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veike

BONAI JAU GATAVI.

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

Bankoj tavo pinigai gal 
prapult, nes banka gal su- 
bankrūtyt, o jei pirksi bo-

Iš Šveicarijos pasiųsta 
Austrijon 500 vagonai mais
to.

Italijos valdžia pripažino 
Albanijos neprigulmybę.

streiko
darbi-

TAIKOS SU ĖOLŠEVI 
KAIS KLAUSIMU.

amas lais

NETEISĖTAS STREI- Į darban. Dargi nutarė padi- 
KAS. ' į dinti reikalavimą. Pradžioj

reikalavo tik po 80c. papras
tam darbininkui, dabar pa
reikalavo po 85c. valandoj. 
Streikuoja apie 600 darbi
ninku.

Italijoj Bolognos mieste 
buvo maištas, kur 5 darbi
ninkai buvo šaulių nušauti. 
Po to tapo paskelbtas gene- 
ralus streikas.

choras
taipgi

Manchestere ir Salforde, 
Anglijoj, streikuoja tram- 
vajij darbininkai. i

- NESUTINKA.
Latcrence, Mass. — Strei

kuojantieji namų statymo 
darbininkai atsisakė grįžti

Prieš savaitę Chicagoj 
prasidėjęs nedidelis geležin
kelių switchmenų streikas 
pradėjo platintis. Streikas 

kbuvo be leidimo ir be sutiki
mo organizacijos. Tas strei
kas taip prasiplatino, jog 
jau palietė 25 geležinkelius 
ir Chicagoj dėl to 
neteko darbo 50.000 
ninku. Geležinkelių darbi
ninkų streikuoja tik 10.000. 
Kitij pramonių darbininkai 
kenčia visai nekaltai. Ypač 
pakaimių daug darbininkų 
kenčia.

Kadangi tas streikas ne
teisėtas, tai traukiama uni
jų darbininkai iš kitų mies
tų ir statoma sustreikavusių 
vieton. Streikas prasidėjęs 
dėlto, kad vienas yard con- 
ductor buvęs prašalintas.

Visokių geležinkelių dar
bininkų organizacijos pasi
žadėjo stoti už tai, kad . su
laužyti neteisėtą streiką. U- 
nijų viršininkai suvažiavo 
Chicagon tartis kaip čia da
lyką ištirti ir kaip čia įkal
binti streikininkus , grįžti 
darban. Šaukiami streiki
ninkų massmitingai. Virši
ninkai grūmoja, kad streiki
ninkai bus iš unijų išbrauk
ti ir neteks visų benefitų.

Streikininkai tuo tarpu 
laikosi savo ir ruošiasi savo 
organizacijas tverti. Strei
kininkai išėjo ir su algų rei
kalavimais. Reikalauja kon
duktoriams $1 vai., dabar 
gauna 66 2.3c., switchma- 
nams . 95c., dabar gauna 
621/2C.

ŽYDAI IR MAHOMETO
NAI PLIEKIASI.

Velykų dieną Jeruzolime 
mūšiuose tarp žydų ir maho
metonų užmušta apie 10 
žmonių. Kuomet žydai ėjo 
procesijoje, tai mahometo
nai suriko: “Mes • kardu 
laimėjome šią šalį, kardu ir 
pasilaikysime ją”. Po to už
puolė žydus.

Persija išreiškė pagata- 
vumą taikintis su Rusijos 
bolševikų valdžia.

VISUOMENES GYVENI 
MO.

Bal. 5 d. Maskvoje pasi
baigė bolševikų visuotinas 
suvažiavimas. Trocki sakė, 
kad dar reikią palaikyti ar
miją. Bet paskui vieton 
raudonosios armijos būsian
ti įsteigta milicija. Javų ir 
kuro Rusijoj esą apsčiai, 
bet dėl stokos transportaci- 
jos įrankių miestuose trūks
tą ir maisto ir kuro. Dirb
tuves valdą darbininkai, bet 
darbai dar negalį eiti be ka
pitalistų ir bosų.

Lenin sakė:
“Mes esame nei pripažin-

prancūzų
užpuolimo politikos prieš bol
ševikus, jos taikosi eiti daug 
nuolaidesnių keliu; taip Ang
lija labai numušė lepkų ūpą at
sakydama duoti jiems paspir-

James M. Keyes
Advokatas

Paskutiniu laiku užsienių 
spaudoje kaskart gyviau ir 
gyviau yra judinamas taikos 
su bolševikais klausimas. Iš 
visų Antantes Valstybių griež- 
ščiausia buvo ir tebėra prieš 
bolševikus nusistatę francūzai. 
Nežiūrint į tai kad Judeničas, 
Kolčakas, Denikinas, Petliū- 
ra buvo jau sumušti supliekti 
energingas prancūzų Ministe- 
ris Pirmininkas Clemencean 
pareiškė, kad reikią, girdi 
nuo bolševikų aštrių dratų 
tvoromis apsitverti. Lenkai 
padrąsinami prancūzų taipat 
gana drąsiai1—vedė prieš bol
ševikus kalbą, jie net svajojo 
paimt Petrapilį, Maskvą... 
Tuotarpu kitos Antantes Val
stybės kaip Anglija, Italija, 
nemanydamos daryti rusuose 
intervencijos (siųsti į Rusiją 
savo kariuomenę) nepalaiko 

lenkų agresingos

moji kasa, taip-pat 
krautuvė ir valdyba.

Veiverių bažnytinis 
puikiai pagiedodavo; 
puikiai grieždavo ir Veiverių 
mokytojų semšnarijoš orkes
tras.

Veiveriai buvo tai vienas iš 
linksmiausių mažųjų mieste
lių. ’ '

Bet karo audra labai sunai
kino Veiverius.

Išnyko viskas, liko tik sie
nos ir tos granatų apdaužytos.

Bet žmonės šiaip taip pralei
dę sunkius laikus ačiū Dievui 
pradeda vėl iš naujo darbuo
tis; stato trobas, geriau ir že
mę prižiūri.

Jaunimas sparčiai imasi 
darbo.
-Čia įsisteigė keturklasė mo

kykla, kurios visi taip pagei
davo. Vartotojų bendrovė 
“Irklas” prilaiko žydelių ge- 
šeftą.

Taigi matome kad su laiku 
vėl pradės Veiveriai gyvuoti.

daug vestuvių (sutuoktuvių), 
bet kiek man teko matyti, da
bar Lietuvoje yra labai daug 
“panų”, o “jaunikių” nė 
perpus nėra tiek, tai merginos 
eina už labai senų diedų. Mūs 
kaime (Piliūnų) buvo vestu
vės p-lės O. R., mergina 23 
metų amž.-graži, o vyrą gavo 
55 m. amžiaus... Ant vestu
vių dalyvauja sodžiaus jauni
mo labai mažai, nes nuo 20 iki 
25 m. visi vyrai Lietuvos ka
riuomenėj, dauguma ir senes
niųjų tarnauja liuosanoriais. 
Šokiuose dalyvauja tik priau- 
gusieji-pusbernėliai. Vestuvių 
pasipuošimas, tai lietuviškos 
vėlevėlės, važiuoja veselia tai 
tik mirga spalvuotos lietuviš
kos vėliavos”.

“16 vasario turėjome didelę 
tautišką šventę, Pilviškiuose 
buvo susirinkę daug žmonių, 
buvo bažnyčioj pamaldos ir 
tautiškas pamokslas... Buvo 
daroma maršavimai po mies
tą ir prakalbos... Mieste ple
vėsavo iškaišytos Lietuvos vė
liavos”.. .

Iš to galima suprasti, kad 
Lietuvos gyvenimas pradeda 
nusistovėti ir atėjus pavasa
riui Lietuvos saulutė išklaistvs 
Lietuvoj esančius rūkus.

(“Išeivių Draugas”)

Lukšiai (Šakių ap). Jau bu
vo daug rašyta, kalbėta, žmo- 
nių reikalauta, kad mūsų val
džia kreiptų domę į vidujinius 
priešus. Teisingai yra sako
ma, kad vidujinis priešas bai
sesnis už išorinį. Kiekvienas 
minist. savo deklaracijose pa
žymėdavo, kad kovosiąs su vi
daus priešais. Bet tas liko 
vien skambiais žodžiais. Štai, 
kad ir Šakių apskr. bolševikas 
Grybas, dirbo išsijuosęs ir da
bar dirba. Jo dėka, pas mus 
rasi daug vyrukų nestojusių 
mobilizuojant ar dezertyrų. 
Pažymėtina, kad niekas jiems 
nieko ir nesako; pav. Grybas 
turi prisidirbęs ir nemaža pa
stumdėlių. Renkant savival- 
dvbėn neteisėtu būdu pateko 
jon. Budvičiečiai—to rajono 
žmonės—atidavė teisman. Vie
ną kartą atsilankius pas jį mi
licijai, buvo rasta daug pundų 
proklamacijų, bet jo nesuėmė. 
Matydamas mūsų valdžios 
švelnumą, jis dar uoliau pra
dėjo dirbti. Apie Vilkaviškį 
p. Plečkaitis ir K-o padarė ke
letą milijonų nuostolių. Kad 
daugiau to neatistiktų, aš pa
tarčiau juos išsiųsti į jų sębrų 
jau sutvertą bolševikų “rojų”, 
kur kepti karveliai patįs į 
bumą skrenda. Mes mokėsim 
ir be jų malonės pas save rojų 
sutverti.

vesdama derybas neva dėl ap- 
simanymo belaisvių matomai 
neoficialiai derisi dėl taikos. 
Nerasdami pritarimo iš anglų 
ir italų prancūzai savo aštrų 
toną prieš bolševikus pradeda 
mainyti, kas kart vis aiškiau 
girdėti taikos su bolševikais 
klausime neaiškūs, nenusista- 
tę, neutralūs balsai.

Vokiečiuose aiškios politi
kos linijos iki šiol tuo klausi
mu sunku buvo pastebėti. Jų 
politika įvairiais būdais, tai 
per Kurliandijos baronus, tai 
per bermontininkus stengėsi 
įsivyrauti Rusijoj; bet iki šio
lei nevyko. Dabar matomai 
mainomas yra ir vokiečių poli
tikos kursas: pripažino bolše
vikų atstovą Berline ir veda su 
juo derybas žinoma oficialiai 
vėl dėl belaisvių apsikeitimo.

Lenkai nesitikėdami tikros 
paspirties iš Antantes patys 
savim nepasitikėdami nustojo 
agresingai kalbėję prieš bolše
vikus, jie kiek nusiminė—bet 
vilties nenustojo, jie jau pra
deda aiškiau ir aiškiau kalbė
ti apie taiką su bolševikais. 
Bet čia vėl norėtus lenkams su
lošti ypatingą rolę jie norėtų į 
derybas su bolševikais eiti vi
sų Pabalti jos Valstybių vardu 
ir žinoma neva tų valstybių in
teresus gindama sau išsiderėti 
geriausias išlygas. Greičiau
siai tam* o ne kitam reikalui y- 
ra šaukiama-Rygoje kovo mė
nesio vidury Pabaltmarių Val
stybių Konferencija. Mums y- 
ra žinoma, kad tarp lenkų ir 
latvių yra įvykusi tam tikra 
sutartis, mes matom kad vie
ni ir kiti eina prieš Lietuvos 
reikalus. Mes girdim kad Len
kai nori prieiti prie Baltijos 
jūrių per Liepoją, o Latviai 
per Klaipėdą. Todėl jau šian
dien mums gali būti aišku, 
prie ko privestų toksai lenkų 
vadovavimas derybose su bol
ševikais. Mes galime atsidur
ti užrištam maiše. Mūsų prie
šai matomai prie to eina, tik 
reikia labai abejoti ar tai jiems- 
pavyks.

Jei kada nors, tai ypatingai 
šiandien Lietuvai reikalinga 
akyla ir aktinga politika, bet 
kokia politika vedama, dabar 
sunku yra įspėti. Prisieina ti- 

j kėtis...
A. žemaitis.

Šioj savaitėje iš Londono iš
važiuoja Lietuvon p. K. Bi
zauskas, Lietuvos Atstovybės 
narys. P. Bizauskas, kiek 
mums teko girdėti iš šalies, 
statoma Krikščionių Demo
kratų Partijos kandidatu į 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą. 
Kadangi p. Bizauskas palygi
namai dar jaunas vyras, prie 
to pasirodęs su diplomatiškais 
gabumais, iš profesijos bei 
mokslo sryties advokatas, tai 
jam galima pranašauti ir lin
kėti gana gero pasisekimo ir 
žymios karjeros politikoj.

Išvažiavus p. Narjaųskui A- 
merikon ir p. Bizauskui Lietu
von prie Londono atstovybes 
pasilieka kol kas vienas grovas 
Tiškus. Kas jam gelbės rašti
nės vedime ir šiaip jau Atsto
vybės reikaluose—kol kas 
mums neteko sužinoti. Rodos, 
Lietuvos žydas Rabinovič.

Anglijos socijalistai laikė--rus. tai niekada neprapuls, 
ro suvažiavimą Londone. Todėl naudokitės visi šia ge- 
itarė šaukti generalų į ra proga savo pinigų taupy- 
■eiką gegužio 1 d. Isreiš- me bei apsaugojime, 
prielankumą Rusijos so- į Kas gyvas pirkime po bo

rtų valdžiai. ną o neleiskime morgičiaus
- ------------ ant namo užtraukti. Atmin- 

.IETUVOJE DAUG VES- Į kitę, jog iki 15 Šio menesio 
turirge sudaryti $15,000.00. 
Tad kas gyvas prie darbo!
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Kaip toji aušrelė mums kelią nušviečia 
Ir žadina drąsiai vien žengti pirmyn, 
Taip meilė tėvynes vienybėn mus kviečia, 
Atverti jai sielą—darbuotis išvien.

26 Lincoln St.,
Prasidės 3 vai. po pietų

DAUVAVIMAS VAIKŲ 
ŠELPIMO KONGRESE, 

buvusiame 2$, 26 ir 27 vasario 
1920 m. Genevoj (Šveicarijoj).

Gerai atstovavo Lietuva.
v

| šydami išversti ir patalpinti, 
jeigu galima, laikraščiuos; 
pas mus nėra žmonių turinčių 
laiko išvertimui ir perrašy
mui).

26 vasario: Išryto susirinko 
komisijos darban: Armėnų, 

i Austrų, Ųabaltijos (Estų, Lat- 
! vių, Lietuvių), Belgijos, Frai^ 
ei jos, Vokietijos, Rumunijos, 
Pietų Rusijos (Krymo, Ukrai
nos) ir Lenkų. Jos sdsirinko 
kambariuose, pasikvietė sau 
kitataučių į talką ir ėmėsi 
darbo. Kambariuose buvo žem
lapiai, įvairūs spausdiniai ir 
tt. .

Į Pabalti jos komisiją šalip 
paminėtų žmoni!} atvyko dau
gelis Anglų. Čia apsakiau Lie
tuvos vargus-laike karo, jos 
padėjimą dabar ir pienus atei
čiai, maž-daug kaip tas išdė-

Į šį Kongresą atvyko 150 at
stovų iš viso pasaulio, iš arti
mesnių ir tolimesniausių kraš
tų. Daugiausiai čia buvo ats
tovai iš tų šaliij, kurios rei- 

- kalauja pašalpos, gi mažesnė 
dalis iš tų, ką gali suteikti ją

25 d. vasarįo po pietų buvo 
iškilmingas Kongreso atidary- 

j mas. Šveicarijos Konfederaci
jos prezidentas Motta buvo 
svarbių reikalų sulaikytas, tai
gi negalėjo atvykti Kongįresan, 
kaipo buvo ketinęs. Jis at-1 
siuntė telegramą atsiprašyda-: 
mas ir linkėdamas kloties. | 
Perskaityta taip-gi linkėjimo1 
telegramos Danijos Princo 
Valdemaro; Kardinolo Amet- | ta raporte, žinoma pridurda- 
te’o iš Paryžiaus, Švedų Prin-1 mas darlį tą iš to, ką buvau 
co Karolio, Westminsterio į patyręs pats Lietuvoj. ^Klau- 
Kardinolo Bourne, Italų R. ! sytojūs tas labaiAižinteresavo. 
Kryžiaus pirmininko ir tt. Po Ponia AVolff suteikė kiek li
to kalba Mgr. Maglione, Šven-1 nių iš Latvijos.
to Tėvo pasiuntinys Šveicari
joj. Jis pažymi, kad šv. Tė
vas noriai prisideda prie pra
kilnaus darbo, kokiu yra vai
kų šelpimas. Jis jau surinko 
katalikų bažnyčiose 4į milijo
no lyrų. Visas pasaulis no
riai prisideda prie vaikų šelpi
mo; net-neturtingiausi žmo
nės ir tie neša aukas pagal iš
galėjimą. Baigdamas Mgr. 
Maglione linKi Kongresui klo
ties darbe. Kongreso pirmi
ninkas skiria žodį oxfordo 
Vyskupui (Anglijoj). Kalbė
tojas išdeda su kokiu pasišven
timu Anglijoj darbuojamasi 
dėl vaikį} šelpimo. Jis yra 
nuomones, kad pasekmingumo 
delei reikia jungti visas jiegas, 
norinčias prisidėti prie šelpi
mo. Tai atsiekti yra šio Kon
greso uždavinys. Toliau prof. 
Reuterskiold, skaito Upsala’s 
(Švedijoj) arkiviškumo laiš
ką, kalba generolas D. Hen- 
derson, R. Kryžiaus Lygos di
rektorius ; Dr. Rišt vardu gar
siojo Dr. Roux; Lord AVilliam 
Cecil; Baronas von Ittersnm 
Holandų R. Kryžiaus pasiunti
nys; p. Murphy nuo Hoover 
įstaigos; p. Mac Kensie, Kar
dinolo Bourne pasiuntinys. 
Perdaug darbo būtų, kad duo
ti kalbų turinį. Pirmininkas 
Verner dėkoja kalbėtojams ir 
visiems atvykusiems; pažymi, 
kad šiame Kongrese reikia 
vengti visokių klausimų poli- 
tikinių, tautinių, etc., o vado
vautis visame gailiaširdingu-
me.

Vakare 9 vai. Genevos mies
to Valdyba pakvietė delegatus 
ant arbatos į viešbutį dės Ber- 
gues. Čia buvo proga susipa
žinti delegatams tarp savęs ir 
prisiruošti prie darbo komisi
jose, kuris turi būti atliktas 
sekančios dienos rytą

Čionai pasirodė, kad iš Pa
balti jos maža yra atstovų: iš 
Estonijos nieko: iš \Latvijos 
tik prof. Schneider, kuris ne
turėjo įgaliojimo (tai yra Švei
caras pakviestas į Rygos Uni
versiteto profesorius); iš Lie
tuvos vienas Steponaitis (pini
gų stoka ir kitos kliūtys sulai
kė nuo dalivavimo kitus asme
nis) . Be to buvo įgaliotinė po
nia WoTff nuo “Baltų lUndo- 
nojo Kryžiaus” (BerlyrtžJ, ku
ris globoja apie 30.000 baltų 
pasitraukusių į Vokietiją 

Tokioj sąstatoj nekokia bu
vo perspektyva veikimui, nes 
žmonės buvo įvairių nuomo
nių, be statistiškų žinių, be 
tinkamų įgaliojimų. Tik nuo 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
buvo įduotas atspaustas fran- 
cūzų kalboj raportas su statis
tiškomis žiniomis ir su žemla
piu. nurodančiu plotus, užim
tus kiekvieno iš 5 okupantų. 
(Siunčiame Gr. Redakcijoms
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Kadangi nebuvo statistiškų 
žinių iš Latvijos ir Estonijos, 
tai prisiėjo naudotis žiniomis 
iš Lietuvos ir proporcionaliai 
imti dėl anų dviejų šalių.

Gana keblu buvo su išrinki
mu asmens, kuris turėjo pada
rai komisijos nutarimų pra
nešimą viešam posėdyj. Čia 
nuomonės labai skirstėsi. Ka
dangi beveik visos komisijos 
kvietė svetimtaučius praneši
mo padarymui, tai ir mes iš- 
rinkom Okfordo -Vyskupą ku
ris labai rimtą rolę lošė Kon
grese, tam tikslui. Ir neapsi
riko, kaip dabar matyti.

%

2. Po pietų buvo visuotinas 
posėdis. Čia skaitoma Lord 
Curzen nuo “Vaikų globos 
Fondo’1 (The Chilren Fund) 
telegramą; kita nuo Terp. 
Socialistų Biuro iš Bruxėlle; 
trečia nuo Anglų konsulio Ge
nevoj; ketvirta nuo Mišs Egi. 
Jebb.

Pagalios Majoras Lederrey, 
R. Kryžiaus iš Genevos pasiun
tinys į Austriją ir Ukrainą da
ro įdomų pranešimą apie savo 
kelionę ir daugelį praktiškų 
pastabų duoda. M. E. de 
Tavel, Komiteto vaikų šelpi
mo (Berne) pirmininkas, daro 
ilgą pranešimą apie svetimų 
tautų vaikų pergabenimą ir 
šelpimą Šveicarijoj; pažymi 
jog 1919 metais Šveicarija 
maitino- 43.000 vaikų; vien jų 
parvežimas atsiėjo 1.075.000 
frankų. Toliau kalbėjo Dr. L. 
Pindlay nuo R. Kryžiaus Ly
gos. Generolas P. P. C. Colet- 
te nuo Holandijos R. Kryžiaus 
pažymi, jog jie maitina 10.000 
vaikų Vienoj, be to šelpia žie
minę Franciją ir Belgiją P. 
Gilchrist Stockton, Amerikos 
Misijos šefas Vienoj pranešė, 
kad European Children’s Re- 
lief” dabar maitina milijonus 
vaikų Euroopj. Kitų kalbėto
jų pranešimai mažiau svarbūs.

) 3. 9 vai. vakare Terp. R.
Kryžiaus Komitetas vaišino 
svečius arbata savo įstaigose. 
Čia buvo vėl proga susipažin
ti su įvairių šalių įgaliotiniais. 
Čia taipgi teko pasikalbėti su 
p. Ador, neseniai dar buvusiu 
Šveicarijos Konfederacijos 
Prezidentu, kuris jau Lietu
vius nuo seniai pažįsta (dar iš 
karo laikų) ir maloniai prie jų 
atsineša.

27 vasario: 1. Priešpietinia
me posėdyje — Komisijų pra- 

. nešimai. 1) Vokiečiai skaito 
ilgą pranešimą.x Pažymi, jog 
pas juo® esama 2| milijono vai
kų reikalaujančių pašalpos. 
Juos šelpia 5 šalių Raudonie
ji Kryžiai ir 11 įvairių komi
tetų iš svetur; 2) Armėnų 
vargas baisus. 250.00 vaikų 
reikalingų pašalpos; 3) Aus
trijos padėjimas labai vargin
gas, bet jos šelpėjų skaičius y- 
ra didžiausias; 4) Pabaltljoj

V*

vargo daugį, bet. apie ji ma
žai kas žino ir mažai kas rūpi
nasi. Vienoj Lietuvoj yra a- 
pie 350.000 vaikų reikalingų 
pašalpos ir tik 12.000 yra šel
piama Suv. Amerikos Valsti
jų. Vienai Lietuvai tuojau 
būtų reikalinga 30-40 milijonų 
frankų, nes ten trūksta ligon- 
bueių, vaistų, dezinfekcijos ir 
tt. Latvijoj ir Estonijoj rei
kalinga maž-daug po tiek pat;
5) Vengrija yra šelpiama dau
gelio valstijų. Tenai esama 
1.000.000 vaikų, reikalaujan
čių pašalpos. Vargas didelis;
6) Francūzai perstatė bAisybes 
sunaikintųjų jų tėvynės kraš
tų ir vargingą padėjimu tenyk
ščių gyventojų; 7) Italai pa
žymi, kad jie šelpia ne tik sa
vo nuteriotus kraštus, bet ir 
Austrijos vaikus: “tie, kurie 
buvo neseniai mūsų priešais, 
jau dabar tapo broliais”—sa
ko jų Komisija.

2. Popietų posėdyje—prane
šimų tąsa: 8) 'Lenkai prane
ša, jog pas juos esama 3-4 mi
lijonų vaikų, iš kurių 47 nuoš. 
yra sergįančių ir nuo 250.000 
iki 500.000 našlaičių. Jų Raud. 
Kryžiaus .mėnesinės išlaidos 
tai 5.000.00 markių; reiktų 
padidint iki 14 milijonų. Iš 
Amerikos Lenkija gavo pašal
pos 22.500.000. svarų sterlingų 
(!). Čia veikia 7 Amerikos 
organiacijos. Beto Lenkus 
šelpia Švedai, Norvegai, Ang
lai, Šveicarai ir kiti; 9) Pie
tų Rusijos Komisija; Ukrainoj 
esama 1,500.000 pavargusių 
vaikų, drauge su kitomis tau
tomis Pietų Rusijoj esama 3.- 
000.000 vaikų. Vargas baisus. 
Kamenez-Podolsko apielinkėj 
nebėra vaikų žemiau 7 metų 
amžiaus. Visoj Rusijoj būk 
išmirė 30.000.000 žmonių per 
karą; 2.000.000 žuvo kovose. 
Toliau eina pranešimai Serbų, 
Čekų ir Turkų.

Pagalios seka praktiški pa
sikalbėjimai ir nutarimai kas 
dėl šelpimo, pašalpos perveži
mo, informacijų.biurų steigi
mo ir tt. Čia Liet. Raud. 
Kryžiaus delegatas pažymi, 
kad Lietuva, kur vargas ne
mažesnis kaip kitur, truputį 
yra pamiršta, kad čia reikia 
steigti šelpimo centras netik 
Lietuvai, bet visai Pabaltijai.

3. 9 vai. vakare buvo užbai
gimo Kongreso posėdis Victo- 
ria Hali, kur buvo leista inei- 
ti publikai. Čia kalbėjo p! 
Ador, Mgr. Maglione, * Oksfor
do vyskupas ir kiti. Visi kal
bėtojai pažymėjo svarbą Kon
greso, linkėjo kloties darbe te.

Pastabos: I. Nežiūrint, kad 
neužtektinai statistikos turėta 
is tėvynės, Lietuvos klausimas 
pastatyta buvo gana gerai: nė 
viena tauta neturėjo raporto 
su žemlapiu (šis žemlapis nu
statyta komisijos iš Friburgo 
Lietuvių), nė viena tauta ne
turėjo tokio žemlapio kaip kad 
mūs,, išleistas Informacijos 
Biuro. Po komisijų susirinki
mo žemlapiai ir šeip literatūra 
buvo sunešta į bendrų susirin
kimų salę ir čionai sudėta žy
mioj vietoj, tarsi fiarodai. 
Kuomet Lietuva inponavo fsa- 
vo žemlapiais, kiti išstatė vien 
vaikų prieglaudų bei griuvėsių 
fotografijas.

H. Kaip jau matyti iš Ko
misijų pranešimo, Lietuva su 
savo vargais yra mažai žinoma 
ir mažai interesuoja kitus. 
Užtai ji turi ir mažai šelpėjų. 
Švedų, Šveicarų ir kitų labda
ringos įstaigos paprastai atsa
ko: mes pinigų pats neturim; 
juos gaunam nuo gyventojų, 
kurie duodami ir paskiria kain 
duoda; jie informuojąs i iš lai
kraščių, iš santikių su veikė
jais etc. Painformuokit vi
suomenę ir jūs, tai šelps..-. 
Lietuviai, mūsų nuomone, per- 
mažai atkreipia atidą į santi- 
kius su užsieniu,, gi pertai tu
ri vien nuostolius...

Pasekmės: L “LTJnioti in- 
ternationale de secours amt 
enfants” artimose dienose

Aušrelė naujpBios gadynės jau teka, 
Migla neteisybių jau slenka šalin. 
Kas saldžiai miegojo, pabudo ir šneka, 
Pakilęs, vien drebiai jau žengia pirmyn.
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Pabudo iš miego ir mūsų tėvynė, 
Trenk’pančius nuo rankų nuo kojų šalin!
Pradėjo alsuoti silpna jos krūtinė, 
Aušrelė gyvybės jau kįla augštyn.

Pažvelgę į kapą prabočių narsiųjų, 
Sustiprinkiin sielą galybe mes jų 
Ir ieškokim drąsiai tiesų mes savųjų, 
Parodykim priešam, kas mūsų—kas jų!

z •

Jie draudė mums spaudą bei kalbą užgynė, 
Jie troško išplėšti tautystės jausmus!
Viską, kas mums1 brangu, po kojų jie mynė 
Ir nekreipė domos į mūsų šauksmus. >
Kaip daug tėvynainių supūdė šiauriuose! 
Siberija buvo tai vieta dėl jų.
Delko ? • O-gi dėlto, kad kibirkštėlę liuosą 
Ir meilę tėvyiiės pamatė tarp jų!..
Daug metų kankino mus priešai besočiai, 
Mūs žemę aptaškė nesykį kraujais! 
Dabar-gi ir vėl jie kaip kokie’ bepročiai, 
Vėl spaudžia mums širdį savaisiais nagais!
O Dieve augščiausis! Kolai mes dejuosimi 
Ar tam mes sutverti kad priešąm tarnaut?.. 
Nejaugi per amžius taip kęsim, vaitosim, , 
Ar da gi nelaikąs dejavimus paliauti!..

A. J. Žvirblis.
St. Bonaventūre, 1-1-1920.
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Skubėk prie Maldos
.(Skiriu vienam iš draugų) 

Kuomet jau draugai apleisti pradės, 
O pikti liežuviai tave apkalbės 
Ir širdis skausmuose vaitos, 
O skaisčiosios akys ašaros,

Skubėk greitai prie maldos: ' 
Ji tau pagalbos ranką paduos.

Ir kai gyvenimas aptemti pradės 
Ir vilties žvaigždutė jau nežibės, 
O tu dar trokšti gyventi,
Nes jaunas esi, dar nenori mirti, 

Palenki galvą ant maldos, 
O ji tau vilties priduos.

Ir kai prie tikslo žengt norėsi 
Bet prie jo prieiti kliūčių turėsi, 
Ar gal kas kelią tau pastos
Ir prie jo prieiti liuosai neduos, 

Pakeiki širdį prie maldos, 
O ji išgelbės ir išvaduos.

Kai jau darbuose pailsti pradėsi, 
O vargij naštos pakelt negalėsi 
Ir jauna krūtinė faitos, 
Nes skausmai ramybės neduos,

Palenkie kelia prie, maldos, 
O ji iš vargų išvaduos.

Kiekvienam nuotikyj ir valandoj 
Skubėkie rast ramybę maldoj, 
Ji tave palinksmins, paguos 
Ir saldžią rąmvbę suteiks paduos.

Tad skubėki greitai prie maldos,
Ji iš skausmų ir vargų išliuosuos.

Vargo Margelė.

tino jokiu būdu neužmiršti 
Lietuvą.

H. Norvegų Raud. Kryžius 
siunčia sanitarę Misiją į Pa- 
baltiją su 250.000 norv. kronų. 
Kaipo veikimo bazę žadėjo pa
imti Kauną.

Beto įduota raštai ir rapor
tai įvairių šalių atstovams, ku
rie išstudijavę mūsų klausimą, 
padarys tam tikrus žygius ir 
kas dėl mūsų krašto vargų 
prašalinimo. Holandai duokim 
sau sako: “Mes siunčiam į 
Austriją pašalpą, tai delko ne
galėtume pasiųsti Lietu
von?..”

Jeigu Liet R. Kryžiaus įga
liotiniui (Steponaičiui) pasi
sektų, Velykom nuvažiuoti į 
Londoną ir grįžtant užsukti į 
Holandiją, tai " v

PRAKALBOS
Rengia Šv. Jurgio Draugyste

Bus Balandžio-April 18 d., 1920 m
Lietuviu Didelėj Salėj

Brighton, Mass.

Kalbėtojai: KUN. PETRAITIS, KUN. MIRONAS 
ir K. ČESNULIS./

Tai-gi broliai ir sesutės perskaitę šitą pagarsinimą - 
neužmirškite atsilankyt, nes kaip viršuje minėta, yra už
kviesti garsūs kalbėtojai kurie daug ką naujo mums pa
pasakos. Taip-pat užkviestas benas ir mažos mergaitės 
deklamuos. Tą dieną įstojimas bus sumažintas per pusę.

PRANEŠIMAS.
Užkviečiame Draugystės narius ateiti ant šv. Mišių 

kurios bus 18 Balandžio-April L. R. K. Cambridge bažny
čioj. Visi turit pribūt 8 vai. ryte Bažnytinėn salėn.

Už nejjribuvimą būsit nubausti.
KOMITETAS.

A. Muraška,
Sekretorius.

Friburgas, S
14 kovo 1920 m.

JAU IŠĖJO NAUJO LALK-
. l

turėtų turėti kiekvienas, 
dūme kiekvienam DYKAI,

$1.00
1.50/ 

*10c.

NAUJAUSIOS LAIDOS KNYGA.
Galima gauti

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

BASČIO

“MEILĖS”
3-čIAS NUMERIS.

Kas trokšta meilės, lai užsisa
ko ir skaito “Meilę”.“ 

“Meilė” yra meiliausias ir į- 
vairiausias 32 puslapių lietu
vių visuomenės mėnesinis lai
kraštis.

ta metams 
ie metama 

Pavieniai numeriai tik 
“Meilė” meiliai žiūri į vi

sus.
. “Meilė” uždega meilę visų 

širdyse.
Pasiskubinkite užsisakyti 

“MEILĖ”,
3C1 Stata St.. Du Bota. Pa.

Dykai Rašomoji Mašinuke
Kam turi rašyti su plunksna, kadangi DY

KAI gali turėti gėrį drukuojamą mašinėlę 
(Typpewriter). kuri parašo gražiai ir aiš
kiau negu su plunksna. Ant tos mašinėles 
galt kiekvienas teisingai ir greitai rašyti 
laiškus ir dokumentus. * Labai paranki tiems, 
kurie negali gerai rašyti su plunksna. Pa
daryta gražiai, tvirtai ir niekados neužsi
kerta; rašo aiškiai, turi visas literas, nu
merius ir raštiškus ženklus. Tą mašinukę 

Ji parsiduoda po $4.00 ir brangiau, męs jį duos__ 
kas pirks musų laikrodėlį.

TAS GRAŽUS LAIKRODfiLIS TIK $6.25.
Jeigu norite turėti gražų tr tvirtų Laikrodėlį, prie 

darbo arba šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
tuojaus j|. Tas laikrodėlis yra taip vadinamas seno
sios šalies systemos “Roskopo Patentas,” kuris yra 
žinomas geriausia iš visų. Laikrodėlis yra vidutinio 
diduma, labai tvirto mechanizmo ir laikų laiko iki 
minutes, turi gražius tvirtus viršus, su gražiu cifer
blatu Ir gali laikyti daug metų. Niekur negausi t ge
resnio laikrodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra ver
tas $9.00, mes Uk per trumpų laikų' dėl supažindini
mo publikos parduodame po $6.25, ir priedų kiekvie
nam duosime DYKAI rašomų mašinėle. Jeigu no
rite teršti tų vertingų laikrodį ir mašinėlė, tai il
gai nelauk, tik prislųsk 25a sidabrinį arta stampo- 
mls rankpinigių, o llkuslns $6.25 užaJokWt paimdami laikrodėlį ir 
Rašykit tuojaus ir adrėauokit:

PRACTICAL SALES COMPANY
< *4 CHICAC

I
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Kas ir kaip saukiamas armijon.

Politinė Lietuvos Neprigul- 
mybė išvadavo mumis iš vo
kiečių, rusų ir lenkų baudžia
vos bei išnaudojimo. Ačiū ne- 
prigulmybei turime pilną gali
mybę patarnauti savam, gim
tajam kraštui, o per tai ir pa/ 
tįs sau. Kiekvienas mūsų pra
kaito lašas, kiekvienas skati
kas plauks tik Lietuvos upe
liu, kuris suks šio krašto kul
tūros ratą. Tūlas Molio Mo
tiejus įsivaizdina sau, kad Ne
priklausomoj Lietuvos Res
publikoj bus vien duodama ir 
nieko nereikalaujama: žemės 
— dykai; miško — dykai; 
važiuot gelžkeliais dykai; mo
kėti mokesniu nereikės, ke
lių taisyti’ nereikės; kariuo
menėj tarnauti nereikės. Ta
rytum Lietuvos Respublika 
vien dangiška manna ir dan
giška rasa gyvuoja. Lietuvos 
Valstybė teikia visiems ly
gias teises, bet uždeda ir ly
gias pareigas. Lietuvos Ne- 
prigulmybė, paliuosuodama 
mus iš svetimųjų vergijos, už
dėjo didžiai atsakomingas ir 
garbingas Lietuvos piliečio 
pareigas. Todėl kiekvienas pi
lietis privalo savo teisę pažin
ti, privalo savo pareigas ži
noti ir pildyti ir nedera išsi
kalbinėti įstatymų bei pareigų 
nežinojimu, nes tuomi nuo at
sakomybės neišsivaduosi. Pir
moji kiekvieno doro piliečio 
pareiga yra krašto apsauga: 
Gynimas Neprigulmybės ir 
Valstybės rųbežių čielybės. 
Kiekvieno’ piliečio ir pilietės, 
be išėmimų, yra šventa mora
lė pareiga ypač pavojui grę- 
siant, į krašto apsaugos dar
bą aktyviai dėtis arba visomis 
pastangomis jį remti. Kiekvie
na Valstija, taigi ir Lietuvos 
Respublika, šią pilietinę ka
reivystės pareigą krašto įsta
tymuose pažymi. Paprastai 
moterįs nuo Mos sunkios parei
gos ėjimo paliuosuojamos. Že
mi aus seka Lietuvoje veikian
tis “Laikinieji Naujokų šauki
mo stata i”.

sidaro iš šių asmenų: Mobi
lizacijos dalies atstovo, trijų 
gydytojų, Sanitarijos Dalies 
paskirtų ir Rikiuotės Skyriaus 
atstovo.

8. Priėmimo Komisija atlie
ka visų šaukimo darbų vietoje, 
kaip antai: dalina apskritį į 
šaukimo nuovadas, prižiūri 
miestų ir valsčių savivaldybių 
veikimų mobilizacijos srityje, 
tikrina sveikatų, priima bei 
liuosuojfi naujokus ir tt

9. Priėmimo komisijų suda
ro Apskrities Viršininkas, jam 
pirmininkaujant, vienas Kraš
to Apsaugos Ministerijos ats
tovas, vienas gydytojas, Ap
saugos Ministerijos paskirtas, 
vienas apskrities gydytojas ir 
vienas narys nuo šaukiamojo 
valsčiaus arba miesto savival-* - \ 
dybos.

Priėmimo Komisija vado
vaujasi bendrais įstatais ir 
Krašto Apsaugos Ministerijos 
privalomais nurodymais ir in
strukcijomis.

11. Vietos savivaldybos, bū
tent valsčių, miestų jr mieste
lių Valdybos ruošia šaukimo 
sąrašus sulig įstatų ir priėmi
mo Komisijos nurodymų.

12. Milicija pildo priėmimo 
komisijos reikalavimus.

I. Bendrieji Dėsniai.
Tėvynės gynimas yra 

kiekvieno Lietuvos piliečio 
šventa pareiga. Visi vyrai, 
Valdžiai pašaukus, privalo at
likti kareivystės priedermę. 
Šiuo atveju jie visi yra lygūs 
prieš įstatymų be' skirtumo 
tautos ir tikybos.

2. Naujokų šaukimas kariuo1- 
menėn atliekamas vadovaujan
tis rusų Įstatais apie kąrei- 
vystės priedermę, laidos 1912 
m. (Ust. o voinskoj povinosti 
isd. 1912 g.) kiek jie nesiprie
šina šiems ir kitiems Lietuvos 
Valdžios išleistiems įstaty
mams, Lietuvos Konstitucijai 
ir Lietuvos Kariuomenės orga
nizacijai.

3. Ministerių Kabineto pri
imtos 1919 m. vasario m. 10 
d. “kariuomenės šaukiamosios 
instrukcijos” šiems įstatams 
išėjus, nustoja veikusios.

DARBININKAS
V. Skundos.

17. Dėl naujokų neteisėto 
paėmimo kariuomenėn gali bū
ti skundai Krašto Apsaugos 
Ministerijos Mobilizacijos Da
liai nevėliau keturių savaičių 
nuo priėmimo dienos; pavė
linti skundai priimami tik pa
matuoti svarbiomis pavėlini- 
mo priežastimis. Neišrištieji 
žemesnėse instancijose klausi
mai galutinai rišami Krašto 
Apsaugos Ministerio.

X

A Smetona,
Valstybės Prezidentas.

M. Sleževičius, 
Ministeris Pirmininkas.

Kaunas,
Rugsėjo mėn. 27 d. 1919 m.

L. e. p. Krašto Apsaugos Mi
nisterio pasirašė

Karininkas Žadeikis.
Mobilizacijos Dalies Virši

ninkas
Karininkas Gedra-vičius.

brolis ne

tinkamas

U. Naujokų šaukimui 
įstaigos.

4. Naujokų šaukimą atlieka 
šios įstaigos: Krašto Apsau
gos Ministerijas Mobilizacijos 
Dalis, Vyriausioji Patikrini
mo Komisija, Apskričių pri
ėmimo komisijos ir vietos sa
vivaldybos.

5. Krašto Apsaugos Ministe
rijos Mobilizacijos daliai pri
klauso bendra priežiūra ir 
kontrolė visame šaukimo įstai
gų darbe.

6. Vyriausioji Patikrinimo 
Komisija veikia prie Mobiliza
cijos Dalies. Jos kompetenci
ja — patikrinti šaukiamųjų 
sveikatą, kilus abejonei, pri
ėmimo Komisijoje.

7. Vyriausioji Komisija su-

III. Išlaidos.
13. Priėmimo komisijų užlai

kymui visas išlaidas padengia 
apskričių valdybos. -

14. Algas ir dienpinigius 
naujokų priėmimo komisijų 
nariai gauna iš tij įstaigų, ku
riose nuolat tarnauja.
IV. Paliuosavimo pagrindis.

15. Paliuosuojami nuo karei
viavimo šie:

(a) vienturčiai, tinkami dar
bui sūnūs, kurių tėvai turi 
virš 55 metų amžiaus, arba dėl 
silpnos sveikatos netinka dar
bui, arba esant motinai naš
lei, jei jaunesnysis 
turi 17 metų.

(b) vyriausiasis,
darbui brolis, prie brolių ir 
seserų našlaičių, jei—jaunes
nysis brolis neturi 17 metų.

(c) vienintelis tinkamas 
darbui anūkas, prie senelių 
neturinčių tinkamų darbui sū
nų ar anūkų, kuriems būtų su
ėję 17 metų.

(d) jeigu šeimyna susideda 
iš netinkamų darbui asmenų 
ir dviejų šaukiamų brolių pa- 
liuosuojama jaunesnysis.

(e) vidurinių mokykli/ mo
ksleiviai, kurie yra mokyklo
je, paliuosuojami ligi 24 me
tams sueinant.

(f) mokytojų ir dvasiškų se
minarijų mokiniai taip pat 
faktinai esantieji aukštosiose 
mokyklose studentai paliuo
suojami ligi 28 metams suei
nant.

(g) liaudies ir vidurinių mo
kyklų mokytojai,_kurie moky
tojavo nemažiau 6-ių mėnesių.

(i) vienas iš brolių dvynių. 
Pastaba:

a) Posūniai laikomi tikrais 
sūnumis.

b) Magometo tikybos šeimy
nose visi vieno tėvo vaikai lai
komi tikrais sūnumis.

c) Nevedusių motinų sūnūs 
turi lygias teises su kitais.

d) Įsūnyti per atsakančias
valdiškas įstaigas, 3 metams 
praėjus iki dienos šaukimo 
kariuomenėn, laikomi tikrais 
sūnumis. .

16. Tinkamais darbą dirbti 
laikomi šeimynose tik vyrai 
nuo 17' ligi 55 metų, išski
riant:

(a) visiškai netinkamus dar
bui dėl sužeidimo, ligos arba 
kitokių priežasčių.

(b) nežinomai atsiskyrusius 
nuo šeimynos seniau 5 metų.

(c) tarnaujančius kariuo
menėje,

(d) atskirai gyvenančius 
nuo tėvų ir turinčius ne ma
žiau dviejų vaikų savo šeimy
nos.

Sulig šio įstatymo kiekvie-' 
nas Lietuvos pilietis kame jis 
nebūtų: ar pačioje Lietuvoje, 
ar svetimame krašte privalo 
pasirūpint šių svarbią pareigą 
priderančiai atlikti.

Kas tos priedermės nejaučia, 
arba ir jausdamas nepildo ir 
laužo piliečio prievolę, tai 
prieš tokius valstybė vartoja 
prievartos priemones ir skau
džiai baudžia. Sulig Lietuvos 
Resp. Karo Baudžiamojo ko
dekso str. 30; 131 ir 140, — pa
šauktieji kariuomenėn ir neat- 
vykusieji paskirtam laikui tar
nybon, — baudžiami ligi 1 me
tų ir 4 mėneshj kalėjimo. O 
jeigu dar taip atsitiktų, ka<į 
Lietuvos pilietis, įstojęs prie
šininko kariuomenėn, nenorė
tų jos apleisti ir pasišalinti iš 
tarnybos, tai kaipo Tėvynės 
išdavikas, baudžiamas sulig 
K. B. kodekso 109 str. sunkiuo
ju darbu kalėjimu ligi gyvos 
galvos.

Lietuvos Armijoje tarnau
ja daug liuosnorių, bet didžiu
ma šiandien vienok susideda iš 
pašauktųjų karo tarnybon per 
mobilizaciją. Šaukimų karo 
tarnybon naujokų Lietuvoje 
buvo du.

Pirihasai šaukimas vyrų gi
musių 1897 ir 1998 metais, ku
riems 1 Sausio 1919 m. sukako 
20 ir 21 metai, buvo paskelb
tas Vasario 13 d. 1919 m. Ant
rasai šaukimas kareivių buvo 
paskelbtas 27 Rugsėjo 1919/ m. 
ir tas “įstatymas dėl mobiliza
cijos” skamba taip:

“Šiuomi skelbiama šauki
mas visų vyrų Lietuvos pilie
čių, gimusių 1896,1899 ir 1900 
metais. Krašto Apsaugos Mi
nisteris nustato laiką ir vyk
do šį įstatymą.

traukti teisman. Pasirašė: M. 
Sleževičius —-Ministeris Pir
mininkas; Kar. Velykis — 
— Krašto Aps. Ministeris”.

Susiorganizavus Liet, ka
riuomenei, bet jaučiant štokų 
karo specialistų bei profesio
nalų 26 dieną Gegužio 1919 m. 
Laikinosios Lietuvos Vyriau
sybės buvo išleistas naujas į- 
statymas sekančio turinio:

“Kariškių karo prirengį- 
mui, visi Lietuvos piliečiai išė
jusieji nemažiau kaip 4 klesų 
mokslų (gimnazijų, miesto ar 
kitų mokyklų), visi augštųjų 
mokyklų studentai — gimimo 
1894-1900 metų, šaukiami ir 
mobilizuojami”.

Akyvaizdoje čionai paminė
ti) Liet. Laikinosios Vyriausy
bės įstatymų, kiekvienas Lie
tuvos pilietis, kame jis tik ne
būtų, reikia gerai pasižiūrėti 
ir neatidėliojant pasirūpinti 
savo kareiviškos priedermės 
reikalus tinkamai sutvarkyti. 
Todėl tie Lietuvos piliečiai, 
kuriuos liečia kareivystės žvil
gsniu Liet. Respublikos įsta
tymai, svetimose šalyse gy
vendami ir negalėdami tiesio
giniai savo pilietinių pareigų 
atlikti,, privalo užsiregistruoti 
pas savo Valstybės Atstovą to
je šalyje, kurioje gyvena. 
Ypatingais atvejais dėl sunkių 
aplinkybių, kurios neleidžia 
grįžti Tėvynėn atlikti savo ka
reiviavimo, Lietuvos piliečiai 
gali kreiptis per Lietuvos At
stovus Užrubežiuoes į Lietu
vos Atstovus Užrubežiuose į. 
Lietuvos Apsaugos Valdžią ir 
prašyti paliuosuot.i juos laiki
nai bet visai nuo kareiviavi
mo.

Lietuvos jauni vyrai, sulau
kę 20 metų, nenorėdami Rusi
jos carui tarnauti, koliojami 
bei feldfebelio kumščių ragau
ti—sprukdavo Amerikon, ar 
šiaip kaip nofs slapstydavos. 
Lietuvos demokratingoj Res
publikoj to būti nebegali. Lie
tuvos Neprigulmybės gynimo 
pareiga stovi pirmoj vietoj. Ir 
jauni vyrai, kad ir svetur iš- 
keliąvę, sekdami pirmųjų Lie- 

1 tuvos liuosnorių pavyzdį, ne
laukdami šaukimo patįs turė- 

1 tų pasisiūlyti. Piliečiai—atli
kite savo pareigą!

VĖLIAUSIOS LAIDOS 
LAIŠKAMS POPIERŲ SU 

EILĖMIS EB KONVER
TŲ.

Eilės pritaikintos sulyg šių 
dienų. Tinka visiems: tė
vams, broliams, Seserims, gi
minėms ir pažįstamiems. 
Parduodame 1 tuzinų popie

rų ir 1 tuzinų konvertų 
už............. 30c.

100 popierų. ir'lOO konvertų 
už............$2.00 x

500 popierų ir 500 konvertų 
už    .......$8.75 * '

1000 popierų ir 1000 
konvertų 

už........ .  $15.00
Mažiaus 1 tuzino nepar- 

duosime. Pinigus siųskite 
“money orderiu”, regis
truotame laiške arba pašto 
ženklais šiou adresu:

“DARBININKAS 
242-244 W. Broadway,

So. Boston 27,

»>

Mass.

VĖLIAUSIA IŠLEISTOS 
KNYGOS. .

Eilės ir Dainos” Parašė J. 
Tamošauskaitė. Joje randasi 
puikiausių eilių ir dainų. Kai-

“Mūsų Tikėjimas”. Vertė 
Jonas M. Širvintas. Ši knyga 
yra viena iš naudingiausių re
ligiškų knygų. Kiekvienas lie- 
tuvys katalikas turėtų jų per
skaityti. Kaina 50c.

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

Visos trys už $1.00.
Siųsk dolerinę dabar ir gau

si knygas už 2 ar 3 dienų.
“DARBININKAS”,

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

P. žadeikis,
L. Kar. Mis. Pirm, ir Majoras.

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

TAUTOS FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

His Eminence
J ame s Cardinal Gibbons, ,

Honorary President. 
Baltimore, Md.

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

So. Boston, Mass.
B. Vaškevičiutė, Vice prez.,

71 Warwick St., 
Nevvark, N. J.

Kun. A. Petraitis, Viee-prez.,
105 Main St., 

Athol, Mass.
B. 'V. Vaišnoras, kasierius, 

1514 Carson St.
Pittsburgli, Pa.

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

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

Detroit, Mich.
J. Grajauskas, kasos globėjas, 

2016 Sarah St.,
Pittsburgh, Pa.

t

KNYGOS
mr j ' ’’

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.

I 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
gų kol sveikas, o nereikės lankytis pas daktarus, landyti po 
aptiekas ir gaišti darbo dienose, nes iš tos knygos išmoksi, 
kaip sveikatų užlaikyti. Kaina..................................   .$2.50

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

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

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

I

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. Paraše J. Gerutis. Gražiausia 
išdėtas Rymo Katalikų Bažnyčios mokslas. Pusi. 285. Kaina 
tik.........................   $1.00

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

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

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

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

Geras ir Blogas Auklėjimas pavyzdžiuose. Vaikelius au
ginti ir auklėti neužtenka juos kaip gyvuliukus ganyti ir val
gydinti. Juos reikia auklėti. Kad nebūtų tavo vaikeliai, kaip 
žvėriukai ingyk šią knygų 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............. r................................ 10c.
Ben Hur. Tai vienas svarbiausių veikalų žmonijos istori

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

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

Pažinkime Socijalizmą. Iš visokių atžvilgių išnagrnėtas 
socijalizmas. Kaina .......................................................... 10c4

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

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

*****^X^*^*'^*<^*'WiW******************************************************<
(pasirašė) A. Smetona 

Valstybės Prezidentas.
(pasirašė) M Sleževičius

Ministeris Pirmininkas”.
1919-IX-27 
Kaunas.

Tokiu būdu, Lietuvoje da
bar randasi karo tarnyboje vy
rai pradedant nuo 19 iki 23 
metų amžiaus imtiniai. Tode 
būtina priedermė yra šiandien 
visiems tariamojo amžiaus vy
rams, kame jie nebūtų, stoti į 
garbingas Lietuvos kovotojų 
eiles drauge su savo vienme
čiais ir tokiu būdu atlikti savo 
pilietinę pareigą link Tėvynės. „

Dar prieš tai, Lietuvos Lai- > i 
kinosios Vyriausybės įsakymu 
iš 15 d. Sausio 1919 metų tapo > 
mobilizuoti: “Visi tarnavu
sieji armijose — aficieriai (ka
rininkai), padprapotčikai( vir
žy los), unteroficieriai (puska- 
rininkai) ir karo valdininkai 
ligi 45 metų amžiaus visų rū
šių ginklo. Jie visi turi stoti 
karo žinybon ir atvykti Lietu
vos kariuomenėn lig Vasario

T

i

Juozas Zupkauskis

Šiuomi turiu už garbę kviesti savo draugus ir pa
žįstamus prie atidarymo pavasarinio išpardavimo naujų 
siutų ir viršutinių švarkų (Top Coats) dėl suaugusių ir 
jaunų vyrų. Jus sutaupinsit gryno pelno nuo $10.00 
iki $15.00 ant kiekvieno- siuto. Mes turim didelį pasi
rinkimą pavasarinių siutų Ant pardavimo dėl šio sezono. 
Viršaus 20 skirtingų madų, kokių kas reikalauja; iš- 
dirbystės ar spalvos. Aš didžiai busiu patenkintas atsi
šaukusiems pas mane. Aš esu tikras, kad aš galėsiu jus 
užganėdinti duodamas progą pirkti pas mane.

Kainos nuo $21.50, — $24.50, — $26.50, — $29.50, 
— $33.50, — $38.50, — $43:50, — $48.50.

JOSEPH ZUPKAUSKIS,
s su , A j'
662-672 Wulriagt<m St

f

242-244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

GYVASIS ROŽANČIUS”
Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
. • Atspausdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi
sos 15 paslapčių į vieną knygutę. Kaina 15 centų. 

Užsisakydami pažymėkite kokių norite. 
Pinigus siųskite su užsakymu.

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

“Ėmęs ir kalbėk
NAUJAS JUO KAUNAS 

D E KL K M ▲ T O R I U 8.
Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome.

Kaina vienos knygelės 90 centų.
Sykiu imant B knygeles tik $1.00.

’ A n B - N : N K A S/'
244 W Bmln? So B



DARBININKAS

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE
DETROIT, MICH.

Nemalonus apsireiškimas.

L. D. S. REIKALAI.

Darbininkas.

PROTOKOLAS.

ti
PHILADELPHIA, PA. v*

NEWARK, N. J.(Port Richmond)

K. V.

Kodėl Taip? • v

f

BRIDGEPORT, CONN.

MAHANOY CITY, PA.

Rašt. J. Svirskas.

/

KCI.1A

A

V. JL APS
KRIČIO PILNŲJŲ BLAI

VININKŲ KUOPOMS.

si ramiai užsilaikė.
L. D. S. 39 kp. balius bus 10 

d. balandžio subatoj 7:30. Į- 
žanga pigi.

❖
❖

, 16-tą balandžio nariai šv. 
Vincento dr-jos surengė pra- 
mogą-balią dėl naudos pavar
gėlių. Gi tą pramogą kiekvie
nas turėtų paremti, taip, kaip 
paremia korporacija Muzika- 
Iiškos Lietuviškos svetainės, 
duodama dykai svetainę tai 
pramogai.

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. bertainims susirin

kimas bus balandžio 12 d., 7:30 
vai. vakare Karalienės Aniolų pa
rapijos salėje. Malonėkite nariai 
visi ateiti ant susirinkimo, nes tu
rime daug svarbių reikalų gvil
denti paliečiančių darbininkus.

Ateidami nepamirškite atsives- 
ir naujų narių.

Kviečia Valdyba.

“KARIŠKIŲ ŽODIS”

2-ras N. A A P. Blaivinin
kų suvažiavimas atsibus 9 ge
gužio Lawrence, Mass., 1-mą 
v. po pietų pobažnytinėj salėj. 
Visos kuopos malonėkit pri
siusi delegatui ir formalių įne
šimų. Dabartinis suvažiavi
mas bus svarbiausias, nes bus 
kalbama plačiai kaslink orga
no “T. R.” ir nustatyta mo
kestis į apskritį. Bus pabaigta 
reikalas su auksu, kuris palik
tas sekančiam susivažiavimui.

Apskričio Pirmininkas
J. Svirskas.

egu1 darni naudojasi dirbančiųjų
■ i . ir

duon
i dirba ir perdaug 

a ir savo darbo vaisiais 
turi teisės tinkamai nau-

Šiais metais L. D. S. 39 kp. 
pradėjo smarkiai augti kaip 
narių skaitlium, taip ir veiki
mu. Matyt, kad darbšti val
dyba, dirba su atsidavimu, 
kad kuopa gerai gyvuotų. Ko
vo mėn. buvusiam susirinkime 
nutarė surengti balių, vėliaus 
prakalbas su pamarginimais o 
ant pusmetinio susirinkimo pa
didinti valdybą.

Kovo 28 d. buvo prakalbos. 
Kalbėjo kun. J. Jakaitis. Ma
lonu buvo klausytis jo Kalbos. 
Publikos buvo pilna salė ir vi-

KOMISIJA SIBERUON.
Washington, kovo 19. — 

Herbert Quick, pirmiau buvęs 
narys Ūkių Paskolos Komisi
jos (Farm Loan Board) tapo 
išrinktas pirmininku komisijos 
prie Amerikos Raud. Kry
žiaus, kuri prižiūrės baigimą 
Raud. Kryžiaus darbo Siberi- 
joje. p. Quick, kuris dabar 
Washingtone, neužilgo keliaus 
į Vladivostok’ą.

Kiti nariai Komisijos yra 
Dr. Rudolph B. Teusler, pirmi
ninkas Siberijos Komisijos, 
George R. Barge, Amerikos 
Raud. Kryžiaus majoras Pran
cūzijoje, kuris tokį pat dar
bą vedė Francijoj ir W. Cooke 
Levis Amerikos Raud. Kry
žiaus užžiūrėtojas, kuris jau iš
važiavęs į Vladivostok’ą.

a+a ^6*.
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iDRAUGIJŲ GYVENIMAS.

Radviliškis. Vasario 29 d. į- 
vyko Kat Moterų dr-jos sus
inąs. Nutarta įsteigti ligos ka
sa ir savo valščluje prižiūrėti 
Steigiamojo Seimo rinkikų są
rašus. šiam tikslui išrinkta 3 

(narių komisija.
Radviliškio moterys rodo

“KARIŠKIŲ ŽODIS” aprafto visu? Lietuvos kariuomenės 
žygius, kovas, smarkius muštus, kad brangiai Tėvynei laisvę 
Iškovoti, kad apginti musų brolių turtą, gyvybę nuo lenkų plė
šikų piktųjų, nuo vokiečių ir rusų grobonių plėšriųjų.

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

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

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

“KARIŠKIŲ ŽODĮ“
“KARIŠKIŲ ŽODIS" eina vieną kartą | aąvaitę. Kaina 

metams 2 doleriu, kurtuos galite pasiųsti registruotame laiške.

' A d re s a st

“KARIŠKIŲ ŽODŽIO
KAUNAS./L

DARBININKAS” 
(The Wobkeb) 

The Lithuanlan tri-weekly paper. 
Publisbed every Tuesday, Thursday, 

•nd Satnrday by St. Joteph’s Lithvan- 
R.-C. Association oi Labor.

SUBSCRTPTION KATES: 
lejiriy.................................... ,..........$4.00
Boston aud suburbs........................ $5.00
Pereiga countries yearly...............$5.00

“Bntered as second-dass mater Sept 
22, 1915 at the post offlce at Boston, 
Mastu, under the Act of March 3,1879.**

“Acceptance for mallling at special ra
te of postage provided for in Section 
1103, Act of Oct. 8, 1917, authorized 
•n July 12, 1918.”

DU SVARBIU KLAU
SIMU.

r Artinantis Lietuvos Stei
giamajam Seimui pradėta 
svarstyti tuos klausimus, 
kuriuos tasai Seimas turės 
išrišti. Svarstoma tas Lie
tuvoje, svarsto ir Amerikos 
lietuviai. Lietuvoje nėra į- 
sigalėjusiu turtininkų, kapi
talistų, buržuazijos, o dva
rininkai sulenkėję ir Lietu
vos liaudis griežčiausia 
prieš juos nusistačius. To
dėl luominė bei klesinė kova 
Lietuvoje menką rolę teloš. 
Svarbiausius skirtumus,tur
būt, Lietuvoje sudarys reli
gija. Lietuvių laisvamaniai 
yra kariaujantys. Tas ver
čia katalikus kariaujančiais 
virsti. Lietuvių liberalai, 
soeijalistai politikon eina su 
prieštikybiniu obalsiu. Ka
talikai priversti gintis. Vi
sokio plauko liberalai ir vi
sokio raudonumo raudonieji 
stoja už Bažnyčios atskyri
mą nuo valstybės, už mokyk
los atskyrimą nuo valstybės. 
Dar kiti vardan teisių lygy
bės visų piliečių stoja už tai, 
kad kunigai neužimtų jokios 
valdiškos vietos.

Dėl šitų klausimi} turbūt 
bus didesni ginčai Steigia
majame Seime ir šalę Sei
mo, negu dėl kitų klausimų.

Kas rūpi liberalams ir 
raudoniesiems aišku — su
varžyti Bažnyčią, dvasiški- 
ją, kad lengviau būt galima 
traukti žmones nuo tikėji
mo.

Jei srovės ir partijos va- 
duotūsi tautos ir valstvbės oi 

gerove, tai Bažnyčios nuo 
valstybės skyrimas būtų 
kuolengviausias. Abi įstai
gos turi skirtingą vėikimo 
sritį — Bažnyčia rūpinasi 
dvasiškais žmonių reikalais, 
gi svietiškoji vyriausybė rū
pinasi medžiaginiais. Abi 
vyriausybės viena antrą da- 
pildo, bet abi privalo ben
dradarbiauti ir viena antrai 
talkininkauti Kas užgin
čys nepaprastą Bažnyčios 
pasidarbavimą Suv. Valst. 
per karą. Kas nežino, kaip 
Bažnyčia talkininkavo svie
tiška j ai vyriausybei kovoti 
prieš influenzą. Suv. Vals
tijose Bažnyčia turi liuosasj 
rankas veikti savo srityje. 
Jokio trynimosi tarp tų 
dviejų vyriausybių čia nėra. 
Kadangi lietuvių liberalams 
ir raudoniesiems rūpės su
varžyti Bažnyčią ir dvasiš
ki ją, tai Steigiamajam Sei
mui bus sunku nustatyti tin
kamus abiejų vyriausybių 
tantikius.

Laisvamaniai, reikalauda- 
i mokyklos atidalinimo 
io Bažnyčios, ir-gi nori 

atsiekti savotiško tikslo. Jei 
remtis tikros laisvės pama
tais, tai turėtų būti leista pi- 

ims turėti tokias mo-

1 betikybimų mokyklų, tegu 
jiems bus leista jas steigti. 
Tie, kurie nori katalikiškų 
mokyklų, tegu tokių steigia
si, protestonai tegu steigia
si sau, žydai sau. Laisvama
niai nori, kad mokyklas 
valstybe steigtų ir jose ne
leistų tikybos išguldymą. 
Tikintieji būtų verčiami pa
laikyti tokias įstaigas, ku
rioms nepritaria ir šalę jų 
steigti tokių kokių nori. 
Amerike katalikai šalę svie
tiškųjų mokyklų steigia kal- 
talikiškas savo lėšomis. Čia 
jau matosi skriauda katali
kams, nes nuo jų renkama 
mokesčiai palaikymui tokių 
mokyklų, kurioms neprita
ria.

Lietuvos vyriausybė netu
ri lėšų steigti mokykloms. 
Todėl būtų, rodos, geras išė
jimas leisti piliečiams steig
tis mokyklų kokių kas nori 
— katalikams katalikiškų, 
protestonams protestonų, 
laisvamaniams laisvamaniš
kų, žydams žydiškų ir tt.

Išanksto galima numany
ti, jog visokio plauko libe
ralai tam priešinsis. Jie tu
ri gerą pamatą priešintis. 
Jie gerai žino, kad neturės 
lėšų savotiškoms mokyk
loms steigti, neturės moki
nių savo mokykloms. Kata
likai nesigaili aukų bažny
čioms ir mokykloms ir joms 
mokinių nepristigs.

Be plačios, augštos ir 
stiprios dorybės visuomenė
je nei viena valdžios forma, 
t. y. nei konstitucija, nei mo
narchija, nei respublika ne
išgelbės šalies iš nelaimių.

(“Draugas”)

Varguoli darbininke.
Tu dirbi prakaituoji. Sa

vo surambėjusiais pečiais, 
j savo, pūslėtomis rankomis, 
i savo stipriais raumenimis 
gamini kasdieną tiek ir tiek 

į gėrybių, tiek ir tiek visoke- 
• riopos rūšies turtų... Tu 
j pagamini viską, be tavo 
darbo niekas nepasidaro 

j kas tik yra daroma rodosi 
kad tavo gyvenime turėtų 
būt visoko perteklius, viso- 
ko su kaupu, su perviršiu- 
mi...

O tu diena iš dienos visą 
savo amželį skursti, susti, 
kenti alkį, šaltį, karštį, ba
dą dideliausius vargus ir ne- 
dateklius tarytumei ant ta
vo galvos visos devynios ne
laimės savo lizdus susivijo, 
savo gūštas susikrovė.

Kasdien tavo gerbūviui 
reiktų eiti didyn o dabar 
kaip tik priešingai tavo 
skurdo ir nelaimių našta 
taip auga kaip ant mielių o 
tavo vargeliai taip dygsta 
kaip vasaros metu po šilto 
lietaus grybai. •

Čia jau nereikia nei pas 
burtininkę, nei pas čigonę, 
nei pas kortų mėtytoją eiti 
klaustis, jau čia net ir el
geta su kumpos lazdos kriu
kiu užčiuops kad kame nors 
yra nelaimių šuva pakastas, 
ir kad kas'nors tam visam 

. vargui yra šaltiniu arba 
i versme. Kad suradus tą 
Į versmę reikia tiktai gerai a- 
pie savę apsidairyti, viskam 
prisistebėti su atida, ir pra- 

I dėti galvoti, galvoti savo 
sveiku darbininkišku protu. 

Pradėjus galvoti ir pro- 
į tauti greitai ir lengvai pa
matysi kad pasaulyje žmo
nija yra persiskyrusi į dvi 
dali, vieni darbininkai o ki
ti dvkaduoniai, veltėdžiai.

V 
________ . įrtįH 

vklas kokias jie nori. Tie, įneti______  ______  __
i mokyklų su tiky-l dotis.k O kiti nieko nedirb
to išgrūdyipu, tegu’ 
-L 7-'. k iric nor^

dirbančiųjų gėrybes darbi
ninkų varžo teises, varžo 
laisvę, juos skriaudžia ir iš
naudoja visokeriopais ir į- 
vairių įvairiausiais būdais 
ir priemonėmis

Tą supratus jau lengviau 
yra eiti ir prie tolimesnių 
išvadų.

Jeigu vieni nedirbdami 
naudojasi darbo' vaisiais o 
kiti dirbdami negali naudo
tis savo darbo pagaminto- 
tomis gerybėmis, tai čia yra 
kas nors kaltas, o kaltas yra 
tas, kurs nedirbdamas o pa
siglemžia dirbančių darbo 
vaisius. Reiškia, kaltas yra 
taip vadinamas kapitalistas. 
Bet aš sakysiu, kad ne jo 
vieno čia yra kaltė.

Čia ne mažiaus kaltas yra 
ir skriaudžiamasai darbi
ninkas.

Ar darbininkas nėra toks 
pat žmogus kaip ir kapita
listas? Ar darbininkas ne
turi smegenų? Ar darbinin
kas neturi raumenų ? ar ne-' 
turi širdies.

Tas kaltas, kurs palenkia 
savo sprandą, kad išnaudo
tojas lengviaus ant jo užsi- 
žergtų ir jodamas jam šonus 
tvatytų.

Tas kaltas, kurs nesigina 
visais galimais būdais nuo 
savo išnaudotojo.

Tas kaltas kurs klauso ne 
savo prietelių, bet savo ne
prietelių patarimų.

Tas kaltas kurs nesisten
gia pažinti savo klesos rei
kalų, kurs už tuos reikalus 
nekovoja ir nesistengia pa
žinti savo klesos reikalų, 
kurs už tuos reikalus neko
voja ir nesistengia jų page
rinti.

Tas kaltas kurs nepriside
da prie LDS. arba Lietuvo
je prie Krikščionių Dar
bo Federacijos, dėlto kad 
tos organizacijos geriausia 
rūpinasi lietuvių darbinin
kų reikalų pagerinimu.

Vienybėje galybė, vieny
bėje pajėga yra tokia, prieš 
kurią niekas neatsilaikys.

Visokie bedievukai vieni
jasi žmonių išnaudojimui ir 
mulkinimui. Apsimeta tyčio
mis darbininkų geradariais 
net savę draugais ir darbi
ninkais vadina. O ištiesi} 
visas jų darbininkiškumas 
yra tame, kad darbininkus 
ištvirkyti, subedievinti, tarp 
savęs suerzinti, sukiršinti iy 
sau iš to pasipelnyti. Jie 
žmones kursto prieš valdžią 
o bežiūrint tik šmurkšt ir iš
lys kaip yla iš maišo, žinia 
kad jis pats yra ant keno 
nors algos kurią gauna už 
šnipinėjimą, kurs ne vieną 
karštesnio kraujo darbinin
kėlį savo agitacijomis su
kurstė ir į šaltąją įkišo.

Broliai nebūkime kvaili 
kaip tos Lietuvos kurapkos 
ką vanagą pamačiusios gal
vutes į sniegą sukiša ir lau
kia kurią iš jų vanagas sau 
pusryčiams pasirinkęs nusi
gabens.

Veikime visuomet atsar
giai, rimtai, gudriai, pro1 
tingai ir teisingai.

Su teisybe nors ne taip 
trukšmingai, bet pasekmin- 
giau ir tikriau atsieksime 
tą, prie ko mus mūsų prie
dermės šaukia ir verčia, tai 
yra darbininkų būvio page
rinimą ir skriaudas su- iš
naudojimo iš pasaulio pra- 
šalinimą.

Ne trukšmais, ne provo
kacijomis, ne bedievybėmis, 
ne diktatūromis tas yra at
siekiama, bet nuolatiniu į- 
temptu darbu, darbininkų 
pasišventimu savo klesos 
reikalams. *

Nuolatos turime lavinties, 
šviesties, mokinties, organi- 
zuoties, veikt, kovot, bet, 
kovot rimtai, nuosekliai, ne- 
atlaįdžiai, taktiškai. O svar
bių. svarbiausia, tai laikytis 
to principo kad “vienas už 
visus, visi už vieną”; už tei-

gystę nei supuvusio dvyle
kio, tuomet tiktai pamatysi
me, kad mes savo darbuose 
progresuojame, kad einame 
pirmyn prie pažangos, \prie 
gerbūvio,..--.

Dėlto ir dabar matydami 
kaip pavasaryje šviesiai 
saulutei šilčiau šildant gam
ta atbunda, žolelė dygsta, 
žiedeliai skleidžias, lapeliai I 
sprogsta, atbuskime ir mes 
darbininkai iš savo apsilei-! 
dimo, iš savo snūdo, iš tošį 
amžinos susnos, iš to ištiži-1 
mo, iš liurbystės. Griebki- 
mės darbo: organizuokimės, 
kurie dar nesame prisirašę, 
tuojaus prisirašykime prie 
krikščioniškų darbininkiškų 
organizacijų ir būkime veik
liais tų organizacijų nariais. 
Garbūvis yra atsiekiamas 
tik ilgu darbu. Skruzdės 
tokios mažos, o kokius di
džius skruzdynus suneša, o 
gi mūsų darbininkų yra pa
saulyje milijonai, mes gali
me padaryt viską, tik reikia 
norėt.

Mes ir norime, ir dirba
me, bet daug mūsų brolių ne 
tais keliais eina kuriais ga
lima prieiti prie pageidau
jamų tikslų. Jie nuklydo 
bedievybės šuntakiais ir už
miršo kad viso gero, visos 
teisybės ir tobulybės šalti
nis, pradžia ir pabaiga yra 
Tas, Kurs pats apie savę 
pasakė: “Aš esu kelias tei
sybės ir gyvenimo”.

Su Dievo pagalba viską 
atsieksime, be Dievo, nieko, 
vien tik skurdą.

Jau ir Leninas pripažino, 
kad utėlės socijalizmą suės, 
jeigu socijalizmas nuo jų ne
apsigins... Kad Rusijos 
miestuose daug esą “bra- 
do”, taip rašo socijalistų 
bedievių laikraštis “Naujie
nos”.

Tas “bradas”, tai yra iš
tvirkimas, yra tiesioginis 
bedievybės vaisius, tas skur- 
das, tos “utėlės”, tai taip 
gi bedievybės vaisius.

Ieškojo Leninas bolševiz
me Rusijai išvadavimo ir 
gerbūvio, rado “utėles”, 
skurdą, “bradą”, tai yra 
ištvirkimą, nuo kurio jau 
jam pačiam darosi baisu ir 
šaukia kovot.

Ar tai ne desperatiškas 
išsireiškimas: “Jeigu soci
jalizmas neįveiks utėlių, tai 
utėlės suės socijalizmą”. 
Vyrai, čia ne juokai. Leni
nas nėra bile koks kvailas 
cicilistėlis, jisai yra veiklus, 
darbštus ir gudrus; yra tai 
žmogus geležinės valios ir a- 
pie dalykus rimtai protau
jąs, bet ar jis pamatys tik
rąją priežastį tų utėlių už- 
viešpatavimo bolševikiškoje 
Rusijoje, tai dar yra dide
lis klausimas. Rodos kad 
jis perdaug buvo subedievė- 
jęs, perdaug bedieviškų pa
žiūrų žmogus. Bet kaip te
nai buvę nebuvę, vis-gi nors 
pasekmes bedievybės arba 
vaisius jau jisai pastebėjo ir 
šaukia į kovą, jei ne prieš 
priežastį, tai bent prieš pa
sekmes ir tas gerai, tegul 
kovoja, tegul daro ką mato 

’gero, o mes iš svetimų klai
dų mokykimės išminties ir 
eikime mūsų šv. tikėjimo 
nurodomais teisybės keliais, 
o laimę atsieksime rimtomis 
if teisingomis priemonėmis. 
Pirmyn į’darbą už savo kle- 
sos reikalus, už darbininkų 
geresnę ateitį, už savo įsiti
kinimus ir už teisybę.

F. V.

Nuo pat pradžios apsigyve
nimo Detroite buvo mano no
ras apsigyventi lietuvių apgy
ventoje miesto dalyje netoli 
lietuvių bažnyčios. Man labai 
buvo malonu, nes kaip Russel 
ir Hendle gatves vien tik lie
tuvių apgyventos, ten susispie
tę veik visi tėvynės mylėtojai 
ir jos reikalų rėmėjai, didžiu
ma gerų katalikų, jie daug 
triūso padėjo statyme naujos 
bažnyčios. Daug namų apipir- 
ko toj apielinkėj ir buvo ma
nyta, kad reikalui prissjus lie
tuviam ir parduos. Bet virto 
kitaip. Pasirodo, kad mūsų 
broliam dar stoka susipratimo, 
nes savo dideliu triūsu ingy- 
tus namus parduoda žyde
liams; negana, kad namus, 
bet nekurie ir savo biznius per
leidžia svetimtaučiams Susi
pranta padarę klaidą, bet jau 
pervėlai, pataisyt negalima. 
Ir taip graži lietuvių koloni
ja* retėja, o viso to pasekmė, 
tai stoka susipratimo.

Kulniskietis.

SCRANTON, PA 
f

Gerbiamieji lietuviai ir lie
tuvaitės. Jau daug laiko pra
ėjo kaip turėjom pasilinksmi
nimą, tai-gi dabar turime di
džiausią progą pamatyti sma
gų ir juokingą teatrą, o dar 
smagiaus,. kad po perstatymo 
bus šokiai. Įžanga visai že
ma, dėlto ir kviečiame visus 
lietuvius ir lietuvaites iš visos 
apygardos apsilankyti arft ši
to puikiausio ir smagiausio va
karo. Tas viskas atsibus 8 d. 
balandžio 7:00 ant St. Mary’s 
Hali. W. Market St., Scranton, 
Pa. Pradžia 7:00 vai. vak.

• Perstatys vakarą šv. Cecili
jos Bažnytinis choras.

Širdingai kviečia Komitetas

L. D. S. 14 kp. buvo susi
rinkimas kovo mėn. Nors na
rių nedaug atsilankė, bet visi 
gyvai svarstė dalykus. ’ Tarp 
kitų dalykų nutarta pirkti 
Lietuvos Laisvės Bonų už $50. 
Daugelis kuopos narią pasi
rengę važiuoti tėvynėn ir stoti 
į kovotoją eiles, paliuosuoti 
Lietuvos sostinę Vilnią nuo 
imperialistą lenką ir išvyt juos 
į Varšavą, kad daugiau ne
terštą mūsą brangios tėvynės.

Reikia pažymėti, kad 14 kp. 
daug pasidarbavus dėl laisvės 
Lietuvos.

Labai nemalonu, kad dar 
randasi vienas, kitas ir iš L. 
D. S. narią, kurie nemato nau
dos prigulėdami prie L. D. Są- 
gos, neskaito organą “Darbi
ninką”, neateina pasiimti L. 
D. S. kalendorią ir užvelka mė
nesines mokestis.

Pakeltas klausimas kas link 
L. D. S. namo boną pirkimo, 
nutarta pirkti už $25.

Narys.

Kovo 26 d. lankėsi eonai Lietu
vos atstovai p. J. Vileišis ir kun. 
Mironas. Vietos lietuviai pasiti
ko gražiai — Įteikta keletą bukie
tą etc. Žmonių teeiaus dalyvavo 
nedaug, nors šgarsinti jau geriau 
nebuvo galima. Tiesa, lijo kaip 
iš viedro tą vakarą, bet tai gal 
buvo neyien tiktai šioji kliūtis. 
Žmonės, skundžiasi, įvarginti 
aukomis. Pasiskundimas nepa
matuotas — nedaug mes padarė
me, ką turėjome padaryti. Susi
rinkime visai nedalyvavo ypač tie' 
kurie moka gražiai kalbėti apie 
tautos reikalus ir veržiasi į vado
vavimus, bet darbu nei pirmiau, 
nei dabar neprisidėjo. Vietiniai 
lietuviai turėtą juos pirštais ba
dyti, kaipo tautos: išsigimėlius 
— Amerikiečiai mokėtą su jais ap
sieiti! Nebūtą jiems vietos musų 
kolonijoje.

Bonų tą vakarą užsirašyta ne- 
perdaugiausiai, bet tikimasi te- 
Čiaus, kad mums paskirtą dalį 
Budėsime! Juk čionai ne auką da
rome — atliekame priedermę, pri
sidėdami prie atstatymo musų tė
vynės ir pasidarome sau gerai į- 
dėdami pinigus saugion vieton.

Vietinis klebonas kun. Dr. Au- 
gustaitis, nesant majorui Žadei- 
kiui jojo vardu pasakęs prakalbė- 
lę parinko suką Lietuvos šau
liams.

Sumesta 483.00, ^klebonui 
prisidėjus $17.0(1 susidarė visa šim
tinė.

R,i?pcTter.s■

L. D. S. N. A. A. veikian
čios komisijos suvažiavimas 
28 kovo 1920 So. Bostone, 
Mass. suvažiavę šią kuopą ko
misijos nariai: 1 kp. So. Bos
tono Z. Klapatauskas, J. Gli
neckis, Z. Žukauskaitė, M. Žu
kauskaitė; 2 kp. Montello, 
Mass. V. Pigago; 3 kp. Nor- 
wood, Mass.: A. Kavaliaus
kas; 7 kp. Worcester, Mass. 
J. Svirskas; 8 kp. Cambridge, 
Mass. V. Jakas; 70 kp. Law- 
rence, Mass. J. Kriviutė; 74 
kp. Manchester, N. H. K. Žu
kauskas. Peršaukus kuopą 
narius išrinkta valdyba: pirm.
J. Glineckis, 277 Silver St., So. 
Boston, Mass., rašt. J. Svirs-

i kas, 437 Millbury St., Worces- 
! ter, Mass., ižd. V. Jakas, 37 
Jefferson St., Cambridge, 
Mass. Išrinkus valdybą pra
dėjo svarstyt apie išvažiavimą. 
Buvo nurodoma daug vietą, 
bet tik pabaigoj vasaros jos 
yra gaunamos. Po ilgam svars
tymui nutarta Nashua, N. H. 
ir Worcester, Mass. Apžiūrėt 
vietoms išrinkta J. Svirskas,
K. Žukauskas. Z. Žukauskaitė. 
Gegužinė bus tuomet rengia
ma, kuomet bus patogiau.

Presos komisija: M. Žukaus
kaitė, Z. Klapatauskas, J. 
Steponaitis.

Išrinkta komisija rengimui 
koncerto, kuri sukvies apie- 
linkės chorus. Išrinkta: J. 
Kriviutė, A. Kavaliauskas.

Base-ball team sudaryti pa
vesta J. Glineckiui.

Nutarta baigti reikalą su 
aukuotu smuiku ir spauzdina- 
mąja mašinuke. Tas palikta J. 
Glineckiui ir V. Jakui.

Z. Klaptausko bila, kuri 
buvo pavesta ištirti komisijai 
atrasta teisinga ir nutarta ap
mokėti.

T t tTX X X tTX X i
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VOKIŠKŲ MARKIŲ
pasilinksminsit, taip-gi bus gera 
proga susipažinti jaunimui su kitų 
kolonijų jaunimu.

IŠKILMINGA VAKARIENĖ
smagiai praleisit laiką ir gražiai

I

DARBININKAS

*

PRANEŠIMAS

(INKORPORUOTA MASS. VALSTIJOJE)

CORNER BROADWAY AND E STSv

Paieškau savo moteries Marės Bushmien.es po tėvais Svetakutė. Vilniaus gub. 
„ Trakų apskr., Kruonio valse., Kalvų parap. Šnipelių sodos. Ji nuo manęs pabėgo 

& d. vasario, 1920 m. su Kazimieru Stankūnu. Jis paeina iš Utenos apskričio, A- 
nykščių valse. Pasiėmė su savim 3 metų mergaitę Bronę ir $4050 pinigų. Moteris 
tamsiais dideliais plaukais, tamsaus veido, aukštin riesta nosis, vidutinio ūgio, 
dikta. Vaikinas šviesiais retais plaukais, rudas veidas, nešioja akinius, nemoka 
nei skaityti nei rašyti, mažai' kalba angliškai, myli daug pasigirti, ypatingai 
moterims. Kas tokią porą patėmytų ir man praneštų kur jie randasi, gaus $50' do
vanų. Prašau kožno skaitytojo pasistoroti ir paduoti policijai.

FRANK BUSHMAN,
213 Pine St. Gardner, Mass.

HARTFORDO IR APYLINKĖS LIETUVIU 
ATYDAI!

GERBIAMI TAUTIEČIAI:—
Norime pranešti visuomenei, kad mes esame 

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

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

WAŠKEUAUČIUS IR AUKŠTIKALNIS
LIETUVIAI GRABORIAI

16 Charter Oak Avė., Hartford, Conn.
Tel. Charter 2393

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

Vice-pirm. — Jonas Galinio,
20 Vinfield St., S. B.

Prot. Raš* — Jonas Glineckis,
277 Silver St., S. B. 

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

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

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį k' kvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. ton, 
Mass.

Nuolatai ateina laikraščių, 
iš Lietuvos. Išsirašyk jų iš 
“Darbininko”. Už * doleri
nę gausi 12-15 ekz.

ni

>ni>ni

CAPITAL STOCK $100,000.00
ŠI KORPORACIJA LIKOSI SUTVERTA GERESNIAM APRŪPINIMUI KELIAUJANČIŲ LIETUVON LIETUVIŲ REIKALŲ.

■Mparduodam laivakortes, siunčiam pinigus į lietuvi ir į visas pasaulio dalis ■■
Į ŠIĄ BENDROVĘ ĮEINA VISOS BOSTONO LIETUVIŲ AGENTŪROS, KURIOS PIRMIAUS VEIKE ATSKIRAI, KAIP TAI: 

KELEIVIO”, F. J, BAGOČIAUS, J. VALUKONIO, K. P. YURGELUNO, N. GENDROLIO, P. BARTKEVIČIAUS.
Aparte virš minėtųagentūrų į Korporaciją prisidėjo įžymiausi Bostono vertelgos: METRAS ČAPLIKAS, ANTANAS IVAŠKEVIČIUS, K. ŠIDLAUSKAS, S. VILEIŠIS. 

Profesionalai: DR. JAKIMAVIČIUS, DR. KAPOČIUS, Adv. HOVARD, Adv. BAGOČIUS, “Sandaros” redaktorius K. N. NORKUS ir kiti.
Ši Korporacija jau įsigijo savo nejudinamą turtą, visą bloką su trimis mūriniais ir 6 mediniais namais, ant kerčių Church Avė., Broadway, E St. ir Silver St., 

So. Boston, Mass. apie už $60.000.00 vertės. 7
Šerai yra po $100.00 iki 1 Gegužės, paskui pakelsime iki"$115.00 o gal ir nebeliks. Todėl kas nori tapti šėrininku šios Korporacijos, tuojaus atsišaukite. 

Stovinti valdyba: ANTANAS IVAŠKEVIČIUS, pres., F. J. BAGOČIUS, Sek., PETRAS ČAPLIKAS, Iždininkas.

6VARANTU0JAME, KAD PINIGAI Į LIETUVA NUEIS
PARŪPIMAM PASPORTUS IR PARDUODAME LAIVAKORTES, PADAROME VISOKIUS DOKUMENTUS. VISAIS REIKALAIS KREIPKITĖS PAS:

BALT1C STATĖS F1NANCE CORPORATION,
SOUTH BOSTON, MASS

Rengia L. Vyčių New Yorko ir 
Nevv Jersey Valstijų apskr. bal. 
17 d. Knepp Mansion Bedford Av. 
Brooklyn, N. Y. »

Tikietai porai $5.00, pavie
nėmis ypatoms $2.50. Vakarienė 
prasidės 8 vai. vakare. Kviečia
me dalyvauti kaip marginas taip 
ir vaikinus. Taip-gi kviečiame

Kviečia Rengimo Komisija:
P. Bajorinas,
N. Barzdaitis,
J. Sabaliauskas.

Norintieji pasiųsti laiškuose 
vokiškų markių (bumaškų) į 
Lietuvą, gali jų pirkti pas

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĘ,

414 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

LIETUVIŲ PREKYBOS i

BANKIERIAI FARMOS
\ ■ •

Tarnauja lietuviams
Siunčiame Pinigus Lie-; i 

iruvoN: doleriais arba-auk-j į 
; Įsinais pagal dienos kursą.?! 
^PARDUODAME !;

laivakortes! ; 
^IŠRŪPINAME ;
| PASPORTUS.|

Siunčiame Tavorus | 
Lietuvon.

* Reikalaudami platesnių# 
^informacijų rašykite se-# 
^kančių adresu: *
|lithuanian SALES? 
J CORPORATION, | 
$414 Broadway, . %
$ So. Boston 27, Mass.a 
n ’ 5
^Užrašome Lietuvos lakraščius.’s

Pirkite U KĖS didžiausioj Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj Amerikoje, kuri yra uždėta per ANTANA KIEDIS 
ir apgyvendintą su 480 Lietuviškais Ūkininkais, kur per praeitą vieną vasarą nupirko 69 Ukes lietuviai už $241,450.00 
dolarių vertės. Visoj Amerikoje tiek lietuviai neišperka Ūkių iš svetimtaučių, kiek musų kolonijoj. Čia turime 5 
Lietuviškas Ūkiškas Draugijas: Laisvas ir katalikiškas turime 2 parapijas ir kunigą; greitai tikimės įsigyti savo 
vaikams mokyklą. Anglai farmeriai labai neužganėdinti, kad tiek čia lietuvių pareina, tai anglai farmeriai kraus
tosi laukan mums palieka savo geras ukes, kad parduotumėme lietuviams, iš kurių mes ir turime paėmę daugybę 
mažų ir didelių ūkių, su sodnais ir su gyvuliais ir mašinomis. Parduodame ukes, gyvulius ir ūkiškas mašinas; 
duodame ant lengvų išmokėjimų.

Musų kolonija yra gražiausioj ir parankiausioj vietoj Amerikoje. Laukai lygus, gražus be akmenų. Yra 
daug puikių žuvingų ežerų ir upelių. Keliai žviravotl. Pakeliai puikiomis ukėmis apgyventi. Oras sveikas. Vanduo 
geras. ŽEME: — molis su juodžiamiu ir molis su smiltžemių maišyta. laibai gera ir derlinga visokių javų augini
mui: KVIEČIU, RUGIU, MIEŽIU, AVIŽŲ, ŽIRNIU, BINZU, DARŽOVIŲ, BULBIU, SODNAMS, DOBILAMS, ŠIE
NUI ir GEROS GANEVOS, kur yra auginama daugybė visokių gyvulių. Miestas Scottville, Mich. yra musų kolonijos 
stalyčiu arba centras, kuriame yra ūkininkų turgai valgomų produktų su Kenavimo, fabrikai sūrių, sviesto išdir- 
bystės, bankos, bažnyčios, teatrai, krautuvės. Už 8 myliu yra antras musų kolonijos miestas LUDINGTON, 

‘MICH. prie kurio prieina EŽERAS MICHIGAN į kurį miestą daugybė laivų kas diena atplaukia iš Chicagos, Mil- 
waukee ir kitų miestų, šiame mieste yra daug fabrikų ir 3 naujus fabrikus budavoja kur musų kolonijoj yra viso
kių darbų ir uždarbių. Mes turime ir kitose 3 vietose ūkių parduoti į kurias atvažiavusius su automobiliu nuve- 
žšime ir aprodysime visas ukes, kurios yra ant pardavimo.

HART, MICHIGAN, yra 22 mylios nuo Scottville, Mich. Apielinkėj Hari, Mich. mes turime daug ūkių paėmę 
ant pardavimo. Tik turime pasakyti, kad ten ūkės tik tikusios sodnams Pyčių. Vyšnių ir Aviečių auginimui ir 
RUGIŲ, GRIKŲ sėjimui.' Lietuviškiems javams auginti netinka, nes ten žemė yra SMIELIS su ŽVYRU ir kalnuo
ta. Pakalnėse šaldžemiai parkan ten yra daug ūkių tuščių parduoti ir lietuviai tokios žemės nenori kur per 4 metus 
led 6 ar 7 lietuviai ten apsigyveno ant tų sodnų žemių. Atvažiuokite, mes jus į ten nuvežšime.

PEACOCK IR IRONS, MICHIGAN yra 29 mylios nuo Scottville, Miclh, Apielinkėj Peacock ir Irons, Michigan 
laukai lygus. Mažai apgyventi. Kelminiai ir pustynės. Labai geros užsiėmimu gyvulių auginimui, o javų sėjimui ma
žai tikusios. Vietos mes turime daug nedirbtos, parduodame nuo $5 ligi $18 už akrą ir turime ten parduoti su ma
žais budinkais. Pradėtų ūkių suvis pigiai parduodame. Atvažiuokite, mes jus ten nuvežšime.

FOUNTAIN, MICHIGAN yra už 11 mylių nuo Scottville, Mich. apielinkėj žemė vidutinė. . Mes ten turime 
daug ūkių paėmę ant pardavimo su budinkais ir su gyvuliais ir mašinoms. Atvažiuokite j Scottville,- mes jus visur 
apvežiosime.

Parsitraukite per mus iš musų kolonijų VALGOMŲ PRODUKTŲ ir parsitraukite iš musų apie namus pasiso
dinti puikiausių rožių, žydinčių krūmų ir visokių geriausių vaisių medelių gatavų inčiepytų ir visokių vuogų, diegų 
mes turime šimtus tūkstančių jų parduoti.

UšSIRAšYKITE musų išleidžiamą bepartišivką Ūkišką Laikraštį “ŪKININKŲ ŽINIOS”, kurios išeina kas 
dvi savaitės, iliuostruotos, kuriose tilps geriausi raštai Ukininkystės ir gaspadorystės pamokinimo. Geriausios ži
nios ir linksmiausi visokie pasiskaitymai Ir turgų žinios. Kaina metams $1.50. Pusei meti) $1.00. Užrubežyje me
tams §2.50. Užrašykite sau ir savo giminėms į Lietuvą.

ATVAŽIUOKITE ūkių pirkti j Scottville, Mich. Kuomet atvažiuosite, užeikite į musų ofisą ir kreipkitės į 
musų LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJOS Administratorių ANTANĄ KIEDIS, kuris jums suteiks visas žinias ir 
aprodys farmas. Laiškus rašykite ant adreso: —

Šiuomi pranešame visiems lie
tuviams, kad mes atidarėme nau
ją valgyklą (restorant) po No. 208 
W. Broadway, So. Boston, Mass.

Musų tikslaus duoti gerus ir 
sveikus valgius, prielankiai pa
tarnauti lietuviams.

Taigi kviečiame lietuvius ir lie
tuvaites užeiti ir persitikrinti.

Rokas Gelžinis, Savininkas,
VICTORY CAFE

208 Broadway, So. Boston.
LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA

ROBINSON BUTLDING SCOTTVILLE, MICHIGAN.
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€ DARBININKAS

LAIŠKAI IŠ UETUVOS.
' V1

Ramoškevičius gavo laišką, ra
šo Pov. Aukštikalnis:

Daug laiko praėjo kaip susi
rašinėjom, daug permainų per tą 
laiką įvyko, daug žmonių žuvo, 
daug išmirė. Užėję vokiečiai gy
veno 3 metus, prie jų dar galima 
buvo skursti, bet kada užpuolė 
bolševikai tai viską atėmė ir daug 
žmonių mirė iš bado, bet juos iš
grūdo iš Lietuvos. Išvijus bolše
vikus iš Lietuvos viskas atpigo ir 
nors uždarbiai maži, bet visgi ga
lima gyventi.

Atrašyk kaip jums Amerikoj 
gyvenimas klojasi?...

Rašo Ona Gurskaitė Kaziui J. 
Nakrosiui į Harrison, N. J. Iš
traukos iš jos laiško.

Ilgas praėjo laikas o mes vie
ni apie kitus nieko nežinojom, bet 
dabar nors per laiškus pasikalbė
sim. Didžiausios audros perėjo 
per musų kraštą 1914. m. liepos 
niėn. Laike mūšių vokiečių su ru
sais sudegė pusė Malainių kaimo 
anoj pusėj vieškelio į Gidvikį. 
Laike keturių metų vokiečių oku
pavimo visi lietuviai baisiai so- 
biednėjo. Vokiečiai atėmė viską. 
1919 m. vokiečiai pradėjo kraus
tytis iš musų krašto, dar didesnė 
nelaimė, užėjo iš Rusijos bolševi
kai. Bet budri nors suvarginta 
lietuvių dvasia nenurimo. Pradė
jo organizuotis į burius ir sudarę 
pulkus išvijo bolševikų gaujas. 
Musų kariuomenė atsižymi nepap
rastu narsumu. Dešimts lietuvių 
kareivių labai lengvai sumuša 100 
rusų. Pirmai mušis su bolševikais 
buvo prie Kėdainių. Musų karei
vių su milieijantais buvo apie 80, 
turėjo vieną kulkosvaidį ir prastų 
šautuvų, o bolševikų buvo virš

• tūkstančio, turėjo porą armotų, 
daug kulkosvaidžių, patronų, šau
tuvų. Mušis tęsėsi tris dienas. 
Bolševikų krito šimtai, be tvar
kos išbėgo palikdami savo amuni
ciją. Lietuviai laimėjo. Ir ne
trukus juos visai išgrūdo iš Lietu
vos. Tik bėda kad mes esam labai 
suvargę, bet tikimės vargą varg
dami prieisim prie laimės. Sulau
ksime Nepriklausomos Lietuvos. 
Lietuvos žmonės labai yra dėkingi 
Amerikos lietuviams už pagelbą 
ir jų aukas o dar labiau visų akys 
nušvinta kada išgirsta, kad jie 
mano padėti su lenkais kariauti 
Dabartiniai didžiausi musų prie
šai tai lenkai. Išplėšė jie musų 
širdį Vilnių, bet nedovanos už tą 
skriaudą likimas, o sykiu ir mes. 

Mes visi esam sveiki. Petrusė 
ir Barbora ištekėjo, Petrusė į mie
stą už Petrulio o Barbora į Malai- 
nius už Krisiuno ^Antano. Tėtė 
jau nuseno, nors viską dirba, bet 
karas atėmė daug sveikatos. Ge- 

_ ruckai taip-gi sveiki... 
f J. Kazlauskas

Kazlaukui: 
Dėkavojam 

mus neužmiršot,
norit grįžt į Lietuvą tai mes pata
riami grįžti, nes Lietuvoj galima 
gyventi, nors ir viskas brangu, 
bet su laiku tikimės, kad atpigs. 
Kas turi ką parduot tai tie ir pi
nigų pasidaro. Rugių pūdas pir
miau buvo 50 rub. dabar jau tik 
20 ir 15 rub. Mums duonos nerei
kėjo pirkt. Pergyvenę sunkius lai
kus, tikimės sulaukti geresnių. 
' P. Adamonis gavo laišką nuo 
brolio kareivio. Rašo:

Ačiū už laišką, kurį gavau 
tik ką. Kaip linksma buvo aptu
rėjus laišką tai gal tu vienas gali 
suprasti kai esi išsilgęs sulaukt 
nuo mylimos ypatos žinutę. .Aš 
juk nuo tavęs gavau tik pirmą šį 
laišką būnant Lietuvoj. Esu svei
kas ir linksmas, tarnystė sekasi 
neblogai, gyvenimas klojasi kuo- 
geriausiai. Brolis Jonas ir-gi da
bar tarnauja kariuomenėj ir nuo 
jo gavau laišką, rašo, neblogai 
gyvenąs. Lietuva tvarkosi ir ei
na dideliais žingsniais pirmin nuo 
priešų išsiliuosuoja ir gal greitu 
laiku visai pasiluosuos.

Lintvorosi permainų mažai. 
Mirė kaip rašiau Rimoko Rimokas 
su Rimiene ir Aršulytė, Varusy- 
tė užsiėmė užkurį, sugrįžo Igna- 
sėlis Juzuko, dabar pasistatė kal
vę ir dirba. Rapolas taip-gi dar
buojasi gerai. Liduskių parapijos 
jaunimas susiorganizavo į draugi
ją “Pavasaris,” rengia vakarė
lius, mokinasi, šviečiasi. Girdė
jau steigia Liduokiose 4 klės; 
mokyklą, progimnaziją. Viskas 
atpinga. Ukmergėj ant turgų 

f • \ j -

rašo broliui J.

už laiką kad 
Kaip rašėt kad

V 
žmonės pasakoja, kad prieš karę 
nebuvę tiek prekių, kiek dabar 
esą. Kaip klausi ar gatrna Lie
tuva pagelbą iš Amerikos, tai taip 
gauna, ačiū jums nemažai. Šel
pia ir peni vaikučius ir ligonines, 
vaistus «ir medikamentus, mes ka
iriškei įgavom drabužius, tik neti
kę ir sunešioti daugumas. Bet kol 
kas neturint geresnių geri ir šitie. 
Man-gi nuo tavęs jokios pagelbos 
kol kas nereikalinga. Aš dabar 
gaunu gerą algą ir galiu prasiver
sti kaip noriu. Tik pasiilgau 
tavęs ir jūsų visų.— ’ .

Petras Kuliešis gavo laišką nuo 
Augustino Kaselio. Ištraukos iš 
jo laiško. Rašo:

Mes dabar, ačiū Dievui ge
riau gyvename negu kad pirmiau 
prie vokiečių ir bolševikų. Jei ir 
priseina ką nors duot ar tai gyvu
lių ar grudų, tai tas yra malonu, 
nes duodam savo valdžiai -Kaip 
klausiai .apie aukas, kurias jus 
renkat dėl Lietuvos. Tai pirmiaus 
iš Amerikos prisiųsdavo valgą dėl 
Lietuvos kareivių, vėliaus- gavo 
drapanų ir netik kareiviai, bet ir 
šiapi miestuose neturtėliai gavo 
pašalpą iš Amerikos. Vokiečiai ir 
bolševikai iš Lietuvos išvaryti o 
su lenkais tai dar nežinom kaip 
bus, bet tikimės, kad ir tidtas 
neužilgo priseis kraustytis iš Lie
tuvos.

Po bolševikais teko pragyventi 
apiė 3 mėn. ar daugiau, jie no
rėjo ir Lietuvoj savo tvarką įvest, 
bet nesuspėjo. Susidarius Lietu
vos kariuomenei pradėjo varyt 
lauk. Sukriokė lietuvių kanuolės 
ir pasirodė penki lakūnai, bolše
vikam pasidarė karšta ir pradėjo 
kiek drūti dumti atgal į žemiškąjį 
“rojų.” Kaip klausei apie Lie
tuvos dvarponius, tai jų nėra; li
kę tik tie, kurie -randavojo dva
rus, bet" juos valdžia labiau spau
džia ir visko daugiaus nuo jų rei
kalauja negu nuo paprastų žmo
nių. Kaip rašei, kad galėtum at
siust man laikraštį, tai aš už tai 
labai busiu dėkingas.

Mielas Broli:—
Parvykęs į namus iš Lietuvos 

kariuomenės, teko sužinoti Tams* 
tos adresą. Taigi daugiau kaip 
po astuonių metų tenka jnan nors 
per šį laiškelį su tavimi, mielas 
broli ir mažų bei jaunų dienų 
drauge pasikalbėti.' •

I Perskaitęs visus tavo laiškus, 
patyriau jog tau gyvenasi neblo
gai, tas laBai yra malonu, tū 
nuraminai savo tėvelius o ypatin
gai seną savo motinėlę!

Gal teks toks laimingas ir pa
togus laikas, ' kad pasikalbėsime 
ne per laišką, o ypatiškai. Aš 
manau, kad tu sugrįši į Lietuvą 
ir rasi ją jau Nepriklausoma Vals
tybe. Ačių ir jumis, kad viso
mis savo jėgomis padedat mums ją 
statyti. Nuo pradžios buvo sun
ku ir baisiai sunku, bet dabar 
jau stoja ant tvirto pamato.

Aš jajx devinti metai kaip ka
riuomenėj bunu. Apie 7 metus 
tarnavau rusų o antras metas bu
nu jau Lietuvos kariuomenėje.

VĖLUOJASI.
Jau daugiaus negu mėnuo 

kaip pradėjome gauti laiš
kus nuo mūsų gerbiamųjų 
skaitytojų ir narių su nusi
skundimu, kad laikraštis 
“Darbininkas” gaunamas 
nereguleriai. Mes gavę to
kius laiškus verčiame į 
anglų kalbą ir siunčiame 
paštui. Jie gavę skundus 
priversti yra ištirti dalyką 
ir pranešti mums kaip ištik- 
rųjų yra.

Vieną iš tokių laiškų pa
skelbiame čia, kad Tamistos 
suprastumėte jog vėlavimasi 
ne iš mūsų kaltės. Mes iš
siunčiame visuomet regule
riai 3 sykius į savaitę.

UNITED STATĖS POST
OFFICE

the three complaints made 
immediately.

Very troly yours,
' J. F. Healy 

.Postmaster.
Panašių laiškų esame ga

vę ir iš kitų paštų.
Mes esame pasiryžę dary

ti viską, kad laikraštis 
“Darbininkas” pasiektų vi
sus mūstj skaitytojus ir na
rius laiku ir reguleriai 3 sy
kius į savaitę Jeigu kas 
dar ir dabar negauna regu
leriai rašykite mums.

A. F. Kneižis, 
“Darbininko” Adm.

\

PATARIMAI.

V. Mironcikutė gavo laišką nuo 
tėvų. Tarp kit-ko rašo:'

Mes esam sveiki, nors suvar
gę, nes mus spaudė rusai, vo
kiečiai vėliaus bolševikai atėmė 
viską, kas tik buvo galima imt, 
tiktai pastareji neilgai pas mus , 
tebuvo, bet kur ilgiau pabuvo 
tai ten žmonės bado prityrė. Mu
ši) narsi kariuomenė juos išvijo, 
liko dar vienas priešas lankai, ku
rie nori praryti Lietuvą, bet Lie
tuvos valdžia su prez. A. Smetona 
priešakyje nenuilstančiai dirba ir 
su pagelba narios kariuomenės iš
vijo du galingu priešu išvys ir 
terčią lenkus.. Daug iškentėjom 
vargų ir baisybių, bet mums ne
baisus tie vargai, nes esfem laisvi 
ir nereiks vergaut svetimiems. Dar ! 
musų sostinė Vilnius grobikų len- . 
kų naguose ir daug Lietuvos mies
tų ir miestelių, bet mes kovosim 
kol neatgausim tai kas musų. Ais 
amerikiečiai prie kiekvienos pro
gos pakelkit savo balsą, išneškit 
protestus prieš tai, garsinkite sve
timtaučių spaudoje, kad visas pa
saulis matytų tą jųjų nedorybę ir 
biaurips darbus.

Rašo Vincas Čeplkas, kareivis 
Jonui Benkui :’

Aš tarnauju Lietuvos kariuo
menėj, buvau mūšyje su bolševi
kais ir gavau vieną kulipką, bet 
ačiū Dievui paveikavę Dabar su 
lenkais prasideda mušis, bet aš 
stoviu palei Nemuną, Prienuose, 
toli nuo mūšio linijos, prie ko
mendantūros už viršilą. Tėveliai 
gyvi ir sveiki. Juliukas iš rusų 
kariuomenės sugrįžo sveikas daug 
vargo prityrė, buvo net Rumuni
joj, dabar prie tėvų gyvena. Ane
lė su vaikais sveiki, apie švogerį 
Martyną nieko negirdėt Girdė
jau nuo-sugrįžusių belaisvių iš 
Vokietijos, kurie buvę su juom 
ant pozicijų ir matę kad granata 
jam koją atkirtus, bet tikrų ži
nių nėra. Sugrįžę į Lietuvą da
bar nebepažintumet tų vietų, nes 
daugelyje vietų vieton buvusių 
namų liko tik dangos ir žemė, bet 
ačiū Dievui musų triobos liko. 
Mano antrašas: Marijampolės apa. 
Prienų miesto, Komendantūros vir 
šilai Vincui Ceplikui.’

Jonas Kumeliauskas gavo laiš
ką nuo brolio, kuris tarnauja Lie
tuvos kariuomenėj karininku.

Worcester, Massachusetts

Office of .the Postmaster
March 26, 1920.

Puhlishers Darbininkas, 
242-244 W. Broadway, 
South Boston, Mass.

Gentlemen:
Referring to your valued 

letter, please note that dur- 
ing the recent eongestion 
were having some delays in 
regard to late receipt of the 
various papers. We are now 
striving to get everything 
back into normai shape, and 
I will be glad to look into

I
liituvib

Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Tunu ilgų metų praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škeeus 
ir spskaitliavimu8 darau už 
dyką —- prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas:
002 Benftean Boulevard, 

OETROIT, MKJH.

Niekuomet nebūk dykas. 
Nedaryk daug prižadų. 
Būk rūkymo neprieteliu.
Augink raumenis, o ne 

lašinius.
Didink plaučius, o ne pil-

Verčiau su niekuo nedrau
gauk, negu su blogais drau
gais.

Taupyk Jaunu būdamas, 
kad turėtum ką išleisti se
natvėje. '

Skaityk tik gerus katali
kiškus laikraščius ir knygas.

Išmesk visus abejojimus 
apie Lietuvos galėjimą bū
ti neprigulminga.

Salėse ir namuose nebūk 
su skrybėle arba kepure ant 
galvos.

Bažnyčioje ar salėje ne
sėsk krašte sėdynių o eik 
į vidurį, jei sėdynės dar ne
užimtos, kad vėliau atėju
siems pro tave nereikėtų 
grūstis.

K Neleisk nei vieno cento 
ant soeijalistiškos, bedieviš
kos spaudos.

Nedaryk jokio biznio su 
prieškatalikišku biznierių.

Pas mane galit užsirašyt laik
raštį “Darbininką,” kuris jus 
linkys 3 kaj-tus sąvaitėj. Paduodu 
apgarsinimus ir paieškojimus. Kas 
užsirašys pas mane “Darbininką,” 
gaus dovanų puikų 20 metų ka
lendorių. Visi pas:

F. Margelis

544 Myrtle St. *-

Grand Rapids, Mich.

J.
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Dvasiškas Vadovas —
• Kum F. Kemėšis,

381 Westm!hster Ave^ 
Detroit, Mich.

PUminiiikas —
Pranas Virak’s,

244 5V. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Viee-Pirmininlrft —
M. Žukauskaitė, - 

v 1 Grime St,
So. Boston, Mass.

Sekretorius —x
A. F. Knej^žis,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas —
Jonas Glineckis,

277 Silver St., 
So. Boston, Mass. 

Iždo Globėjai —
Ona Jankienė, 

1428 Columbia Road, 
So. Boston, Mass.

B. Morkaitė,
145 Main St, 

Athol, Mass.
J. M. Bakšys — 

St. Bemard’s Seminary, 
Rochester, N. Y.

Kontrolės Komisija — 
Kum K. Urbonavičius, 

50 W. 6-th St.,.
■ So. Boston, Mass. 

Kun. P. Juškaitis,
40 York St, 

Cambridge, Mass.
Vladas Jakas,

37 Jefferson St., 
Cambridge, Mass. 

Literatiškoji Komisija — 
Kun. F. Kemėšis,

381 Westminster Avė., 
Detroit Mich.

Kum K. Urbonavičius, 
50 W. 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Pranas Gudas,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Pranas Virak’s,
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Kum J. J. Jakaitis ,

41 Providence St.K 
Worcester, Mass.

AL. POŽELLO CO. .
PAVELDĖTOJAI

T. ANDBUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str, 
Chicago, HL

SIŲSKITE Į LIETUVĄ

KNYGŲ IR POPIERIO.
“Darbininko” Knygyne ga

lima gauti knygų dvasiško ir 
svietiško turinio. Taip-gi tu
rime popiero ir konvertų laiš
kams rfcšyti. Mes patarnauja
me persiuntime į Lietuvą.

Prie “Darbininko” yra Paš
to Skyrius. Priimami registra
vimui laiškai į Lietuvą ir į ki
tas šalis.

“DARBININKAS,”
244 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Kas kart vis daugiau laik
raščių. ateina iš Lietuvos, 
skaitytojai jų gali gauti. Už 
dolerinę gaus po 12-15 ekz.

ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS LAIKŲ.
Su puikiais drobės apdarais tik............................$1.50

Toji istoriška apysaka yra išversta visose kalbose ir bega
lo visų branginama. Mes lietuviai ir-gi privalome branginti 
ir savo namuose turėti. *

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

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

zaus užgimimą. Toliaus rasi apie užgimimą, gyvenimą ir

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 ęar- 
siduoda ir gali jų netekti. Pinigus siųskite “money order’iu” 

arba registruotame laiške šiuo adresu:

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

KRIAUČIŲ ATYDAL f
Sutverta ir inkorporuo- 

ta ant $50.000 kapitalo x 
Rūbsiuvių Bendrovė. »

Visi kriaučiai ir dirbtu- X 
vių vedėjai malonėkite at- S 
sišaukti kad, išvien ben- 
drovis spėkomis sukėlus f 
kapitalą ir protiškas jie- -Į 
gas uždėjimui dirbtuvių -j 
čionai ir Lietuvoje.

Rašykit:—
AMERICAN EAGLE 

MFG. CO. INC.
454 Broadway, 
‘ So. Boston, Mass. $

Galima gaut pas:
KUN. JULIŲ ČAPLIKĄ

41 PROVIDENCE ST 
WORCESTER, MASS.

R.

AR JAU GAVAI GRAŽIAUSI PASAULYJE

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

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

S. L. R. K. A. kupos visose1 lietuvių kolo
nijose Amerikoje. Klausk informacijų apie ka
lendoriaus gavimą ir įsirašymą vietinės kuopos 
raštininko. Jei ten nėra S. L. R. K. A. kuo
pos, klausk informacijų adresuojant:

S. L. R. K. A. CENTRO RAŠTINĖ,
458 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
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AR SKAITOTE “

Nuga-Tone

SO. BOSTON,

Arba pas: 
KUN. P. JUšKAITĮ,

40 YORK STREET, 
’ CAMBRIDGE, MASS k

Kaina metams Amrriko.je $1.50; Lietuvoje—2.25.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svairinan- 
ėius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku gau
sėsi visai nauju žmogui Devynes ii deiimtes visu žmogaus 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
iipntimai. užketėjimas skilves. tulžinis. anemia, kankinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia, stokai energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos.^skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkitus ir 
grobus, iirdes plakimo, kraujo eirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti U aitoniu brangiu, 
sveikatą duadanėiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geleže ir 
Eosforg-maistus dėl Kraujo ir Nervu. ’

Nuga-Tone priduoda gyvybe jaknoms, pastiprin grobus teip, 
’ • tožtinaae regulariėkai. Atsraivin inkitus. išvara laukui 
lies atmatas. Niera daugiaus

______kvapo ar i
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♦ UŽLAIKAU ČEVERYKUS DĖL VYRU IR VAIKU 
PICIII? fiCRIię M AIIIII2 XriDlUdf UtnUOj NAUJUOi t 3®sssr,

daromu paprot* vaiatu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti 
zkonj ir vartuoti galetna be jokio aeparanukumo. Bandyk juos. Bakoi

I MUSŲ ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra $1.25 n* 
bonkutę. Kožna bonkutė talpina devynios dešimtis (90) plliulą. arba vieno 
mėnesio gydymą. Galite pirkti šešias bon kūtes, arba šešius mėnesius gydy
mo už Mins ($6.00) dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimts (20) dienų Ir 
Jeigu ne busi užganėdintas pasekmių, sugrąžink bonkutę ir pllsas. o mes 

jūsų pinigus. Negalite prapuldyti vieną centą. Mes ima- * 
-Jk i J4 V 

trik SAVA PASTEUAVnžO ANT TUO KUPONĄ.
, L. 22—«»7

Užlaikau naujausios mados čeverykus.' Neužmirški
te užeiti ir persitikrinti-kokius geros čeverykus 

galit gauti.
Taisau visokius čeverykus: vyrų, moterų ir 

vaikų. Padarau iš senų beveik naujus. Gali vaik
ščioti kaip kad su naujais. Padarau stipriai ir ge
rai ir pigiai. Užeikite dėl persitikrinimo. Visiems 
patogi užeiga, arti Lietuvių Svetainės. • <



/

DARBININKAS <

Įvairumai
PATARIMAI SUV. VALSTI

JŲ PUBLIC HEALTH 
SERVTCE.

Kožną dieną vaikščiok vieną 
•mylią, nereikės gydytojo.

* . * ♦

Mėgink pėkščias į dajbą nuei
ti, tapsi jaunesnis ir sveikes
nis.

* * *

Galviją perpena prieš skerdi
mą, daugelis vyrų ir moterų 
prisirengia patįs save def sker
dimo, savinoriai priimant 
“tvarto penėjimo gyvenimą”.

- * * *
Niekuomet nepersivalgyk

* * *
Mankštykis šviežiame ore.

* * *
Šiltnaminiai žmonės panašūs į 
šiltnaminius augalus. Negali 
kęsti vėsesnio oro. Visuomet 
laikyk pakeltus langus mie- 
gamąjam kambaryje.

* * *
Dabar randasi skarletinos lai
kai. Švari burna neprileis 
skarletinos. Priverskite vai
kus užlaikyti dantis švariai.

* * *

Visuomet saugokis nuo skau
džiamos gerklės. Kartais žen
klas užkrečiamų ligų kaip tai 
dipterijos ar skarletinos.

* * *

ŠIRIS IR SVEI
KATA.

čią;
Čia gąli daugel pagelbeti 

mokytojai ragindami prie šva
rumo, bet atsižvelgiant į tai 
kiek vaikai laiko praleidžia 
su mokytojais, tad didžiausia 
atsakomybė priklauso tėvams; 
čia jau tik sutartinai vaikams, 
tėvams ir mokytojams galima 
sulaukti pageidaujamus vai
sius, ir tuom pat laiku išpil- 
dysime savo pareigas link mū
są vaiką.

Iš 330,179 mokynią kvostą 
New York’o mieste 194.207 ar
ba 58.8 procentai kentėjo nuo 
sugedusią dantą. Sugedę dan- 
tįs, stato didelian pavojun 
sveikatą ir sulaiko pirmynžan- 
gą mūsą mokyklą.

Netikęs gromuliavimas ku
ris yra pirmtakūnas, džiovos ir 
kitą ligą tankiai kaltė yra ne
sveiką dantą—burnos.

Sveikatos Departamentas pa
taria karatai, kad geras šepe
tėlis dantims valyti būtą įskai
tomas Kalėdą dovanose kož- 
nam Lietuvos vaikeliui, kaipo 
kasdieninis įrankis palaikymui 
sveikatos.

Jeigu šiuomi “Sveikatos 
Departamento” patarimu nau
dosimės, tad mūsą šalyje bus 
panaikinta daug ligą ir išrengr 
ta bereikalingą išlaidą. Tuomi 
pat laiku auklėsime sveikus 
vyrus ir moteris, nes tik svei
kam kūne yra sveika dvasia 
ir tautos gerovė.

stiprius gė- 
mažai gert 
reikia val- 
niekuomet

Žmogus, kuris turi. silpną 
širdį negali atlikti sunkaus 
kūniško darbo, bet su tinkamu 
tvarkymu valgią, gimnasti
kos ir tt. širdis užlaikys jį iki 
senatvei.

Jeigu turi širdies silpnumą 
reikia panaikinti 
rymus ir tabaką; 
arbatos ir kavos; 
gyt vidutiniškai,
nevalgyt naktimis; gaut daug 
šviežio oro; gimiiastikuotis 
šviežiame ore, bet saugotis 
susivarginimo.

Vaikščiojimas ir kalneliais 
laipiojimas labai gerai dėl 
sveikatos, bet nesveika jeigu 
po vaikščiojimui krūtinę skau
da arba stoka kvapo.

Vesk gerą, čystą gyvenimą. 
Panaikink visokius susijaudi
nimus.

Jeigu stoka kvapo, arba 
kenti vandens ligą (dropsy), 
arba jauti galvos besisukimą, 
būtinai reikalinga atsargios 
medikališkos priežiūros.

Žmogus, kurta turi silpną 
širdį nors sykį į metus turi eit 
pas gydytoją dėl egzamino.

Nereguleri^kas širdies vei
kimas, daugelį kartą, neturi 
ten kokios didelės svarbos, bet 
ir kai-kada pavojinga todelei 

• medikališkas tėmijimas svar
bus.

PRIŽIŪRĖKIME SAVO 
DANTIS.

Sveikatos Departamentas Su
vienytose Valstijose sąryšyje 
su tirinėjimais mokyklose at
rado, kad 49.3 procentą turi 
sugedusius dantis. 2L1 pro
centas pametė, turi du, ar dau
giau, ir tik 16.9 naudojasi dan
tistą patarimais.

Virš 14 procentą niekad ne- 
. mazgoja dantą suf šepetėliu, 

58.2 procento vartoja retkar
čiais, tik 27.4 procento varto
ja kasdien.

Sugedę dantįs mažina našu
mą. Nešvarūs, skylėtų, krei
vi dantys yra priežasčia Ii- 

širdies, reumatizmo ir 
ironišką neišgydomą

ĮDRĖSKIMAI. >
— ♦

Kasdieninis atsitikimas, . i- 
dant besiskaitliniai maži įpjo
vimai ir įdrėskimai, (kuriuos 
visi žmonės kada nors savo 
gyvenime gauna) beveik visa
dos išgysta be jokią nesmagu
mų, nepaisant ar mes juos gy
dome ar ne.

Bet, gerai žinoma, jog kar
tais tie maži įpiovimai (dažnai 
ir didesni) ne taip greit išgys
ta. z

Žaizda aprausta, pradeda 
skaudėti, tuoj tinsta ir galų 
gale renkasi pūlės.

Kuomet pūlės baigia for
muotis, skaudėjimas nustoja 
ir įdrėskimas ar įpiovimas 
gysta. Bet kartais raudonu
mas greitaį platinasi, sutini
mas vis aršyn, skaudėjimas 
vis blogyn, tuoj visą ranką ar
ba koją pradeda skaudėti.

Dabar, tik stiprus chirurgiš- 
kas gydymas išgydys. Jeigu 
dabar žaizda neprižiūrėta, tai 
padėjimas pavojingas ir tan
kiai ypata miršta.

Dugelis žmonių paprastai 
manė, jog tas pavojingas pa
dėjimas žaizdų buvo “pagavi
mas šalčio” žaizdoje. - Bet da
bar gerai žinoma, jog tie visi 
uždegimai, etc. tai praplatini
mas bakteriją.

Kaip tik prijaučiate įdrėski
mą arba įpiovimą, tuoj uždė
kite (arba, ištepliokite) žaizdą 
su jodinu (iodinu), užrišant su 
sterilizuota gaza arba naujai 
skalbta musliną.

išlavintą šuniuką.
Daugelis piliečią, ypatingai 

tarp svetimtaučią, nemoka 
skaityti arba rašyti, rokuot ar 
atitraukt, bet ją pačią skai
čius didinasi. Ir tik per ją tą 
dauginimą, per ją vaikus, ku
rie dabar mokinasi Amerikos 
mokyklose, ją pačią mokslas 
eis geryn. Suprantama tarp 
mokytoją, jog tie be mokslo, 
turi didį pasididžiavimą ir vai
kišką tikėjimą į ją vaiką įgy
tą mokslą mūsą mokyklose. 
Jie turi viltį ir seka viską ką 
vaikai įsimokina mokykloje. 
Jeigu vaikai gerai supranta ir 
mokinasi taupymo būdus, jie 
ir senesnius namie galės pamo
kint.

Mažos vertės yra žinoti ne
mokytam dirbtuvės darbinim 
kui kiek mylią drato yra rei
kalinga pastatyt tvorą aplink 
šiek-tiek ten žemės, bet šim- 
tai tūkstančią tokią žmonelią 
esą pirkę Amerikos Laisvės 
Paskolos Boną, ir daug jiems 
reiškia savo vaiką mokslas, 
nes vaikai gali jiems pasakyti 
kaip nuošimtis susikrauna^ 
kaip žmonės apsaugoti ir ko
ki santikiai tarp pirkėją boną 
ir valdžios, kurios tvirtumas 
stovi už tą pareigą.

Šiomis dienomis žmonės už
dirba dideles algas šis kraštas 
užpuldinėtas visokią plėšiką ir 
vagiką, kurie stengias atskirt 
lengvatikius ir nežinančius 
nuo ją boną ir algų konver- 
tą. Ją pastangos kenkia ge
rovei tautą.

Mokytoją priedermė priro- 
dyt moksleiviams vertę taupy
mo ir saugaus įdėjimo pinigą 
valdiškose paskolose, etc. Da
bartinės Paskolą kainos tai pa
sekmės ne valdžios neišpildy- 
mo savo pareigą, bet nęišpil- 
dymą pareigą pačią žmonių, 
kurie be jokios priežasties ir 
reikalingumo atsiima savo įdė
tuosius pinigus.

Pirkit ir laikykit Laisvės 
Bonus ir Karės Taupymo 
Ženklelius. '

šiausią dalį žiemos. „ Kuomet 
jie pradėjo grįžti pereitą rude
nį, nebuvo tikėta jog galės 
pergyventi baisiai šaltą žie
mą.
✓ -
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KUR AMERIKIEČIAI 
MIEGA.

Paryžius. — Šimtas keturios- 
dešimts vyrą po priežiūra,vie
no iš geriausią daržininką 
ęrancūzijoje sunkiai dirba 
padailinime Argonne Kapinią, 
kur palaidoti 23,000 Amerikos 
kareivią. Daržininkas, kuris 
per 30 metą buvo tarnystėje 
Prancūzijos prezidentą, darys 
viską kas tik yra galima, pa
daryti šitą vietą vieną iš gra
žiausią Francūzijoje. Ameri
kos Raud. z Kryžius aprūpins 
“Pailsėjimo Namus” dėl lan
kytoją kapinią.

NAMINIAI GYVULIAI LI
GŲ NEŠIOTOJAI.

Kad naminiai gyvuliai, ypa
tingai katės ir šunįs, yra ne
šiotojai ligą kuomet įleidžia
me į sergančiąją kambarius, y- 
ra faktas, kurį visas pasaulis 
pripažįsta; todelei militarė 
valdyba Dover, Anglijoje, lai
kė sau ūž priedermę bandyt iš
naikinti visas kates, kurios 
randasi barakose ir taip ka
riškose kvaterose.

Šis įsakymas paėjo nuo iš
tyrinėjimo priežasties pavojin
gas diftęrijos epidemijos prie
glaudos namuose Doveryje, ir 
kur aficierius patėmijo kelias 
kates.

Jis gerai iššveitė kačią gerk
les ir nosis mėgindamas atras
ti ar užkrėtimas nebuvo per
duotas nuo šią- gyvulią vai
kams.

Tarp devynią bakteriologiš- 
ki išradimai rodė faktą, jog ke
turios katės buvo nešiotojos 
-diftęrijos.

VĖŽIO LIGA NEPAVEL
DĖTA.

V

a. nekalti už jąją 
tėvai, kurie igno- 
ikia savo vaikams 

žinią, kurios sulai-

3 3.tii būsią:';'"': ; pi

joj.
Iš 80,000 kapą mūsą karei- 

vią Francūzijoje, tik 3,000 dar 
nefotografuoti. Diduma tą 3,- 
000 yra vyrai, kurie krito kuo
met 27-tą ir 30-ta divizijos bu
vo sutrauktos į krūvą su fran- 
cūzą ir britą pulkais Some &- 
pygardoj, ir ją kapai išbarsty
ti Bar-Le-Duc ir St. Menehould 
sekcijose. Pavasarį jie visi bus 
perkelti į Romagne Kapines ir 
tik tuomet liūs fotografuoti dė
lei teisingą ir tikrą rekordą.

NUOVARGIS IR SVEI
KATA.

Nuovargis ženklas ųjog kūno 
pajėgos'įtemptos ir jeigu ypa- 
ta vistiek sunkiai dirbs, rezul
tatas bus kenksnfingas sveika
tai.

Gal nebus galima patėmyt 
blėdį ūmai, bet visvien nuo
vargis pasirodys ar formoje 
silpnos širdies ar silpną nervą 
vėliaus. ,

Nuovargis paeina - nuo su
vartojimo organišką pajėgų ar 
energijos, ir susidėvėjimo or
ganą, kurie peršidirba, taip 
kad medegą ir energiją sunau
doti.

Buvo rasta, .5°« pavojingi j 
atsitikimai greičiausia atsitin
ka kuomet darbininkai persi
dirba, ir žmogus negali atlikti 
gero darbo kuomet nuvargęs. 
Nuovargis žemina priešinimą 
ligoms. '

✓

Cincinnati. — Viena vais
tų firma iš Lexington, Ky. 
distileanės'pirko degtinės už 
$1.000.000, išviso 250.000 
galionų. Distilemei mokėjo 
po $1.30, federalės valdžios 
taksų buvo po $2.20, valsti
jos taksų po 50c. ant galio
no. Taigi atsėjo po $4 ga
lionas.

LIETUVOS FINANSINĖS 
MISIJOS MARŠRUTAS 

RYTINĖJE PENN- 
SYLVANUOJE.

DŽIAUGIASI LAIKRAŠČIU “DARBININKU” 
LIETUVOJE.

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

Taigi Brangus Brolau neperstok siuntęs tokį brangų 
svetį “Darbininką”, nes jis mus palinksmina. Mes šven
tą dieną ar šiaip vakarais suėję jau negriebiam kaziras 
kaip pirmiau darėm, bet skaitom tuojaus iš “Darbinin- 

-ko” žinias ir kalbame apie musų brolius amerikiečius. 
Mes iš to laikraščio sužinom ką jus veikiate'Amerikoje ir 
už tai mes negalim jums atidėkavot.

Jurgis ir Kazimieras Petrauskai, 
Virsuziglio kaimo, Kampiškių parap. 

Gerbiamoji Redakciją:
Meldžiu Jūsų siuntinėti man laikraštį “Darbi

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

Su pagarba Pranas Niką, 
Zavenčių kaimo, Mažeikių apskr. 

Gerb. ‘ ‘ Darbininko ’ ’ Admin.
Begalo malonėčiau gauti iš Jūsų nors 10 egz. 

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

Su pagarba 
Leitenantas Melys, Lietuva.

------------------------------------------ ----------- ---------------------- ----------------------------------- > - —

PATARIMAI SUVIENY
TŲ V AUSTI JŲ SVEI

KATOS BIURO.
Žiurkės kaštuoja kožnam 

žmogui Suv. Valstijose po 
pusę cento į dieną. Rašyki
te Surgeon General, Rupert 
Blue, Washington, D. C. ir 
jis prisius knygelę, kurioj 
išaiškina kaip atsikratyt 
nuo ją.

♦ • •

Perdaug miego kenįria 
sveikatai taip-pat kaip ne- 
užtektinai. Suaugusiam žmo
gui reikalinga astuonių va
landoj miego į dieną.• • •

Vienas iš kožno trijų vy
rų buvo nepriimti kariuo
menėn dėl fiziško nusilpnė
jimo.

Ne visu ome t vadink kūniš
ką skaudėjimą “reumatiz
mu”, kartais tas tik pasek
mės sugedusių dantų, ir ge
riausia matyt gydytoją ir 

^dantistą. Tegul ima X-ray 
dantų.

• • • .

Netikėkit į garsintus“ tik
rus gydymus”.

Medicc-Acturial 
prie apsergėjimo 
(life insurance) 
bandė ištirti,

Komitetas 
gyvasties 

kompartiją 
jog vėžio liga 

paveldėta, bet prastos pasek
mės. Skaitlinės tikėtų mirimų 
grupėj kandidatą turinčią 
šeimynoje rekordą vieno ar 
daugiaus narių su vėžio liga, 
buvo 67.3, bet mirė tik 69 ar
ba 79 nuoš. netikėtų. Apart 
to, iš/tų 69/mirimą, tik ketu
ri buvo nuo vėžio ligos.

Tas rodo, jog visi pirmesni 
sumanymai kaslink šeimyną 
rekordą vėžio ligos nesutinka 
su vėlesniais patyrimais.

Kontraste, galime sakyti, 
jog proporcija tikrą sulauktą 
mirimą šeimynose, kuriose 
radosi du. arba daugiaus at
sitikimą širdies ligą buvo 113 
nuoš.

K *

Lietuvos Misija lankysis šio
je apielinkėje su Lietuvos Pa
skolos reikalais šiomis dieno
mis:
Bal. 11. d. Edwarsville, Pa., 

popietėje. '
Bal. 11 d. Wilkes Barre, Pa., 

vakare.
Balandžio 12 d. Plymouth, Pa. 
Balandžio 13 d. Wanamie, Pa. 
Bal. 14 d. Sugar Notch ir

Plains, Pa.
Bal. 15 d. Forest City, Pa.
Bal. 16 d. High Park (Scran- 

ton) Pa.
Bal. 17 d. Eynon, Pa.
Bal. 18 d. Duryea, Pa.- popie

tėje.
Bal. 18 d. Pittston, Pa. vakare. 
Bal. 19 d. Seranton, Pa.

Jei įvyks angliakasią strei
kas, tuomet L. Misija-neatsi
lankys.

A. Galinskas.

AMERIKIEČIŲ KAPAI.

AR TAMSTA LEISI LIETUVOS ŽMONĖMS SUVAR- 
GUSIEMS NUO KARĖS BEKOVOJANTIEMS Už 

LIETUVOS LAISVĘ IR NEPRIGULMYBE 
SIUSTI PINIGUS Į AMERIKĄ 

Už LAIKRAŠTĮ 

’DARBININKĄ” 
Ne! Taip negalima leisti. Kiekvienas amerikietis 

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

“DARBININKAS” Į LIETUVĄ 
METAMS PENKI DOLERIAI.

Pusmečiui $2.75; vien tik subatinis numeris metams $2.50 
Šimtas laiškų ant syk nesuteiks tiek žinių, kiek vie

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

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

ii S,”
BOSTON 27, MASS.242-244 W. BROADWAY,

(Paskelbimas)
PAKLAUSYKIT!

Armijos Kapų Užrašymo Biu
ras ir Amerikos Raud. Kry
žius gavo daug pagelbės nuo 
vokiškų nelaisvią, kurie buvo 
paskirti pagelbėt ieškotojams 
darbe suradimo kapų tų Ame
rikos kareivių, kurie krito ilž 
priešų linijos. Amerikos Raud. 
Kryžius traukia paveikslus ka
pų visą Amerikiečių, kur tik 
galima, dėl ją šeimynų.

Ieškotojai/ nesentai surado 
12 kūnų su pagelba vieno iš tą 
nelaisvią, kuris atminė ją lai
dotuves. Vokietis atsiminė, 
jog vieną kartą kuomet vokie
čiai atakavo, ir atėmė mieste
lį, keli -amerikiečiai buvo 
greitąi laidoti vienoje vietoje, 
nes kitas smarkus užpuolimas 

j buvo laukiamas. Jis aiškiai 
pasakė kaip kūnai bu\* padė
ti į tris eiles kapuose, ir nu
vedė Amerikos Raud. Kry
žiaus darbininkus prie vietos. 
Kūnai buvo rasti ir po įdenti- 
f'karimo bhvo Vėla palaidoti 

s-isrrįždami į savo namuslRomacr.f. kvr randas: -didžia

________________ X

VIENAS LIGONVEŽIMAS 
DĖL VISOS TAUTOS.

SVETIMTAUČIAI.
■ ■ — ' •

Mokinimas dalies Amerikos 
armijos laike karės tikrai per
statė žmonėms baisią nežihys- 
tę milijoną mūsą piliečią. Da
bartinio gyvenimo brangumas, 
dabartinis kvailas barstymas 
pinigų ir didelis pirkimas be- 
vertingų kapitalą labiau paro
do nežinystę taupyme ir abel- 
ną nežinojimą mūsą gyvento
ją / ' 'J y J'
. Daugelis žmonią mano, jog 
pervėlu pataisyti pinigišką 
nežinystę dabartinės gentkar- 
tės — jog senas šuva negali 
mokytis naują išdykavimą. 
Net ir žiąonės, kurie gerai pa- < 
žįsta mokslinią dalyką stovį 
taip-pat manė, bet ta-nuomojFMĖeAjĮoo ir Belgijos pabėgi 
nė kin: i -•‘‘•r.’.....siinu daug ;s;mokina nuo gerai Basei-

Riga, Estonijbje, — Randa
si tik vienas ligonvežimas vi
soje Estonijos Respublikoje ir 
tas vienas operuotas Amerikos 
Raud. Kryžiaus. Buvo uždė
tas kuomet vietiniai gyvento
jai šaukėsi pagelbon. Tas li
gonvežimas bus laikytas Rigb- 
je pakol valdžia pati galės tą 
visą darbą varyt.

PABĖGĖLIAI APRŪ
PINTI.

Paryžius. — Suvirš 200,000

Aš dažnai vartodavau 
šeimyna Trineno Amerikinį 
Eliksirą iš Kartaus Vyno ir 
Trinerio Angelica "Bitter To- 
nic ir kuomet kiti vaistai nie
ko negelbėjo, tos gyduolės da
vė geriausias pasekmes. Jūsą 
su pagarba Mrs, Thier”. Tas 
laiškas buvo rašytas .Nazareth, 
kovą 8 d. 1920 m. Jis nerei
kalauja tolesnio aiškinimo. Jei 
kenti nfao vidurią, negalią, 
vartok Trinerio amerikinį E- 
liksirą'iš Kartaus Vyno. At
gavimui savo -spėką ir jja- 
sveikstant, _ Trinerio Angelica 
Bitter Tonic geriausias vais
tas: nušalime, kostint. Pamė
gink Trinerio Cough Sedative, 
o užėjus reumato, neuralgijos 
skaudėjimams, taipgi atsitiki
me lumbego ir pasitempime ir 

■ tt. pirk Trinerio vaistąs. Pas 
savd aptiekinmką, arba vais
tą pardavėjąrasi visus Triaet.
... . ,
- rrrpnny, 1333-43 S. A- .

LIETUVIJHHM
TU NEŠI SAVO IR LIETUVOS ATSAKOMYBĘ, 

keįduok išdirbystę ir pramonę į rankas svetimtaučią, nes 
tapsi ekonomišku vergu.
Prisidėk prie LIETUVIŲ MECHANIKŲ SĄRYŠIO nors 
maža savo daįįmif ir gelbėk įsteigti dirbtuves Lietuvoje.
LIETUVIŲ MECHANIKŲ SĄRYŠIS yra inkorporuotas 
New York’o valstijoj, todėl ir vienas per tavę nupirktas Še
ras daug žada šioje srityje.
Norint surengti LIETUVIŲ MECHANIKŲ SĄRYŠIUI 
prakalbas, arba plačiau susipažinti su L. M. S. mieriais, krei
pkitės Centran adresuodami:

LiTHUANlAN MECHANIGS lEAGUE, ING,
134-136 BR0ADWAY. BROOKLYN, N. Y.



-i - -

VIRINĖS ŽINIOS.
LAIMINGAI KE

LIAUJA.
Bal. 8 d. a&v. F. J. Kalinaus

kas, Lietuvių Prekybos Ben
drovės sekretorius gavo šito
kį laišką iš Paryžiaus:

Pranešam apie mūsų kelio
nę. Mes pasiekėme Paryžių 
laimingai 20 kovo ir matėmės 
su gerbiamu kunigu J. Dobu- 
žiu. Anas mums sakė, atliks 
viską gerai ir galėsime važiuo
ti į Berliną.

Liekam su augšta pagarba, 
A. Neviera, 
K. Venys, 
J. Luomanas, 
J. Palaima, 
M. Jankūnas.

Laiškas rašytas kovo 21 d.
. Pasirašiusieji per Lietuvių 

Prekybos Bendrovę, išvažiavo 
į Lietuvą kovo 11 d. laivu La 
Touraine.

Į LIETUVĄ.
Per Lietuvių Prekybos Ben

drovę balandžio 3 d. išvažiavo 
Lietuvon laivu La Lorraine šie 
lietuviai: Kaz. Katulevičius, 
Antanas Pečiura, K. Šilanskis, 
Jurgis Milašius. BaL 10 d. lai
vą La Fayette išplauks šie: Jo
kūbas Stakionis, Antanas Jo- 
zelskis, Antanas Juzelskis, 
Juozas -Skurvidas, Ignacas 
Kasperaitis.

DARBININKAS

PASITARIMAS KATA
LIKŲ.

Bostono lietuviams duota 
Tag Day, t y. viešas aukų 
rinkimas gegužio .8 d. Nu- 
teriotos Lietuvos Draugų 
Komiteto komisija kreipėsi 
į vietos kleboną, kad varyti 
tą. darbą išvien. Kadangi 
tarp vietos lietuvių eina sro
viniai nesutarimai jau nuo 
Naujų Metų, tai katalikams 
priseina pasitarti apie vei
kimo nusistatymą. Dėlto 
pėtnyčioj bal. 9 d. pobažny
tinėj salėj bus pasitarimas 
vietos katalikų dąrbuotojų 
tame reikale. Taigi katali
kų veikėjai, ir kiti, kam tas 
dalykas rūpi kviečiami susi
rinkti minėtą vakarą apie 
7:45 vai Subatoj bus ben
dras pasitarimas.

KataUktj, Vienybė.

MEDŽIŲ IR PAUKŠČIŲ
DIENA.

Sulyg Massachusetts vals
tijos konstitucijos guberna
torius pavasarį skiria taip 
vadinama “Arbor Day”. Tą 
dieną prašoma piliečių so
dinti medžius, krūmus, vi
jūnus ir tt. Ypač tuos, ku
riuos paukščiai mėgsta. Gub. 
Calvin Coolidge medžių ir 
paukščių dieną paskyrė su- 
batą bal. 24 d. Prie to dar
bo stengiamasi įtraukti mo
kiniai.

šį veikalą valdys atsakančiai 
prisiruošę artistai, kurie vi
suomet pilnai užganėdija atsi
lankiusius ant jų rengiamų va
karų. Protarpiais pačiulbės 
lakštingalos ir dalyvaus vieti
niai solistai su gerb. p. M. 
Karbausku. O da kas geriau
sia, kad salė yra labai puiki 
ir tinkanti dėl perstatymo 
šiam veikalui. Joje randasi 
1100 šimtų sėdynių.

Taigi da kartą kviečiame 
nuoširdžiai visus atsilankyti. 
Turime pranešimus nuo L. Vy
čių ir Sąjungiečių, kad visų 
apylinkės kolonijų kuopos ža
da dalyvauti, kaip tai: Law- 
rence, Norwood, Montello. Bet 
Worcester’is žada visas kuo
pas “subytyt”, nes atpyškės 
visa šimtinė.*

Kelrodis: Reikia paimti ka
rai Broadvay—City Point ir 
išlipti prie I Street Tuomet 
eiti po dešine I Streetu vieną 
blioką ir už poros minutų bū
site salėje. .

Širdingai kviečia Rengėjai.

vės ofise, arba kreipkitės 
laišku adresu:

Denikino armija Pietinėj 
Rusijoj pabaigė savo veiki
mą 'prieš bolševikus. Pats 
Dernkin. gavo prieglaudą 
ant Anglijos laivo. •

Balandžio 11 d. nedėlioj 7:30 
vai. vakare pobažnytinėj salėj L. 
D. S. 1-ma kp. stato scenoje “Dė
dė atvažiavo” ir “Knarkia Palie
pus.” Tai yra dvi juokingos ir 
pamokinančios komedijos.

Kviečiame koskaitlingiausia at
silankyti o užtikrinam, kad busit 
užganėdinti.

Komisija.

PARSIDUODA FARMA.
13 akerų žemės pusė dirbamos 

ir pusė miško. Derlinga žemė, 
naujas namas, ant dvejų lubų, su 
piazais, 5 metai kaip pastatytas, 
su 9 kambariais bane, didelis viš- 
tininkas ir užsodintas jaunas sod
nas obelių, gružių, pyčių, slyvų, 
agrastų,. aviečių ; 2 karvės, vie
nas arklys ir labai graži vieta. 
Nueiti iki karui 5 minutas, iki 
stoties .8 minutas o į miestą Brid- 
gewater 20 minutų; 4 ėeverykų 
dirbtuvės, 2 fandrės ir viena ge
ležinė ir taipgi 3 vežimai darbi
niai ir vežimėlis dėl pasivažinėji
mo ir prie ūkės visi įrankiai. Kas 
norite pirkti, meldžiu atvažiuoti 
pažiūrėti nes viską negalima ap
rašyti. t
Frank Znotin,

108 Compart St. 
Bridgevrater, Mass.

STOGAS PRAKIURĘS
Jei jūsų namo stogas pra- ] 

kiuręs, tai šaukitės lietuvio J 
Stogų Taisytojo, kuris turi j 
savo amate atsakantį pati-' 
rimą. Darbą atlieka koge- ! 
riausiai. Jei tik jums reikia I 
stogas pataisyti ar naujas 
uždėti, tsi šaukitės prie

PETER PLEVOKAS,

116 W. 4-th St, S. Boston, Mass.

DIDŽIAUSIAS
VAIDINIMAS.

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI.
Man gyvenant didelėj lietu

vių kolonijoj Chicagoj, dažnai 
tekdavo skaityti laikraščiuose 
apie rytinių kolonijų veikimą, 
o ypatingai Bostono. Kartais 
ir pamanydavau: nejaugi taip 
ir yra ką laikraščiai rašo. Su
maniau pats tai ištirti. Sėdęs 
ant traukinio ir atpyškėjau į 
Bostoną. Atvykęs pamačiau 
kad tai ne juokais prakaituo
ja. Labai malonu paminėti, 
kad mūsų tautos žiedas jauni
mas L. Vyčių 17 kuopos na
riai dirba išsijuosę o ką jau be
kalbėti apie L. D. S. narių dar
bštumą. L. L. P. Bonų plati
nimas nors nepersmarkiai, bet 
pasekmingai eina ne tik Bos
tone, ir apielinkėj.

Negaliu praleisti nepaminė
jęs L. D. S. namo. Tas namas 
savo išvaizda patraukia į save 
akį kiekvieno keleivio iš kitur 
atvykusio, o ką jau bekalbėti 
apie tas ypatas, kurios pama
tę jį atsimena kad ir jie kele
tą plytų pridėjo prie jo pasta
tymo. Namas pastatytas pa
čiam centre So. Bostono, gra
žioj ir parankioj vietoj. Ne
veltui svetimtaučiai žiūri sker
somis ant lietuvių, nes jie api- 
perka namus gražiausioj ir pa
rankiausioj miesto dalyje.

Ištyręs visa tai, kviečiu sa
vo brolius ir sesutes, kad be. 
jokio abejojimo prisidėtų 

pirkdami namo bonus, nes į- 
dėti pinigai jokiu būdu negali 
žūti; priešingai dar atneša di
desnį nuošimtį negu kad jie 
guli bankoj ir už tuos mūsų su
dėtus pinigus daro sau milijo
nus svetimtaučiai bankieriai.

Puiki proga šiandien mums 
LDSmariams, rėmėjams ir kar
tu visiems darbininkams. Tas 
namas tai bus tikra tvirtovė, 
kuri apgins darbininkų reika
lus nuo įsigalėjusio kapitalo ir 
ves prie šviesios ir laimingos 
ateities. Dar kartą raginu: 
pirkit bonus, nepraleiskim pro
gos, nes kitą, tokią vargu ka- 

z da sulauksim... ,

‘KANTRI ALENA’ SCENOJ.

v*

P. v.

PINIGAI KĮLA.
Vokietijos pinigai, reiš

kia ir Lietuvos auksinai, kį- 
la. Balandžio 5 d. 100 mar-

APIE VAŽIAVIMĄ IŠ 
LIETUVOS.

Nemažai yra tokių, kurie 
norėtų savo gimines par
traukti iš Lietuvos. Norin
tieji tą padaryti turi elgtis 
sekančiai: asmuo, norįs iš 
Lietuvos atvykti Amerikon 
turi kreiptis į Lietuvos val
džią Kaune ir gauti paspor- 
tą. Tas pasportas tiks tik 
iš Lietuvos išvažiuoti. Kad 
jis tiktų įvažiuoti į Ameri
ką, tai reikia kreiptis prie 
arčiausio Amerikos konsu
lato ir gauti pasportui vizą. 
Lengviausia pasiekiamas 
Lietuvos lietuviams Ameri
kos konsulatas yra Kopen
hagoj, Danijoj. Gavęs vi
zą, turi teisę vykti į Ameri
ką, ale įleidimas į Ameriką 
nėra užtikrintas iki ateivis 
nepereis visus imigracijos 
reikalavimus, kaip tai: imi
gracijos departmentas turi 
įsitikrinti, kad ateivis yra 
geros sveikatos, moką skai
tyti ir rašyti savo kalboj. 
Inėjimą į Ameriką ateiviui 
galima palengvinti sekančiu 
būdu: prisiųsti jam affida- 
vitą, kurs būtų padarytas 
prideramu būdu notaro ir 
advokato. Tas ąffidavitas 
be kitų dalykų liudys, kad 
ateivis* turi čia kas jį pri
ims. Affidavitus ir kito
kius patarimus galima gauti

I

S—s-s—s—SSėses 
Phone - Kensington 5316 
DR. E. G. KLIMAS 
Lietuvis Gydytojas.

Priėmimo vai.: vaikio
Po pietų pagal sutartį tiktai. 
2538 E. Allegbery Avė.,

Pbiladelphia, Pa.

L"........................... ■ i |

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

Ant trijų kambarių ir virtuvės 
parsiduoda rakandai.

Matyt galima dieną ir vakarais. 
Ant antrų lubų.

138 Athens St., 
South Boston, Mass.

X.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimą galvos odos, - 
plftiakanaa, puolimą ir žiluntą 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
šavo antrašą ir 2c. štampą.

The Westeni Chemical Go, 
Bos Berea, Ohio.

DR. J. G. LANDŽIUS
SEYMOUR

Rengia L. Vyčių 17 kp. ir 
Mot. Są-gos 13-ta kp. Bus ba
landžio 17 d. š. m. Dangaus 
Vartų salėje kampas I ir E. 
Fourth Sts., So. Boston, Mass. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Šis veikalas yra vienas iš 
gražiausių. Vaizdžiai persta
ta Kantrią Aleną, kuri taip 
daug yra iškentėjus visokių 
nelaimių ir persekiojimų kada 
apleido tėvą, namus turkų cie
soriaus dėl nedoro tėvo ‘ užsi- 
geidimo paimti ją už moterį. 
O da daugiaus kada buvo išva
ryta iš namų jos vyro, Angli
jos valdovo Enriko, su dviem 
mažais kūdikiais. Daugumas 
yra skaitęs jos gyvenimą, o da
bar turite progą pamatyti tą 
visą, apie ką kitados teko tik 
svajoti-mintyti.

Taigi gerb. kas tik gyvas 
kaip seni, taip jauni dideli ir 
maži, visi dui į minėtą persta
tymą kaip vietiniai taip ir iš 
apielinkės. O užtikrinu! kad 
būsit pilnai užganėdinti, nes Lietuvių Prekybos Bendro-

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

Ant pardavimo namas Dorches- 
ter’yje, 2 šeimynų, 16 ruimų, 
pastatytas paties savininko, grin
dys iš drūto medžio. Gražioj vie
toj, arti karų linijos. Parsiduoda 
be agentų. Norintieji pirkti krei
pkitės į “Darbininko” redak. 244 
W. Broadyvay, So. Boston, Mass.

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

D. Olseika,
285 Broadway,

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

Pi-
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Reikalauju siuvamos mašinos. 
Kas tokią turite ant pardayimo, 
malonėkit pranešti į “Darbinin
ko” ofisą. J. D.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass.
Vice-Pirm.—

Mikolas Žarkauskas, 
128 Bowen Street,

So. Boston, Mass.
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius,
147 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass.
Finansų 'Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St., 

Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas,
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Ąntanas Gruodis,
550 Medford St., 

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

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

J 

SALDŽIAUSIOS SIRDIBS V. JR- 
ZIAUS DRJ0S VALDYBOS 

ADRE8AL 
Pirmininkas —

A KmitAS,
284 5th St., 

So. Boston, Mass. 
Vice-pirm. —

J. Kavolinas,
63 Gold St., 

So. Boston, Mass.
Protokolų Rašt. —

J. Štokas,
542 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Fin. Raštininkas — 

Simanas Alikonis,
140 Bowen St., 

So. Boston, Mass. 
Kasierius —

S. Gižius,
377 Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka —

F. Lukoševičius,
405 7-th St., 

So. Boston, Mass.
PRANEŠIMAS.

Draugystės S. Š. Jėzaus se
kantis susirinkimas bus page
dėlyje balandžio 5 dieną.

ta

?!

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEKA.•
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarų. Tai vienatinė lietuviška

” aptleka Bostone ir Massachu- 
i i setts valstijoj. Gyduolių galit 
j Į 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

UU
U
U
U

ATVELYKIŲ PRAMOGA

Paieškau Juozapo Karaliaus, 
Kauno rėdybos, Ukmergės apskr. 
Vadaklių parapijos. Pirmiau gy
veno Detroit, Mich. Girdėjau, kad 
buvo kariuomenėj paimtas ir da
bar nežinau kur. Labai norėčiau 
susižinot. Mano antrašas: 
Mr. John King,

256 Gratiot St.
Detroit, Mich.

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

1

“DEDE ATVAŽIAVO” ir KNARKIA PALIEPUS”

Rengia L.D.S. 1 kuopa.

Nedėlioj

Balandžio-April 11,1920.
Sv. Petro Bažnytinėj Salė j

Fifth Street, So. Boston, Mass.
Pradita 7:30 vai vakare

Paieškau savo pusbrolių Jur
gio ir Veneento Makare vičių. Su
valkų rėdybos, Seinų apskr. Ku
čiūnų parap. Akmenių kaimo. Pra
šau atsišaukti jie patys arba kas 
apie juos žinot, turu svarbų rei
kalų.
Antanas Launikonis,

33 Spring St 
New Britain, Conn.

tyras juokas, tai sveikata 
Prašome visus atsilankyti.

Gydytojas ir Chirurgas
489 Broodway, S. Boston, Man. 

O F I S O 9-10 tt ryto, 
VALANDOS: įtX.Ž^*
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Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!
Jei nenori būti nuskriausta atvykęs New Yorkan, tai tieslok kreipkis pas 

GEO. J. BARTA.ŠIU, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
Parduoda Laivakortes ant visų Unijų | Lietuvą ir iš Lietuvos.
Išmainom ir siunčiam pinigus l visas dalis svieto pagal dienos kurso.
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkanti žmones ant gelžkelio 

stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydime ke

leivius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi i musų virtaiInetą Agentūrą su reikalais.

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

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

t^NaoSIHapoptoi. Nno 71ki I vatam 
H»W BOADVAT Car. ST SO. BOSTOH.

Tai 102 S. B,

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
414 Broadtcay, So. Boston, Mass.
Gyvenimo vieta: 256 TF. 3-rd St,

TeL S. B. 1196-W.

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

Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPEB 

’ (Dr. M. V. KasparavUius) 
425 Broatocay, Bo. Boston, Mass.

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

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

Tek S. B. 1771

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

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

Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia be skausmo, su 

geriausiais prietaisais, su nau
jų išradimų.

Visą darbą gvarantuojame
DR. W. T. REILLY

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

Valandos Nedaliomis
Nuo 9 vak ryta nuo 10 vok ryta 
iki 8 vok vakare iki 4 vok vaka.

DR. JOHN NacDONNELL, M. D.
Galima nuiiflirti ir lirta viniai 

Ofi*o valandos:
Ryt tia iki 9 vai. 

Popiety 1 iki S 
vakarais 6iki 9

586 Broadway, So. Boston.

Paieškau. savo sunaus Jono 
Lapeikio, prieš karę gyveno Bal- 
timore, Md. Neturiu jo antrašo. 
Jis pats ar kas apie jį žinot met 
džru man pranešti už ką aš busiu 
labai dėkingas.. Mano antrašas*: 
D. Lupeikis, Troškūnai, ‘ Kauno 
rėd. Lithuania.

Paieškau Jono Vaitkaus. Jis 
pirmiąus gyveno ant Third St. 
So. Boston. Dabar nežinau kur^
Turiu svarbų reikalą. Atsišaukite. 
Povilas Vaitkus,

315 Walnūt St
Newark, N. J.

Paieškau Agotos Jurkiniutės, 
(gal ištekėjusi) šulų kaimo, Bar- 

: tininkų parap. Seniau gyveno 
Brooklyn, N. Y. ir Škotijoj. At
siliepti ant to adreso

" ■ ----------------- j . —

E gzaminacija DYKAI
| DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.

Ąr nenusibodo sirgti Ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu- 
■! - sibodo, ateikite aš išegs&mlnuoslu dyfcal ir pasakysiu kaip ai gailu 
< . jums padėti. Aš turiu suvirš 28 metus praktikos medicinoje Ir gy- 
« ! dyme skaudžių, krouiškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo- 
j I' .terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškallšegzaminuoju jus 

i kiekvienų syki. Aš vartoju santlpiškus eiektrikos ir Medicinos |tai- 
», gydyme Aratijo, odos ir kroniškų ligų. . Kada reikalinga išeg- 
unlnuoju kraujų, seiles lt vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
lagnoas arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS 
te gerai Pasinaudokite kitų 
įdurtų arba jaku? Hgoms ne- 
prietvarių etc. Jd tiri reu- 

arba tsMakataa sąnarius, 
galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, gahros suki

mą, Šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark n manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu lklšlol niekas negelbėjo, ateik ui suteiksiu patarimus C 
kai. ' Tamsta sutaup|sf laiką, pinigus ir panaikinsi kanflta. Jebm 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink 
rlausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi.
don ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos

gali boti pervRu. Egzaminavimas

! 
!
! 
!
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Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Br®ad SU PHadeipkia, Pa.

Lietuvis Daktaru ir Chirurgas. 
Ofiso Valandai;

Nuo 9 rito iM S pinta
Vakarais, Ketverte Metiki9P.M.

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dormaftna sulaiką plssku slinki- 

Ka, prakalba pleiskanas. nieHjtea 
odes galvas, augina plaukus priduoda 
sm jtan reikalinga msiata.

Dermafuga p adarys kad Just pasa
kai bu* tankus kvetnus k skaistus. » 
• Oda Jtuta galvoja bus tyra, pleis
kanai ilayka ant visados Ir Plankai 
Malin ra daugiaus! r - 1

Raikalaujant prlsiustne Jtan pa** 
t* uuvk dyka* Hbaadyasul saapala.

■•kits 10*. staapoinia parsi'^a 
ta, ganei flbendyusei deAufa 
doulr bcoSsnA
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