komisijos 
nariai.

Pradžia 7 vai. vak.
Patys ateikite ir atsiveskite 

savo draugus ir drauges.
Visi į “Sniegą.”

Susirinkimas. Vasario 15 d. 
Šv. Petro Bažnytinėj Svetai
nėj bus Pilnųjų Blaivininkų 49 
kuopos susirinkimas, tuoj po 
pamaldų. Bus išduota atskai
ta iš buvusio “Keistučio.” 
Taip-gi bus svarbių naujų ine
šimų. Todėl ateikite visi na
riai ir atsiveskite naujų.

Valdyba.

Vasario 11 d. buvo laikomas 
“Lietuvos Liuosybės Sargų” susi
rinkimas, kuriame tapo išrinkta 
valdyba iš šių asmenų:

Pirm. — J: červokas, Prot. 
rašt. — J. Steponaitis, Fin. rašt. 
— Al. Mūras, Ižd.

Nutarta rengti prakalbas, kad 
pritraukus daugiau narių ir supa
žindinus Bostono visuomenę su 
šia organizacija.

Kas norite Lietuvai laisvę at
gauti, tai dėkitės visi prie Lietu
vos Liuosybės Sargų.

CAMBRIDGE, MASS.
L.D.S. kuopa sparčiai auga, 

kas mėnuo susirinkimai ir vis 
nauji) narių prisirašo. Štai ir 
praeitam susirinkime vasario 10, 
prisirašė du nauju nariu: S. Zu- 
belis ir J. Nievra. Per šį susirin
kimą buvo atsilankęs L.D.S. Cent
ro Sekretorius p. A. F. Kneižis, 
kuris pranešė džiuginančią darbi
ninkams žinią, L.D.S. organizaci
ja eina prie nupirkimo nuosavo 
namo kad neužtraukus morgičių 
išleista ant namo Paskolos Bonai, 
kuriuos Cambridge kuopos nariai 
su dideliu entuziazmu užsirašinėjo 
ir ant pirmo susirinkimo jau už
sirašė arti $1,000.00. Jeigu kitų 
kolonijų kuopos paims šį pavyzdį, 
tai galima pilnai tikėtis, kad apie 
Valykas “Darbininko” spaustuvė 
bus perkelta j savo namą. Bravo! 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ vedė j ams!

Darbininko.

CAMBRIDGE, MASS.
Pilnųjų Blaivininkų 7 kp. 

puikiai ir iškilmingai pradėjo 
apvaikščioti Blaivininkų Sa
vaitę. 8 d. vasario mėn. ryte 9 
vai. buvo iškilmingos mišios, 
kurias atlaikė gerb. kun. Pr. 
Juškaitis. Taip-gi pasakė gra
žų ir įdomų pamokslą apie 
blaivybės naudą ir vertę. Lai
ke mišių šventų dalyvavo 5 dr- 
jos su savo vėliavomis, taip-gi 
ir maži vaikučiai ir mergaitės 
įėjo in corpore su ženklais blai
vininkų, nes ir jų buvo nema
žas būrelis prigulinčių prie 
blaivininkų. Paskui vakare 
buvo puikus koncertas, kurį iš
pildė vietinis choras, vedamas 
J. Rekaičio. Tarpai s buvo 
prakalbų. Kalbėjo gerb. kun. 
Pr. Juškaitis, kuris su savo 
kalba žmones nudžiugino ir 
daug naudingo pasakė apie 
Lietuvą ir blaivybę. Tą dieną 
iš ryto ir vakare naujų narių 
laimėta tą dieną daugiau kaip 
20. Pelno kuopa turėjo $34.00, 
kurie bus pasiųsti greitu laiku 
į centrą. Prieš 2 mėnesiu šio
ji kuopa buvo pasiuntus cent
rui $25.00. Dabar vėl bus pa
siųsta. Tai matosi, kad šio
ji kuopelė nesnaudžia, bet dir
ba šauniai visomis spėkomis 
dėl labo blaivybė. Čia turiu 
priminti, kad dar nevisai tu
ščias kuopos iždas. Turime 
dėl svarbių reikalų padėta ke
lius desėtkus dolerių. Nese
nai paaukavo $15.00 L. R. Kry
žiaus rėmimui. Tą pat dieną 
buvo kp. mėnesinis susirinki
mas. Užėmė vietą valdyba: 
pirm. A. Zaveckas ir ižd., V. 
Jakas. Visųpirma buvo iš
reikšta padėka gerb. kun. Pr. 
Juškaičini už ano didelį pasi
darbavimą dėl blaivybės.

Koreepond.

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

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

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

Kas. — Andr. Naudžiūnas,
16 Vinfield St., S. B. 

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį ki kvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. ston, 
Mass.

Sekantis susirinkimas bus 15 
d. vasario, 1920 m. 2 vai po 
pietų.

Paieškau Juozo Moročko Kau
no gub., Panevėžio miesto, 1914 
metais gyveno Brooklyn, N. Y. Da
bar nežinau kur. Meldžiu atsišauk
ti šiuo antrašu:
Antanina Moročkaitė,

Panevėžis,
Gertrūdos g-vė No. 1, 
LITHUANIA.

Pranešimas ir prašymas. Vi
soms vietinėms ir apielinkės 
draugijoms ir kuopoms prane
šame jog mes So. Bostono ben
drai veikianti komisija L. Vy
čių ir Mot. Sąjungos esame pa
ėmę svetainę ant 17 d. balan
džio Dangaus Vartų bažnyčios 
dėl veikalo “Kantri Alena.*’ 
Todėl meldžiame, kad kiti ne
rengtų tą pat dieną, o kviečia
me visus atsilankyti į mūsų 
rengiamą teatrą, nes tai vie
nas iš gražiausių lietuviškų 
veikalų.

(Paskelbimas) 
BAIMĖ ARŠESNĖ UŽ 

INFLUENZĄ.

Nenusigąskit! Baimė, pade
da įsivyraut epidemijai ir dau
giau žmonių užmuša, neg pati 
influenza. Mesk tą paiką bai
mę, kuri naikina jūs spėkas 
jai atsipriešinti. Imk Trinerio 
Amerikinį Eliksirą iš Kartaus 
Vyno, ištikimiausią vaistą vi
durių sutvarkymui. Visi eks
pertai sako, kad prašalinimas 
nereikalingos medžiagos iš 
žarnų sudrūtina kūną prie li
gos ir pakelia gyvumą. Trine
rio vaistai išvalo žarnas, užlai
ko jas švariai ir sutvirtina vi
są sistemą. Neimk padirbių 
vien tik Trinerio Amerikinį E- 
liksirą iš Kartaus Vyno! Jū
sų vaistinėje rasi dar šias gy
duoles: Trinerio Angelica Bit
ter Tonic, patartinas po in
fluenzos atakui, Trinerio 
Cough Sedative — tikra pagel
ba nuo kosulio ir Trinerio An- 
tiputrin geras gerklei ir šner
vėms plovimas. Šnervėms rei
kia atskiest vieną dalį Anti- 
putrino į keturias dalis drun
gno vandens. — Joseph Triner 
Company, 1333-42 S. Ashland 
Avenue, Chicago, III.
(Copyrigth, 1919 by Joseph Triner Co.)

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

' So. Boston, Mass. 
Mikolas Žarkauskas, 

128 Bowen Street, 
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius,
147 W. Sixth St., 

So. Boston, Mass.
Finansų Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas, 
209 E. Cottage St.,

Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas,
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka— '

Antanas Gruodis, 
550 Medford St.,

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

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

Ieškau tėvo Kazimiero Krasaus
ko, gyvenusio 1915 metuose mies
te Ledford, UI.; prašau jo ar pa
žystamų atsišaukti šiuo adresu: 
Lithuania, Suvalkų gub., Šakių 
apskr., Rublelių valšč., Kubilė
liai kaimas, Antanui Krasauskui.

Prašau kitų Amerikos laikraščių 
šį paieškojimą atsispausdinti.

Ieškau giminių Juo: 
čuno ir Mikalinos Laučunukės, 
paeina iš Vilniaus rėd., Trakų 
pavieto, Žaslių valšč. ir parapijos,
Slabados kaimo. Aš gavau laiš
ką i A Lietuvos ir turiu svarbų rei
kalą. Meldžiu jų atsišaukti arba 
kas žino meldžiu man pranešti 
ant šio adreso: '' ‘
Jonas Stanislauskas,

673 Ogden St., 
Bridgeport, Conn.

Šis paieškojimų ir reikalavi
mų skyrius yra patarnavimui 
“Darbininko” skaitytojams, 
L. D. S. nariams ir prieteliams 
už labai mažą atlyginimą.

Paieškojimų ir reikalavimų 
kainos L. D. S. nariams ir 
“Darbininko” skaitytojams 1 
sykį į metus už dyką, už 3 sy
kius $1:00. Prieteliams už 3 
sykius $1.50.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Šiomis dienomis atėjo laiškas 

iš Lietuvos užadresuotas šiaip:
Į Ameriką,

242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Nėra vardo, nė pavardės ir ne
galima suprasti kam tas laiškas 
priklauso. Atplėšus, irgi nera
dome adreso.

Iš laiško galime pažymėti štai 
ką: “Sveikinama Juzefą, gyve
name ant senos vietos Visgirduo
se, Šimanauskis vokiečių nušau
tas. Sudiev Jus tėvai ir švo gė
ris Pranciškus Kasparavičius.

Pašto žymė “Kelmė.” Atsi
šaukite, prisiųsdami už 5c. pašto 
ženklelių persiuntimui.

“Darb.” Adm.

Sutverta ir inkorporuo
ta ant $50.000 kapitalo 
Rūbsiuvių Bendrovė.

Visi kliaučiai ir dirbtu
vių vedėjai malonėkite at
sišaukti kad, išvien ben
dromis spėkomis sukėlus 
kapitalą ir protiškas jie- 
gas uždėjimui dirbtuvių

! • čionai ir Lietuvoje.
T *

ii
; l AMERICAN EAGLE
ii MFG. CO. INC.
$ 454 Broadway,
| So. Boston, Mass. !

Rengia L.D.S. 22-ra kuopa, 
Brighton, Mass. 14-tą vasario-Feb., 
1920, subatos vakarą, prie Užga
vėnes, Lietuvių Svetainėje, 26 
Lincoln St., Brighton, Mass. Pra
sidės 7:30 vai. vakare.

Broliai darbininkai ir darbinin
kės užprašom jumis ant minėtą 
šokių, nes dar pirmi toki šokiai 
bus linksmus. Turim gerus mu
zikantus, grajis lietuvių orkestrą. 
Galėsit šokt lietuviškai ir angliš
kai.

Įžanga visai maža.
Pastaba: Mes Brightono L. 

D. S. 22 kp. atsišaukiam į apielin
kės L.D.S. kuopas prašydami pa
remti musų šokius. Tą vakarą'

MONTELLO, MASS.

Klaidos atitaisymas.
Vienam “Darbininko” nume- 

ryj buvo patalpinta klaida, kur 
paminėta, kad Augustas Kašėta 
aukavo $1.00. Turėjo būt $10.00.

Julius Baronas.

Kas turite nušipusius plau
kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumą 
plaukų; retos plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą.

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

1J
F. J. KALINAUSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. JĖ- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St., 

So. Boston, Mass.

Vice-pirm. —
J. Kavalinas,

63 Gold St, 
So. Boston, Mass.

Protokolų Rašt. —
J. Stukas,

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

Fin. Raštininkas —
Simanas Alikonis, 

So. Boston, Mass.

Kasierius —
S. Čižius,

377 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Maršalka —
F. Lukoševičius,

405 7-th St., 
So. Boston, Mass.

Susirinkimai būna pirmą ne- 
dėldieni kiekvieno mėnesio 3 vai. 
po pietų. Sekantis susirinkimas 
bus kovo 7 d., 3 vai. po pietų.

Paieškojimas iš Lietuvos. Aš 
Domicėlė Simukaitienė noriu suži
not apie mano mirusio vyro turtą 
Jono Simukaieio. Jis mirė Conn. 
valstijoj, 1918 metais aplink spa
lio mėnesį, jis prigulėjo prie šv. 
Kazimiero Rymo Katalikų drau
gijos ir prie šv. Petro ir Povilo 
draugijos So. Bostone taipgi turė
jo bankose pinigų ir knygų ver
tės dviejų šimtų dolerių, puikų 
gramafoną, porą auksinių žiedų 
ir auksinį laikrodėlį, taipgi turė
jo gerų ir brangių drapanų. Kas 
apie jį žinote malonėkit pranešti 
Povilui Petrauskui, Šv. Kazimie
ro dr-jos pirmininkui So, Bostone. 
244 W. Broadway, So. Boston. 
Kurį aš ingaliojau viską sruieškot, 
tai kas tik žinot kur palaidotas ir 
pas kokį kleboną, malonės prisių
sti žines aplink tai ir kas turi ban
kų knygutes.

Su pagarba Domic. Simukaitienė 
per Povilą Petrauską.

Gerb. “Darbininko” Redakcija! 
Šiuomi kreipiuosi į Tamstas nuo
lankiu prašymu įdėti savo laik- 
raštin žemiau pduotąjį paieškoji
mą giminių bei pažįstamų, ku
rie nuo 5-6 metų neturėjo tikres
nių žinių apie savo gimtąjį kam
pelį Lietuvoje bei savuosius:

“Busiu labai dėkingas tam, kurs 
į mano paieškojimą atsilieps šiuo 
antrašu: Italia Roma, piazza Mar- 
gana 32-Mačiulis; prieš karą buvo 
Chicago’je brolėnas Keršuls Ado
mas iš Mičiunų, Skapiškio par., 
Ukmergės apskr., be to Philadel- 
phia, Pa buvo du broliu ir seserė
čia su tėvais Kazlauskais iš Pane
munėlio, Rokiškio apskr.

Kas apie juos žino, arba patįs 
jeigu tebegyvuoja, prašau labai 
atsiliepti nurodytu antrašu, su
teiksiu Jpms daug įdomių žinių. 
Aš tuo tarpu esmi Romoje; rude
niop norėčiau važiuoti savuosius 
aplankyti, ir jiems ir jums naujų 
žinių parinkti, todėl laukiu Jūsų 
atsiliepiant.”

Su pagarba Jūsų
Petras Mačiulis.

| “GYVASIS ROŽANČIUS” | 
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo- Ęc 

Ęg jo Rožančiaus paslapčių. |c
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi-

Eg sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centą. Ęp 
Užsisakydami pažymėkite kokių norite. 
Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,” į

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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VIENATINIS AMERIKOJE KULTŪRINIS 
JUOKŲ IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS

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

Worcester, Mass.

Paieškau brolio Stepono Šikš- 
niaus paeina iš Kretingos, Pad- 
varių kaimo, Pirmiaus gyveno 
Pittsburgh, Pa., o dabar nežinau 
kur.

Taipgi paieškau Altrizo Laz- 
dausko, paeina iš Kvečių kaimo. 
Su juom susirašėme prieš 10 me
tų, o dabar nežinau kur.

Aš gavau laišką iš Lietuvos ir 
jame yra svarbių reikalų. Jie 
patys ar kas kitas malonėkit atsi
šaukti šiuo adresu:

Marijona Giedrimaitė,
32 Pages Court, 

So. Boston, Mass.

Juozas Astramskas, Suvalkų 
rėydbos, Vilkaviškio apskričio, 
Keturvalakių parapijos, kaimo Va
lavičių. 1919 m., 2 d. sausio pa
stojo liuosnoriu į Lietuvos kariuo
menę, kariavo prieš bolševikus 
atlikinėdamas žvalgo pareigas. Iš
vijus bolševikus iš Lietuvos, bu
vo pasiųstas prieš lenkus Seinų a- 
pielinkėj. Čia jis atsižymėjo sa
vo' narsumu. Begindamas Seinų 
miestą du kartu vos išliko gyvu, 
iėnkai buvo apsupę, bet laimin
gai išsigelbėjo. Dabar laikinai 
nuskirtas prie generalio štabo 
Kaune. Siunčia labų dienų vi
siems pažystamiems ir draugams 
amerikiečiams.

GERA PROGA LIETUVIAMS.
Tower House, Asylum St., pir

mas namas prie High School, at
daras kas vakaras nuo 7:30 iki 
9:30.

Nedėliomis nuo 3:00 iki 9:30.
Ateik kartą, ateik kitą.
Čia randasi laikraščiai, knygos, 

žaislai, muzika ir draugai.
Mayor’s Committee, 

Hartford, Conn.

PRENUMERATOS KAINA:
Metams $1.50; pusmečiui 85 centai; 

Pavienis numeris 15 centų 
“Perkūno” Bendroves seras $10.

“PERKŪNAS,”
206 CARDONI AVĖ., 

DETROIT, MICH.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nao 

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

469 Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

Valandos Nedėliomis
Nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ryta 

iki 8 vai. vakare iki 4 vai. vaka.

Tai So Boetoo270
DR. JOHN MacDONNELL, H. D.

Galima įaiiitlitti ir lirtaviirSai 
Ofiso valandos:

Ryt iis iki 9 vai.
Po pietą 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

Bell Pbona Dicktnaon 3995 M

Dr. Ignotas Stankus 

1210 S. Broad St, PUaddphia, Pa.
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.

Ofiso Valanda* 
>Nu« 9 rito Ori 5 po pieta

Vakarais, Ketverge nuo 6 ilri 9 P. M. 
NadoBomis iki 4 eopUtu.

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

sibodo, ateikite aS išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tfas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvienų syk). Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ilgų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraujų, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS 
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

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

Jeigu iklšiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta su taupiai laikų, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
r! austo gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos pledasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, dm gali būti pervėlu.

POPIEROS LAIŠKAMS.
25 gatunkų popierių dėl laiškų 

rašymo tinkančių rašyt į Lietuvą, 
su visokiais gražiais pasveikini
mais ir pritaikintomis eilėmis da
bar po karės, su visokiais pavei
kslais ir su dailioms kvietkoms. 
Parsiduoda labai pigiai, 4 tuzi
nai popierų su konvertais už $1.00, 
agentams duodam gerą uždarbį. 
Adresuokit:

Agent For Religions Goods, 
P. O. Box 73, Chicago, III.

■' I ..................................... I ■ T

Paieškau Agotos Kidziauckiu- 
tės, Suvalkų rėd., Vidugirių 
kaimo, Puncko parapijos, Seinų 
apskričio. Pirmiau gyveno Broo
klyn, N. Y. o dabar nežinau kur. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 
Jonas Pituška,

218 Front St,
Elizabethport, N. J. (17) lubų

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŽALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — Motiejus 2ioba,
539 E. Seventh St, S. B.




