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Rusi-

IŠVAŽIAVO Į BEL
GIJĄ.

Franci jos prez. Poincare 
kartu su premieru Milleran- 
du išvažiavo į Belgiją.

NEGAVO PASPOR- 
TŲ.

Anglijos valdžia nedavė 
pasportų Donaldui ir Bux*- 
tonui vykti į Rusiją. Jiedu
yra socijalistai ir socijalistų' 
konferencija Berne 
juodu paskyrę vykti 
jon.

/

LIETUVOS MISIJOS ATSIŠAUKIMAS Į AMERIKOS 
LIETUViy VISUOMENĘ.

Gerbiamieji Lietuvos pilie
čiai ir pilietės! Laikinoji Lie- į 
tuvos Vyriausybė yra pasiun- j 
tusi Amerikon su tam tikrais• 
ingaliojimais Lietuvos Misiją, j 
Ton Misijon ineina buvęs Fi
nansų Ministeris Jonas Vilei-1 
šis, buvęs Krašto apsaugos 
Ministeris Povilas Žadeikis ir 
buvęs Taikos Delegacijos prie 
Paryžiaus konferencijos narys j 
Jonas Žilius.

(Be kitą reikalą) vienas 
svarbiausiąją Misijos darbą v- 
ra užtraukti paskolą nuo A- 
merikoj gyvenančią Lietuvos 
piliečių, pasiremiant Lietuvos 
Valstybės išleistu delei pasko
los įstatymu, kursai buvo pri
imtas Ministerią Kabineto ir 
su žinia Lietuvos Valstybės 
Tarybos, Valstybės Preziden
to patvirtintas. Laikraščiuose 
jau telpa paties Valstybės Pre
zidento atsišaukimas delei šios 
paskolos. Todėl negali būti 
jau jokios abejonės delei šios 
paskolos teisėtumo. Be to ir 
Suvienytą Valstiją vyriausybė 
yra išsireiškusi, jog ji nesanti 
priešinga užtraukimui pasko
los Amerikoje. Dviem Lietuvos 
Misijos nariam J. Vileišiui ir 
P. Žadeikiui, važiuojant Ame
rikon, prisiėjo kiek ilgiau už
trukti Paryžiųje. Tki*buvo su
silaukta nuo Amerikos val
džios vizos pasportą. Todėl iš 
pradžios pirmuoju atvyko A- 
merikon Jonas Žilius, kuris 
vardan Lietuvos Misijos ir 
pradėjo rūpintis tos paskolos 
užtraukimu. Nuo Amerikos 
Lietuvią Tarybą, nuo Fondą 
ir įvairią Lietuvią bendrovią 
ir organizaciją buvo sušauk
tas susirinkimas, kuris ir yra 
aptaręs bendrus dėsnius šios 
paskolos. Be to, nesant tik
rai žiniai ar užsilikusiems Pa
ryžiuje dviem nariam pasiseks 
atvykti Amerikon, ar ne, bu
vo išrinkta tos paskolos prave- 
dimui dvylika narią, kurie vėl 
savo tarpe yra išrinkę pirmi
ninku Joną Žilią, kasierium 
p. Mastauską ir kitus to komi
teto narius. Atvykus kitiems 
Misijos nariams Amerikon, 
tas, prie augščiau nurodytą są
lygą susitveręs atskiras Komi
tetas pasidarė jau visai berei
kalingu, nes sulyg valdžios in- 
galiojimo visas paskolos už
traukimas yra pavestas Lietu
vos Misijai, kurios pirminin
ku yra paskirtas Jonas Vilei
šis, o kasierium Jonas Žilius. 
Taip nusimanydama, Lietuvos 
Misija paėmė visą darbą savo 
žinion ir atsakomybėn ir pra
dėjo jį organizuoti. Žinoma, 
visą tą didelį darbą Lietuvos 
Misija varys, pilname kontak
te ir susižinojime su Amerikos 
lietuvią visuomene, kuri per 
savo'organizacijas ir atstovus 
prie Šio darbo džiaugsmingai 
dėjosi, dedasi ir vyliamės, to
liau aktyviai dėsis. Už visą 
šiuo žvilgsniu iki šiol padary
tą pagalbą Lietuvos Misija jau 
šiuo laiku skaitlingą Am. lie
tuvių organizaciją atstovams 
taria širdingą padėką. Lietu
vos Misija tvirtai tiki, jog 
kaip tie dvylika narią, kurie 
buvo organizaciją parinkti, 
taip lygiai ir kitą organizaci
ją atstovai, kurie ouvo jau sy
kį paskolos reikale susirinkę tijos jie ten nebūtą, tarp sa- 
New Yorke ir pagaliaus atsto- vęs susižinotą ir išrinktą gal 
▼ai ir pirmininkai įvairią kolo- viso centro vieną ar kelis žmo
niją centrą ar paskolos stočią, nes, kurie vienytą tame centre du mėnesiu. Iki birželio 1-mos 
kurie faktinai paskolą ]5rave-,visą darbą. Jie galėtą nusta- dienos paskolos rinkimas tur 
da, uoliai rems L Misijos vyk- „tyti, kokiose vietose ir kuomet būt jau užbaigtas.
dinamąjį uždavinį, kaip ge- reikia suruošti masini mitin-1

rais patarimais, taip ypač re- 
įaliu paskolos pravedimo dar- 
: bu ir Misija mano, jog turės 
i progos juos susirinkti ir pasi- 
' tarti pasekmingo paskolos 
pravedimo reikale.

Šiuo laiku jau tapo sudary
tos įvairiose kolonijose pasko- 

jlą stotįs, rinkimas paskolos 
jau faktinai vienur kitur pra- 
jvedaams, tačiaus prisieina at- 
j sižiūrėti, kaip bus toliaus, kaip 
1 surinkus tą paskolos sumą, 
{kuri yra Lietuvos vyriausybės 
I nutarta.

Apsipažinus Su vietos kolo
nijomis ir spėjamu lietuvių to- 
es kolonijose skaičiumi. Lietu
vos Misija randa reikalingu 
jau šiandien pabriežti, kiek 

; kokiose kolonijose būtinai rei
kėtų surinkti. Tuo tikslu vi
sos kolonijos tapo išdalintos Į 
nurodomus žemiau centrus su 
artymais jiems miestais ir ten 
parodyta, kiek iš kiekvieno 
centro reikėtų gauti paskolos.

Paskolos rinkimo apskri
čiai.

Bostono apskritis. Į šį ap
skritį ineina visos kolonijos 
Mass., Rhode Island, Maine, 
Vermont ir New Hampshire. 
Agitacijos centras Bostonas. 
Šio apskričio kolonijos priva
lėtu sudėti Lietuvai Pasko
los ‘................   ....$550,000.00

Waterbury apskritis, šin ap- 
skritin ineina tiktai viena vi- 

■ sa Conn. valstija su agitacijos 
centru \Vaterbury. Paskolos 
quota '...........................$520,00

New Yorko apskritis A Susi
deda iš visos New Yorko vals
tijos ir pakraščių N. J. arba šią 
kolonijų apielinkės: Newark, 
Elizabeth, Paterson etc. quo- 
ta................................ $700,000

Philadelphijos apskritis. Plū- 
; ladelphijos apielinkė, vakari

niai pakraščiai N. J. valstijos 
kaip Trenton, Camden, visa 
Maryland valstija ir Washing- 
ton, D. C. quota .... $400,000 

l Wilkes Barre apskritis susi
deda iš šiaur-rytinės dalies 

; Penn. valstijos, pradedant 
nuo Luzeme pavieto. Miestai: 
Wilkes Barre, Scranton ir tt. 
ir tt. quota................. $500,000

Shenasdoah apskritis. Ryt- 
pietinė dalis Pennr valstijos 
pradedant Schulkill pavietu su 
didesnėmis kolni jomis: She- 
nandoah, Mahanoy City, Pots- 
ville, Reading, Harrisburg ir 
vakarinė pusė Penn. valsti
jos su centru Pittsburgh 
tt. quota....................$500,000

Pittsburgh apskritis. Visa 
quota......................... $400,000

Clevelandą apskritis. Visa 
Ohio ir Michigan valstijos. 
Didesnės kolonijos: Cleveland, 
Akron, Grand Rapids, Det- 
roit ir tt. quota..........$400,000

Chica-gos apskritis. Visos 
šios valstijos: Iii., Indiana, 
Wisconsin quota... .$1,000,000 

Visos vakarinės ir pietą val
stijos. Čia jau ne apskritis, bet 
veiks stačiai iš centro quo- 
ta —.............................. 30,000

Viso quota susidaro 5 mili
jonai dolerių. Tiek mažiausiai 
reikia surinkti paskolos Lietu
vai.

Būtą tinkamiausia, jeigu 
vietos Komitetai, kokios par-

PLĖŠIA TRAUKI
NIUS.

Austrijoj dabar priviso 
daug plėšikų, kurie susior
ganizavę užpuldinėja trau
kinius, kurie gabena maistą 
ir drabužius į Vienną.

ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K ŠV. 
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

TeL So. Boston 620.
KAINA 5 CENTAI.

Darbininkų Reikalai.
___________________________________

VĖL DIRBA.
Kansas valstijos anglia

kasiai sugrįžo darban. Jie 
pereitą panedėlį nėjo dirbti 
tik taip sau. Buvo praneš
ta, kad streikuoja prieš įve
dimą įstatymo, kuriuo an
gliakasiams būtų uždrausta 
streikuoti.

NAUJA PRAMONĖ.'

Baltimorėj steigiama dirb
tuvė dirbimui aparatų auto
mobiliams, ir laivams. Tie 
aparatai bus varymui tų au
tomobilių ir laivų deginant 
alkolį. Dirbtuvė įsteigta 
už $2.000.000.

SUĖMĖ CIGARNIN- 
KUS.

Philadelphia, Pa.
KUN. J. VA ILOKAITIS,

Lietuvos Katalikų Centro Pirmininkas. Jo prašymas 
atsišaukimas i Amerikos katalikus randasi ant 5 pusi.

Lietuva neišskirta

UŽSAKĖ LOKOMOTY
VŲ.

Philadelphia, Pa.—Egip
to valdžia čia užsakė 50 lo
komotyvų. Turės būti gata
vi balandžio mėnesyje.

portant questions conceming 
frontier controversies and 
measures for defense egainst 
danger from the East.

January 24, 1920.
The conference between 

Finland, Poland, Esthonia, 
Latvia and Lithuania, in its 
lašt session, passed a resolu- 
tion concerning the neutrali
zation of the Baltic Sea and 
conceming principles of a pro
gram for future defense.

* *
The Conference between 

Finland, Poland, Esthonia, 
Latvia and L.uiuania passed a 
resolution concerning the 
common principle for the 
maintenance of their iridepen- 
dence and made an agreement, 
according to which all territo- 
rial controversies between 
said countries and also bet- 
ween them and Russia should 
be decided on the basis of 
self-determmation of nations. 
The Conference expressed the 
hope that the independence 
and goverments of the Baltic 
Statės would be, in the near 
future, recognized de jure. 
The Conference agreed to com
mon measures for defense 
against danger from the East, 
and also tįiat their relations to 
Russia should be determined 
in harmony witn the vrishes of 
the entente so far as those are 
in accordance with the indis- 
pensible interest of the count
ries concerned. The Confe
rence passed a resolution con
ceming the arrangment of 
conomic interests and commu- 
nications between the count
ries, also centrai and local 
commit(ees should be elected 
for the benefit of mutual eco- 
nomic interests. Poland agreed 
to let the controversy concer
ning the frontier between Po
land and Lithuania be prepa- 

. red by a special eommittee. 
The Conference decided to 
invstigate the possibility of 
neutralization of the Finnish 
Gulf and other paris of the 
Sea toucnmg the countries. 

Lietuvos Misija. The result of said investiga-

PRANEŠIMAS DELEI 
HELSINKŲ KON

FERENCIJOS.
Nors apie įvykusį Helsin- 

kuose Lietuvos, Latvijos, Es- 
tonijos, Suomijos ir Lenkijos ‘ 
atstovu pasitarimą nuo Lietu
vos valdžios nėra gauta tiesio
ginių pranešimų, tečiau pa
duodamos žemiau keturios te
legramos gautos Suomių Ats
tovybės, tinkamai nušviečia 
dalykus.

JAUČIASI BLOGAI.
Vokietijos finansų minis

teris Erzberger, kurs nese
nai buvo pašautas, jaučiasi 
blogai. Kulka pažeidė pet- 
kaulį. Kraujas labai bėga ir 
kulkos negalima išimti.

Helsingfors,
January 21, 1920. 

Confęrence between 
Poland, Lithuania,

The 
Finland, 
Esthonia and Latvia has to- 
day discussed the attitude 
against Soviet-Russia. Unani- 
mous decision was reached and 
a program for co-operation in 
economical and intercomunica- 
tive ąuestions was approved 
of.

The Finnish representatives 
took up for discussion the 
ųuestion of the neutralization 
of the Gulf of Finland and 
other waters; the ąuestion was 
referred to a eommittee.•

♦ ♦

In the conference at
singfors between represen
tatives of Finland, Poland, 
Esthonia, Lithuania ant Lat
via, positive results were

SUMUŠĖ BOLŠEVI
KUS.

Latvių kariuomenė sumu
šė bolševikus ir paėmė Gu- 
zyn, kurs yra paskutinis 
latvių miestas ant Rusijos 
rubežiaus. Be to latviai pa
ėmė daug karinės medžiagos 
ir 2.000 bolševikų kareivių 
nelaisvėn. Likusios bolševi
kų jėgos traukiasi atgal.

Hel-

gai, priveizdėtų, kad surinkti 
pinigai būtą prisiunčiami Lie
tuvos Misijai ir kad kiekvie
nas, kursai yra užpirkęs bonų 
tikrai gautą tą boną, kaip tik 
jie bus padaryti. Pagaliau Lie
tuvos visuomenė Amerikoje 
tur daugybę savo reikalą, sa
vo rūpesnią Lietuvos Misija 
negali ilgai tęsti viso darbo. 
Reikia jis greičiausia atlikti ir 
pasekmingai atlikti. Egzami
nas tur būt išlaikytas—to rei
kalauja Lietuvos garbė—ir 
greitai išlaikytas. Todėl visas 
pamatinis darbas turėtų būti 
atliktas į vieną, daugiausia į

GRĮŽTA DARBAN.
Italijoj geležinkelininkų 

streikas nepasibaigė. Apro- 
kuojama, jog iš 200.000 dar- 

jbininkų streikuoja apie 50.- 
000. Laike kai^s geležinke- 

! liniukai militario amžiaus 
nebuvo imami kariuomenėn, 

i Tai dabar valdžia paskelbė, 
i jog visi streikininkai, kurie

V •

buvo paliuosuoti nuo karei
viavimo, turės eiti kariuo
menėn, jei negrįš darban. 

. Tokiu būdu daugelis grįž
ta.

PRIEŠ DEPORTA
VIMĄ.

Šeši Amerikos protestan- 
i tų vyskūpai ir 16 dvasininkų 
pasirašė po protestu prieš

— deportavimą raudonųjų ir 
cigarninku suimta ir laiko- suspendavimą socijalistų at- 
ma po kaucija. Jie intarti : 
laikyme naminio bravaro. 
Jie nesigynė ir sakė, jog al- 
koliu “per f ūmavo” cigarus. 
Tuos cigarus dirbę iš pras
tesnės tabokos ir alkolis ta
boką pagerinęs.

UŽMUŠĖ TABOKOS 
BILIŲ.

So. Carolinos senatas bu
vo perleidęs bilių, reikalau
janti uždrausti rūkymą vie
šose valgomose vietose. Že
mesnysis rūmas tą bilių už
mušė.

tion should be handled by a 
later conference. The Confe- 
renee dispersed on r'riday 
morning.

Be to nuo gerb. Lietuvos at
stovo Prancūzijoj p. Milošo 
gauta yra žinia, kuri apibudi
na mūsą dabarties santikius 
su Lenkija. Jis rašo: Jau ke
lios savaitės kaip prancūzai di
džiai nerimastauja delei bolše
viką pasisekimo. Jie spėja, 
kad pavasary Rusą Tarybos 
pradės karo akciją prieš Len
kus, jie norėtą iš visą kaimy
nių’ tautą sudaryti tvirtą atra
mą prieš bolševikus. Tečiau 
Lietuvos prisidėjjmas prie šios 
atramos gali būti galimas tik
tai tuomet, kuomet Lenkija 
pripažins Lietuvos nepriklau
somybę, sugrąžins Lietuvos 
sostinę Vilnią ir susitaikins 
delei rubežią tarp Lietuvos ir 
Lenkijos. Be išpildymo šių 
sąlygą negalima kalbėti su 
Lenkija apie bendrą darbą 
prieš bolševikus.”

Reikia spėti, jog panašus 
reikalavimas buvo lietuviu at
stovo pakartotas ir Helsinkų 
Konferencijoj. Delei tos tat 
priežasties kai-kuriuose anglą 
dienraščiuose patilpo žinios ir 
neva apie išsiskyrimą Lietu
vos nuo kitą susirinkusiu val
stiją ir žinoma apie neva Lie
tuvos simpatiją prie Vokieti
jos.

PALEIDO.
Anglijos valdžia paliuosa- 

vo Vokietijos admirolą von 
Reuter. Jisai pereitą bir
želio mėnesį davė įsakymą 
nuskandinti Vokietijos ka
rinius laivus, kurie buvo 
Anglijos uoste Scapa Flow 
internuoti. Admirolas su
grįžo Vokietijon.

KARĖ PACIFIKE.
Australijos premjeras 

Hughes prakalboje Melbur
ne pasakė, jog sekanti karė 
bus Pacifike ir Australija 
privalanti turėti stiprią ar
miją. I

stovų New Yorko legislatū- 
roj.

KERENSKĮ RENGIA 
ARMIJĄ.

Berlin. — Eina gandai, 
būk Kerenskį organizuojąs 
‘ ‘ baltą ’ ’ armi j ą kariauti 
prieš bolševikus.

LIGOS UKRAINOJ.
Ukrainos Darbo ministe- 

ris atsišaukė. į alijantus gel
bėti Ukrainą nuo šiltinių, 
choleros ir kitų ligų.

SUKILIMAS LENKI
JOJ.

Iš Varšavos į Berliną at
vykęs Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus daktaras Rogers, 
sako, jog Lenkijoj padėtis 
nepakeliama. Savaitė po sa
vaitei ten galima laukti su
mišimų. Sako:

“Aš nematau, kaip ten 
galima revoliucijos išvengti. 
Disciplina ir ūpas armijoj 
dingo dėl nepasitenkinimo 
maistu ir drabužiais. Bė- 
džiausia yra bolševikų fron
te.”

Sako, jog miestuose ka
reiviai dėvi uniformas gau
tas nuo alijantų. O kai va
romi frontan, tai tos ge
ros uniformos * pakeičiamos 
skarmalais. Tiems karei
viams yra pavojus subolse- 
vikėti.

Mirtingumas baisiai dide
lis. Lenkijoj viename mies
telyje per dvi savaiti mirė 
500 žmonių.

I

NORI APIPLĖŠTI 
VIENUOLYNĄ.

Šiaurinės Rusijos valdžia 
skelbia, jog stiprios finų jė
gos artinasi linkui Pečon- 
gos. Žmonės bėga į Norve
giją, bijodami plėšimų. Spė
jama, kad finai nori api
plėšti Pečongos vienuolyną.

i? *

|| James M. Keyes
§ Advokatas

350 Broadway, So. Boston,Mass
TEL. SO. BOSTON 212 OR SO. BOSTON 600. 

JEIGU VIENAS UŽIMTAS RAUK KITĄ.

I



DARBININKAS

LIETUVIU JAUNOS DEMOKRATUOS TROŠKIMAI.
(Les aspirations de la jeune dėmocratie lituanienne)/

Kunigo Adomo Vilimo paskaita pran
cūzų kalboje laikyta 12 gruodžio 1919 m. Sa- . 
Įėję “Dėmocratie”, 8:30 vai. vakare 38, Bou
levard Raspail, Paris.

PRAKALBA.
Pradėdamas savo paskaitą apie Lietuvių jaunos de

mokratijos troškimus, jaučiuosi labai laimingu. Pirma 
mano paskaita prancūzų kalboje ir ta pati buvusio 
“Sillon”, o dabar “Dėmocratie” salėje. Prieš dvylikos 
metų, skaitydamas lietuvių katalikų laikrašty “Ateitis” 
vieno lietuvio Petrapilio Dvasiškos Akademijos studento, 
Prano Penkauskio, studiją apie Prancijos katalikų jau
nuomenės judėjimą, susispietusios dr-joje “Sillon” va
dovaujant nenuilstančiam ir energingam p. Mare Lang- 
nier, aš nerimastavau, kad kaip nors greičiaus pabaigus 
savo vidutinius mokslus Lietuvoje ir važiuoti baigti sa
vo augštesnius mokslus užrubežin. Sueiti į santikius su 
jumis, susipažinti su jūsų idėjomis ir paskiaus skiepyti 
savo tėvynėje.

Šiandiena jau nėra mano noras, aš esu jūsų tarpe. 
Aš jaučiu dar didesnį patenkinimą ir esu laimingu, kad 
aš atvykau pas jus tame laike, kada jūs vainikuojate il
gų metų jūsų kovos pergalę. Jūsų draugas ir vedėjas p. 
Mare Sangnier užima vietą teisdavių rūmuose gyveniman 
vykinti jūsų idėją, Prancijos Respublikos laimėn.

Aš neabejoju nei kiek, kad jūs visi su juo, negalė
tumėte įvykinti, su pilniausiu pasisekimu, Jaunąją Res
publiką. Jūs turite energiją ir prityrusį vadą, mes-gi 
būtumėme labai laimingi, jeigu mūsų lietuvių tautoje at
sirastų panašus mums, taip-pat prityręs vadas; kad ir 
mes galėtumėme vykinti gyveniman ir mūsų idėjas Lietu
voje.

Aš pasistengsiu nupiešti keliais žodžiais, kaip mes 
Lietuvos jaunoji demokratija prieiname šiandiena prie to 
paties kelio, kokiu jūs jau einate nuo daug metų.

ĮŽANGA.
Visas pasaulis pasimokino iš šio karo. Prisėjo pa

gilinti geografijos žinias, išgirsti daugybę tautų, kurios 
rodėsi naujos, bet kitados jos buvo labai galingos. Jos 
valdė didelius žemės plotus. Jų vardai buvo žinomi nuo 
Atlantiko iki Ramiojo Okeano. Paskiaus jos nustojo ga
lybės. Papuolė pačios po kitų tautų jungu ir kentė di
džiausius persekiojimus, kančias ir neteisybes giliausio
je tyloje, nes nebuvo kam pasiskusti; kam galėtų ap
reikšti savo širdies skausmus. Lietuvos tauta ėjo tuo pa
čiu keliu. Kitados galinga valstybė. Jos žemės siekė nuo 
Baltųjų iki Juodųjų jūrių. Paskiaus pateko po kitų tau
tų jungu ir kentė persekiojimus, neteisybes. Niekas ne
girdėjo jos skausmų. Šio pasaulinio karo pirmose dieno
se lietuvių tautos sūnūs liejo kraują ant jų pačių žemės. 
Tai nuo to laiko išgirdo civilizuotas pasaulis lietuvių tau
tos vardą ir jos skausmus, bet ne visi dar suprato lietu
vių tautos tikrus norus. Vieni mato Lietuvių tautos lai
mę Rusijos federacijoje, kiti unijoje su Lenkija, o treti 
gal nori Lietuvą įkūnyti į Vokietiją. Kad geriaus supra
tus Lietuvių tautos tikrus troškimus, mes greitai per
žvelgsime Lietuvos tvėrinį nuo XIII amžiaus iki šių dienų 
socialiniame, ekonominiame ir tautiniame gyvenime, 
ir tada mes suprasime, kad Lietuvių tautos tikri ir teisin
gi troškimai siekia prie visiškos neprigulmybės ir prie 
Lietuvos demokratingos respublikos sutvėrimo.

I.
Lietuvių tauta prieš sutvėrimo vienos valstijos susi

dėdavo iš mažų kunigaikštysčių, kurios turėjo savo ats
kirą valdovą vadinamu kunigaikštis. Jau XII amžiuje 
buvo daugybė kunigaikščių lietuvių tautoje. Lietuvių 
tauta turėdama bendrus priešus spietėsi į vieną pajėgą ir 
jų kunigaikščiai sutartinai keliavo karan prieš vieną ar 
kitą bendrą priešą gindami savo sienas.

XIII amžiaus pradžioje mes matome vis tankiaus 
lietuvių kunigaikščių bendrus žygius prieš vieną ar kitą 
priešą. Trylikto amžiaus bėgyje išsigalėjo vienas iš tokių 
kunigaikščių Mindaugas. Jis paglemžė visą lietuvių tau
tą po savo valdžia. Delto-gi jis yra vadinamas Lietu
vos Valstybės įsteigėju. Mindaugas vadino save Didžiuo
ju Lietuvos Kunigaikščiu, o prieš pat savo mirtį, buvo 
įgavęs karaliaus vardą. Bet jo įpėdiniai nevartojo to var
do.

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Mindaugio pradėtas 
darbas vienyti visą lietuvių tautą buvo pasekmingai va
romas jo įpėdinių. Jau Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto laikais (1392-1430) gale XIV ir XV amžiaus 
pradžioje Lietuvos valstija siekė nuo Baltijos iki Juodų
jų jūrių pri vieny dama Ukrainą ir Gudus.

Tame lietuvių kunigaikščių laike lietuvių tauta neži
nojo liuosųjų luomų, kad jie turėtų nuosavos žemės. Vy
riausi galva buvo Lietuvos Didysis Kunigaikštis, jo tar
pininkai kiti kunigaikščiai ir žmonės. Plniausi ierarkija. 
Keturioliktame amžiuje žemę valdė kunigaikščiai arba ba
jorai. Nuolati vyčiai aba kareivių luomas vadinosi bajo
rais. Didysis Lietuvos Kunigaikštis arba kiti kunigaik
ščiai duodavo žemės savo kareiviams ir jie apsimdavo į ka
rą stoti už tą žemę ir buvo savo pono priklausomybėj.

Jam turėdavo duoti dovanas ir jį tokiu būdu pripa
žindavo savo viršininku. Kada tik norėjo, tada kunigaik
štis galėjo atimti žemę nuo bajoro. Žemė buvo duodama 

V1 bajorams nelygiais plotais. Vieni turėjo didelius žemės 
plotus, kur jau buvo apsigyvenę žmonės žemdirbiai, ki
ti gi teturėjo mažus žemės plotus ir apdirbdavo ją patys. 
Didžiojo Kunigaikščio bajorai buvo pirmos eilės bajorai, XVI amžiuje pradėjo platintis lenkų kalba Lietuvoje.

o kitų kunigaikščių bajorai antros eilės. Antros eilės ba
jorų padėjimas buvo blogesnis, negu Didžiojo Kunigaik
ščio bajorų ir laikui sekant visai jis pablogėjo. Kiekvie
no bajoro dvare buvo gyvenantis žmonės, kurie turėjo ne 
tik eiti į dvarą dirbti, bet ir atlikti įvairius kitokius dar
bus: kelius taisyti, malkų atvežti ir tt.

Žemesnysis gyventojai sluogsnis gyveno viensėdžiuose 
arba sodžiuose ir jie turėjo žemės.

Vergai. Pas lietuvius buvo vergija, kuri susidėdavo 
iš karo belaisvių arba už nusidėjimą, prižadų neišlaiky- 
mą, skolų neišsimokė j imą likdavo belaisviais. Vergai ne
turėjo savo asmens teisių, nes buvo tai ponų nuosavybė. 
Vergai gyvendavo dvaruose arba taip ant žemės ir turėjo 
save išmaitinti, savo šeimyną, duoti duoklę ir eiti viso
kią tarnybą savo ponui.

Laikui sekant socialis padėjimas persikeitė. Iš vie
nos pusės bajorų luomas kyla augštyn, kiti gi puola že
myn. Tame laike visai išnyko liuosieji žmonės, kurie tu
rėjo nuosavą žemę. Liko tik bežemiai ir skaitėsi atsisėdu
siais ant svetimo žemės negalėdami nuo jos persikelti ki
tur. Didžiamjam Kunigaikščiui arba kunigaikščiams duo
davo duokles ir eidavo visokią tarnybę. Paskiaus tik ga
lėjo persikelti kitur.

n.
Keturiolikto amžiaus pabaigoje įvyko didelės socialės 

ir ekonominės permainos Lietuvos Valstybėje.
Lietuvos Didysis Kunigaikštis Jogaila vedė lenkų ka

ralaitę Jadvygą ir liko išrinktas Lenkijos karaliumi. Nuo 
to laiko pradėjo Lietuvos bajorai stiprėti ir jų luomas at
sirado. Galutinai šešiolikto amžiaus antroje pusėje Lie
tuvos bajorai paėmė viršų sugriaudami kunigaikščių luo
mą ir įgaudami Lenkijos bajorų privilegijas ankščiau ne
gu to reikalauja Lietuvos gyvenimas. Lietuvos bajorai no
rėjo užlaikyti savo privilegijuotą padėjimą ir tą tik gali
ma buvo padaryti per unija su Lenkim. Deltogi jie ir 
traukė Lietuvą į uniją su Lenkija. Galutina ta bajorų 
trokštama unija ir įvyko Liubline 1569 m.

Tasai Lietuvos susijungimas su Lenkija perkirto na
tūrali Lietuvos Valstybei augimą. Kunigaikščių laikais 
Lietuvos diduomenė buvo stipri. Ji viena tvarkė ir tvė
rė Lietuvą. Bajorai-gi, paėmę viršų, pražudė Lietuvą, 
neduodami jai sustiprėti ir išaugti. Pirmiaus Lietuvoje, 
kunigaikščių laikais, buvo pilna paklausa ir nebuvo luo
mų skirtumo, Lietuvos didžio kunigaikščio nebuvo ribuo- 
ta valdžia. Dabar-gi bajorų laikais (XVI amžiuje) atsi
rado luomai ir Lenkijos monarkai suvaržė visai valdžią. 
Bajorai valdė Lietuvą ir Lenkiją privesdami tas dvi val
stijas prie pilniausios betvarkės.

Abudu Lietuvos statutai liko išversti į lenkų kalbą, nors 
ir ne tuojaus po jų parašymo. Lietuvos didikai varto
davo savo privatiniuose laiškuose lenkų kalbą. Tačiaus 
ji tik išimtinai tepasirodydavo valdžios aktuose XVI am
žiuje.. Kiek vėliaus priesaika būdavo užrašoma lietuvių 
kalba.

Žemės privilegijos.

Kaip jau minėjau, kunigaikščiai galėjo atimti nuo 
bajorų žemę. Bajorai norėjo nusikratyti kunigaikščių 
valdžią ir įgyti žemės nuosavybės teisę, kaip kad buvo 
pas lenkų bajorus. Jiems tas pavyko padaryti šešiolik
tame amžiuje.

D. L. K. Vytauto pradėtas darbas, naikinti kitus ku
nigaikščius ir paimti valdžią į savo rankas, ėjo toliaus. 
Daugiausiai kunigaikščių žuvo XIV ir XV amžiuje. Žu
vusių kunigaikščių žemė teko Didžiajam Lietuvos Kuni
gaikščiui. Jo valdžia tokiu būdu sustiprėjo, bet susilpni
no kunigaikščių sluogsnį. Daug sunaikintų kunigaikščių 
pereidavo tarnauti pas kunigaikščius, kurie dar laikėsi 
arba pas stiprius bajorus. Galutinai XV ir XVI amžiaus 
pusėje kunigaikščiai visai išnyko, o likusieji susiliejo su 
bajorais ir sudarė vieną bajorų luomą.

Dabar Lietuvos likimas ir valdžia perėjo iš kuni
gaikščių į bajorų rankas. Viena bajorų dalis buvo iški
lusi aukštyn ir stovėjo viršūnėje, tai ponai su dideliau- 
siomis privilegijomis, kurie ir valdė Lietuvą kartu su 
Didžiuoju Kunigaikščiu.

Smulkieji gi bajorai dideliame skaitliu j e nedaug tetu
rėjo žemės arba buvo visai be žemės. Tokiu būdu Lie
tuvos valstiečių padėjimas buvo labai įvairus. Vakarų 
Euroopje jau nebuvo vergijos, o tuo tarpu Lietuvoje ji 
prabuvo iki šešioliktam amžiui. Vergiją pripažino abu
du (1529 ir 1566) Lietuvos statutai. Buvo įvesta vergija 
pavaldonų nuo tėvų vaikams ir tokiu būdu priaugo dau
gybė vergų. Jie dirbdavo kunigaikščių ir bajorų dvaruo
se.

. PATARIMAI. .

Mėsą, žuvį, vaisius, daržo
ves visuomet gerai nuplauk 
prieš vartojimą.

Bajorų įsivyravimo laikai.
Išmirus Jogailos padermei šešioliktame amžiuje Lie

tuvos bajorai paėmė viską į savo rankas ir virto viešpa
taujančiu luomu. Lenkų bajorai sunaikino savo karaliaus 
valdžią kovodami jau nuo daug metų dėl savo privilegi
jų. Tas laikas buvo “bajorų respublikos absoliutizmas.” 
Jie nuolat kovojo vienas su kitu, trankinėjosi po teismus. 
Miestų gyventojams uždraudė turėti žemės nuosavybės. 
Tik stiprūs miestai, kaip Vilnių, galėjo turėti nuosavy
bės, o jų miestelėnai galėjo turėti nekilnojamo-žemės tur
to. Bajorams priklausė viskas, kas tik buvo ant žemės ir 
po žeme. Bajorai buvo nepaliečiami žmonės. Pas juos 
negalėjo būti daroma revizijų, negalima jį suimti be teis
mo ištarmės. Bajorų žemė nieką nemoka, jei bent gy
ventų ant jos valstiečiai; nemoka muitų. Amatu arba 
prekyba bajorui užsiimti nedera. Visa našta puolė ant 
valstiečių ir jų jungas diena iš dienos ėjo sunkyn. Toks 
pat padėjimas buvo miestų ir miestelių. Šešiolikto am
žiaus pabaigoje žydėjo javų prekyba, o dabar visai suny
ko. Bajorai, būdami liuosi nuo muito, tarpininkavo tarp 
valstiečių ir pirklių, tuo naikydami liuosą prekybą.

Didžiausi ir lengviausi prekyba Juodomis jūrėmis li
ko pražudyta prakišant karą su turkais. Liko vien tik ke
lias į užrubežį Baltijos jūrėmis prekybai, bet priveži- 
mas iki Baltijos jūrių nepatogiais keliais buvo labai toli
mas rytinėms Lietuvos šalims ir sunkus. Kadangi vals
tiečiai turėdavo nuvežti iki Baltųjų jūrių savo ponų ja
vus, tai jų padėjimas dar daugiau pasunkėjo.

Apart to teismuose sėdėjo bajorai ir jie savo luomo 
žmones niekados nenukaitindavo. Valstietis visados bu
vo nuskriaustas ir kaltas. Ponas sodžiuje buvo karalius 
ir jis pats taip save vadino. Jis galėjo valstiečius teisti, 
žudyti be jokios atsakomybės. Valstiečius gali išvaryti iš 
ūkio, perkelti į dirvonus. Net moterys turėjo dirbti dva
ruose. Kunigų dvaruose buvo kiek geriaus, nes jie ne 
vien tik iš ūkės gyveno. Bajorai vede amžiną karą su 
Ukraina, Maskva ir Švedais ir .visą šalį sunaikino. Vals
tiečiai, nebegalėdami pakelti visokias sunkenybes, pradė
jo bėgti į Ukrainą.

Unija Lietuvos su Lenkija atnešė dar didesnius var
gus valstiečiams. Bajorai paliko baudžiavą, nors tikra 
vergija jau buvo išnykusi. Trečias Lietuvos Statutas 
(1588) mini vien tik vergus karo sugautus. Dvaro vergas 
liko tik dvariškis ir šeimvninkas. Visi žmonės buvo pri- 
ršti prie žemės. Valstietis dirbdavo 6 dienas ponui, o sa
vo laukus nudirbdavo moterys arba samdininkai bežemiai. 
Parduodavo ponai savo valstiečius kaip kokį kilnojamą 
turtą. Užmušus savo valstietį, bajoras nebuvo baudžia
mas. O už svetimo valstiečio užmušimą reikėdavo atly
ginti vien nuostolius.

Tik trečiame statute, už valstiečio užmušimą, atsako 
užmušėjas savo galva. Septynioliktame amžiuje apsėji- 
mas su valstiečiais buvo dar blogesnis. Pavyzdin Prieš- 
laukio Komisaras už išžaginimą 50 mergaičių nebuvo bau
stas. Toks valstiečių sunkus padėjimas iššaukė tankius 
valstiečių sukilimus prieš ponus.

Antroje pusėje aštuoniolikto šimtmečio reikalingos 
buvo reformos, bet dėl bajorų įsivyravimo nieką negali
ma buvo padaryti. Miestiečių padėjimas kiek pagerėjo, o 
valstiečių pasiliko tokie pat sunkūs vargai. Generolo 
Kosciuškos sukilimas 1794 metais prieš rusus reikalavo 
palengvinti valstiečių padėjimą. Bet bajorai buvo tam 
priešingi ir sukilimas nepasisekė.

Lietuvos ir Lenkijos valstybė liko padalyta tretį ir 
paskutinį kartą 1795 metais tarp Rusijos, Austrijos ir 
Vokietijos ir paliovė buvusios savirankės valstybės.

IH.

Šešioliktame amžiuje Zigmunto Augusto laikais į- 
vyko žemės valaku reformos ir tada vergų skaitlius gerai 
sumažėjo. Kiekvienas iš jų gavo žemės gabalų “valaku” 
vadinamą. Bet jie, kaip kitados bajorai gavę žemės nuo 
kunigaikščių, buvo pririšti prie žemės, o neturėjo žemės 
nuosavybės. Ponas galėjo jį prašalinti nuo žemės, per
kelti į kitą vietą. Jis tik galėjo įgyti kilnojamą turtą. 
Buvo tame laike ir liuosieji žmonės, kurie galėjo keltis iš 
vienos vietos į kitą, bet taipogi neturėjo nejudinamojo 
turto—žemės nuosavybės. Atsitikdavo, kad jie pereida
vo į bajorų luomą arba į baudžiauninkus.

Kalba.
Didžioje Lietuvos Kunigaikštystėj lietuvių kalba nie

kados nebuvo valstybės kalba. Lietuviai vartodavo loty
nų, retai vokiečių kalbą santikiuose su vakarinėmis vals
tybėmis. o su rytų valstybėmis susirašinėdavo senąją ra
šoma slavų gudų kalba; kartais kreipdavos į lenkus lenkų 
kalba. Visi aktai buvo rašomi lotynų kalba iki 1501 me
tų. Tik Liublino Unijos (1569) aktas yra parašytas len
kų kalba. Vidaus reikaluose buvo vartojama gudų kalba. 
Ji buvo Lietuvos valdžios kalba. Didžiojo Kunigaikščio 
raštinėj, teisme, aktuose ir abudu Lietuvos statutai pa
rašyti gudų kalba. Kartais rašydavo lietuvių kalba.

Gazinių lempų gaubai grei
čiau sprogsta, jei jie persti- 
pirai prišriubuoti.

v«

Pieną butelyje patogiau ap
dengei stiklu nuo dželės, negu 
tuo pačiu popieriniu dangteliu.

Langus ir veidrodžius ge
riausia nušluostyti padrėgnin- 
ta laikraštine popiera ir nu
šluostyti sausa laikraštine po
piera.

Prieš pilant ant kavos ver
dantį vandenį, užbarstyk ant 
jos biskutį druskos. Tas pa
gardina kavą.

Jei čeverykas spaudžia, tai 
pamirkyk skudurą karštame 
vandenyje, paskui išgręžk ir 
pridėk prie vietos, kur spau
džia. Tą reikia padaryti ke
lis sykius.

LIETUVOS DUKTERĮ? DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS 4VEN0. 
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Lietuvių Atgimimas.
1831 metų sukilimas prieš rusus buvo užslėgtas ir Lie

tuvos diduomenė galutinai prarado savo valdovystę. Dar 
paskutinį kartą bajorų surengtas sukilimas prieš rusus 
1863 metais neatnešė jokios permainos valstiečių padėji
me, nors sukilimo vadai savo atsišaukimuose užtikrino 
valstiečiams, kad juos įtraukti į kovą, jog jie galės tu
rėti nuosavybėje žemę, kurią jie valdė iki šioliai, mokė
dami seniaus nustatytą mokestį savo ponams. Dešimti
mis tūkstančių Lietuvos bajorų ir valstiečių šeimynos li
ko išsiųstos į Sibirą, jų turtas konfiskuotas, o kraštas 
kolonizuotas rusais. Rusų kalba buvo įvesta į visas Lie
tuvos mokyklas, kurios jau ir taip pirmiaus buvo sulen
kintos. Caras Aleksandras II paliuosavo ir apdalino že
me daugybę valstiečių baudžiauninkų. Bet 1865 metais 
rusų valdžia uždraudė lietuviams spausdinti knygas loty
nų raidėmis ir tas žiaurus uždraudimas slėgė lietuvių kra
štą keturiasdešimts metų nuo 1865 iki 1904.

Lietuvos diduomenė, nustojus valdančios ir politiki- 
nės galės, turėjo susiartinti su valstiečiais, kurie tokį il
gą laiką buvo laikomi beveik be jokių teisių. Dabar patys 
lietuviai valstiečiai paėmė į savo rankas politikos ir tauty
bės dalykų vedimą.

Jie vedė kovą prieš rusų valdžią, kuri norėjo suru
sinti kraštą iš vienos pusės ir prieš lietuvių diduomenę iš 
antros pusės, kuri lenkino Lietuvių tautą.

Pradžioje devyniolikto amžiaus lietuvių kalba pra
deda atgyti. Lietuvių poetai, istorikai, pilozopai, vysku
pai rašo lietuvių kalba. Kaip štai garsus ir populeris lie
tuvių poetas kunigas Antanas Strazdas (1763-1833), ku-
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I

Taip aš mylėti norėjau jus 
Ar tai liūdėjau, ar dainavau; 
Ar idealus tvėriau gražius,— 
Vis savo širdį jums aukavau.

O jūs brangieji mano draugai 
Jau paskutinį sudiev sakau;
Taip manęs laukia, žinau, vargai,— 
Gal nematysiu jūsų aš jau!..

Gurklianiškis.

DRAUGAI!

rio tikybiniai ir svietiški veikalai arčiausiai išreiškė lietu
vių liaudies jausmus. Denis Poška poetas rašė Hetuvių 
kalba. Kunigaikštis Arnolpas Giedraitis Žemaičių vys
kupas išleido patsai išvertęs Naująjį Testamentą lietuvių 
kalboje. 1829 metuose Simonas Storus Vilniaus Univer
siteto profesorius išleido savo lietuvių dainų rinkinį. Si
monas Daukantas (1833-1864) garsiausis šių laikų rašyto
jas, polizopijos magistras iš Vilniaus universiteto, išlei
do Lietuvos istoriją lietuviškai. Matas Valančius (1805- 
1875) Žemaičių vyskupas parašė savo diocezijos istoriją 
nuo pat įvedimo krikščionybės Žemaičiuose (1414) iki mū
sų laikų. Ir galima būtų daugybė kitų žymių vyrų išvar
dyti. ' • ..

Toks pats lietuvių tautinio atgimimo judėjimas įvyko 
ir Mažoje Lietuvoje (Prūsų Lietuvoje). Frederikas Kur
šaitis (1806-1884) Karaliaučiaus universiteto prof. iš
leido du svarbiu veikalu apie lietuvių kalbą ir taipogi pa
rašė lietuvišką žodyną dviejuose tomuose, kurie dar ir 
šiandiena tebeturi savo vertę. Profesorius Rheza išleido 
lietuvių tautinių dainų rinkinį.

Tuokart kad lietuvių diduomenė arba bajorai visai 
neužsiėmė lietuvių tautos auklėjimu. Jie susiartino su 
lenkų bajorais. Daugybė iš šios lietuvių diduomenės ma
to lietuvių tautos laimę visiškame sulenkinime.

Rusų priespaudos laike, kuri buvo labai sunki ekono
miniai, socialiai ir politikiniai, lietuvių bajorai siųsdavo 
daugybę savo vaikų į Galicją, kad tenai eidami mokslą ga
lutinai susilenkintų, bet lietuvių valstiečių vaikai, pabai
gę savo vidujinį mokslą rusų mokyklose, vykdavo į už
sienį paslapčiais permainydami savo pavardes į Belgijos, 
Italijos, Vokietijos, Austrijos, Danijos ir Pranei jos u- 
niversitetus.

Jauni lietuviai valstiečiai ir valstietės, negalėdami 
pakelti rusų persekiojimo ekonominėje, socialėje ir tauti
nėje srityje, važiuodavo būriais į Angliją ir Ameriką. 
Išeivystė toki buvo didelė, kad šiandiena priskaitoma Su
vienytose Amerikos Valstijose daugiaus vieno milijono 
lietuvių, tuo tarpu, kad iš viso Lietuvos gyventojų yra 
tik 7 milionai. Didžioje Britanijoje priskaitoma ligi 50 
tūkstančių lietuvių.

Suvienytose Valstijose jie turėjo liuosybės ir padė
jo savo broliams vesti politikinę ir tautinę kovą prieš ru
sų valdžią. Jie vedė taip-gi aštrią kovą prieš lenkystę lie
tuvių bajorų platinamą Lietuvoje ir užsienyje lietuvių 
tarpe.

Rusų-Japonų karas 1904 ir rusų revoliucija 1905 me
tais atnešė truputį politikinės ir tautinės liuosybės lietu
vių tautai.

Dabar vieni Lietuvos valstiečiai atmindami savo se
neli’.! dvasią pradėjo tverti politikinį ir tautinį gyvenimą 
Lietuvoje. Pasekmes tos tvariuos aiškiai rodo lietuviii 
tautinis seimas atsibuvęs 1905 m. lapkričio 21 ir 22 dieną 
Vilniuje, kuriame dalyvavo virš dviejų tūkstančių lietu
vių. Tas seimas turėjo labai didelę svarbą lietuvių tauti
niame gyvenime. Liko išvaryti rusų valdininkai ir pa
keisti savais lietuviais. Šiame Vilniaus seime dalyvavo 
visos socialės krašto klesos ir politikinės partijos. Ne
kurtos iš tų partijų buvo jau gerai sutvertos ir turėjo sa
vo nustatytus siekius. Visi be išimties reikalavo plačios 
Lietuvai savyvaldos .

Lietuvių kunigai devyniolikto šimtmečio gale buvo 
vien tik valstiečių sūnūs. Jie stojosi politikinio ir tauti
nio judėjimo priešakyje. Lietuvos gi sulenkinti bajorai 
likosi atskirti nuo valstiečių ir užlaiko savo siekius prie
šingus lietuvių tautai.

PABAIGA.

Nuo pirmos rusų revoliucijos iki pat karo 1914 me
tų, dešimts metų tautinės liuosybės laikotarpyje lietuviai 
sutvėrė tautines mokyklas, tautinę literatūrą ir pradėjo 
daryti pagerinimus ekonominiame ir socialiame gyveni
me. Jie sutvėrė visokios rūšies ekonomines draugystes. 
Vienų tik vartotojų kooperacijos draugijų buvo skaitoma 
šimtais. Aš pats turėjau garbės būti to judėjimo prieša
kyje kaipo suvartotojų draugijų Sąjungos direktorius.

Karo laike ir dar dabar beveik vieni lietuviai valstie
čiai tveria Lietuvos Neprigulmingą Valstiją. Lietuvių 
bajorų didelė dalis išvyko į Lenkiją arba į Vokietiją, kaip 
baronas Roppas ir tenai jie ieško sau paramos, kad su
laužius lietuvių jaunos demokratijos troškimus. Aiškiai 
matome šiandiena, kad visos lietuvių partijos nuo pačių 
kraštutinių dešiniųjų ir iki pat kraštutinių kairiųjų rei
kalauja ekonominių ir socialių reforimi (pertvarkų); lie
tuvių tautinio gyvenimo vistymosi.

Žemes klausimas statosi kiekvienos partijos progra
mos ai d galvyje. Lietuviai nenori bolševikų, kad jie Lie
tuvoje. įvykintų greitinąs reformas, bet patys lietuviai 
jas jau vykina gyveniman—kaip kad žemės reformą.

Lietuvos bajorai gali kviesti visą pasaulį prieš jau
ną lietuvių demokratiją, bet aš tvirtai esu įsitikinęs, kad 
jie nepavergs daugiaus lietuvius valstiečius į vergus. Jie 
gali būti tėvynės išdavikais ir tas jų yra paskutinis kvėp
telėjimas. Jie bus pakasti ant visados su užsitarnautu 
vardu “tėvynės išdavikai.”

Lietuvos valstiečiai su keliomis Lietuvos bajorų šei
mynomis, kaip kad gerbiamas Lubič-Milošas, Lietuvos 
Pasiuntinys Prancijoje ir grovas Alfredas Tyškus Lietu
vos pasiuntinys Anglijoje, tveria jauną lietuvių demokra
tijos Neprigulmingą Valstiją.

Tokie yra mūsų troškimai.

Viena tik demokratija išgelbės Lietuvą, nes visi jos 
istorijos lapai to reikalauja.

DARBININKAS

Prancūzai demokratai, kurie manęs klausėte, neuž
mirškite kad tame pačiame laike, kada jūs ieškote su vi
sų jūsų jaunos ir krikščioniškos širdies gausumu Pranci- 
jos išganymą tikros respublikos įsteigime, tenai jauna, są- 
vymeilinga ir pasiryžusi tauta jaučia įdigusi savo nepri- 
gulmybės troškimą ir savo atsakomybės jausmą.

Prancija jai bus pavyzdys, nes nuo šio laiko “ Jaunos 
Respublikos” idėjos yra įrašytos ant jos pačios vėliavos 
ir visotinoje tautų brolystėje. Mūsų bendri troškimai su
artina daugiaus artimu giminystės ryšiu Pranei ją ir Lie
tuvą.

Ši paskaita apie lietuvių jaunos demokratijos troš
kimus buvo surengta p. Lubič-Milošo, Lietuvos Pasiunti
nio Pranei joje ir A. Vilimo. P. L. Milošas tą pačią dieną 
skaitė apie Lietuvos dabartinį politikinį padėjimą ir lai
mingą Lietuvos karžygių kovą prieš kolčakinius vokiečius. 
Jo graži prancūzų kalba sužavėjo klausytojus. Po abiejų 
paskaitų Pranei jos jaunųjų krikščionių demokratų parti
jos “Democratie” arba “Jeune Republiąue” vadas Mare 
Sangnier pasveikino abudu skaitytoju ir paėmė jų paskai
tas savo laikraščiui—“La Democratie,” išreikšdamas kar
štą dėkingumą už aiškų Lietuvos padėjimo ir troškimų nu
švietimą.

(Neva Feljetonclis)
. .Kur rūtos žaliuoja, kur oras blaivus, 

Kur dangus taip skaistus—mėlynas, 
Kur džiaugias kaimietis, išvydęs pulkus, 
Kur Vytauto metas vaidinas”...

Ten lekia mano mintis debesėliu per snieguotą Alpų 
paviršį, rodos, nematydama tos akmeninės sienos, nei tų 
tyrulių Romos apylinkėse... Niekas čia akies netrau
kia, nevylioja, nes niekas negali atstoti tos grožės gam
toje, ore, danguose nei žmonėse, kaip kad mūsų kraš
tas, nors ir baisiai nuteriotas žiauria XX-to amžiaus “kul
tūra.”

Man tiek daug brangių vietelių Lietuvoje dabar yra, 
daugiau negu buvo pirmiau: milžinkapiai, pilkalniai, 
šventosios girios mūsų bočių išrautos, sudraskytos, bet 
kitus, pradedant nuo Šventosios krantų, Lavėnies, Ku
pos, Šetekšnos ir daug-daug kitų, baigiant Dauguvos 
krantais, matai šventoriuose papuoštus ąžuolo vainikais 
pilimėlius.. . Ten mano jaunystės ne vienas draugas lau
kia garsaus trimyto balso, kada vadas pašauks jį į kovą 
už laisvę ainiams atkovotą...

Mirgsi žvaigždutės ramiai, žiūrėdamos iš erdvių į jų 
veidelius, atsidžiaugti negali jais; jų nusišypsojimas pa
skutinis brangesnis už deimanto žiedelius: “Ką, mes lai
mėjom... priešo nebėra... pirmyn, draugai!”, paskutinį 
taria žodelį, o jų amžinoji dvasia jau skrenda taip-pač 
pirmyn... prie Aukščiausiojo Vado... Visiems mums aiš
ku, kaip diena, kad amžinatvės laikas jau metais pirmyn 

i pasistūmėją, bet ne visiems bus lemta užmerkti akis tė- 
vynės gelbėtojų eilėse, o vienok, kaip sako senovės ry
miečiai: “Dulce et decore ėst pro patria mori”... (Ma- 
loniai-saldi mirtis už tėvynę).

Daug mūsų brolių vargsta išsklaidytų po pasaulio 
kraštus; vienus vargas, priespauda, persekiojimas iš
trėmė į užjurį, kiti bėgo “laimės paieškoti.”

“Žuvis plaukia, kur giliau—žmogus kur geriau,” sa
ko priežodis, bet kiek-gi kartų apsirinka!. . “Nuo vilko 
bebėgdamas, ant meškos užbėga,” kitas priežodis tvirti
na, rodos, neklysta.

Kaip Jūs, Brolučiai, manot, jeigu visi lietuviai-išei- 
viai būtų tiek pavargę savo krašte, arčiau tariant, tiek 
pasidarbuotų savo tėvynėje. Lietuvoje, ar nebūtų laimin
gesni, bent dabar?.. Bet...

Girdžiu pasididžiavimą iš vienos pusės—mano lai
mė buvo ir bus doleris; nors lietuviai-tremtiniai Rossijoje 
štai kokią dainelę sudėjo: “Jūs nameliai mano brangūs,
— Kaip man esat meilūs; Apipuvę ir apgriuvę, o vienok 
taip dailūs’2... Taip, neabejoju, galėjo dainuoti tik šir
dis išsiilgusi savo žmonių, krašto, gerovės... Žinojo jie, 
kad “apipuvę ir apgriuvę,’ vis dėlto jų negalėjo užmirš
ti, nes mylėjo ir juokėsi per ašaras jų kilimu. Nestebina 
manęs ir paskutinis tos dainelės posmelis, kur taip sako
ma : “Kad pavirščiau burkuonėliu, lėkčiau kiek galėčiau, 
tarp margų-žalių lapelių tėviškę regėčiau”... Nieko jie 
nebijo, niekas jų šventų troškimų nesudrumdžia, niekas 
jiems laimės neatstoja, by tik “tėviškę regėčiau”... O, 
kaip didelis skirtumas visame, palyginus su brolių-ameri- 
kiečių šaltais protavimais!..

Vilties nenustoju; mano ausyse skamba Maironio 
dainos garsai:
— .Pagimdys vargai galiūnus,

Ugnimi uždegs krūtinę”.
Jis tikėjo, neužvylė jo šventų troškimų Lietuvos jau

nimas, nes būrių-būriai, kaip gyva siena, geležine iš
tverme krūtines sukaustę, šauniai dainuoja lygumose pla
čiųjų laukų:

“.. .Atgims darbai, prašvis laikai, 
Atgims jauna tėvynė”!..

Gaudo tuos garsus šlamančios girios, nešioja juos nuo 
durų lig durų po kaimus vėjalis, dėsto jiems melodijos 
posmus čiurlena upeliai, o jie taip galingai kįla aukštyn, 
kad ir sengalvėlis-senelis, šluosto ašaras nuo surūkusio 
veidelio, bučiuodamas pulko vėliavą... Ir ilgai-ilgai dar 
jis lydi jaunuolių pulkus, kurie jo krūtinėje tiek džiaugs
mo sukūrė...

Sutinku, Brolučiai, mes nesam matę tų, “stiklinių 
palocių” užmarėję; mums buvo kartais ir trupinėlių tik 
duonos gana; mes 44aukso šalies” nei nematėm, bet vie
no turto, kurio ir pinigais negalima pakeisti, mes nepra
radom, o juo yra bočių kapų sargyba.

Gal mes pristigsime gyvybės jėgų, gal parblokš mus 
audros, gal juodvarniai draskys mūsų pataikas, o, tada 
jau Jūs nebegrįžkite!.. Kiekvienas kapas vaidinsis Jums, 
pakišdamas sudrunijusį dolerį, ir girios, ir šlaitai, ir 
klonis ir dausos, ir upės ir ežerai jau nebepagimdys tų 
akordų, kurių melodiją bus pražudžiusi užuomaršų pėd
saku. .. Neikite tuomet į Lietuvą, nes jos žlugimas bus 
baisesnis už Jeremijos aprašytąjį!..

Gal, sakysite, perdaug pasakęs..., gal tik karčiai 
nusišypsosite..., gal ir pamatysite bedugnę, kuri slepiasi 
prieš mus,—atsiminkite tuomet: 44Ką darbas gali”...

Šiandie Naujų Metų diena; šiandie man dar kartą 
norėjosi pajudinti paduotą Jums mintį ankščiau; šian
die aš kupinas vilties plaukiu drąsiai valtele į užjurį pas 
Jus...

Pasieks, pasieks trimyto garsas Lietuvos sūnus; pri- 
kels-prikels juos į kovą už garbę milžinkapių; užmegs-už- 
megs ir Jūsų krūtinėse tėvynės meilę; atsilieps-atsilieps 
ir Jūsų širdis, nes dainos garsai taip mums visiems su
prantami, malonūs, brangūs...

Melsvi debesėliai slenka padangėmis, kur-ne-kur pra
lekia tylus paukštelis, čia ir ten pamatai žingsniuojant 
skubiai susimąsčiusį veidą; pasirįžimas, kova, ištvermė, 
spindi bružuose,—lietuvis jau vergu nebebus. Ne, jau 
vargų taurė persipildė, išseko kantrybės visi, todėl var
gas tam, kurs dar mėgintų juo žaisti,—

.. .“Aušra naujos gadynės teka”...
Maironis.

S

AL. POŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, 111.

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

Kas užsirašys pas mane lai
kraštį, tam duosiu knygą už 
25 centus ar 50 centų dovaną. 
Gera proga. Naudokitės jąja. 
Kas norite užsirašyti laikraš
tį “Darbininką” į Angliją, 
kreipkitės šiuo adresu:

A. K. MAŠINAUSKAS, 
321 Lincoln Avė., Rockford, Dl

AP T I E K A .
Sutaisau receptus su didžiau

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

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

— Te neužmiršiu jūs niekados, 
Visad minėsiu jumis brangiai,— 
Ir jūs atmikit—jausmais maldos 
Paguoskit širdį mano varge.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

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

The Westem Chemical Co., 
Bos J Berea. Ohio.

■
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Eina Iš So. Boston’o utarninkais, ket- 
vergais ir subatomis. Leidžia Am. Lie- 
tuvią Rymo-Kataliką Sv. Juozapo Dar- 
Vntkiką Sąjunga.

DARBININKAS

“ DARBININKAS ” 
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itm R.-C. As»ociation of Labor.
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Kuom ir kaip 
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“Entered as second-class mater Sept 
22, 1915 at the post office at Boston, 
Mass., under the Act of Marčh 3, 1879.”

FEDERACIJAI REIKIA 
ORGANO.

Katalikų suvažiavimas, į- 
vyksiantis vas. 10-11 dd., 
bus pradžia naujos gadynės 
merikos lietuvių katalikų 
me. Federacija pataps A- 
merikos lietuvių katalikų 
cementu.

Šiame numeryje randasi 
to suvažiavimo dienotvarkė. 
Prie naujų sumanymų mes 
pasakysime, kad Federaci
jai ręikėtų organo. * Mūsų 
manymu jis turėtų būti 
mėnraštis. Turėtų būti rim
tas, gilus, krikščionių de
mokratų dvasioje vedamas. 
Literatinių išgalių ačiū Die
vui netrūksta. Reikia tik 
jas suvienyti, sukoncentruo
ti. Tai būtų organas apšvies- 
tūnijos ir prasitrynusių, ap
siskaičiusių darbininkų. Da
bar iš “Darbininko” reika
laujama gilesnių, rimtesnių 
straipsnių. Tas ne dėlto, 
kad “Darbininkas” būtų 
nusilpęs savo turiniu, bet 
tas rodo, jog darbininkai 
reikalauja gilių raštų dėlto, 
kad jie žymiai prasilavino. 
Gi tikrai rimtiems raštams 
ir dailiajai literatūrai vieta 
yra mėnraštyje. Naujienra- 
ščių straipsniai turi būti 
lengvus, apie bėgančius 
klausimus.

Tai-gi Amerikos lietu
viams reikia mėnraščio, Fe
deracija jį turėtų įsteigti ir 
savo organu laikyti.

Toliau Federacija turėtų 
turėti svetimtaučių infor
mavimo skyrių. Nelab se
nai “Darb.” buvo Vilimo 
atsišaukimas iš Paryžiaus. 
Nurodė reikalą informuoti 
francūzų laikraštiją. Ar kas 
daroma, ar ketinama daryti 
tame reikale. Šitokius ir pa
našius reikalus atliktų sve
timtaučių informavimo sky
rius prie Federacijos.

KAS DAUGIAUSIA PA
SIDARBUOS.

Lietuvos Valstybės Bonų 
platinime, kaip ikšiol mato
si, tai mažesnėsės kolonijos 
daugiau padarys, negu di- 
desnėsės. Tuo tarpu kaip 
Bostone, Chicagoj, New 
Yorke eina partijinės riete
nos, tai Waterburyj, Wor- 
eesteryje, Ansonijoj, Det
roite,, Hartforde ir dauge
lyje kitų mažesnių kolonijų 
bonų pardavinėjimo darbas 
taip eina, kad tik džiaugtis 
reikia.

Valio mažesnėsės koloni
jos! Sukirskite didžiąsias 
kolonijas.

Mūsų tėvynė Lietuva šian
dien jau nebe kokis “Dievo ir 
žmonių užmirštas užkampis,” 
bet šalis garbingai žengianti į 
visišką laisvę. Lietuvos žmo
nės šiandien jau nebevergai ir 
pastumdėliai, bet liuosi pilie
čiai, tikri laisvos gimtinės šei- 
myninkai. Šiandien jau ne
ginčijamas faktas, kad Lietu
va pastojo į eiles kitų pasau
lio valstybių, kaipo lygi su 
lygioiiiis, kaipo nauja nepri
klausoma respublika. Lietuva 
iškėlė nepriklausomybės vėlia
vą, ją ir laikys ir visiems su 
tuomi ankščiau ar vėliau prisi
eis ir prisieina jau dabar skai
tytis. Didžiuma Europos vals
tybių Lietuvą jau pripažino.

Šiandien Lietuva intempusi 
visas morales ir materiales 
pajėgas stato sau naują gyve
nimą, stato naują laisvos, de- 
mokratingos ir nepriklauso
mos RespuuiiKOs rūmą, kuria
me būtų linksma gyventi vi
siems Lietuvos vaikams. Lie
tuvos liaudis jau niekam^iebe- 
vergaus ir nepakęs vergijos 
laisvoje Lietuvoje.

Bet to šviesaus rūmo staty-! 
mas yra nelengvas ir nepigus 
darbas: to rūmo plytos yra 
krauju ir prakaitu sulipdomos. 
Tad skubinkite talkon visi, 
kam brangus tautos idealas, 
kam rūpi nuvargintos Lietu
vos gerovė. Stokite visi, kas 
neišsižadėjote lietuvio vardo, 
kuriuomi šiandien nesigiriant 
galima didžiuotis.

Lietuvai reikalinga visoke
riopa pagalba: piniginė, tech
nikos, sanitarė, militarė ir tt. 
700 tūkstančių Amerikos lietu
vių tik piršto pajudinimu leng
vai tą pagalbą gali duoti ir be 
abejonės duos, nors pono Pa- 
derevskio ir kolčakininkų a- 
gentai iš kailio išsinertų. Tik j 
nemėginkime kalnus griauti, į 
bet pradėkime nuo mažo ir ne
pailstamai varykime planingą 
darbą. Visas mintis, visas pa
stangas ir darbus turime kon
centruoti apie tą didžiausią i- 
deją, kurią šiandien vykdinti 
mums tenka. Mums tenka gar
bė kurti nepriklausomą, de
mokratinę Lietuvos Respubli
ką; mums tenka Lietuvos 
valstybę pastatyti ant tvirto e- 
konominio pamato. Bet štai 
dabar jauna Lietuvos respubli
ka kenčia finansines sunkeny
bes, ir iš niekur kitur negali 
gauti tikros pagelbos. Lietu
va dabar kreipiasi į skaitlin
gas Amerikos lietuvių kolonu 

j jas prašydama paskolos.
Pirmosios paskolos dienos 

parodė, kad tai lengvai įvyk
doma. Bet šį kartą aš ne a- 
pie Lietuvos paskolą noriu kal
bėti. Aš noriu akimirsniui at
kreipti patriotiškų Amerikos 
lietuvių domą į narsiųjų Lie
tuvos kareivių reikalus, kurių 
didvyriški darbai patįs už sa
ve iškalbingiausiai kalba. Man 
nekartą užeina mintis, kad 
kiekvienas Amerikos lietuvis 
žingeidauja, kaip gi tie Lietu
vos ginėjai, kareiviai gyvuo
ja, kaip jaučiasi, ar jiems ko 
netrūksta. Taip, gerbiamieji, 
Jūsų tėvynės ginėjams, karei
viams šio-to stinga. Labiau
siai jiems stinga širdingos 
užuojautos, prijautimo jų pra
kilniame darbe. Lietuvis ka
reivis tai sargyboje būdamas, 
tai apkasuose ginklus šveisda
mas labai tankiai mini ameri
kiečius. Sako: “ot kad Ame
rika atvažiuotų, tai mes palio- 
kams tokių štukų sugalvotu
me, kad jie beregint “do lia- 
su” susmuktų.” Pirmąjam 
kareiviui antras pritaria: “Ži
noma. Bet gal amerikiečiai 
nieko nežino, gal mislija, kad

NESIKTAJUOJA.

Kol kas tarp Lietuvos ir 
Latvijos draugingų santikių 
nepavyko suklijuoti. Lat
viai savinasi mūsų brangią 
istorišką Palangą, Mažei
kius. Latviai susidraugavo
su mūsų neprieteliais len- ant Mastausko.

kais. Tai nelaimingas apsi
reiškimas. Šliupas atstovau
jąs Rygoje Lietuvą nebuvo 
giliukingas. Jei Šliupas būtų 
katalikas, tai mūsų tauti
ninkai daba’’ b*nil<ų ant jo 
dešimt syki ’au, negu

Kaune vietoje Žukausko sėdi 
Gindenburgas su Trockiu ir 
geria koniaką.” Girdėdamas 
tai puskarininkas Dūda neiš
kentė nepridėjęs: “Šia tau ir 
icžinos! Tik amerikiečiai, 
sako, labai pralobę, gal jau į 
ponus pavirto. Mes neturim 
tabako nei parūkyti, o ameri
kietis, nebijok, cigarus sau 
piškina.”

Lietuvos kareiviais labai 
rūpinasi kiek galėdama ir 
Lietuvos valdžia ir visuomenė, 
pavyzdžiui “Kareivių priete- 
lių draugija” Kaune ir įvairūs 
moterų komitetai. Bet mūsų 
kareiviui ne taip jau linksma 
iš saviškių ką nors susilaukti 
kiek graudu ir linksma susi
laukti širdies žodelį iš už jūri
nių brolių lietuvių. Ir nėra 
rodos, nei vieno Amerikos 
lietuvio, kas neturėtų gimi
naičio Liet, kariuomenės eilė
se.

Todėl prie šios progos skai
tau sau už pareigą kreiptis su 
keletu paaiškinimų į visas tas 
Amerikos lietuvių organizaci- 

Į jas, kurios sau uždaviniu sta
rto rūpinti Lietuvos kareivių 
reikalais, ypatingai į Raudono
jo Kryžiaus organizaciją, ku
ri jau suspėjo šiame svarbiame 
reikale pasižymėti net laivą su 
įvairiomis reikmenimis Lietu
von pasiųsti. >

Nepasiliks užpakalyje, ma
nau, ir besiformuojanti “Liuo- 
sybės Sargų Sąjunga.”

Dažnai statomas klausimas: 
kokiu būdu Lietuvos kariuo
menę ir jai geibstančias įstai
gas geriaus šelpti, ar pinigais 
ar reikmenimis. Teisybė, pa
šalpa pinigų formoje daug pa
togesnė iš visų atžvilgių: leng
viau ją surinkti, lengviau ją 

! nusiųsti, patogiau ir tiksliau 
ją galima realizuoti pačioje 

j Lietuvoje. Už tuos pinigus 
daugelis reikalingų reikmenų 
galima pirkti pačioje Lietuvo
je ir net pigiau, negu čia A- 
merikoje. Galop šelpėjai gali 
visados nurodyti, kad už pa
siunčiamus pinigus būtų tas 
arba kitas dalykas nupirktas, 

į taip arba kitaip suvartotas, 
žodžiu—piniginė pašalpa yra 
pamatinė ir tikslingiausia. A- 

! pie tą patį kalbama ir ką tik 
Į gautoje iš L. R. Kr. pirminin- 
| ko dr. R. Šliupo telegrama.

Vienok rinkimas ir siuntinė
jimas reikalingų kareiviams, 
sanitariaus įstaigoms ir įvai
rioms prieglaudoms įvairių 

! reikmenų nenustoja savo svar- 
j bos ir tai štai delko: kai ku
rių reikalingų daiktų Lietuvo
je nei už pinigus nenupirksi, 
arba jei ir pirksi, tai nepasi
džiaugsi. Antrą vertus, čia 
Amerikoje nekuriu daiktų ga
lima pigiai gauti arba ir tie
siog dovanai iš žmonių gauti, 
nuo ko būtų neišmintinga at
sisakyti. Galop skaitau labai 

. svarbiu ir naudingu dalyku, 
; kad tam tikri daiktai būtų 

siunčiami tiesiog kareivams į 
rankas mažų dovanėlių pavy- 

• dale, atskirame pakete su var- 
, du, dar gi ir adresu su auko

tojos ar aukautojo. Geistina 
būtų kad tokiuose pakeliuose 
būtų siunčiama keletas nosinu
kių, rankšluostis, ar pirštinai
tės, cigaretų dėžutė, ar taba
ko pakiukas, siūlų špuliukė su 
špilkele ir adata, laiškams po
pieros su marke, šukos ar pel
iukas, muilo gabaliukas ar 
tam panašiai. Panašūs daiktai 
kareiviams yra brangesni už 
pinigus. Tokios dovanėlės la
bai gerai atsilieptų ant karei
vių ūpo, jų dvasia moraliai su
tvirtėtų.

Be to, dar reikalinga žino
ti, kad L. kariuomenė dėvi a- 
merikonišką viršutinę unifor
mą, ko pakankamai neturi; 
kad karo ligonbučiai ir patys 
kareiviai neužtektinai aprū
pinti skalbiniais. Todėl tokie 
reikmenys, kaip: pusbačiai, 
viršutinė gani turą, apsiaustas 

Į r kepurė, diržas, brezento ar 
| 'atokios medžiagos kareiviš
ki maišiukai, nerti šiltmarški-

niai, kapišonai, nepermerkia
mi apsiaustai, žalsvi viršuti
niai vasaros marškiniai, cha- 
batai ir tufles ligoniams, skal
biniai apatiniai ir kitoki daly
kai, kaip paprastos spakty- 
los, dviračiai ir t. p. vis Lie
tuvoje ypatingai branginama, 
ir yra rinktini čionai, tik ži
noma jei pasitaiko prieina
miausią kaina arba dovanai.

Dalykas gnėtinai aiškus. 
Daugiau kalbėti neprisieina. 
Reikalingas tik pasišventimas, 
nes Lietuvos reikalai šiandien 
yra labai svarbūs ir labai di
delis—Lietuva per vienus me
tus turi padaryti tą, ką kitos 
šalys dešimtmečiais gaminosi.

Į darbą tad vyrai ir moters, 
ypatingai moters.

Povilas žadeikis,
L. A. Majoras.

DOVANOS! DOVANOS!
Lietuvos Raudonojo Kry

žiaus Rėmėjų Draugi ja, pri
tariant gerb. majorui Žadei- 
kiui, Lietuvos Militarės Ko
misijos nariui, prašo lietuvių 
Amerikoje gyvenančių, o ypa
tingai lietuvaičių, parinkti 
Lietuvos kareiviams karžy
giams dovanų.

Dovanos susidės iš sekančių 
dalykėlių: 1 pora vilnonių
pirštinių, 2 pori viln. pančia- 
kų, 2 nosinės, 2 špuliuki juo
do ir balto siūlų, adatų pake
lis, 12 popierių laiškams ir 12 
konvertą, 5 pakeliai cigaretų. 
Be to kiekvienas davėjas dova
nos galės savo adresą Į bak- 
siuką indėti. Centras kiekvie
nam skyriui parūpins sampe- 
lius.

Baksiukus sudėti tiems daik
tams parūpins Centras, kada 
kiekviena liet, kolioniją jų pa
skirto skaitliaus pareikalaus. 
Kiekviena lietuv. kolioniją tu
rėtų tuojaus sušaukti visuome
nės susirinkimą ir surašyti, 
kiek bus norinčių duoti dova
nas. Geriau surinkus nuo vi
sų pinigus už tuos daiktus nu- 
pirkt juos kartu, tuomi bus 
geresnis jų tarpe vienodumas 
ir liet, kolonijai tas atsieis pi
gi aus, kaip kad po vieną pirk
tų.

Dovanų rinkimas tęsis iki 
vasario 18 dienos. Iki tam lai
kui, kiekviena liet, kolonija 
turėtų tuos baksukus sudėti į 
skrynias didumo 2x2x3 ir pri- 
sinst iuos Centran.i u

Tai-gi broliai lietuviai į dar
bą. Lai mūši) Lietuvos gynė
jai paamto, kad mes jų neuž
mirštame ir juos užjaučiame. 
T

KAS GIRDĖTI LIETUViy KOLONUOSE.
bol-WATERBURY, CONN.

Dr-ją ir Komiteto 5-tas susi- i 
rinkimas įvyko 25 d. sausio pa- 1 
rapijos svetainėj. Komitetas : 
praneša, kad misija atvažiuos i 
į Waterbury vas 1 d. 2 vai. po I 
pietą. Entuziazmas pas vra- 
terburiečius toks, kokio dar ] 
niekad nėra buvę. Prisidėjo 
sekančios dr-jos: šv. Stanislo
vo atsiuntė delegat. ir už $250 I 
perka bonų, Teatrališka Dr-ja 
Aušra prisiuntė delegatus ir už 
$50 perka boną, LDS. 5 kp. 
prisiuntė tris delegatus ir už 
$100 perka boną. Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino dr-ja 
už $500, Šv. Juozapo Brolija 
už $500, Moterų dr-ja už $1000 
perka boną. Vietinių lėšų pa
dengimui prisiunčia sekančiai: 
Piln. BĮ. 1-ma kp. $2.80, Stanis- 
lovjnė dr-ja $8.72, LDS. 5 kp. 
$10.00, Gedemino $3.70, šv. 
Juozapo Brolija $4.48. Lig šio 
susirinkimo dr-jos jau pasky
rė nupirkimui bonų už $1.600. 
O iš pavienių dar taip kaip 
niekas nėra pirkęs, bet jau pri
sirengia. Nutarta kad vaka-; 
pienėj dalyvauti labai skaitlin-1 
gai. Atsilankęs iš Bonų Rasti-1 
nės J. B. Šaliūnas išreiškė di- Į 
džiausią užuojautą ir pasitikę- ’ 
jimą, kad ivaterburiečiai su
muš rekordą dėlto, kad moka 
sutartinai veikti, nėra jokių 
partizantų, nėra skaldytojų Dr-ja ir Did. 
vienybės. Reikia pasigerėti iš D’-ja. 

į AVaterburiečių tokios vieny-1 čionai paminėsime dides- 
| bės. ■ nes dovanas: J. Vikšris, duon-

Valio ivaterburiečiai $150.-1 
000 Lietuvai.

Spaudos Komisijos narys
S. M. D.

n.oliucijos prieš lenkus, 
ševikus ir vokiečius. Taip-pat 
t ’-vo reikalaujama pripažini- 
i: Lietuvos neprigulmybės.
Rezoliucija pasiųsta S. V. pre
zidentui W. Wilsonui, kopijos 
visiems Suv. Valst. valdinin
kams. Padaryta rinkliava, su
rinkta $400.40. Nutarta pasių
sti tiesiog į Lietuvą prez. A. 
Smetonas vardu. Pasiųsta per 
vietos banką vokiškomis mar
kėmis 9410 m. Kaunan. Atsa
kymą nuo Lietuvos Valstybės 
prez. A. Smetonos gavom. Ko
lektoriai per stubas surinko 
$201.00. Pasiųsta antru sykiu 
tokiu pat būdu. Lietuvos Gel
bėjimo Kom. surengė fėrus, 

' 1 ui įe atnešė gryno pelno $1.- 
039.13. Tuojaus pasiųsta per 
Daniją $1000.00 vardu Lietu
vos Valst. Prez. A. Smetonos 
Kaunan.

Sekančios dr-jos prisidėjo 
prie fėrų surengimo:

. Šv. Pranciškaus dr-ja ! 
D. L. K. Keist. Kliubas 
lietuvių Kliubas

■ Moterų Sąjungos 33 kp. 
šv. Kazimiero Dr-ja 
S. L. ĮL K. A. 116 kp.

| Šv. Onos draugija
S siv. Liet. Am. 142 kp. 10.00 
Moterų Rožančiaus dr-ja 5.00 

Neprisidėjo Progresyvių Mo
terų Dr-ja, Martino Liuterio 

L. K. Vytauto

kimą, kurį atidarė pirm. M. 
Dzikas ir iššaukta nauja val
dyba užėmė vietą. Pirm. J. 
Mickevičius trumpai išreiškė 
savo mintis ir pasižadėjo dar
buotis L. D. S. 28 kp. pagal 
savo išgalės. Toliau sekė ko
misijų raportai. Nutarta su- 
įtngti prakalbos taip greit, 
kaip galima, kad kodaugiausia 
nrujų narių prirašius ir kad 
išauginus tą organizaciją į mil
žiną. Taip-pat prisrašė naujas 
narys J. Masiulis. Per sausio 
mėnesį mūsų kuopa susilaukė 
3 naujų narių ir esame tikri, 
kad nauja valdyba dės visas 
pastangas, kad pagerinti mū
sų organizaciją. Kogeriausių 
pasekmių naujai valdybai dar
buotis L. D. S. labui.

M. D.

laibą be atidėliojimo.
Kun. J. Petraitis,

L. R. Kr. R. pirm. 
J. Tumasonis, Rašt.

Prierašas. Sumanymas pa
girtinas, remtinas, bet būti
nai turi būti išmesta smarvė 
— ei garėtai. Dar-gi drįstama 
kreiptis ypatingai į lietuvaites 
tą sumanymą vykinti. Mergi
nos ii moterys pareikalaukite, 
kad dovana nebūti) pasmardy- 
ta piktžole ir kad ji nenuody
tų Lietuvos kareivių. Ar-gi 
jau nėra geresnio ir reikalin- 
gesnio daikto už smirdinčią 
talxką.

L. D. S. 1 KUOPOS VAL
DYBA.

Pirm. J. Glineckis, 
Vice-pirm. A. Naudžiūnas, 
Prot. Rašt. Z. Klapatauskas, 
Fin. Rašt. A. Muraška, 
Ižd. Stasys Noreika,
Kasos Globėjai: V. Varžins- 

kaitė ir Zuzana Žukauskaitė.

RUMFORD, ME.
Sausio 18 d. Tautos Fondo 

140 sk. buvo parengęs gražų 
vakarėlį. Vaidino “Mamos 
Nedasupta” ir “Šliūbas su 
viržiu.” Buvo daug visokių 
pamarginimų: deklemacijų, ei
lių, dainų. Gražiai viskas nu
sisekė. Žmonių buvo neper- 
daug. Mat buvo labai šaltas 

'oras. Gryno pelno liko $19.00 
' ir da atsirado tokių, kurie pa
aukavo į Tautos Fondą. Vie
nas aukavo $15.00, K. Kali
nauskas. Rumfordiečiams bu
vo paskirta surinkti $50.00. 
Tai sudarėme net $62.00. Tai 
vis d a ir Rumfordo lietuviai / 
nepasilieka nuo kitų. z

Dabar reikalinga kad su
tverti stotį bonus platinti. Būt 
sarmata, jei mūsų kolonijoj 
nebus tokios stoties.

C

$50.00
; 15.00

10.00 
5.00

15.00
15.00
10.00

•7kepis, kišeninį laikrodėlį, mil
tų maišą ir per čielą fėrų visą 
duoną aukavo, Kaz. A. Makar 
revičius 12 bonkų vyno, A. S’i- 
kevičius 6 bonkas vyno, F. Ci
bulskas $5.00, J. Ivaškevičius 
3 antis, J gaidį, 2 zuikiu ir 
arbizą iš (Branfordo. Conn.), 

Gruodžio 20 d. 1919 m. buvp 
tag day. Surinkta $800.00. 
Būtų surinkta daug daugiau, 
bet sutrukdė šaltas žiemos o- 
ras, bet komitetas pasirįžęs 
sukelti iki tūkstančio. Rengia
si prie didelio koncerto, ku
ris bus vasario 8 d. J920 m va
kare pobužnytinėje salėje St. 
Jo).n St. Dainininkai bus iš 
Brooklyno ir New Yorke. taip- 

i pai ir vietinis vargonininkus 
j B. 1 ekrašius su visu savo ch >- 
! ru. Širdingai ačiū taria komi- 
t-.tas vargonininkui p. B. N - 
kraŠiui ir jo dainoriams už ,t- 
liktą koncertą laike fėrų, kuris 
atrešė pelno dėl mūsų tėvynės 
Lietuvos per jo pasidarbavi
mą.

Lietuvos Gelbėjimo Komite- 
L. D. Š.’19 kp. Rašt. to užduotis išrasti būdą kaip 
_________ ' padaryti vis naujų pinigų, kas

CHESTER, PA.
Sausio 25 d. L. D. S. 19 kp. 

turėjo mėtinį susirinkimą. At- j 
silankę nariai užsimokėjo mė-! 
nesines ir gavo po Lietuvių 
Darbininkų Kalendorių 1920 
m. Buvo rinkimas valdybos, Į 
Senam pirmininkui atsisakius i 
tapo išrinktas naujas Mikolas į 
Navickas, prot. rašt. Jonas Mi
koliūnas, fin. rašt. Juozapas 
Kodis, ižd. Petras Adomonis.

Apsvarsčius apie Streikierių 
Fondą užsimokėjo šie nariai 
po 25c.: J. Mikoliūnas, M. Na
vickas, J. Kodis, J. Blažis, J. 
Urbonas, D. Adomonis, P. 
Simanonis, P. Monkaitis, P. 
Milevis.

Neatsilankiusieji nariai antį 
susirinkimo meldžiu ateiti pas i 
fin. raštininką J. Kodi ir už-! 
simokėti mėnesines ir gausite 
po kalendorių 1920 m.

I

yra už vis reikalingiausia dėl 
laisvės ir neprigulmybės išga- 
------------------ Mūsų komite- 

---- __pinigus 
persiunčia tiesiog į Lietuvą 

į per vietos banką, kuri atsako 
už kiekvieną centą.

Pirm. J. T. Kazlauskas.
I Rašt. K. A. Saikus,
II ” V. Zavorskas.

L. M.

L. D. S. KUOPŲ VALDY
BOMS.

Nors rezultato balsavimo už 
pakėlimą mokesčių dar nepa
skelbėme, bet pranešam, kad 
pradedant sausio 1 d. 1920 m. 
kaip pasirodo iš prisiųstų jau 
balsavimo blankų kiekvienas 
L. D. S. narys turi mokėti po 
35c. į mėnesį.

Beto, šiame mėnesyje kiek
vienas L. D. S. narys turi už
simokėti po 25c. į Streikierių 
Fondą

Neužsimokėjusieji skaitysis 
suspenduotais.

A. F. Kneižis,
L. D. S. Centro Sekr.

AMSTERDAM, N. Y.
Sausio 26 d. Raudonojo Kry- vjmo Lietuvai. 

žiaus skyrius laikė susirinki- ■ įas visus surinktus 
mą. Vieton buvusios raštinin- Į, 
kės p-lės B. Domontaitės, ku- i į 
ri apleido mūs koloniją ir išva- Į 
žiavo į Detroit, Mich., išrinkta ! 
p-lė Z. Kisieliūtė. Vėliaus bu
vo inešta, kad nariai užsimo
kėtų metines po $1.00. Visi, 
kurie buvo susirinkę užsimo
kėjo. Dėl nedidelio skaitliaus 
narių nebuvo daug svarstymų. 
Nutarta laikyti susirinkimą a- 
teinantį nedėldienį.

Taip-pat 26 d. sausio vakare 
pobažnytinėj svetainėj Vyčių 
100 kuopa statė scenoj du vei
kalėliu: “Į laisvę žengiant” ir 
“Žilė galvon, velnias uode
gon.” Abu veikalu puikiai pa
vyko, ypač pirmasis. Bet vy
čių priešai, kurių nemažai y- 
ra, sumanė vyčiams atlyginti. 
Štai ką jie buvo padarę. Pa
gal jų nuomonę skriauda pe
reitą rudenį kuomet pasižadėjo 
dainuot, o nedainavo. Tai-gi 
šį sykį besėdėdami visuose pa
kampiuose publikos, laike per
trauką, ėmė spiegti. Bet už 
tai nuo klebono gavo gražų ą- 
čiū.

1

Auka.

NEW HAVEN, CONN. 
Atskaita Lietuvos Gelbėjimo 

Komiteto.
Nuo rugsėjo 21 d. 1919 suė- 

io krikščionys demokratai ir 
laufrinkai išvien veikti ir į- 
steigė viršminėtą komitetą. 
Surengta prakalbos ir visuo
meniškas masinis mitingas 
rugsėjo 21 d. Buvo išneštos

HARTFORD, CONN.
Karė Lietuvos priešams.

Sausio 26 d. L. L. Paskolos 
stoties komitetai turėjo jau 
3-čią iš eilės susirinkimą. Ma
tyti kad stoties valdyba ir ko
misija deda visas pastangas, 
kad prisirengus kopasekmin- 
giausia priimti Lietuvos Misi
ją. Apsvarsčius visus prisi
rengimo dalykus, komisija 
padarė pradžią pasipirkdama 
Lietuvos Laisvės Bonų. Pra
džią padarė gerb. kun. klebo- 
na§ kun. Ambotas. Pirko už 
$500. Kiti iši komisijos pir
ko po $100.00,‘nekurie už $50. 
Jau užsirašė 19.

Lietuvos Misija atvyks į 
Hartfordą vasario 3 d. utamin- 
ke «T :00 vai. vakare. Bus iš
kilmingas svečių priėmimas ir 
prakalbos Foot Guard svetai
nėj, 159 High st., antras st. nuo 
gelžkelio stoties. Visi lietu
viai,- vietiniai ir iš apielinkės 
kviečiami atslankyti ir kitus 
paraginti tą daryti. Įžanga vi
siems dykai.

PHILADELPHIA, PA. 
(Port Richmond)

Čia neperseniai prie lietu
viškos bažnyčios šv. Jurgio su
sitvėrė Konferencija šv. Vin
cento a Paulio su tikslu šelpti 
pavargėlius. Bet vieni mažai 
ką nuveikti)—delei mažumos 
savo skaitliaus, nors tai vyru
kai ir inteligentiški ir pilni e- 
nergijos veikti labui pavargė
lių, kad ne pašaliečiai. Šitai 
25 d. sausio, laike jų susirinki
mo paaiškėjo, kad dr-stė šv. 
Domininko atėjo jiems į pagel- 
bą mielaširdvstės darbe su $25, 
o šv. Juozapato dr-ja davė tam 
tikslui $30. Gi prie progos tu
riu paminėti, kad nepersenai 
Lietuvių Pagelbinis Klubas 
ant Allegheny’es davė 50 dol. 
lietuvių siratnamiui prie baž
nyčios šv. Kazimiero; gi tiek 
pat davė ir dr-ja šv. Jurgio. Ir 
kitos katalikiškos dr-jos pri
žadėjo šelpti pavargėlius sulig 
išgalės.

Tarpe lietuvių Richmond’o 
susitvėrė Klubas lietuvaičių. 
Gi tos gražios pagundos — na- 

irės to klubo, ar draugijėlės, 
Į kaip kam patinka vadinti, ap
sirinko savo vadovaujančiu 
siekiu lavinties moterų darbe, 
kaip tai mezgime ir taip pana
šiuose darbeliuose ir... vien
kart trokšta pakilti augščiau 
protiškai per paskaitas, pra
kalbas ir tuomi panašiu. Gi 
jos susirinkimus laiko kiekvie
ną ketvergą vakare “Žvaigž
dės” Redakcijoj 3654 Rich
mond St.

, Reporteris.

K. V.

WORCESTER, MASS.
Spaudos Dr-ja po globa šv. 

Povilo pradėjo smarkiau veik
ti, ■ negu kada pirmiaus. Per 
pereitus 1919 metus pasidaugi
no trigubai nariais per pasi
darbavimą darbščių narių ir 
mūsų dvasiško vadovo gerb. 
kun. Jakaičio. Dr-ja padidėjo 
iki 130 narių ir šį metą yra 
spauzdinamas labai gražaus 
turinio veikalas. Kiekvienam 
lietuviui ir lietuvaitei yra ge
ra proga prisirašyti prie šios 
taip prakilnios organizacijos, 
nes kainuoja tik $1.00 metams 
ir už tą dolerį kiekvienas na
rys arba narė gauna už $2.00 
vertės knygų. Taip-gi žada
ma surengti į trumpą laiką 
prakalbau, kada jos bus, tai 
bus pranešta vėliaus laikrašty
je. Tai-gi gerbiamieji ir ger
biamosios yra gera proga "kiek
vienam prie šios organizacijos 
prigulėti.

Sekantis susirinkimas bus 1
NEW HAVEN, CONN.
Sausio 25 d. 1920 m. LDS.

28 kp. turėjo mėnesinį susirin- d. vasario. Visi nariai ir na-
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vės kviečiami šin susirinkiturti 
atsilankyti, nes bus labai svar
bių nutarimų kas-link prapla
tinimo ir kaip pasekmingiaus 
būtų praplatinti katalikų spau
dą ir katalikiškus laikraščius: 
‘‘Draugą,“ “Darbininką“ ir 
kitus. Atsiveskite naujų na
rių prisirašyti prie dr-jos.

Prot. Rast. V. Blavackas.

PRAŠYMAS „Al LIETUVIU BAMIMINKUl

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

(Šį prašymą iš Lietuvos atvežė geri), kun. P. Saurusaitis 
ir inteiktas “National Catkolic War Council’ui'’) 
Lietuva per visą karo laiką išbuvo karo operacijų 

lauku. Įvairios armijos—rusų, vokiečių, bolševikų, pa
galios šiandien kolčakininkų ir lenkų—trempė ir dar da- > 
limi tebetrempia nelaimingos mūsų tėvynės žemę. Be
galės kaimo ūkių sunaikinta, ^gyvasis ir negyvasis jų in
ventorius tapo vokiečių išgabentas, daugybė triobų su
deginta. Ypač didesnysis Lietuvos ūkis negreit bepajėgs 
atsistoti ant kojų, nes be gyvulių ir padarų negalima jis 
tinkamai vesti.

Tie vienok ūkiai prieš karą maitino daugybę žmonių,

KALENDORIUS
t 
t t T t

PINIGAI SIŲSTI LIETUVON per

LIETUViy PREKYBOS BENDROVĘ 
YRA IŠMOKAMI.

Šiomis dienomis gavome sekantį laišką 
Lietuvos kuris parodo, kad pinigai Lietuvon nu

/

CAMBRIDGE, MASS. 
Laisvamanių baubai.

Šioje kolonijoje suvis mažai 
tėra laisvamanių ir tie patys 
baiga smukt nuo koto. Jie pa
tys tą pripažįsta. Sausio 24 d. į
buvo parsitraukę K. Norkų iš todėl šiandien pusiau neapsėtuose Lietuvos dvaruose daug 
So. Bostono. Jisai išplūdo vi- j 
sus katalikų veikėjus ir kuni
gus. Girdi klerikalai išdavi
kai, provokatoriai, Lietuvą 
nori parduoti lenkams ir ren
gia Lietuvoje monarchizmą ir 
baudžiavą. Plūdo begėdiškai 
ant šv. Tėvo. Girdi popiežiai 
esą išrenkami iš tamsuolių ne
mokytų asmenų, nemoką nei 
rašyti, nei skaityti. Drėbė 
biauriausius purvus ant Ame
rikos kunigų, prilygino juos 
prie katinų ir neaplenkė kuni
gų gaspadinių. Šlykščiausi žo
džiai jo buvo vartojami, kad 
jokiu būdu netinka dėti į laik
raštį. Patys liberalai pasipik
tino jo blevyzgomis.

Kaip ten nebūti} Norkus y- 
ra nenormalus. Jis yra pilnas 
bolševikiško fanatizmo arba 
nervais sergąs arba lenkų pa
samdytas demoralizuoti lietu
vių visuomenę. Sandariečiai 
turi arba gydyti jį arba pra
šalinti iš lietuvių tarpo. '

Vargdienis.

' PIRK BONUS—BUS NAMAS.

vakaro at-

LAWRENCE, MASS.
Šv. Pranciškaus parapijos 

choras, vedamas Motiejaus 
Pauliukaičio, 25 d. sausio su
ruošė puikų koncertą ir teat
rą pobažnvtinėj svetainėj. Pu
blika buvo labai užganėdinta, 
nes visi lošėjai to
liko savo užduotį artistiškai. 
Pirmiauisa choras 
* ‘ Pasveikinimas, ’ ’ 
to kalnelio,“ “Pargrįžta pie
menėlė.“ Jaunųjų choras su
dainavo: “Lyselės,“ “Kur 
banguoja Nemunėlis,“ “Ba- 
gučkėlė.“ Sekė šokiai ir eilės, 
išpildė šios ypatos: M. Matu
levičiūtė, Br. Ješkeliavičiutė, 
Ona Landzbergaitė, Juzefą Ži- 
kauskaitė. Duetą puikiai su
dainavo sesers P. Juzefą ir Mi
chalina Kriutėš Barcarolle-Lu- 
cia sekstetą (lietuviškai). Su- 
grajino kvartetas jaunų vyrų 
ant piano ir smuikų P. Puišys, 
P. Stnngys ir broliai Umpai. 
Kalbėjo p. A. F. Kneižis, ‘Dar
bininko“ administratorius. 
Vyni kvartetą: P. Frankonis, 
P. Baznauskas, I. Kaleva ir V. 
Juzėnas sudainavo “Vėjelis,“ 
“Mergytėlė.“ Duetą labai 
puikiai sudainavo EI. Gertrau- 
tutė, F. Juknevičiūtė “Ciu-čiu, 
liu-liu.” Juodas komedijantas 
(nigeris) išpildė savo rolę ar
tistiškai. Prijuokino publiką 
su savo judėjimais ir juokinga 
daina ir puikiai pašoko už
baigdamas savo užduotį. Tą 
atliko Kazys Bozis.

“Adomas ir Jieva“ dviejų 
aktų su dainomis, kurį išpil
dė puikiai Petras Raznauskas 
— Adomas, Ona Milažiavičiu- 
tė — Jieva, Ipolitas Kaleva — 
Dvarponis. Dainos sudėtos M. 
Pauliukaičio. Choras didelių 
ir mažą užbaigė tą vakarą su 
Lietuvos himnu. Gerb. kleb. 
kun. Virmauskis padėkojo pu
blikai ir veikėjams.

Pusė pelno ant parapijos, o 
kita pusė ant choro reikalų.

Dailės Mylėtojas.

sudainavo: 
“Už aukš-

yra pusbadžių ir pusnuogių darbininkų šeimynų. Dau
gelis jų stačiai neturi globėjų, nes šeimynos galva žuvo 
rusų armijoj!

. * Taip yra kaimuose.
Miestuose ir miesteliuose dar blogiau. Pramonijos 

staigose ko nesudaužė pasitraukdami rusai, tai išgabe
no atėję vokiečiai. Lietuvos fabrikų mūrai šiandien riog
so jei neapgriauti, tai bent tušti, be mašinų. Kada jie 
pradės dirbti, Dievas težino! Miestuose ir miesteliuo
se badaujančių ir nuogi} šeimynų begalės. Kai-kurių 
telikę tik vaikai, nes tėvai buvo išvežti tolymojon Ru
sijon, iš kurios šiandien, bolševikams viešpataujant, ir, 
nebegali sugrįžti. Auklėtnamiai ir prieglaudos pilnos na
šlaičių, ir tai dar anaiptol nevisi jie aprūpinti: dauge-1 
lis vaikelių tebesivalkioja po gatves ir kiemus, j ieško
dami, ar neras kur kokio trupinio maisto. Trumpai kal
bant, padėjimas kuobaisiausias!

Iš pono WALSH sužinojome, kad Amerikos broliai- 
katalikai norėtų padėti mūsų šaliai šiuo nelaimingu lai
ku. Didžiai Gerbiamoji Jūsų Organizacija ketinanti at
siųsti visą būrį savo žmonių, kurie užsiimsią pas mus 
ypač kultūrinimo darbu. Geras tai, be abejo, sumany
mas, ir už šios rūšies pagalbą katalikiškoji Lietuva bus 
amžinai dėkinga Jums, Broliai-Katalikai!

Venok, sulig pono WALSH pranešimo, tie žmones 
tegalėsią atvykti Lietuvon, tik pavasariui išaušus, anks
čiausia koov mėnesyje. Mūši} gi skurdas šiandien jau di
džiu balsu šaukiasi pagalbos. Tai viena.

Antra. Vieno kultūrinimo pas mus neužtenka. Mū
sų vaikeliams ir vargdieniams reikia maisto ir apdanga
lo. Tikimės, kad Jūsų, Broliai-Katalikai, gailestingo
ji širdis mokės suprasti ir šitą taip skaudų mūsų reika
lą.

Jeigu Jums, Broliai-Katalikai, būtų neparanku čia 
Lietuvoj varyti organizuotąjį labdarybės darbą, tai drįs- 
tume mes šiame dalyke patarpininkauti. Čia Kaune mes 
esame sutverę visų Lietuvos katalikiškųjų kultūros ir lab
darybės organizacijų (ne politikos; politikos partijos 
čion neįeina) bei bažnytinių brolijų centrą. Jis turėda
mas savo žinioje visas šios rūšies Lietuvos organizacijas, 
lengvai galėtų išdalinti J ūsų maloniai mūsų kraštui siun
čiamą pašalpą, ar tai pinigų, ar maisto, ar rūbų pavi
dale. Apyskaitas galėtume Jums pristatyti net su mū
ši} vyskupų paliudijimais.

Be to, būti} pageidaujama, kad atvyktų Kaunan Jū
sų nuolatinė Komisija, susidedanti iš dviejų-trijų žmo
nių. Jie stačiai galėtų būti mūsų katalikiškosios akci
jos Centro nariais, dalyvauti jos darbuose, geriau pa
žinti mūsų reikalus ir tiksliai Jus informuoti bei mus 
kontroliuoti Jūsų pašalpos dalinimo darbe.

Dar vienas dalykas. Mes lig šiol neturėjome savo 
armijos, todėl ir neturime prityrusių gailestingųjų sese
rį} karo ligoniams prižiūrėti. Kuomet vedame kovą su 
bolševikais, tai sužeistų ir sergančių turime gana daug. 
Todėl prityrusios gailestingosios seserys būtų pas mus 
labai pageidaujamos. .

Šiuos labai opius mūsų reikalus pavesdami gailestin
gai Jūsų, Broliai-Katalikai, širdžiai, pilni vilties, kad 
būsime išklausyti, siunčiame Jums kuogiliausios pagar
bos ir broliškos meilės išreiškimą.

Lietuvių Katalikų Veikimo Centro Pirmininkas, 
Pasirašė Kun. J. Vailokaitis.

Sekretorius, Malinauskis.
Kaunas, 10-X-19191

Gurklianiškis.
MERGELE MANO.

Bet tu mergužėle manęs neraudok, 
Kaip raudu aš tavęs mieloji!
Tik meldžiu, jus meldžiu:—širdelėj ’ nešiok— 
Tau myliu!—širduže brangioji!..

Nors mane toliausia nuo tavęs atskirs,
Nors jausmai pasaulį pažins,—
Daug skausmų ir vargo krūtinė datirs,— 
Ir čia tave širdis atmins...

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

UŽRAŠYKITE

l
Kaina. 
Pusei

“DARBININKĄ“

LIETUVĄ.

metams 
metų ..

$5.00
$3.00

PIRK BQNUS*-BUS NAMAS.

Gurklianiškis.
ŠIRDIES GĖLĖS.

Kuomet širdyje gėlės pražys,
Žiedai, tie meilės, gaidžiai kvepės, 
Ir jųjų kvapas ore sklaidys,— 
Kiekvieno jautrią širdį žavės.

Ir tu orite t žmonės kančių nejaus,
Nuo tyros meilės žiedo brangaus, 
Nes blaivi šviesa žemę apsiaus 
Ir linksmai žvaigždės mirksės dangaus.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ® 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES. •

TEATRAS
ŠV. CECILIJOS GYVENIMAS“

IR
“N A S T U T Ė ”
S U B A T O J E,

VASARIO-FEBRUARY 7 DIENIį, 1920 |
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Rengia Šv. Vincento Vyrų ir Moterų Draugija JĮ
LIETUVIŲ KOOPERACIJOS SVETAINĖJE,

26 Lincoln Street, Brighton, Mass. įj
Sulos gabiausi aktoriai iš Cambridgeiaus, Šv.

Stepono R. K. Pašalpinės Draugystės nariai. RS
Įžanga vsiems prieinamt.

Kviečia RENGĖJAI.
3i

PRANEŠIMAS.
L. V. Connecticut Apskričio' 

suvažiavimas bus vasario 1 d. 
1:30 vai. po piet šv. Juozapo 
par. svetainėje, 49 Congress 
Avė., Waterbury, Conn. • » 

Pirm. B. P^ Gauronskas.

KUN. SAURUSAIČIO MARŠRU
TAS.

Athol, Mass.
AVestfield, Mass. 
Hartford, Conn. 
New Britam, Ct. 
Waterbury, Ct. 
New Haven, Ct. 
Bridgeport, Ct. 
New York, (pas kun. 
Šeštuką)

11 Maspeth, 
luką)

12 Brooklyn 
Petką)

13 Brooklyn 
meiką)

15 Brooklyn pas kun. Kodį) 
Dėl susižinojimo kreipkitės šiuo 

adresu:
Rev. P. Saurusaitis,

244 W. Broadwav,
So. Boston, Mass.

Vas. 2
Vas. 3
Vas. 4
Vas. 5

6
8
9

10

9 9

9 9

9 9

f 9

99

99

99

99

• v
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‘Lietuvos Prekybos ir Pramonės Bankas” 
Kaunas, Laistės Alėja, 66,

Gruodžio 13 dieną, 1919 m.
Lietuvių Prekybos B-vei Amerikoje, 

Boston Mass.
Gerbiamieji:—

Tamistų Bendrovės visas prisiųstąsias perlaidas 
Bankas išmokėjo. Pilną už perlaidų atskaitą Bankas 
netrukus pristatys.

Su pagarba,
(Parašas) A. Prūsas, Direktorius,

” Julius B. Kaupas, Sekretorius.

Jeigu ir Tamsta nori greitą pagelbą suteik
ti saviškiams Lietuvoje, tai tuojaus rašyk ant 
žemiau paduoto adreso ir gausi pilnas informa
cijas kaip pigiausiai pasiųsti pingus Lietuvon.

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
120 TREMONT ST., BOSTON, MASS.

T t T t T T T t T f t T t t T T T T T t t T t T t T T v

(pas kun. Mi-

(pas kun. N.

(pas kun. Re-

Waterbury, Conn. Lietuviai.
Mes žemiau pasirašę Waterbu- 

rio lietuviai išreiškiame viešą pa
dėką dėl Lithuanian Information . 
Bureau 774 Bank St., Waterbųry, j 
Conn. g už parupinimą mums pas 
portą. Darbas buvo atliktas ko- 
geriausia, o ypatingai dėkavojame 
Biuro vedėjui p. P. J. Aleknai. Pa
tariame kiekvienam norinčiam ke
liauti į Lietuvą kreiptis į viršmi- 
nėtą biurą, be abejonės bus už
ganėdintas. Mes jau dabar esa
me ant laivo“Latauraine” ir ta
riame su Dievu visiems Amerikos 
lietuviams ir linkime jums geriau-^ 
sios laimės. į

Juozas Zdanevičius, Ignacas 
Stankevičius, Vincas Bartusevi- 
čius, Matas Valauskas, Jonas Ge-
ralis, Jonas Mikutas, Stasys Bu- ♦♦♦' 
dris. i

Pasekme po 20 diena 
arba grąžiname jums 
pinigus. K

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; turė
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^ 

w imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus sv; './ 
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip^rreitu laiku jau- v, 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtes visu žmogaus Iigu,vJJ 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir'' 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžims, anemia, kar.kinimai reu- - 
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpne- V 
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

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

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, lt 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. v 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo- 
num<7**Veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

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

PRISIUSK SAVA PASTELLAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Labo ra tory, L. 22—537 South Dearbom St., Chicago, III.

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

bonkU*

Gatvė ir numeris

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

Vardas ir pavardė

už kiekvieną dolerį.

BOSTON, MASS.

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
Mes jau gauname žinių iš Lietuvos, kad pinigai per mus siųsti 

nueina Lietuvon ir yra išmokami į vieną mėnesį laiko.
Dėl platesnių informacijų rašyk tuoj aus ant žemiau paduoto ad

reso. Jei nori tai gali pinigus mums prisiųsti priduodant aiškiai sura
šytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsi
me.

Ištiesk pašalpos ranką 
Saviškiams Lietuvoje. ZINAI

kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę 
Tamsta greitai gali pasiųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir ke
liai persiuntimui ant tiek palengvėjo, kad dabar mes už kiekvieną dole
rį per mus pasiųstą išmokame Lietuvoje

25 AUKSINUS.
Kurie siunčia $50 ar daugiaus tai tiems Lietuvoje išmokame

30 AUKSINŲ

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
120 TREMONT STREET,



l AMERIKOS LIETUVIUS:

DARBININKAS,”

TUOJAUS REIKALINGA:

I

aru

Ją

Prieš prosijant baltinius, 
juos reikia apšlakstyti ne šal
tu, bet šiltu vandeniu. Šiltas 
vanduo greičiau įsisunkia į 
baltinius, negu šaltas.

Dabinu bažnyčias ir teatrus. 
Turiu ilgų metų praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecua 
ir apskaitliavinuis darau už 
dyką — pasiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

902 Beniteau Boulevard, 
DETBOIT, MICH.

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĖ,
120 TREMONT ST BOSTON, MASS.

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

VIENAS IŠ GERIAUSIŲ DARBO 

ŽMONIŲ VADOVŲ, 

tai

AS, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
A4 labai sirgau per 3 meras, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispepsija, 

nevirtnimns pilvelio, nnslabnėjimas kraujo. Inkstą, nervą ir.abelnas spė
tą nu^tojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur Ieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Amerikoje lr ui rubežią. 
l>er niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistą. Bitterio Kraujo valytojo., 
Nervatona. Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė-' ' 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas' j 
ISstvalz. diegliai nebehadė po krutinę. Vldnrlą rėžimas Iknyko po užmuši 
mui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią ISgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras ] [ 
Blteria. ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tokj skirtumą kaip tarj 
dienos lr nakties. Dabar Jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 nykią dė- 1 
kavojn Salutaras mylistą gerndėjul lr linkiu visiems savodraugams ir pa , 
žjsramietns su tokiais atsitikimais patariu nuoMrdžial kreiptis prie Salų > 
taras:

1707 S. Halsted St. Tel. Canalntion. J. Baltrūnas, Prof. 
SALUTARAS, Cbemical Tusti t 6417. Chicago, Dl.

KITAS LAIVAS RENGIAMAS LIETUVON.
Gavę žinią iš Lietuvos, kad jau siuntiniai kurie mūsų 

pirmiau buvo pasiųsti jau yra išvežiojami po Lietuvą, da
bar rengiame kitą laivą, kuris išeis vasario mėnesyje. No
rintieji siųsti ant to laivo turėtų kreipties prie mūsų in
formacijų. Siuntiniai visi turi būti mums Bostonan pri
statyti nevėliaus Vasario 10 d.

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION,

120 Tremont St., Boston, Mass.

Pasiskubinkite su užsakymu, nes tokios knygos greit par- 
£♦ siduoda ir gali jų netekti. Pinigus siųskite “money order’iu” 

arba registruotame laiške šiuo adresu:
ii

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

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

fy.

bereikalingas
IŠGĄSTIS.

Vartodamas fontani- 
nę plunksną, praša
linsi visus nesmagu
mus ir išlaidas.

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

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.

“DARBININKAS
244 W. Broadway,

South Boston. Mass.

PRANEŠIMAS.
<

Žinotina LDS.kuopoms Ohio ir 
Mich. valst prigulinčioms prie 

Ohio ir Mich. valst. apskr.
Pradedant naujus metus, 

rengkitės prie naujo veikimo. 
Neužilgo bus vėl surengtas ap
skričio suvažiavimas, kad tu
rėjus naujų sumanymų dėl ge
rovės LDS. ir darbininkų, bet 
pirm suvažiavimo, patarčiau, 
kad LDS. kuopos prigulinčios 
prie minėto apskričio laikyda
mos susirinkimus, pernagrinė- 
tų praeito apskričio suvažiavi
mo nutarimus, ar viskas yra 
išpildyta, kas buvo nutarta. 
Man rodos, kad nekurios kuo
pos visai nepildė pareito apsk. 
suvažiavimo nutarimo arba jei 
ir pildė, tai paviršutiniai. Ne
kurios kuopos dar neužsimokė
jo į apskr. iždų $1.00 kaipo į- 
stojimo prie apskričio, po 10c. 
nuo nario kas metas, 10 nuo
šimtis nuo likusio pelno nuo 
surengto pirmutinio vakaro ar 
baliaus po paskutiniam apskr. 
suvažiavimui, nes tas yra nu
tarta apskričio kuopi} suvažia
vime, reikia pristatyti kad tas 
viskas būtų išpildyta lig kitam 
suvažiavimui kuris bus Cleve- 
lande, O. Laikas neužilgo bus 
paskirtas apskričio valdybos. 
Kuopos neišpildžiusios auk
ščiau nurodyti} apskričio suva
žiavimo nutarimų lig ateinan
čio apskričio suvažiavimo.

Suvažiavime, bus paaiškin
ta kurios kuopos nepildė aps
kričio nutarimų, o nekurios 
gal tapti ir suspenduotomis. 
Taip-gi patartina, kad kuopos 
pagal apskričio suvažiavimo 
nutrinių, kad už šiuos 1920 m. 
m. užsimokėtų nuo nario po 10 
centų lig apskričio suvažiavi
mui, nes apskričio iždas yra 
kiek nupuolęs, nes reikėjo kiek 
padengti lėšas atstovų kelionės 
dalyvavusiam L. D. S. seime 
Worcester, Mass. Ir jei kuo
pos užsimokės užlikusias sa
vo mokestis ir už šiuo 1920 m. 
po 10c. nuo nario, tada sekan
čiame apskr. suvažiavime ga
lėsime asidžiaugti kad kuopos 
pildo apskričio nutarimus ir 
aps. iždas yra netuščias. Siun
čiant čekius, pinigus ar mo- 
ney-orderius adresuokite: A. S. 
Vaitkus, Post Office Clerk, 
Dayton, Ohio.

Taip-gi rengkitės su gerais 
ir naudingais užmanymais ir 
rezoliucijomis dėl gerovės mū
sų pačių ir organizacios, nes 
reikalų yra daug visokių, ku
rie turi būti gvildenama tarpe 
lietuvių katalikų demokratų. 
Kad sekantis aps. suvažiavi
mas būtų mums ant naudos.

Aps. Ižd. A. S. Vaitkus.

PRANEŠIMAS.
L. D. S. Naujos Anglijos Ap

skričio kuopoms pranešam, 
kad įvyks L. D. S. N. A. Ap
skričio suvažiavims vasario 22 
d. 1920 m. 1 vai. po pietų Lie
tuvių Bažnytinėj svetainėj 
Windsor St., Cambridge, Mass. 
Tai-gi gerb. L. D. S. N. A. Ap
skričio kuopos malonėkite at
siųsti savo atstovus į suvažia
vimų ir atsivežti geri} inešimų 
dėl L. D. S. organizacijos ir 
kad nei viena LDS. N. A. Ap
skričio kuopa neliktų nepri- 
siuntus atstovo į suvažiavimą, 
nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti organizacijos naudai, o 
kurios kuopos negalėsite at
siųsti atstovo, tai malonėkite 
prisiųsti įnešimus apskričio 
valdybai. Taip-gi gerbiamos 
LDS. N. A. Apskričio kuopos, 
kurios dar neprisiuntėte savo 
duoklių į apskričio agitacijos 
iždų, tai malonėkite prisiųsti 
po 5 centus ant metų nuo na
rio apskričio iždininkui M. Ab- 
račinskui 187 Ames St., Mon- 
tello, Mass., o kurios kuopos 
dar neprisidėjote prie apskri
čio, tai malonėkite dabar pri
sidėti užsi mokėdamos po 5c. 
nuo nario ant metų į Agitaci
jos Iždą.

L. D. S. N. A. ApskričioVal- 
dyba:

Pirm. V. J. Kudirka, 
37 Franklin St., 
Norwod, Mass.

Rašt. A J. Navickas,
58 Heaton Avė., 
Norwood, Mass.

Balsas Augščiausio Lietuvių Tautos 
Vado į visus Amerikos Lietuvius.

x /

Nors ilgas, kelerių metų, karas neleido mums tiesiog susisiekti, su jumis, 
broliai Amerikos Lietuviai, tečiau juto Lietuva, visą tą vargingą laiką, ištolo 
jai tiesiamą jūsų dosnią pagalbos ranką. Kada Tėvynes vadovai, susimetė 
savo krašte būrin, paskelbė Tautos vardu Lietuvos nepriklausomybės obalsį 
ir kada sunkiausiomis aplinkybėmis jie dėjo valstybės pamatus, jūs ne vien 
žodžiu, bet ir gyvu darbu ėjote jai talkon. Kuomet liepsnotame karo jūros 
sūkuryje ugnies liežuviai laikė apsiautę Lietuvą iš visų pusių, jūs savo auko
mis skubinotės į tą didelį pavojingą gaisrą gelbėti nukentėjusių mūsų krašto 
gyventojų. Mums sukrutus statyti ant padėtų pamatų naujus demokratingos 
respublikos rūmus, jūs, kaip teko mums patirti, susibūrėte į visokias draugi
jas ir bendroves, kad savo sunkiai uždirbtomis ir atsargiai taupytomis lėšo
mis padėtūmėte statytis nepriklausomai Lietuvai, sutelkėte krūvon visokio 
pašaukimo ir amato tautiečių, kad jie pargrįžę Tėvynėn darbuotūsi įvairio
se kuriamosios valstybės ir tvarkančiosios visuomenės gyvenimo srityse. 
Taip-pat tenka girdėti, jog Amerikos Lietuviai nerimstą, kodėl Lietuvos vy
riausybė ligšiol nepasiuntusi pas juos savo atstovo. Tos visos žinios, mus 
pasiekusios, džiugino Lietuvos vyriausybę ir visuomenę, kad jūs taip didžiai 
esate susirūpinę gimtojo krašto likimu.

Tik, deja, buvo kliūčių, neleidusių Lietuvai tinkamu žygiu atsiliepti į tą 
jūsų rūpestingą nerimos balsą. Šiandien jų, dėkui Dievui, nebėra, ir Lietu
vos vyriausybė siunčia pas jus Amerikon tam tikrą misiją iš kelių asmenų 
priešakyje su ponu Jonu Vileišiu. Ji žodžiu nupasakos jums ir plačiai iš
dėstys, kas darosi Lietuvoje, kokia jos būtis, kas mūsų draugai ir kas ne
draugai. Vyriausybė skyrė tą misiją, neatsižvelgdama į partijas, todėl pra
šau ją sutikti ir priimti kaipo valstybės, o ne partijų pasiuntinius.

Mes tvirtai tikimės, kad tie mūsų pasiuntiniai ras jūsų tarpe pakanka
mai dirvos savo kelionės tikslui. Jie praneš jums apie išvargintą, nukamuo
tą ir nualintą Lietuvą, bet drąsiai ir garbingai žengiančią į visišką laisvę. 
Didžiulės ir senai įsistovėjusios valstybės po karo grįžta į ramtį, poilsio gy
venimą gydyti žaizdų; mūsų nedidelis kraštas, vos pradėjęs savarankiai gy
venti, turi šarvuotis ir griebtis ginklo ne tam, kad kitus užpultų, bet kad 
atsigintų nuo užpuolikų. Gi kuone pusė Lietuvos žemės tebėra užimta sve
timos šalies ginkluotų pajiegų. Mūsų kaimynai, kurie amžiais laikė mus 
vergijoje, tebetykoja išblaškyti mūsų, nepriklausomybės pamatus, suardyti 
visa, kas dideliu vargu mūsų pradėta statyti. Todėl ir tenka mums nūnai vie
na ranka plėšti dirvonas, o antra ranka laikyti kalavijas, kad priešininkai 
nesunaikintų sunkaus darbo vaisių.

Ginantis iš oro tuo pačiu žygiu reikia Lietuvai paskubomis tvarkytis vi
duje, visų-pirma reikia sudaryti tvirta demokratinga šalies atstovybė. Tuo 
susirūpinusi laikinoji valdžia skubėdama ruošiasi į steigiamąjį seimą, kurio 
taip nekantriai laukia visas kraštas ir visa mūsų tauta. Bet ir steigiamojo 
seimo susilaukus kiek daug iškarto reiks indėti stingraus planingo darbo, ko
kios begalės lėšų, kiek žmonių, mokančių darbuotis valstybės įstaigose ir vi
suomenėje!

Čia yra ytin reikalinga jūsų, Amerikos Lietuviai, greitoji pagalba. Tai 
patys, matyti, gerai numanote. Ir laukia jūsų Lietuva, labai laukia! Bet 
ir jūs, kiek numanom iš jūsų žodžių ir raštų, esate jos labai pasiilgę. Ir ne
galite užmiršti gimtojo krašto, kuriame gavote gyvybę, kuris išauklėjo jūsų 
gražią, jautrią, dorą sielą, kuriame paliko tiek gražių, atsiminimų, giminių 
bei artimų pažįstamų.

Atminkime! Šioje gadynėje yra sprendžiamas Lietuvos likimas; pa
tapti jai laisva demokratinga valstybe, ar vėl inkristi į verguvę, iškilti Lie
tuvio vardui ar jam dingti užmiršimo jūroje. Ir tas mųsų Tėvynės likimas 
šiandien pareina nuo mūsų griežtos valios, nuo mūsų tvirto pasiryžimo tap
ti laisviems, kaip kad mūsų protėviai senovėje yra laisvi buvę, nuo mūsų pa
čių meilės laisvai gyventi ir nuo mokėjimo tą liuosybčs meilę darbu parody
ti. Sugrįžę į Lietuvą tūlas neberasite gyvų vieno kito savo giminės arba ar
timo pažįstamojo. Vieni bus žuvę gal sielvarto ir vargo pakirsti, kiti bus 
dingę kovoje už Tėvynę. Bet užtat rasite priaugančią jaunimo kartą, nar
siai stojančią už savo tėvų žemę.

Aukodami turtą, darbą ir pagalinus gyvybę, nuklosime kelią į šviesią 
ateitį būsimosioms nepriklausomos Lietuvos kartoms. Tegul jos didžiuoda- 
mosios minės sunkias, bet garbingas mūsų Tėvynės atgijimo dienas kaip kad 
mes minime garsią praeities gadynę.

Tautiečiai, visa Lietuva žiūri į jus ir laukia iš jūsų šioje sunkių-sun- 
kiausioje valandoje ateinant pagalbos. Tikiuosi, kad susilauks, ir todėl jau 
iš anksto jums dėkuoju, siųsdamas iš Lietuvos kuoširdingiausius pasveikini
mus ir daug, daug labų dienų.

PAGELBĖKIME LIETUVAI 
PIRKDAMI LIETUVOS 

PAŠTO ŽENKLUS.
Geriausias *bndas pasiunti

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

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

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

Lietuvos Pašto ženklai par- 
siduos tik iki 31 d. kovo, 1920 
m. Mažiau kaip už vienų do
lerį markių nesiunčiame.

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

K. J. Krušinskas,
456 Grand Street,

Brooklyn, N. Y

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

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

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

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečių nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 2:30 vai. po pietų Baž
nytinėje Salėje, So. E ston, 
Mass.

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

TĖMYKITl.
Gal kas iš teatrališką grupių 

ar pavienių ypatų turite veika
lų “Vagys” (Ne vagis), para
šytų Juozo Pleirio, leidinys 
Juozo Zavackio. Atsišaukite 
greitai jei kas turite. Knygu
tes sugrąžinsime ir atlyginsi
me pagal sutarti. Adresas:

J. Tamašauskaitė, 
3101 Prospect St.,

Binghamton, N. Y.

i Ben-Hur
f
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Lietuvių Darbininkų
Kalendorius 1920 m.

Jame rasi reikalingiausias informacijas.

Beto, jame telpa naudingi straipsniai ir ei
lės garsių mūsų rašytojų. Taip-gi puikių pa
veikslų iš Lietuvos.

Šis puikus iliustruotas Kalendorius parsi
duoda su persiuntimu už 25c; “Darbininko” 
skaitytojams už 15c.; L. D. S. nariams dy
kai.

Kiekvienas turėtų įsigyti šį Kalendorį.
Siųsk užsakymų ir pinigus tuoj aus, nes vė

liaus gali netekti.

9
fŲc;

“DARBININKAS,”
244 W. Broaduay, So. Boston, Mass.

LIETUVIU MAŠINISTĮĮ IR MECHANIKŲ B-VĖ
Pranešimas.

Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 
išdirbsime visokias mašinas, savo išradimus. Taip-gi, 
jeigu kas turite kokius išradimus prisiųskite mums, o 
mes išdirbsime ir patobulinsime. Taisome inžinus prie 
BOTŲ, AUTOMOBILIŲ, VISOKIŲ MAŠINŲ ir įrankius 
reikalingus išdirbystėms.

Lietuvių Mašinistų ir Mechanikų Bendrovės Dirbtuvė.
687 — 5-th St., : -: So. Boston, Mass.

OFISAS:
332 Broadway, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 253-M.

Dvi stenografės-knygvedės, lietuvaitės. Darbas 
lengvas, užmokestis gera.
Trys vaikinai mokanti lietuviškai ir angliškai 
prie ofiso darbo. Turi būti baigę High School 
arba kolegiją. Linkę prie biznio. Darbas su 
gražia ateičia. Gera alga.

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.

Adresas:



. *
*

* * - t DARBININKAS I

KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS
Šiuomi pranešame, kad pirmasai mūsų Tarybos su

važiavimas įvyks 10 ir 11 vasario šių 1920 metų Port Pitt 
viešbutyje Pittsburgh, Pa. Posėdžių pradžia—10 vai. 
Federacijos Valdyba paduoda suvažiavimui šitokių die
notvarkę :

1) Suvažiavimo atidarymas. Atstovų mandatų priė
mimas ir patikrinimas. Prezidiumo ir komisijų išrinki- 
mas.

2) Valdybos raportai.
3) Am. L. R. K. Federacija ir dabartinis Lietuvos 

politikos stovis. Paskolos ir Lietuvos Sargų reikalai.
4) Washingtono atstovybės klausimas.
5) Visuomenės aukų Tautos reikalams geresnis re

guliavimas. Tautos Fondo ir L. R. K. Rėm. Dr. santi- 
kiai. «

6) Laisvės Savaitės klausimas.
7) Federacijos programo klausimas ir jo naujai re

dakcijai sustatyti komisijos rinkimas.
8) Vietiniai katalikų centrai ir jų santikiai su Fede

racija.
9) Federacijos Sekretorijatas ir jo išlaikymas.
10) Mūsų santikiai su kitomis sriovėmis.
11) Įnešimai.
12) Katalikų vyriausio komiteto išrinkimas.
Būtų naudinga, kad vietiniai Federacijos skyriai 

(Katalikų Vienybės) savo susirinkimuose viršiau paduo
tus punktus apsvarstytų. Tada kolonijų atstovai galės ge
riau atstovauti savo kolonijų žmonių ūpų ir nuomones.

Šitas pirmasai mūsų demokratiniai rinktų atstovų su
važiavimas mūsų gyvenime turės labai didelę reikšmę. 
Jis padės tvirtus pamatus mūsij demokratinei organizaci
jai ir padarys gražių pradžią mūsų toli siekiančiam veiki
mui.

^Katalikų Vienybė No. 4, Detroit, Mich.
L. Vinalis, pirm.
K. Abyšala, vice-pirm.
J. Grūstas, vice-pirm.
S. Juodvalkis, prot. rašt.
A. Šacikas, fin. rašt.
J. Balnis, iždin.
M. Staknienė ir
K. Petrokas, iždo globėjai. 
Kun. F. Kemėšis, kapelionas.

Federacijos Tarybon atstovas
19. K. Abyšala, vienas iš žymiausių Detroito 

veikėjų.

381 Westminster Avė., 
Detroit, Mich.

Federacijas Sekretorijatas.

KOKIOS YRA ILGIAUSIOS UPĖS.

A. L. R. K. Federacijos Valdyba.

SVARBU VISIEMS KATALIKAMS.
Am. Liet. R. K. Federacijos Tarybos nariai

ir
Katalikų Vienybės skyrių viršininkai.

Laikraščiuose jau buvo pranešta vardai atstovų į Fe
deracijos Tarybų nuo lietuvių katalikų centralinių organi
zacijų. Šiuomi pradedame skelbti susiorganizavusių ko
lonijose vietinių centrų Katalikų Vienybių viršininkų var
dus ir jįj atstovus Federacijos Tarvbon tokioje eilėje, ko
kioj Katalikų Vienybės užsiregistravo Am. Liet. R. K. 
Federacijos Centre.

Dar nedaug Katalikų Vienybių susitvėrė, bet turime 
viltį, kad kolonijose veikėjai ir draugijos, priklausančios 
prie Federacijos pasiskubins sudaryti Katalikų Vienybes 
ir apie jas netrukus Federacijos Centrui praneš. Laukia
me pranešimų ir iš Chicagos jau esančių centrų.

Federacijos Tarybos atstovų suvažiavimas įvyks va
sario mėnesyj. Federacijos Centro Valdyba apie laikų ir 
vietų paskelbs atskiru pranešimu. Nuo Federacijos Cen
tro raštinės tik pažymėsime, kad Katalikų Vienybės at
stovaujančios iki 2000 draugijų narių renka į Federacijos 
Tarybų vienų atstovų, jei narių yra virš dviejų tūkstan
čių—renka du atstovu.

Svarbu yra Federacijos Tarybos pirmajan suvažiavi- 
man sulaukti kuodaugiausia atstovų nuo Katalikų Vieny
bių. Lietuviai privalo pasiskubinti suorganizuoti koloni
jose vietinius katalikų centrus ir išrinkti atstovus į Fe
deracijos Tarybų.

Pastaruoju laiku Federacijos Centre užsiregistravo 
atstovais į Federacijos Tarybų
Nuo Lietuvių Darbininkų Sąjungos:

15. Jonas E. Karosas.

Ilgiausių ant žemės upę turi Suvienytos Valstijos Ameri
kos. Tikriau kalbant, tai yra ne viena upė, bet dvi susi
dedančios iš Mississippi ir Missouri. Ji subėga į Mexiko į- 
lankų. Ilgio turi 4,194 mylias.

Antroji savo ilgumu upė yra Afrikos Nilas, bėgantis į 
Viduržemio jūres. Tos upės ilgumas yra 3,670 mylių. Kai- 
kuomet Nilas upė yra priskaitoma ilgiausia upė, nes ji y- 
ra ilgesnė už Missisippi arba Misouri, jei atskirai imant, bet 
nepralenkia jų sudėtų vienoj sriovėj.

Trečioji sulyg ilgumo, upė yra Pietų Amerikoje, upė 
Amazon. Ilgio turi 3.300 mylių. Ji skaitosi plačiausia ir su 
daugiausiai vandenio ant visos žemės. Ji atsižymi tankiau
siomis ant jos krantų giriomis, vadinamomis Silvas-ais. A- 
mazon upė bėga į Atlantiko vandenyną (oceanų).

Ketvirtoji upė ilgiausia, tai Vakarų Siberijos upė Ob. Il
ga 3.234 mylės. Ji bėga į Šiaurės Arktiškas jūres.

Penktoji, tai, Kynijos upė Jan-tsi-Kiang, ilgio turinti 
3.000 mylių. Toji upė bėga per derlingiausių ir daugiausiai 
apgyventų Kinijos dalį ir yra svarbiausia Kynijos vandeni-

Toliau trumpesnės seka upė:
Pietų Amerikos upė La-Plata, ilgio 2,950 mylių, subėga 

nė gysla. Ji subėga į Rytų Kynijos jūres.
į Atlantiko vandenyną.

Siberijos upė Lena, ilgio 2,860 mylių, subėga į Šiaurės 
Arktiškas jūres.

Afrikos upė Kongo, ilgio 2.800 mylių. Subėga į Atlan
tiko vandenyną.

Rytų Siberijos upė Amūras, ilgio 2,700 mylių, Amūras y- 
ra rubežium tarp Siberijos ir Mandžiūrijos. Ji subėga į siau
rų pertaką, skiriančią Aziją nuo' Sachalino.

Piet-rvtų Azijos dalyje yra upė Mekong, arba (Kam
bodža), ilgio 2,600 mylių. Ji subėga Pietų Kynijos jures- 
na.

Afrikos upė Niger, ilgio turi 2.600 mylių, ji subėga į 
Gvinėjos įlanką.

Siberijos upė Jenisei ilgio turi 2,500 mylių. Ji subėga 
į Šiaurės-Artiškas jūres.

Rusijos upė Volga, ilgio turi 2,325 mylias, ji subėga į 
uždarytąsias Kaspijos jūres.

Toli mažesnės ir trumpesnė upės, kaip, Vokietijos upė 
Reinas, Lenkijos Vistula (Vysla), taip-pat priskaitomos 
prie didesniųjų upių, bet ir jos nemažą rolę tose šalyse nu
veikia.

Taip-pat dar dažniau paminėtos upės, kaip va, Dunojus, 
jis tankiai minimas lietuvių mitologiškose dainelėse.

Eufratas upė, senovės padavimuose minavo j ama, kad 
būk ji tekėjus per Rojų, kuomet ten mūsų pirmieji Tėvai 
— Adomas ir Jieva gyveno, arba tame daikte buvęs Ro
jus.

Dovynė, Vaigvas, Jotija, Tytauka, Šušvė, Ginevė, Kirkš- 
novė, Balaanka, Taurupis, Palonas, Taikpėdė, Varlupis, Ak- 
menupis, Paliutė, Purve, Švikšnė, Stragupis, Kiemenė, Ši- 
lupis, Lygniupis, Sėdausė, Mylupė, Ygulutė, Skersupis, 
Amalynupis, Varyklaupis, Lebeidė, Terlaupis, Skusupė, 
Paberžupys, Skirstuonėlė, Krykuupis, Guodupis, Čiužė, 
Kirmėlupis, Lukšupė, Šeimana, Širvinta, Pajurė, Prieplau- 
kė, Pidžė, Tvysa, Sugurupė, Skirstainė, Pradugnė, Ragai- 
šupis, Skustelė, Kreivačiužė, Sėlantupis, Pliauplė, Sar- 
muonė, Vašaitė, Kreivynė, Lygupis, Tjaunė, Samanyne, 
Šiekštupis, Kelmynupis, Sadulupis, Mergyčupis, Panenupis, 
Strielupis, Nianupė, Švendrė, Šventupis, Jura, Vandupė.

Ar rastum kur šalį tokių kai Lietuva mūsų Tėvynė, ku
ri su tiek upių, upelių būtų, padabinta?.. Bet juk čia dar 
ne visi upeliai, ir upės paduota, tiktai tiek kiek sužinota.

Na, o tų upių-upelių lankos, kuomet pavasaryje suža
liuoja, sužydi, juk nėra ant šios žemės gražesnio krašto, gra
žesnės šalies, kaip Lietuva mūsų Tėvynė. Nesišykštėda- 
mas Dievas savo gausinga ranka Lietuvų tokiomis grožybė
mis apdovanoja. Nebeto Lietuva išgysluota upėmis-upeliais, 
ir yra gausiai vaisinga. Ten duonutės iki sočiai saldžios už
auga. Viešpatie, duok mums duonos!.. Juk lietuvių kas
dieniniai atsidūsėjimai nuo Augščiausiojo tų malonių išpra
šo.

Pagirtoji Šveicarija savo kalnais išvaizdingais pasigiria 
visam pasauliui.

Ar-gi Lietuviui nemalonu pasigirti, kad Lietuvos tokia 
šalis graži? Kad Augščiausis suteikė Lietuvai daug, daug 
ypatybių, daug gražių ir derlingų laukų.

Kodel-gi pasaulio teisėjai nenoroms nenor atiduoti Lie
tuviams Lietuva?.. Juk Augščiausis Teisėjas paskyrė Lie
tuvų lietuviams!..

Lietuva lietuviams ant visados!
Ant visados!.. Jeigu ir nei vieno lietuvio nepasiliktų 

gyvo šiam pasaulyje, vienok Lietuva Lietuviams būtų, nes 
jų yra žemė, jų šalis, jų Tėvynė!

Lietuva Lietuviams ant visados!

LD.S. CENTRO VALDYBOS
ANTRASAI.

J. V. Kovas.

BLOGA NAUJIENA.

(Dialogas)

KATALIKŲ VIENYBIŲ VIRŠININKAI IR JŲ 
ATSTOVAI Į FEDERACIJOS TARYBĄ.

Katalikų Vienybė No. 1, Easton, Pa.
A. Kazlauskas, pirm. 
Petras Pečiuras, vice-pirm.
J. J. Skirmontas, prot. rašt.
M. Ruškaitė, fin. rašt
K. Balsis, iždin.
A. Vasiliauskas ir
A. Tamašauskas, iždo globėjai.

Federacijos Tarybon atstovas
16. Vardas nepranešta.

Katalikų Vienybė No. 2, Philadelphia, Pa.
Kun. J. Valančiūnas, pirm.
Augustinas Sakalauskas, vice-pirm.
Ona Unguriutė, rašt.
D. Baublaitė, ižd.

Federacijos Tarybon atstovas
’ 17. M. M. Šlikas, advokatas, žymus visuome-* 

nininkas.
Katalikų Vienybė No. 3, So. Boston, Mass.

P. Petrauskas, pirm.
P. Miliauskas, vice-pirm.
D. Antanavičius, prot. rašt.
Zofija Gurkliutė, fin. rašt.
J. Glineckis, iždin.
P. Giedraičiutė ir
A. Zaleckis, iždo globėjai.

Federacijos Tarybon atstovas
F. Virakas, L. D. S. pirmininkas, darbo žmonių 
reikalų reiškėjas. -
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10.

Lietuvos Upės.
Nemunas upė. Tai tėvas visų Lietuvos upių. Seno

vėje buvo vadinamas (iš graikiško “Chronos”), o vėliau vo
kiečiai buvo praminę “Memel,” mes-gi savo upių Tėvų va
diname Nemunas.

Kai-kurie rašėjai sako, kad vardas Nemunas yra užsi
likęs, nuo vieno keliauninko, kuris pasidrąsino pirmas plauk
ti nuo įtakos upės augštyn, dėlei jos ištyrimo.

Nemunas upė, yra viena iš didžiausių, kurios subėga į 
Baltijos jūrų; ji ilgio turi 150 mylių. Nemunas upė, su 
savo prietakomis, kai gyslomis, apima veik visų Lietuvos 
kūnų.

Nemunas yra labai vingiuotas; jis prasideda Lietuvos 
augštumoje iš nuo Pinsko plynių.

Nemune upėje, yra daugybė milžiniškų akmenų; šie žy
miausi: Guodas, Kirda, Velnio tiltas, apie kurį yra dau
gybė padavimų-pasakaičių. Vienas padavimas sako, kadai- 
sia velnias nešęs didelį akmenį, idant juomi sugriauti Jė
zuitų Vienuolyną, bet gaidys užgiedojęs, ir velnias nume
tęs akmenį į upę. Buvęs tai nakties laikas.

Prieš įtakų į jūres, Nemunas pasidalina į dvi dali, — 
dešinėji vadinama Rusa o kairėji Gilija. O arti jūros, Rusa 
dar dalinasi į tris dalis.

Nemunas upė savo vandeniniu keliu, labai daug uždir
ba prekybai. Nemažai ir žuvininkams duoda pelno.

Nemunas upė yra didžiausiu liudytoju mūsų garsios pra
eities. Jis matė kovas mūsų bočių su savo priešais. Nekar
tų palaidojo savo vilnyse didžias minias žmonių. Jis matė 
mūsų Tėvynės palaimas ir skurdų ir ašaras.

Nemunas turėtų būti mums mielas ir brangus, kai sūnui 
tėvas, arba protėvis.

Užtad Nemunas yra meiliai apdainuotas mūsų adinelėse 
sesučių ir brolelių.

Nemunas Lietuvos upių Tėvas, o Vilija arba Neris, tai 
Lietuvos upių Motina.

Neris pirmutinis pagal Nemunų savo didybe. Ir Vilija 
upė mūsų dainose gražiai išdabinta. Vilija bėga per mūsų 
sostamiestį Vilnių. O ties Kaunu, pasivijus Nemunų atsi
duoda į jo glėbį ir abudu kartu, trukšmingai linksmindamie
si tarpe vilnių, plaukia į Baltijos jūrų pasilsėti.

Daugybė upių ir upelių mūsų Tėvynę Lietuvų padabina 
ir savo vandenimis gaivina. Kaip va: Nevėžis, Dubysa, 
Šventoji, Šešupė, Pysa, Insrutė, Ungurė, Minija, Daugu
va, Muša, Nemunėlis, Venta, Šeimena, Lašašė, Juodupė, 
Kiaulišė, Sarginėlė, Nova, Penta, Siesartis, Pilve, Višakis, 
Jesė, Žuvintą, Drietvynis, Gryžuva, Latyšė, šventrevis, 
Šulsrėvis, Katinupis, Didrevis, Piktupelis, Rubežeivis, Sal- 
duks, Laukupis, Skriudutis, Kičupelis, Dauggyvėnė, Ci- 
dabraupis, Udrupis, Alkupis, Laikštė, Rogupis, Kapupis,

PLEPKUS (susitikęs). Sveikas kūmai. Kur rėplioji galvą 
užrietęs ?.. Ar visatos žvaigždes nori suskaityti ?..

LEPKUS. Sveikas. Bet man tokis pasveikinimas nelabai 
malonus, su tokia didele pašaipa.

PLEPKUS. Nepalaikyk už blogą. Mat iš ryto noriu sau 
pataisyti ūpų.

LEPKUS. Koks tu gudrus. Jis sau iš ryto ūpą taiso, o 
kitam nori pagadinti, kad visų dienų jaustumeisi 
kai ligonis.

PLEPKUS. Juk tu žinai mano būdų, kad aš vis noriu bū
ti linksmas, tai-gi dažnai ir šposauju.

LEPKUS. Tau šposai, o kitų įvedi į neramumą, nes savo 
šposais vis kitą užgauni.

PLEPKUS. Na, tegu bus viskas gerai. Kitu kartu to pa
sisergėsiu, kad tavę neužgaučia, Klausyk, pasaky
siu naujieną.

LEPKUS. Kas-gi naujo?
PLEPKUS. Pranas Girdulis vakar upėje nuskendo.
LEPKUS (nusistebėjęs). Ar-gi?..
PLEPKUS. Taip. Šį rytą tik dar suradę negyvą iš vandens 

ištraukė.
LEPKUS. Na-gi tas žmogus, ar iš proto išsikraustė, ar 

ką?.. Juk jis man kaltas dar dvidešimtį dole
rių.

PLEPKUS. Atiduos žmogus.
LEPKUS. Ką-gi plepi. Kada atiduos, kad jau pastyręs gu

li.
PLEPKUS. Nulepsėsi į Pakalnę Juozapato, susitiksi ir ati

duos. Nesirūpink.
LEPKUS. Moki patarti. O man pinigų dabar reikia. O jų 

dabar negaliu atgaut.
PLEPKUS. Tai-gi sakau, Pakalnėj Juozapatoj atsiimsi.
LEPKUS. Plepėk sveikas... Ko-gi aš ten vilksiuosi į kitą 

dalį pasaulio. Man kelis kart daugiau nuostolio bū
tų. Pridėk kelionės lėšas...

PLEPKUS. Aš kalbėdamas, apie pasimatymų judviejų su 
velioniu Girduliu Pakalnėj Juozapato, sprendžiu vi
sai kitokių mintį tavo kelionės į tenai.

LEPKUS. Kaiptai?..
PLEPKUS. Kuomet jau tau prisieis keliauti į Pakalnę Juo

zapato, nusiųs tave veltui, nereiks primokėti nei 
skatiko.

LEPKUS (Jam paaiškėjo pašaipa). O... dabar supratau... 
Matai... Tai tokis tu man geradaris... Reiškia, 
kad tu lauki mano mirties... Ar ne?..

PLEPKUS. Mirties nei vieno žmogaus nelaukiu be laiko, 
bet žinau ir tikiu, kad perėję į anų gyvenimų vi
si pasimatysime Pakalnėj Juozapato!..

LEPKUS. Galvok sau sveikas. O mano* dvidešimtis dolerių 
žuvo.

PLEPKUS. Žinoma, žuvo. Nes jų niekad neatgausi.
• J. V. Kovas.

Dvasiškas Vadovas —
Kun. F. Kemėšis,

381 Westminster Ave^ 
Detroit, Mich.

Pirmininkas —
Pranas Virak’s,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Vice-Pirmininkė —
M. Žukauskaitė,

1 Grime St., 
So. Boston, Mass.

Sekretorius —
A F. Kneižis,

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. Bernard’s Seminary, 
Rochester, N. Y.

Kontrolės Komisija — 
Kun. 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.

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

So. Boston, Mass.
Pranas Gudas,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pranas Virak’s,
244 W. Broadvay, 

So. Boston. Mass.
Kun. J. J. Jakaitis ,

41 Providence St., 
Worcester, Mass.

TAUTOS FONDO VALDYBOS
ANTRAŠAI.

His Eminence
James Cardinal Gibbons,

Honorary President, 
Baltimore, Md. 

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

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

71 Warwick St., 
Newark, N. J. 

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

AthoL Mass.
B. V. Vaišnoras, kasierius, 

1514 Carson St.
Pittsburgh, Pa.

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

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

Detroit, Mich.
Grajauskas, kasos globėjas, 

2016 Sarah St., 
Pittsburgh, Pa.

J.

♦

I
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Gurklianiškis.

KO JŪS TAIP VERKIAT?!
Ko jūs taip verkiat, ko nusiminę? 
Delko jums veidai labai nuliūdę?
Ar mes erškėčių dar nepažinę,— 
Kas mūsų viltį taip žiauriai žudo?!..

— Nors ir didžiausi skausmai kankintų, 
Augščiausio Tėvo prieglobstin bėgkim; 
Nors keliu esme erškėčiais pintu,— 
Ir čia jo valių karštai mylėkim!..

Jis neužmiršta vaikelių savo;
Jis mus ramina vilties paguoda, 
Daug iš nelaimių Jis išvadavo
Ir vietoj kančių linksmybę duoda.

— Ko nusiminti turint galingų, 
Kuris mus mato, Tėvų Augščiausį, 
Jis priglaus savo ranka meilinga, 
Jis duos ramybės jausmų švenčiausį.

D. L. K. KEISTUČIO DRJOS 
VALDYBOS ADK&SAI 

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

So. Boston, Mass. 
Mikolas Žarkauskas,

128 Bowen Street, 
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius,
147 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass.
Finansų Raštininkas—

Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St., 

Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas,
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass.
Maršalka—

Antanas Gruodis,
550 Medford St, 

Charlestcnvn, Mass.
D. L K. Keistučio Draugija 

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



Pasi-

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

Rengėjai.

Bus

■

M. Petrausko vieno veiks
mo fantaziška Opera.

IR KONCERTAS.

Rengia 
ŠV. PETRO 

BAŽNYTINIS CHORAS 

Vedamas M. Karbausko.

Nedėlioję prasideda L. D. S. 
namo bonų pardavimas, 
skubinkite nusipirkti.

KAROLIS VASILIAUSKAS, 
Atsižymėjęs dainininkas basass. “Girių Karaliuje” tu
ri meškos rolę, kuris bus loštas sausio 31 d. Dangaus 
Vartų Svetainėje (Gate of Heaven) kampas 4-th ir I 
Sts., So. Boston, Mass.

ĮDOMUS VAKARAS 
VASARIO 8 D. Š. M.

Rengia L. D. S. 1 kuopa.
Tų vakarą Cambridgiaus 

šv. Stepono Draugijos lošė
jai pastatys veikalą: “ Šv. 
Cecilijos Gyvenimas.” Pri- 
sirengkite gerai kad galėtū- 
mėte'ateiti ir pamatyti. Virš 
minėtos draugijos lošėjai tą 
veikalą pastatė atkartotinai 
visse apvlinkių kolonijose, 
ir visuomet buvo pilnutėlės 
salės žiūrėtojų. L. D. S. 1 
kp. norėdama pasitarnauti 

lietuviams 
ir dabar 
geriausią

So. Boston, Mass. Susirinkimas
Susiv. L. R. K. A. 21 kp. Įvyks va
sario 1 dieną tuojaus po sumai 
bažnytinėj svetainėj.

Visi nariai kviečiami atsilanky
ti taipgi nepamirškit ir naujų at
sivesti.

21 kp. rašt. Blužienė.

PADĖKOS ŽODIS.
Tariame padėkos žodį “Darbi

ninko ’ ’ agentams ir prieteliams už 
prisiuntimą reikalaujamų “Darbi
ninko” numerių. Norime išpil
dyti prižadą ir pasiųsti dovanų 
knygą, bet nevisi padavė savo ad
resus ir iki gausime juos negalime 
išpildyti prižado.

“Darbininko” Admin.

' ♦ ’t,*-. ■ ■ > ū~

DARBININKAS X %

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

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

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

Paieškau savo brolio Baltraus 
Markūno, paeina iš Kauno rėdy
bos, Ukmergės apskričio, Vep
rių parapijos, Kunigiškių kaimo. 
Jis pirmiau gyveno kur apie Bos
toną o dabar nežinau kur randasi 
Jis pats ar kas kitas meldžiu atsi
šaukti, nes turiu svarbių reika
lų šiuo adresu:

Stanslovas Markūnas,
135 Grave St, 

Milwaukee, Wis.

VIENATINIS AMERIKOJE KULTŪRINIS 
JUOKŲ IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS

“Perkūnas”

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Kas iš lietuvių užsiima knygų par

davinėjimu, — pirk knygą už 50c.. 
o parduok už $1.50. Noriu padaryt 
dideli išpardavimą. Vieną knygą dėl 
pamatymo prisiųsiu už $1.00 ir at
sakymą rašyk šiandien.

G. A. BARONAS
6110 Utica Avė, N. E. Cleveland, O.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

Aš Antanas-Kubilius paieškau 
savo sūnaus Antano Kubiliaus 
(kriaučiaus). Pirmiau gyveno An
sonia, Conn. paskui išvažiavo į 
Netvarką. Dirbo prie kriaučių. 
Jau bus du metai aš apie jį nieko 
nežinau. Kas žinote kur jisai 
gyvena meldžiu pranešti ant šio 
adreso: Busiu labai dėkingas.

Antanas Kubilius,
51 Factory St,

Ansonia, Conn.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

Paieškau Paslostos, Patatalie- 
čių kaimo, Kauno rėdybos, Pa
nevėžio apskričio, Vabalninku pa
rapijos. Aš gavau nuo savo sesu
tės laišką iš Lietuvos. Jį man ra
šo apie jo žmoną ir sūnų. Jo žmo
na nori žinoti gyvas ar miręs. Ma
lonėkite atsišaukti pats ar kas ki
tas šiuo adresu:

Emily Gaidimovicz,
25 Boirney St,

Montello, Mass.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

Paieškau savo dėdės Stanislo
vo Kairio iš Lietuvos paeina Mig- 
doliškitj kaimo, Biržių parapijos, 
Panevėžio apskričio. Apie 15 me
tų atgal gyveno Boston, Mass. da
bar nežinau kur yra. Prašau at
sišaukti ant žemiau padėto adr< 

Jonas Kairis,
47 Madison Avė., 

Pittsfield, Mass.

eso:

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

paeina iš Pilviškių, Su-
Jis pats ar kas žino 

Aš
gy- 
ad-

savo koolnijos 
užkvietė lošėjus 
kiekvienas turės 
progą pamatyti.

GIRIŲ
Karalius”

SAUSIO 31 D., 1920
DANGAUS VARTŲ 

SVETAINĖJE, 
(Gate of Heaven) 

KAMP. 4-th IR Ų STS., 
SO. BOSTON, MASS. 

Pradžia 7:30 vai. vakare.

“Girių Karalius” iš 
visų atžvilgių yra pri
rengtas atsakan
čiai. Taip-pat ir kon
certo dalis. Svetainė 
kų tik pabaigta taisyti 
ir puošti. Sėdynių yra 
apie 1,300. Todėl kvie
čiame atsilankyti visus 
ir pripildyti šių svetai
nę. Tėveliai ateidami 
atsiveskit visus savo 
vaikučius, nes sėdynių 
užteks visiems, o vaiku
čiams įžanga maža.

P. S. Važiuojant iš 
toliau reikia imti karų 
“City Point,” išlipti 
ant I St. ir eiti po deši
nei vienų bliokų.
Įžanga nuo 25c. iki $1.00. 

Tikietai su numeriais.

Rengėjai.

GRYNAI LIETUVIS 
KA REINKOTŲ 

FABRIKĄ.
Išdirba iš geriausios 

neperlijamos materijos rei- 
nkotus. Nežiūrint kur jus 
gyvenate, arti ar toli, ra
šykite pas mus o mūsų a- 
gentas aplankys jus.

Tad nebūkite be rein- 
kotų!
AMERICAN EAGLE 

RAINCOAT MFG.
CO. INC.

424 Broadway, -
So. Boston, Mass.

Paveldėtojai So. Boston 
Raineoat Co.

Paieškai! savo tėvo Jono Urbo
navičiaus, 
valkų rėd. 
apie jį meldžiu pranešti man.
noriu žinoti ar mano tėvelis 
vas ar ne? Praneškite šiuo 
resu:

Estera Urbanavičaitė,
No. 21 Mickevičiaus gatvė, 

Kaunas, .Lietuva.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

Paieškau savo brolio Jono Za- 
balavičiaus paeina iš Suvalkų rė- 
dybos, Vilkaviškio apskr., Vir
balio parapijos, kaimo Navadolės. 
Jis pabėgo su vedusia motere iš 
Greenfield 1919 metais, 15 dieną 
vasario. Dabar nežinau kur jis 
randasi. Aš gavau kelis laiškus 
iš Lietuvos jo pati gyva ir mer
gaitės abi gyvos ir tėveliai gyvi, 
tik nėrė kam žemę dirbti. Jo mo
teris prašo grįžt atgal į tėvynę. 
Jis pats ar kas apie jį žino malo
nėkite man pranešt šiuo adresu:

Magdelena Uždavinienė,
36 'VVashington St., 

Greenfield, Mass.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

PIRK LIETUVOS PASKOLOS BONŲ ŠIANDIEN,

PRIZE DANGE!
ŠOKIAI ATNEŠ PUIKIAUSIĄ 

DOVANĄ!
Rengia Lietuvių Darbininkų Sų-gos 70 kuopa

ĮVYKS

SAUSIO-JANUARY 31 DM 1920
LIETUVIŲ SVETAINĖJ

♦ Lyra Hali
Berkeley Street, Lawrence, Mass.

Grieš puikiausia orkestrą visokius šokius: lie
tuviškus ir angliškus kokių niekados Lavrenee ne
buvo. Kuri pora pašoks gražiausia, gaus puikių 
dovanų.

Tai-gi kas tik mylit linksmintis ir smagiai pa
sišokti ateikite, pažiūrėsime kas laimės dovanų. 
Užtkrinam kad visi būsite užganėdinti.

ĮŽANGA 40 CENTŲ.
Širdingai kviečiame KOMITETAS.

Kazimieras Najus su savo mo- 
teria Kieblaite paieškau savo se
sers Kazįmieros Kieblaitės po vy
ru Juškienės. Paeina iš Kauno 
rėdybos, Raseinių apskričio, Kal
tinėnų parapijos, Sližių kaimo. 
Metai laiko gyveno Racine, Wis. 
Ji pati ar kas kitas praneškite 
šiuo adresu:

Kazimieras Najus,
33 Maple St, 

Ansonia, Conn.
e

Paieškau Ulesaus Šimkaus. Jis 
paeina iš Kauno rėd, Raseinių pa
vieto, Žalgiriu dvaro. Pirmiau 
gyveno Bostone o dabar nežinau 
kur. Kas apie jį žino malonėki* 
pranešt man, nes tūriu labai svar
bų reikalą.

F. Gavinaitis,
1224 So. 49-th Avė.

Cicero, UI.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

Paieškau savo pažįstamų Vait
kų Jono ir Izidoriaus ir Jurgio Sa
baliausko. Prieš karę visi trys 
gyveno Brooklyne. Dabar neži
nau kur. Jei kas žino apie juos, 
arba patys malonėsite atsišaukti 
ant š?o antrašo:
' Mykolas Venckeviče,

2909 Marvin Avė. 
Scranton, Pa.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

Paieškojimas iš Lietuvos. Aš 
Stanislovas Remenčius ieškau bro
lių ir sesers Kazimiero ir Kastanti- 
no: Jie pirmiaus gyveno Clinton, 
Avė. (miestas nepažymėtas) Bėg
dama iš Lietuvos pamečiau jų ad
resą.

Brolis Antanas ir sesuo Mari
jona pirmiau gyveno Chicagoje. 
Mano adresas:
Stanislovas Remenčius,

Stancija Enakievo, 
Ekaterinoslavskoj gub.

Petrovskij zavod, 
Domencec. Rabočij, 

No. 10291

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

Pirmos rūšies bueeris, kelioli
ka metu darbuojuos prie mėsos ir 
visu produktų. Raibu 4 kalbo
mis. Esu dirbęs kooperativiškose 
krautuvėse už vedėją. Teisingas, 
blaivus, darbštus. Kam reikalin
gas toks vyrukas, malonės atsi
liept pas:

Ben Jakutis,
110 Willow St., 

Cambridge, Mass.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

Ieškau šilto, švaraus kamba
rio pas gerus žmones ant Broad- 
way arba apielinkėje So. Bostone.

Kur rastųsi arba kas žino tokį 
meldžiu man pranešti ypatiškai 
arba laišku.

Antanas Armanavičius,
244 W. B?oadway, 

So. Boston, Mass.

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

Parsiduoda kriaučių šapa. Lie
tuvių apgyventoj vietoj, biznis 
išdirbtas. Savininkas važiuoja į 
Lietuvą. Atsišaukite tuejaus.

V. Rusteika,
1182 Washington St, 

Norwood, Mass.

Antrašas:

I

T

Pirmas “PERKŪNO” numeris jau išėjo iš spaudos.

PRENUMERATOS KAINA:

Metams $1.50; pusmečiui 85 centai; 
Pavienis numeris 15 centų 

“Perkūno” Bendrovės seras $10.

Išeina kiekvienų mėnesį. Leidžia garsi 
“Perkūno” Bendrovė. Užsisakyk “Perkūnų 
tuojau. Perkūnui dievaičiui nenusidėk.

1

“PERKŪNAS,”
206 CARDONI AVĖ.,

DETROIT, MICH.

n

I

I
F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadicay, So. Boston, Mass. 

Telefons So. Boston 441.
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

Tel. S. B. 1196-W.

_ •
“Perkūnui” sandarbininkauja geriausi A- 

merikos lietuvių rašytojai, poetai, dailininkai. 
Įvairesnio ir geresnio laikraščio nerasi visame 
pasaulyje.

DIDELI ŠOKIAI!
RENGIA BRIGIITONO LIETUVIŲ 

KOOPERACIJOS JAUNUOMENĖ.

BUS SAUSIO-JANUARY 31 D., 1920 M.
LIETUVIŲ KOOPERACIJOS 

SVETAINĖJE,
Lincoln Street, Brighton, Mass.

Prasidės 7:30 vai. vakare.
Tai-gi Draugai ir Draugės nepraleiskit geros 

progos, nes dabar tokia yra paskutinė. Yra už
prašyta garsūs muzikantai, tai yra Draugo Mar
kūno Orkestrą. Grieš angliškus ir lietuviškus šo
kius. Pelnas skiriamas dėl pagerinimo sceneri- 
jos. Kooperacijos Jaunuomenė.

26

UŽSIRAŠYK LIETUVOS LAIKRAŠTĮ 
“KARIŠKIŲ ŽODIS M

Išeina kartą į savaitę Kaune. Yra 8 puslapių ir yra 
leidžiamas Krašto Apsaugos Ministerijos. Mes gavome se
kantį ingaliojimą tą laikraštį užrašinėti Amerikoje:

K. A. M.
Generalis štabas
Literatūros Dalis

Gruodžio 19, 1919 m.
No. 437

Kaunas.
Lietuvy Prekybos Bendrovei, 

’ Boston, Mass.
šiuomi Įgaliojamo “Lietuvių Prekybos Bendrovę” Ame

rikoje rinkti prenumertą “Kariškių Žodžio” laikraščiui. Kai
na Amerikoje metams 48 auksinai, pusei metų 24 auksinai...

(Parašas) Kapitonas Ruseckas,
Generalio štabo Literatūros Dalies Viršininkas. 

(Parašas) Vyresn. leitenantas Steponaitis, 
“Kariškių žodžio” Redaktorius.

Todėl visi Amerikiečiai užsirašykite šį laikraštį ir pa
remkite Lietuvos narsiąją kariuomenę kuri kovoja už mū
sų tėvų šalį. Prisiųskite mums $2.00 ir savo adresą ir gau
site “Kariškių Žodį” per visus metus. Prisiųskite $1.00 
gausite per šešis mėnesius.

LIETUVIŲ PREKYBOS 
BENDROVĖ,

120 Tremont St., Boston, Mass.

Z

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

sibodo. ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysią kaip aš galia 
jums padėti. Aš taria suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatlškaiišegzaminuoju jas 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sas, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga iSeg- 
zaminuoju kraujų, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS-
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

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

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupįsl laiką, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
riausio gydytojaus prižiūrėjimo.
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aS suteiksiu patarimus dy- 
panaikinsi kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

Ltgos niekados nestovi, bet vfsa- 
Nelaukite vienuoliktos

Gydytojas ir Chirurgas
489 Broadway, S. Boston, Mass.

OFISO 9-10 iš ryto, 
VALANDOS;

(! Teieplloue S. B. 1429 J.

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOUR

□—f ===5SS=:

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo2 iki 8 po pist. Nuo 7 iki 8 vakare |

7»»W ROA.DWA.YCor. ST SO. BOSTON. j. 
Tel 502 S. B.i

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M,
17 Millbury St, 

Worcester, Mass.
ir i rriiiBfc»n———

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
Broadicay, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston. 27

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

Nedaliomis 1 - 3 P,M.

425
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Tel. S. B. 1771

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

nuo 1 iki 3 i>o pietų, 
nuo " iki 9 vakare.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri- 

! pildomi visia be skausmo, su 
i geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
j Visą darbą gvarantuojame 

Į DR. W. T. REILLY

s' i

1469 Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

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

■ iki 8 vai. vakare iki 4 vai. vaka.

*
Tai So Boaton27O

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima sasikalbfti ir UrtavitaM 

Ofiso valandos:
Ryt tie iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Bei! Pbone Dickinwn 3995 M

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

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nua 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9P. M 

NedaKamia iki 4 «a pižta.

i

j JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dennafngi įnlaika p’mka sllnki- 

l otą praialina pleiakanaa niežėjimą 
o odos aralvos angina plaukus priduoda 
Į ma jėms reikalinga maiste.
J Dermafuga radanra kad Jnsū p!a»- 
r kai boa tankus ivelnus ir skaistus, 
į * Oda Jnsū galvoje bus .yra. pleis- 

kancį iinyks ant visados ir plaukai 
p nesltngs daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum paė- 
L ta suvis dykai išbandymai sampala.

Prisiųskite 10c. stampomis perahzn 
[i timo lėiu gausi išbandymai dežiute 
L Dermafuros ir brošiūra.

ARGU. SPEC1ALTIES CO.
> BOI 87. PHILAOCLPMIA. FA.
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i j dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta.
i j valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

DAKTARAS MORONEY
j I

' [ vriso vai.: nuo » A. m. id a r. m. neoenomis nuo iu a. m x n jo. (
KMMMHMHMIMMmMmMMMmMMNMHimMMHM

DAKTARAS MORONEY
673 WASHINGTON St, (arti Boylston St.) BOSTON, MASS. 
Ofiso vaL: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. NedSfomis nuo 10 A. Iki 2 P, M.

s

PIRK BONUS—BUS NAMAS.




