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ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIU R. K ŠV.

JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

I

•r

I

f

i

“Aeceptance for mailling at spedal 
rate of postage provlded for in 

Section 1103, Act of Oct
8, 1°17 antorized on

Jul, 12, 1918.”

Lietuvos Nepriklausomybes 
Šventė

I. Tautos Šventė Jau
Artinasi.

Vasario 16 dieną š. m. su
eina lygiai du metu, kaip 
Lietuvos žmonės, sutrauk
dami by kokius ryšius su ki
tomis valstybėmis (Rusija, 
Vokietija, Lenkija) yra pa
skelbę visą Lietuvių Tautos 
apgyventą kraštą, kaipo lai
svą ir nepriklausomą Vals
tybę. Lietuvos vyriausybės 
įstatymu yra nutarta kas
met apvaikštinėti šią dieną 
kaipo Lietuvos Tautos šven
tę. Pernai visoj Lietuvoj 
įvairiuose miestuose ir mies
teliuose ir sodžiuose buvo tą 
dieną daromi susirinkimai, 
vakarai, spektakliai ir tt. 
Buvo svarstoma tos šventės 
svarbumas, buvo minimi vi
si mūsų paskutinių laikų 
laimėjimai, buvo daromi nu
tarimai, kas reikia daryti to
liau, kaip tikriau ginti Lie
tuvos nepriklausomybę.

Šiuose yra kviečiami ir 
visi Amerikos lietuviai 
prie tautos šventės apvaik- 
ščiojimo. Diena tos šventės 
jau artinasi ir svarbu, kad 
visi Amerikos lietuviai ir 
lietuvės suprastų tos šven
tės svarbumą ir reikšmę Lie
tuvos valstybės tvėrime.

II. Kas buvo nutarta 16 
Vasario 1918 m.

Didžioji Lietuvos dalis 
pateko Rusijai pabaigoje 
XVIII šimtmečio ir iki šio 
pasaulinio karo apie 120 me
tų kentėjo ant savęs tos val
stybės jungą. Prūsų Lietu
va kentėjo po Vokiečių Prū
sijos valdžia kelius šitme- 
čius, Suvalkų gubernija 
nors ir buvo po ta pačia Ru
sijos valdžia, bet lenkai vis 
kėsinosi ją prisisavinti. Neš
dami svetimų valstybių jun
gą, Lietuvių Tauta neturė
jo savo atstovybės, kuri ga
lėtų pratarti visos Lietuvos 
vardu. Vieną sykį 1905 m. 
sušauktas Vilniuje įvairių 
atstovų seimas buvo išnešęs 
reikalavimą, kad Vilniuje 
būtų sušauktas demokrati
niu būdu seimas, kursai ir 
valdytų visą kraštą, bet Ru
sų Valdžiai įsigalėjus, tas 
balsas buvo vėl užgniaužtas. 
Užėjus šiam karui buvo su
sidariusios lietuvių Tarybos 
tai Šveicarijoje, tai Rusi
joj, tai Amerikoje, kurios 
kėlė klausimą Lietuvos ne
priklausomybės, tečiau vy
riausiuoju Lietuvos atstovy
bės organu liko apšaukta 
Lietuvos Taryba, kuri buvo 
išrinkta Rugsėjo 18-23 dien. 
1917 m. lietuvių suvažiavi
me Vilniuje. Ten buvo su
sirinkę iš įvairių apskričių 
ir vietų iki 240 atstovi}, ku
rie iš savo tarpo išrinko dvi
dešimts narių, kurie ir su
darė Lietuvos Tarybą. Tuo 
laiku Lietuvoje, kuri buvo ' * -• V* 1_____
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Vokiečių "valdžia ja. buvo 
išgavusi nuo Lietuvos Tary- ; 
bos prigaulingu būdu doku
mentą iš 11 dienos Gruodžio 
1917 m. Ten vienoj dalyje 
buvo skelbiama Lietuvos ne
priklausomybė, o kitoje bu
vo žadama sueiti su Vokieti
ja, jeigu ji rems Lietuvos 
nepriklausomybę Taikos 
Konferencijoj, į amžinus 
ryšius ant pamato bendros 
muito, monetos sistemos, 
bendro kariuomenės ir gele
žinkelių tvarkymo. Tiesa, 
ant Gruodžio dokumento ne 
visi nariai yra pasirašę, bet 
buvo tat Tarvbos nutarimas, 
kurį Vokiečių Valdžia norė
jo įteikti Lietuvos Brastoj, 
prasidėjus taryboms su bol
ševikais. Žinoma, jie būtų 
galėję parodyti Lietuvos 
Tarybos dokumentą iš 11 
Gruodžio, bet buvo nesma
gu rodyti antroji dalis, kur 
vokiečių tikslai buvo aiškūs 
link Lietuvos, o patįs para
šai lygiai buvo po ta antrąja 
dokumento dalimi. Todėl vo
kiečiams prisėjo prašyti nuo 
Lietuvos Tarybos jau kito 
dokumento kur būtų vien tik 
aiškus jų nutarimas delei at
siskyrimo nuo Rusijos, bet 
lietuviai jau susiprato ir ne
sutiko duoti save antrą kart 
prigauti. Vilniun buvo at
vykę iš Lietuvių Brastos ir

valdžios, vokiečiai neprilei
do daryti by kokių rinkimų 
ir todėl prisėjo pasinaudoti 
tik tomis teisėmis suvadini- 
mui to suvažiavimo, kurios 
okupacijos valdžios buvo 
leistos. Visa galybė buvo 
vokiečių rankose. Susirin
kę iš viso krašto atstovai 
išdėstinėjo vokiečių valdžios 
biauriausius darbus, piešė 
vaizdus nežmoniškiausio pa
sielgimo tos valdžios su žmo
nėmis, bet neturėjo kitos ga
lybės, kaip tik reikšti savo 
nuomonę. Buvo išrinkta at
stovybė, bet ji neturėjo jo
kios teisės bv ka nors žmo-•/

nėms įsakyti, neturėjo lė
šų, kad galėtų žmonių kan
čias pamažinti, neturėjo 
spėkos, kuri būtų galėjusi 
jų nutarimus paremti, bet 
ji turėjo teisę kelti protes- 
tą prieš vokiečių žiaurumus 
ir kalbėti vardan viso kraš
to apie jo siekimus. Toksa 
žodis ir buvo pasakytas Va
sario 16-tą dieną. Šių me
tų. Vasario 10 dieną sukaks 
lygiai du metu, kaip Lietu
vos Valstybės Taryba, kai
po \ienatine visos Lietuvių 
tautos atstovybė vaduoda- 
masi apsisprendimo teise ir vykę iš Lietuvių Brastos ir 
žmonių balsu yra pareiškus: patsai gen. Hoffmann as ir 
visoms valstybėms, jog nuo politinis Vokiečių atstovas 
šio laiko ji sutraukė visus 
valstybinius ryšius su kito- reikalavo, 
mis valstybėmis ir skelbiasi 
kaipo liuosa ir nepriklauso
ma valstybe, kurios valdy
mo formą ir visus svarbiau
sius vidaus reikalus, o ly
giai ir santikius su kitomis 
valstybėmis turės galutinai 
nustatyti Lietuvos Steigia
masis Seimas, sušauktas 
Vi liiiun vi suotiniu, lygiu, 
slaptu ir betarpiu balsavi
mu.

Tokia tat buvo išnešta 
forma Lietuvos nepriklau
somybės apsiskelbimo, po 
kurios yra pasirašę visi 20 
Lietuvos Valstybės Tarybos 
narių: Dr. J. Basanavičius, 
Banaitis, Bizauskas, Birži
ška, Dovydaitis, Step. Kai
rys, P. Klimas, D. Mali- 
nauckas, kun. Mironas, St. 
Narutavičius, kun. Petrulis, 
kun. Šaulys, Jurg. Šaulys, 
Jok. Šamas, Ant. Smetona, 
Jonas Smilgevičius, kun. 
Saugaitis, Al. Stulginskis, 
J. Vailokaitis ir J. Vileišis.

• • •

Atsimenu, pasirašę po 
šios rezoliucijos, visi nariai 
atsistojo ir pasižadėjo amži
nai jos ginti. Plunksna ir 
rašalinė liko pavesti d-rui 
Basanavičiiu į Lietuvos Mu- 
zėjų.
III. Kokiu keliu buvo prie 

šio nutarimo prieita ?
Tokia rezoliucija neleng

va buvo tuomet išnešti, nes 
ji buvo reiškiu protestu 
prieš vokiečių okupacijos 
valdžios darytąsias pastan
gas pavergti Lietuvių tautosJ
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Nadolny, bet lietuviai drą- 
idant šioj 

pasiskelbimo formoj be no
tos delei atsiskyrimo nuo 
Rusijos būtų įdėta, jog vi
są valdymo formą ir santi
kius su kitomis valstybėmis 
nustato galutinai demokra
tiniu būdu sušauktas Sei
mas—tuomi buvo norėta iš
sinerti iš kilpos, kuri buvo 
užnerta dokumentu iš 11 
Gruodžio 1917 m. Buvo 
daug pykčio, nerimavimo 
posėdžiuose nuo 9 dienos iki 
16 sausio, bet tinkamos for
mos, ant kurios būtų tikusi 
visa Lietuvos Taryba, gau
ti negalėjo. Dalis Tarybos 
buvo jau sutikusi ant tam 
tikros vokiečiams priimti
nos formos be aiškaus pami
nėjimo Seimo ir susirado 
net 13 narių, kurie buvo jau 
tikę pasirašyti, bet tuomet 
keturi Tarybos nariai M. 
Biržiška, Step. Kairys, St. 
Narutavičius ir Jonas Vi
leišis pasiskubo paskelbti 
protestą prieš Steigiamojo 
Seimo teisių uzurpavimą ir 
iš Tarybos išstoja. Tapo su
žinota, delei ko vokiečiai 
taip spyrėsi išgauti prielan
kią sau rezoliuciją, ant ku
rios vos tegali nuo Tarybos 
narių 13 parašų surinkti ir 
su gėda jos atsisakė, tarda- 
ma> jog ji nieko nebepadės. 
Tuomet likusieji Taryboje 
nariai vėl suėjo į kontaktą 
su išstojusiais ir susitaikė 
ant formulos, kuri buvo iš
stojusi paruošta ir ant ku
rios, jau neatsižiūrėdama į 
vokiečių norus, sutiko visi nn * * • • y t *

Taip atsirado 16 Vasario 
aktas, kursai jau ūmu laiku 
buvo žinomas Berline ir kitų 
valstybių atstovams. Nuo 
to laiko jau prasidėjo pla
ninga kova su vokiečių oku
pacijos valdžia ir jos daro- 
momois pastangomis pa
vergti jos nepriklausomybę. 
Laimėjimas toj kovoje daug 
paėjo nuo ištikusios revoliu
cijos Rusijoj, o paskui ir pa
čioj Vokietijoj. Bet buvo 
laimėta ir nuo tos dienos 
prasideda jau naujas lapas 
Lietuvos istorijos.
IV. Kame buvo svarbumas 

šio nutarimo.

Pirmą kart Lietuvių Tau
tos atstovybe vardan visų 
žmonių, vaduodamas apsi
sprendimo teise, apreiškė 
savo valią visam pasauliui, 
mūsų sostinę Vilnių ir didį 
Lietuvos plotą žemės. Vo- 
Tiesa, Lietuvos Taryba ne
buvo išrinkta organu visos 
Lietuvos. Joj tuomet nebu
vo nė žydų, nė lenkų, kurie 
gyveno Lietuvoje, nė atsto
vų iš pietinės Lietuvos, bet 
tuo laiku tik tokia atstovybė 
ir tebuvo galima. Jeigu bū
tų kviesti ir visi kiti kitatau
čiai, tokio vienodumo nuta
rime negalėjo būti. Bet čion 
buvo Lietuvos gyventojų 
daugumos balsas ir jo prisė
jo klausytis.

Paskui, tardami tą savo 
valią, Lietuvos Taryba ne
atsižiūrėjo į kitų valstybių 
reikalus. Ne tik lietuviai, 
kurie kentėjo nuo Rusijos 
valdžios, bet ir kurie buvo 
po Prūsais, tuomet reiškė 
savo valią būti nepriklauso
mais.

Pagaliau visą vidaus tvar
ką ir santikius su kaimynė
mis valstvbėmis, o tuomi ir 
santikius su Vokietija turė
jo galutinai aptarti Steigia
masis Seimas, demokrati
niu būdu sušauktas Vilniun. 
Tokiu nutarimu liko ištrin
tas ir panaikintas duotasai 
11 Gruodžio 1917 m. pasiža
dėjimas vokiečiams sueiti su 
jais į amžinus ryšius. Ne
mažai svarbu buvo ir tat, 
jog pati Lietuvos valdymo 
forma, ar respublika ar mo
narchija turėjo būti nutar
ta tik paties Lietuvos Sei
mo. Tasai nutarimas turėjo 
didelę vertę, kuomet paskui 
Lietuvos Valstybės Tarybai 
prisėjo tarti delei pasikvie- 
timo Lietuvai monarcho 
Uracho ir Wurtembergo. 
Nors buvo toksai nutarimas 
padarytas, kad apsaugojus 
Lietuvą nuo įsivyravimo 
Prūsijos, bet jis nustojo 
vertės, nes jisai nesutiko su 
priimtu nepriklausomybės 
pasiskelbimu.

Jokie Laikinosios Vyriau
sybės nutarimai, kurie ilges
niam laikui varžytų politinį 
Lietuvos nepriklausomybę 
arba dėtų ant jos kokias ne
pakeliamas sunkenybes ūkio 
srityje, be paskelesnio Stei
giamojo Seimo patvirtinimo

“ SMŪTNOS N AVINO S.”
Iš Vilniaus pavieto ateina 

liūdnos žinios apie tos apy
gardos ekonomišką padėji
mą.

Didžiuliai plotai pūdy- 
mauja, neapsėti. Didieji 
dvarai apsėjo ant apie 30 
nuoš. mažiau, negu perei
tais metais. Plačioji vietos 
liaudis varosi prie to, kad 
kuogreičiausia priverstinai 
būtų aprūpinti žeme. Pri
verstinas neapdirbtų žemių 
išdalinimas yra vienintelis 
išganymas nuo bado ir be to 
tas turi žymią politišką 
reikšmę, nes girdisi balsų: 
“Kas duos duonos ir bul
vių, tai su tais ir eisime.” 
Lietuvių agitatoriai iš Kau
no briaujasi ne vien su 
“duona ir bulvėmis,” bet 
taip-gi su druska ir cukrum 
ir vis daugiau šalininkų sau 
igija.

(Kuryer Lwowski)

są-Amerikos komercijos 
junga nutarė siųsti misiją į 
Rusiją, kad užvesti pirkly- 
bą su Rusija.

mūsų ginklas nuo visų prie
šų. kurie norėtų pasinaudo
ti iš laikinos Lietuvos silp
nybės.

V. Kaip apvaikštinėti tą 
šventę.

Apskritai, kiekviena ko
lonija, kiekvienas lietuvių 
būrelis teapvaikštinėja taip, 
kaip nusimanys yra tinka
miausiu.

Tečiaus šiais metais tos 
šventės apvaikštinėjimas ly
giai atatinka su Laisvės pa
skolos pravedimu. Todėl 
prie tos šventės apvaikščio- 
jimo reikia organizuoti ir 
platų bonų pardavinėjimą 
visur, kur tik bus koksai su
sirinkimas.

Paskui ikišiol dar nevisa 
Lietuvos teritorija yra at
gauta. Lenkai yra užėmę 
kiečiai dar nėra atidavę 
Klaipėdos ir nors tos dalies 
Mažosios Lietuvos, kuri Tai
kos Konferencijos yra pave
dama Lietuvai. Todelei rei
kia išnešti nutarimai, pa
skelbti reikalavimai, idant 
visa Lietuvos žemė galuti
nai patektų Lietuvos Vals
tybei.

Pagaliau, Lietuvos Vals
tybė dar nėra pripažinta, 
kaipo nepriklausoma, kitų 
valstijų, pavyzdžiui Suvie
nytų Valstijų. Reikėtų pri
minti, idant šis pripažini
mas būtų greičiau suteiktas. 
Lygiai galima priminti ir 
mūsų Vyriausybei, idant iš
kelti Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbime obalsiai 
veikiau būtų gyvenime įvy- 
kyti.

Va, eilė visų darbų. Tai
gi atlikime savo darbą!

Lietuvos Misijos
L

“DARBININKAS” 
eina utaminkais, ketvergais 

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

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

Tek So. Boston 620.
KAINA 4 CENTAI

Darbininkų Reikalai.
Viennoj, Austrijos sosti

nėje, sustreikavo hospitalių 
daktarai.

Suv. Valstijų iždo sekre
torius Glass paprašė kon
greso paskirti $2.000.000 su
laikymui svaigalų kontra
bandos i Suv. Valstijas.

Suv. Valstijų paštininkai, 
tarnaujantieji sodžiuose, at
sisakinėja nuo savo vietų. 
Atsisako po 50 kasdien. Jie 
dabar gauna po $1200 me
tuose. Reikalauja minimum 
$1.900 metuose.

PELNAS.
Chicago, III. — Sears Ro- 

ebuck & Co. biznio apyvarta 
per 1919 metus buvo $250.-1 
000.000. Tai buvo ant 30 
nuoš. didesnė apyvarta, ne
gu 1918 m. Gryno pelno pe
reitais metais turėjo $18. 
890.125.

PROTESTAS.
Palestinos arabai atsiuntė 

popiežiui memorandumą, 
kur protestuojama prieš 
Anglijos politiką Palestine. 
Protestuojama, kam Angli- 
ija laikosi to, kad “Pales
tina turi būti žydams.”

NUGALABIJO TRIS.
Sausio 28 d. Budapešte 

nugalabinta trys komimis- 
tai. Jie išrasti kaltais žmog
žudystėje. Buvo pasmerk
ti miriop prideramai išnag
rinėjus jų pasielgimus.

GREIT DAUGIAU DE
PORTUOS.

Iš Suv. Valstijų netrukus 
išplauks antras laivas su ne
geistinais ateiviais. Trys iš 
keturių dabar suareštuotų 
bus deportuoti.

Lenkijos seimo komisija 
konstitucijos išdirbimui pri
ėmė valdžios pasiūlymą su
daryti senatą iš 70 nariu. Į 
jį ineitų penki delegatai nuo 
R. K. Episkopato, trys nuo 
kitų tikybų, atstovai nuo u- 
niversitetų ir atstovai nuo 
miestų ir sodžių.

Franci jos ex-premieras 
Clemenceau vyksta Egiptan. 
Buvo pasklidę gandai, būk 
jis to nedarysiąs, nes egip
tiečiai prieš jį protestavę .

PERSISKYRIMAI 
ITALIJOJ.

Milane viena pora gavo 
persiskyrimmą remiantis 
tuo, kad nebuvo vaikų. Da
bar būsią daugiau persisky
rimų dėl tos priežasties. Ik
šiol Italijoj nebuvo duoda
ma puersiskyrimų. Laikra
ščiai tam pritaria, o socija- 
listų atstovai ketina įnešti 
parlamente bilių, kuriuo po
ros be vaikų priverstinai bū
tų perskirtos.

i
i

DOVANOS IŠ AMERI
KOS.

Per tris mėnesius, pasi
baigusius lapkričio 15 d., iš 
Amerikos į Vokietiją dova
ni} nusiųsta už 10.000.000 
markių. Dovanos buvo sių
stos sušelpimui bėdnų vokie
čių. Čia neineina dovanos 
siųstos giminėms. Minėtos 
dovanos buvo siųstos tiesiog 
ant vardo prez. Eberto. Tar
pe pasiųstų daiktų buvo 
100.000 sv. miltų, tiek pat 
lašinių ir 1.000.000 kenų 
kondensuoto pieno.

PAĖMĖ ODESĄ.
Vienna. — Ukrainiečių 

biuras skelbia, jog Ukrai
nos kariuomenė, vedama 
gen. Pavilko paėmė Ode
są. Tas miestas buvo bolše
vikų rankose.

MILŽINIŠKAS PELNAS.
Childs Co., kuri turi res- 

torantų įvairiuose Suv. Val
stijų miestuose per pereitus 
1919 metus gryno pelno tu
rėjo $1.668.005. Tai dau
giau negu trigubas pelnas, 
negu 1918 m.

Milane, Italijoj, libera
liškas laikraštis Seccolo nu
pirktas krikščionių demo- 

Anglijos karalius ir kara-, kratų partijos už 6.000.000 
— 1 _______1 _ «V —___— 1*Iinr '

KARALIENĘ APIPUO
LĖ ŠUNES.

Į

lienė buvo nuvykę pasižiūrė
ti kurtų (gončų) parodos. 
Per neapsižiūrėjimą kara
lienė buvo pasiėmus lapės 
muftą. Vienas kurtas tą pa- 
tėmijęs, sulojo ir šoko ant 
karalienės. Kiti kurtai pas
kui. “Šunų pulkauninkas” 
šoko karalienės gelbėti ir 
nuvijo kurtus.

% __________________

Lenkijos seime užsienio 
reikalų komisija buvo pa
klausta, kas daroma su bol
ševikų pasiūlymu taikos. 
Buvo atsakyta, jog laukia
ma pargrįžtant iš Paryžiaus 
užsienio reikalų ministerio 

l Pateko.

lirų.

Paryžiaus laikraščių lei
dėjai valdžios prašė uždrau
sti išleidimą nedėlinių laik
raščių laidų.

Buvo aprokuota, jog sau
sio 1 d. Suv. Valstijų gyvu
lių vertė buvo $8.561.443.- 
000, o prieš metus jų verte 
buvo $8.827.894.000. Reiškia 
gyvulių skaičius Suv. Vals
tijose per metus sumažėjo.

Chicagoj sustojo eiti šve
dų, žydų, ispanų ir vokie
čių aidoblistų laikraščiai ta
rėjo sustoti dėl stokos lėšą.
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Blaivininkams

‘‘DARBININKAS” 

(The WobkebJ 
The LithnanLan tri-weekly paper. 

PubUshed every Tuesday, Thursday, 
■nd Saturday by St. Joaeph’t Lithuan- 

R.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:

Teariy......................................................$4.00
Beston and suburbs............................. $5.00
Foreign countries yearly...................$5.00

ĮSISMAGINO.
Lietuvos Misija, paskel

bus, jog “absoliučiai nega
li ir nenori kištis į Amerikos 
srovinius ar partinius kivir- 
eius,” vis labiau įsismagina 
kaišioti ginčlyvų dalykų, sa
vo pranešimuose. Pagalios 
susilaukėme čielo straipsnio 
grynos polemikos. Kerta į 
dešinę ir į kairę. Ar tai mi
sija pamiršo, esą oficialūs 
asmenys, ar nežino, jog kai
po tokiems nepridera eiti į 
polemikas. Nenorėdami mi
sijos pažeminti, nededame 
jos pigios rūšies polemišką 
straipsnį.

Dar prieš didžiąją karę 
Suv. Valstijose vienu kartu 
buvo kilę didelių protestų 
ir smerkimų turkų už armė
nų skerdynes. Turkijos am
basadorius Washingtone 
prabilo ir priminė Ameri
kai apie negrų lynčiavimus. 
Tuomet Dėdė Šamas tam 
ambasadoriui tuoj sušuko 
“Haiti” Pasakė, kad jei 
tu nori leistis į polemikas, 
tai važiuok sau namo. Kai
po privatiškas žmogus tu 
gali ginčytis, o kaipo oficia
lus asmuo tau nepridera to 
daryti. Ir atidavė jam pa- 
sportą. Ambasadorius išva
žiavo namo.

Taip tai daroma Amerike. 
Kasžin, kaip tas atrodo Eu
ropos diplomatams ? Mums 
išrodo visai praktišku.

SU KUO LIETUVA 
DĖSIS.

Lietuvos geografinis pa
dėjimas toks, kad yra kely
je visiems trims mūsų kai
mynams. Pramoninė Vo
kietija norėtų turėti tiesio
ginį kelių į atsilikusių neiš
sivysčiusių Rusiją. Rusijai 
Lietuva iš dalies pastoja ke
lią į Pabaltiką ir į Vokieti
ją. Reiškia rusams ir vo
kiečiams nepatinka nepri- 
gulminga Lietuva. Apie 
lenkus nėra ką nei kalbėti.
Rusijos nacijonalistai dan

tis griežia ant visų tautų, at
skylančių nuo Rusijos. Rei
kia tik pažvelgti į tų rusų 
laikraštį “Struggling Rus- 
sia.” Gruodžio 20 d. laidoje 
yra Vladimiro Burcevo 
straipsnis, kur ugnim ir 
nuodais spjaujama ant lie
tuvių, latvių, estų, finų, 
uBrainų ir kitų nuo Rusijos 
atskylančių tautų. Rašo Bur- 
eev:
“Kuomet ateis valanda—ir 

ji ištikro ateis—kuomet Di
delė ir Suvienyta Rusija nu
statinės savo santikius su 
kitomis tautomis savo vals
tybėje tai ji be mielaširdys- 
tės teis tuos, kurie tragin- 
giausiose valandose laikė ją 
už gerklės ir veikė prieš ją, 
kaipo neprieteliai ir neatsi- 
r~lgė į tai, kad savo tokiu 

girnų jie tik stiprino 
botse’izrm.

Jei R;-.„ \ '-<š

Sulig šiol dėjome visas pa
stangas kad panaikinus svai
galus. Tą tikslą jau atsiekė
me. Smuklės, šioje šalyje, 
jau panaikintos. Alus ir deg
tinė jau nevalia teisėtai parda- 
voti. Visa šalis tapo sausa, 
blaiva. Girtuokliai susimaži
no ant tiek, jog daugelį patai
sos namų ir kalėjimų valdžia 
jau uždarė ir dar daugiau žada 
uždaryti. Blaivininkai priva
lome džiaugtis ir Visagaliui 
dėkuoti, jog Bacho dievaičio 
pančiai jau subiro. Neviena 
šeimyna, kuri per girtuokly- 
bę nieko kito nematė, išvys 
dabar blaivios šaulės spindulė
lį.

Dabar jau turime pradėti 
naują darbą Darbą kurs y- 
ra nemažiau reikalingas. Mū
sų priedermė, prohibicijai į- 
vykus, yra supažindinti žmo
nes su blaivybės dora, žmo
gus neprivalo būt blaivas tik 
dėlto, kad jis negauna svaiga
lų, bet kad pratintis krikščio
niškose dorybėse. Kaipo krik- 
ščionys-katalikai privalome iš
tikimai pildyti šalies tiesas. 
Prohibicijos tiesos yra jau nū
nai dalimi šios šalies konstitu
cijos. Jos privalo būt visų pil
domos. Užlaikydami jas lavi- 
namės blaivybės ir paklusny
bės dorose. Taigi dabar mū
sų naujo darbo dirva. Dirva 
plati, prakilni ir šventa. Do
rybės nevien virsgamtiškos- 
supernaturalės, bet ir natura- 
lės mums neatbūtinai yra rei
kalingos. Be jų žmogus negal 
būt žmogumi pilnoje prasmėje. 
Ūkininkas dirbdamas savo že
mę, visųpirma stengiasi pra
šalinti negeistinas žoles. Jas 
išrauja su šaknimis. Priren
gęs gerai žemę, tada tik sėja į 
ją gerą sėklą tikėdamas su
laukti gerų vaisių.

Mes ir-gi jau išrovėm iš sa
vo dirvos usdis ir piktžoles da
bar pradėkime sėti gerą sėklą 
— sėklą blaivybės dorą.

Netrukus apvaikščiosim sa
vo metinę šventę. Grabnyčių. 
Pasirūpinkime kad ją šiemet 
dar iškilmingiau apvaikščiotu
me. Eikime visi toje dienoje 
arba sekančiame sekmadieny
je didžiausiais būriais prie šv. 
Sakramentų. Vertas daryki
me dėkas savo dangiškai užta
rytojai; atnaujinkime blaivy
bės prižadus, ir maldaukime 
jos užtarymo ant toliaus* 
i Su metine švente rišaši blai
vininkų savaitė. Pagal mūsų 
įstatus kiekviena blaiv. kuopa 
privalo iškilmingai apvaik
ščioti blaiv. savaitę vasario 
mėnesyje. Laike tos savaitės 
tur būt surengti bent trys va
karai su tinkančiomis pramo
gomis “T. R.” labui. Priva
lo gauti kuodaugiausiai naujų 
narių; rinkti aukas ir prenu
meratas- savo organui.

Šiemet turime dvigubų prie
dermę pasidarbuoti savo orga
nizacijos labui. Pirma šioje 
šalyje išjudinti labiau veiki
mų. Mat pas nekurias kuopas, 
pav. Conn. , UI., New York, 
Penu, valstijose blaivybės dar
bai kaip ir užsnūdo. Bet tu
rime viltį gabiuose veikėjuose 
esančių tose kolonijose, kad 
jie tuoj blaiv. veikimų atgai- 
vįs, stversis platinime blaivy
bės doros. Pasirūpins kad 
kuopos kas greičiausiai užsi
mokėjusios prisiųstų savo duo
kles į centrų. Mokestis į cent
rų nuo praeito seimo jau po 10 
centų į mėnesį. Nuoširdžiai 
prašome kad visi ne tik užvil
ktas duokles, bet iš kalno už
simokėję visas veikiausiai į 
centrų siųstų.

“Tautos Rytas” negalėjo re
guliariai išeiti dėl stokos pa
dengimo lėšų. Dabar jau se
nas bilas atsimokėjom, bet iž
das dar vis tuščias. Papildy
mui iždo panelė V. Varž. paau
kavo penkis dol. auksu “me
škeriojimui. Pradeda jau dole
riai plaukti. Netrukus bus 
“meškeriojimas” padarytas. 
Prašytūme kuopų kurios tur 
knygeles trumpu laiku jas iš
parduoti ir kartu su pinigais 
centro pirmininkui sugrųžin- 
ti.

Geistina kad kiti apskričiai 
panašiai “T. R.” pramogas, 
ir tt. ir-gi padarytų. Tu
rėdami didesnį kapitalų page
rinsime “T. R.,” išleisime apie 
blaivybę knygeles...

Antra priedermė, kurios de
lei turime sukrusti veikime, 
tai mūsų tėvynėje esančių bro
lių labas reikalauja. Savo vei
kimu turime žengti Lietuvon, 
ten jiems blaivybę platinti pa
dėti. Jogei Lietuvoje tas dar
bas reikalingas kiekvienas su
grįžęs tikrina.

Todėl broliai ir sesers blai
vininkai sukruskite prie nau
jo darbo blaiv. doros plano. 
Laike blaiv. savaitės gaukite 
daugiau blaiv. kareivių.

Švęsdami metinę šventę pa
sirodykite kuom esame, o ir j 
negaiškite su į centrų siuntimu 
mokesčių. Netrukus mūsų dar
bo vaisiai praplis netik čion 
bet ir Lietuvoje.

Kun. P. J. J.

DARBININKAS
nesinė Apaštalystės Maldos in- blaivybę; paveda šį dalykų 

blaivininkų apsvarstymui ir 
reikalingų kapitalų šiam daly
kui surasti.

Kun. Pranciškus Juškaitis, 
Susirinkimo Vedėjas.

Kun. Jonas J. Jakaitis,
Susirinkimo Raštininkas.

kų valdžia ir jos vietą užim
tų Burcevai, Miliukovai, ir 
jei jie sustiprėtų, tai be a- 
bejonės atsuktų kprdą prieš 
atskilusias tauteles. Ypač 
dėlto, kad ir Vokietijai rū
pi pasmaugti Pabaltiko tau
tas.

Bet didelės suvienytos sti
prios Rusijos nenori Angli
ja. Tad politiniu žvilgsniu 
yra išrokavimas turėti arti
mus ryšius su Anglija. Lie
tuva yra ūkio šalis, plačiai 
pramonei ten nėra dirvos. 
Anglija yra pramonės šalis. 
Tad ir ekonominiu žvilgsniu 
dėtis su Anglija yra pato
gu.

Švedija, Norvegija, Da
nija, Holandija ir daug ki
tų mažų valstybių guli taip, 
jog jos nepastoja kelio di
džiosioms valstybėms. To
dėl joms nėra reikalo ieškoti 
artimų politiškų santykių su 
galingesnėmis valstybėmis. 
Kas kita yra su Lietuva, ku-

BLAIVININKŲ CENTRO 
POSĖDIS.

Amerikos Lietuvių Blaivi
ninkų centro valdybos posėdis 
įvyko Worcester, Mass. saus. 
25, 1920. Dalyvavo sugrįžęs 
iš Lietuvos Amerikos blaivi
ninkų delegatas gerb. kunigas 
Petras Saurusaitis, centro val
dybos nariai kunigas Pranciš
kus Juškaitis, kunigas Jonas 
J. Jakaitis, p-ni Viktorija 
Sheą p-ni Petronėlė Stoškie- 
nė ir kunigas Julius Čaplikas. 
Susirinkimą vedė pirmininkas 
kun. Juškaitis, gi sekretoriu
mi išrinktas kun. Jakaitis.

Gerb. kunigas Saurusaitis 
pranešė apie savo pasiuntiny
bę Lietuvon: kelionę Lietuvon 
pasekmingai atlikęs, Ameri
kos blaivininkų jam įteiktu į- 
galiojimu prie prezidento Sme
tonos nuvykęs ir maloniai bu
vęs priimtas, Amerikos Blai
vininkų seimo rezoliuciją pre
zidentui Smetonai įteikęs ir 
prezidentas Smetona labai 
prielankiai apie pilnąją blaivy
bę atsiliepęs, tečiaus sugrįžu
sio delegato nuomonė praveda
mas pilnosios blaivybės per 
Lietuvos legislatūrą nelengvai 
būsiąs galimas, nes tam dir
va esanti suvis neišdirbta.

Išklausius pranešimo, susi
rinkimas nutarė visųpirma pa
svarstyti Amerikos blaivinin
kų reikalus ir pagaliaus pa
gvildenti blaivybę Lietuvoje.

Blaivininkų reikalais 
Amerike.

Nutarta:

tėncija, talpinamos korespon
dencijos iš kuopų veikimo ir 
vaikučių skyrius vedamas.

2. “Tautos Rytas” leisti sy
kį į mėnesį, bet kadangi dėl 
kuopų užvilkimo mokesties 
“Tautos Rytas” dar turi sko
los, dėlto pirmutiniu du nume
riu leisti kas du mėnesiu, pasi
tikėdami, kad perėjus Blaivy
bės Savaitei, kuopos išnaujo 
sukrus ir susius užvilktus ir 
naujus mokesčius ir jau toliaus 
“Tautos Rytas” galės išeiti 
kas mėnesis.

3. Padidinimui “Tautos Ry
to” iždo nutarta “meškerioji
mą $5. pratęsti iki antram ne- 
kuopas pritraukti.

4. “T. R.” redaktoriumi 
vienbalsiai išrinktas kun. 
Pranciškus Juškaitis. Nuola
tiniu sandarbininku apsiima 
būti gerb. kun. Petras Sauru- 
saitis. į redaktoriaus pagel- 
bininkus nurodyta klierikas 
Pranciškus V. Strakauskas.

5. Visas kuopas raginti reng
ti Blaivybės Savaitę, per ku
rią būtų padarytos pastangos 
gauti daugiau žmonių į blai
vybės kuopas, surinkti ar pa
gaminti pinigišką pašalpą “T. 
Rytui,” parinkti naujų prenu
meratorių “Tautos Rytui,” iš
parduoti Blaivininkų Susivie
nyjimo išleistų knygučių.

6. Blaivybės savaitę rengti 
Grabnyčių metu, bet kuopos 
lig tam laikui neprisirengu
sios, privalo surengti blaivy
bės agitacijos savaitę kaip ga
lint greičiau po Grabnyčių.

7. Raginti kuopas į laiką už
simokėti į centrą. Sulig pasta
rojo seimo nutarimo nario mo
kesčiai į centrą metams $1.20; 
jei iš tos pačios šeimynos yra 
daugiau narių, tai tie moka 
60c. metams bet “Tautos Ry
tas” eis tik vienam nariui.

8. Centro iždininkas ir cen
tro raštininkas privalo nere- 
čiau kaip trys mėnesiai garsin
ti “Tautos Ryte” finansinį 
Blaivininkų Susivienyjimo sto
vį.

9. Valdybos posėdis kreipia 
domą Lietuvių Blaivininkų 
Susivienyjimo atstovo prie A- 
merikos Lietuvių Tarybos, i- 
dant jisai panaudotų savo įtek
mę per jam prieinamas įstai
gas pastūmėjimui blaivybės 
reikalų Lietuvoje bei Ameri
koje.

Blaivybės reikalais 
Lietuvoje.

10. Amerikos Lietuvių Blai
vininkų Susivienyjimo centro 
valdyba atrandą kad tėvynės 
gerovė reikalaują idant lietu
viai blaivininkai Amerike ir 
Lietuvoje sueitų į artimesnius 
santikius.

11. Vesti nuolatinį susiraši
nėjimų su Lietuvos blaivybės 
apaštalais. Šį darbų apsiėmė 
atlikti kun. Petras Saurusaitis.

12. Išleisti Amerikos lietu
vių blaivininkų atsiliepimų 
(a) į Lietuvos žmones (b) bei 
į Lietuvos blaivininkus. Atsi
liepimai pavesta suredaguoti 
kunigui Jakaičiui.

13. Pasiųsti memorialų Lie
tuvos valdžiai; jų kviečiant 
alkolinių gėralų prekybų taip 
sutvarkyti, kad jie būtų priei
nami vien medikaliams ir sak- 
ramentaliems tikslams. Tuo
mi dalyku nutarta kreiptis į 
kun. Kazimierų Urbonavičių.

14. Pasiųsti prašymų Lietu
vos vyskupams, reikale pilnos 
blaivybės paskleidimo Lietu
voje. Šiuomi dalyku nutarta 
nutarta kreiptis į kun. prof. P. 
Bučį.

15. L. B. S. centro valdyba 
mato naudingu dalyku, kad 
po atsiliepimu į Lietuvos vys
kupus būtų ne vien L. B. S. 
valdybos parašai bet ir kaip 
galima daugiau lietuvių kuni
gų Amerike. Po memorialu-gi 
į Lietuvos pasaulinę valdžių 
privalėtų pasirašyti ne vien 
valdyba bet ir šiaip jau įtek
mingi Lietuvos piliečiai Ame
rike. i

16. L. B. S. centro valdyba
L Nuo sausio 1920 - leisti 1 mato didį reikalų pasiųsti Lie- 

, kuris perva-“Tautos R^tų” toliaus; kuria- Įtuvon atstovų,

SVARBUS PRANEŠIMAS.
(L. L. S. REIKALE).

Pastaromis dienomis patirtą 
kad Amerikos lietuvių visuomenė
je ir ypatingai tarpe pačių “Liuo- 
sybės Sargų” senais pamatais su
siorganizavusių, kįla daugelis 
neaiškumų, abejojimų ir painia
vų delei naujai besikuriančios L. 
L. Sargų Sąjungos. 
Sargų Sąjungos LaikM 
ras skaito savo pareiga 
aiškinti: „

1) Tveriasi dabar naųjgaąp^ 
matais visai nauja Liet. LiuosFSer- 
gų Sąjunga, kuri mažai ką bend
ro turi su 1919 metų Liuos. Sargų 
kuopelių steigimo planu; tik 
vien vardas liko tas pats.

2) Tveriamoji L. L. Sargų Są
junga yra nepartijinė Lietuvos ne
priklausomybės šalininkų, susis
pietusių ant pagrindo kūniško la
vinimosi (sporto) bei šelpimo or
ganizacija.

3) Augščiausiai L. L. S. Sąjun
gos tikslas yra: remti Lietuvos 
nepriklausomybę žodžiu, darbu ir 
turtu.

4) Tariamoji L. L. Sargų Są
junga kuriasi ne tūlam aprobuo
tam laikui, ar kokio einamojo 
momento specialio tikslo atieki- 
mui, bet ji bus ilgalaike, nuola
tine Amerikos lietuvių visuomenes 
organizacija.

5) L. L. Sargų organizacija 
veiks sulvg savo “Konstitucijos,” 
kurios projektas bus netrukus pa
tiektas. Pagrindiniai L. L. Sar
gų Sąjungos dėsniai ir artimieji 
uždaviniai yra nurodyti tūpusia
me jau laikraščiuose majoro P. 
Žadeikio atsišaukime po antgal- 
viu: “Svarbiuoju Reikalu.”

6) L. L. Sargų Sąjunga ateity
je bus užregistruota ir legalizuota 
organizacija Suvienytose Valstijo
se. Ji turės savo “čarterį” ir 
galės veikti visoje šitoje šalyje.

7) Organizacijinį L. L. Sargų 
darbą dabar veda L. L. Sargų Lai
kinasis Centras po gerb. majoro 
P. Žadeikio pilna priežiūra. L. 
L. S. Sąjungos Centro antrašas: 
257 West 71 Str., New York, N. 
Y.

8) L. L. Sargų kuopelės, susi
organizavusios prieš tai senais pa
matais, įeidamos į L. L. Sargų 
Sąjungą, dabar privalo persior- 
agnizuoti pagal L. L. Sargų Laiki
nojo Centro nurodymų.

9) Netolimoje ateityje yra pra- 
matomas L. L. Sargų atstovų su
važiavimas, kuris galutinai nu
statys tolimesnius šitos organiza
cijos veikimo planus.

10) L. L. Sargų, kaipo narių 
organizacijos, mokesčiai yra šie: 
įstojimo mokestis $1.00 ir metinė 
mokestis $2.00, kurie gali būti 
išmokami kas pusė metų. Tie L. 
L. Sargai, kurie užsimokėjo $1.00 
pirmiau, dabar nuo įstojimo mo
kesčio yra liuosi. Suplaukusieji 
L. L. Sargų būriuose pinigai gali 
būti naudojami paties būrio orga
nizacijos reikalams (pav. įgijimui 
raštinės daiktą mankštinimosi 
prietaisų etc.), arba siunčiami 
centran. Tokios įplaukos, pačių 
L. L. Sargų pastangomis pagamin
tos, kaip: kolekto, pelnas iš va
karėlių, spektaklių etc., siun
čiamos jau tiktai centrui, jei tai 
nebuvo daroma specialiams vietos 
reikalams.

11) L. L. Sargų Są-gos Laiki
nasis Centras prisiunčiamus pini
gus panaudos sulig esamo reikalo 
šiems dalykams: a) L. L. Sargų 
Sąjungos organizaciniams reika
lams, b) Lietuvos Laisvės Sau
liams Lietuvoje, c) Lietuvos ka- 
Lietuvoje. .

12) L L. Sargų Są-gos Laiki- 
nasai Centras yra nusistatęs lai
kyti artimus ryšius su pačioje Lie
tuvoje veikiančiomis organizacijo
mis: a) “Lietuv. Saulių Sąjun
gą” b) “Kareivių Rėmėjų Dr- 
ja” Kaune, e) Lietuvos Sporto 
Sąjunga ir su Am. lietuvių pašal- 
pinėmis organizacijomis.

L. L. 8. Laikinasis Centras, 
9rw«HK,

N«w York, CHy.
P. 8. L — Am. lietuviams ži-

>L. L.

Ruoškite prakalbas, 
tverkite Sargų bu- 

Centras jums pa- 
ir plačiu Lietuvos

Purvis ir 'J. K. Milius ir kariniu- Taigi būvant tokiame neaiškiame 
kai amerikonai, dar pi™™— tu
rėję progos L. L. Sargų reikaluo
se pasidarbuoti, atsilankydami 
kaikur su prakalbomis arba atsi
liepdami laiškais, — veikia su ži
nia L L. S. Laikinojo Centro, kai
po techniški pildytojai jiems pa
vesto darbo. Be to, Lt. P. J. 
Purvis laikinai eina L. M. Misijos 
adjutanto pareigas.

II. Kam brangi Lietuvos ateitis, 
kas supranta svarbumą L. L. Sar
gų Sąjungos tikslo, yra kviečia
mi darban. Buvusie Dėdės Šamo 
kariuomenėje kariškiai, karinin. 
kai, puskarininkai ir kareiviai’ 
Jus turite daug prityrimo, todėl 
imkite L. L. Sargų organizavimo 
darbą į savo rankas. Tas darbas 
juw seksis daug geriau, negu
kam kitam, 
susirinkimus, 
rius-burelius. 
dės. Tiesiu
nepriklausomybės vieškeliu ženg- 
kime pirmyn!

L. L. S. Laikinasai Centras,
Po vadovyste Lietuvos atstovo 

majoro P. Žadeikio.
LIETUVOS LIUOSYBĘ S SARGŲ

REIKALE.
Vadovaudamiesi tuomi, kas 

augščiau pasakyta, mes, žemiau 
pasirašiusieji, pranešame L. L. 
Sargams ir taipgi Amerikos lietu
vi;} visuomenei, kad musų darbas 
L. L. Sargų organizavime pasibai
gė su 1919 metais. Kaip visiems 
yra žinoma, mes buvom paskirti 
ir įgalioti šitan darban per abi A- 
merikos Lietuvių Tarybas ir per 
Lietuvių Egzekutyvį Komitetą 
Washingtone. Darbas buvo ne
lengvas ir jis ėjo gana lėtai, vie
nok šito priežastįs visiems yra 
žinomos. Be daugelio kitų kliū
čių, buvo dar laukiama per visą 
vasarą atvažiuojant iš Lietuvos at
stovų, kurie suteikti} pilnas ži
nias ir pamokinimus, kaip geriau
siai tvėrimo darbą varyti pirmyn.

padėjime, negalima buvo nei lan
kti spartesnio darbo.

Pabaigoj 1919 metų sulaukėme 
nuo senai laukiamų svečių — Lie
tuvos atstovų, gerb. Jono Vilei
šio, Jono Žibaus ir Majoro Povi
lo Žadeikio. Gerb. majoras 2a- 
deikis kaip tik ir atvažiavo čion 
įgaliotas nuo Lietuvos valdžios 
rūpintis militariais reikalais ir to
dėl su 1 diena sausio, 1920 m., vis
kas, kas tik buvo nuveikta or
ganizavime L. L. Sargų ir visoki 
kitoki dalykai, lytinti Lietuvos 
kariuomenės reikalus, pereina po 
tiesia priežiūra Lietuvos Militarės 
Misijos atstovo gerb. Majoro Po
vilo Žadeikio. L. L. S. Centralė 
Valdyba su g. Majoru Žadeikių 
priešakyje, greitu laiku išleis 
smulkesnius nurodymus, kaip or
ganizavimo darbą varyti pirmyn. 
Tuom laiku visi L. L. Sargai turi 
pasistengti savo nuo seniau suor
ganizuotus burius žymiai padidin
ti ir surengti prakalbas kiekvieno
je lietuvių kolonijoje praplatini
mui L. L. S. idėjos. Reikalau
dami kalbėtojų arba kokių infor
macijų link L. L. S. organizacijos, 
nuo dabar kreipkitės tokiu antra
šu:

L. L. S. Centro Valdyba,
257 W. 71st. St., 

New York City.
Perduodami L. L. Sargų antra

šus, išpildytas aplikacijas ir ki
tokius dokumentus, į gerb. Majo
ro Žadeikio rankas, mes širdin
gai tariame ačiū visiems tiems A- 
merikos jaunuoliams, kurie pra
eityje galbėjo mums šitame sun
kiame darbe ir maldaujame jų, 
kad ir ant toliaus prisidėtų savo 
energija ir pasišventimu prie spar
tesnio auginimo L. L. S. organiza
cijos.

J. J. Purvis, 
buvęs L.L.Si Pirmininkas.

J. K. Milius,
buvęs L.L.S. Organizatorius.

CLEVELAND, OHIO.
Clevelande darbai gerai eina 

ypač tose dirbtuvėse, kuriose.o
darbininkai buvo išėję ant streiko 
tai yra plieno išdirbystės. Neku- 
rios dirbtuvės kada dirbdavo tik 
ant vieno šifto dabar jau dirba 
ant dviejų, bet mokestis darbi
ninkams nei kiek nepakėlė, koke 
buvo prieš streiką, tokia ir da
bar, bet santikiai darbininkų su 
darbdaviais daug pagerėjo. Ma
tomai .yra prisakyta nuo kompa
nijų švelnius apseiti su darbinin
kais. Pagal apskaitliavimą Cle
velande trūksta 7.000 darbininkų 
o ypač tose dirbtuvėse, kuriose 
streikavo; nors daugumas tų pa
čių darbininkų sugrįžo į darbą, 
bet dabar daugumas vėl turi ap
leist darbą, ypač tie, kurie dir
bo “pease work,” nes laike strei
ko daugumas darbininkų gavo ge
rus darbus po kitas dirbtuves ir 
atgal nesugrįžo, tadgi nauji dar
bininkai užėmę jų vietas o nemo
kant darbo daug pakenkė seniems 
darbininkams, nes darbas eina 
per rankas ir tokiu budu dirbant 
ant “peace work” negali nieko 
uždirbti- Laike treiko kuriose 
dirbtuvėse dirbo skebai daugiau
sia negrai (juodukai), tai dabar 
jau visi pabėgo iš darbo, nes bo
sai pradėjo labiau spaust prie 
darbo, o laike streiko jie dirbo 
tiek kiek jie norėjo. Tuomet 
streikieriai manė, kad kompani
jos turi kelis nigerius tai jau gali 
visos dirbtuvės darbą atlikti; bet 
dabar kuomet sugrįžo darbą, tai 
pamatė, kad visas streiklaužių 
darbas stovi suverstas į kampą ir 
ne tik kad kompanijoms naudos 
nėra, bet dar nuostolį padarė. 
Clevelande paprastiems darbinin
kams moka nuo 42| iki 50 centų 
į valandą. Tiktai vienoj “White 
automobilių dirbtuvėj moka nau
jiems darbininkams po 60 centų į 
valandą o senesni darbininkai 
gauna iki 75 centų į valandą; virš 
8 valandų darbo moka laiką ir pu
sę, bet šioj dirbtuvėj sunku dar
bas gauti be pilnų amerikoniškų 
popierių. Šioj dirbtuvėj yra įs
teigta škulės, kur mokina savo 
darbininkus kaip gauti pilietiškas 
popieras, tie, kurie neturi pilnų 
popierų, gali eiti ir mokintis po 
vieną valandą ir už tą valandą 
gauna užmokėt. žodžiu sakant 
ant tokios dirbtuvės darbininkai 

sakyt. Bet

kaip darbininkai gali prisirengti 
bei išsimokinti gauti pilietiškas 
popieras tose dirbtuvėse, kur dir
ba po 12 ar 14 valandų, tai čia 
sunku suprasti; matomai, kad 
tame yra kalta valdžia. Nuo 
vargšo darbininko tai visko rei
kalauja kas galima ir kas nega
lima, bet su kapitalistais elgiasi 
visai kitaip, nemato, kad neturi 
laiko mokintis, bet reikalauja iš
simokink ir tapk piliečiu ne pai
so jokių išsiteisinimų.

A. Pogazelskis.

GREENFIELD, MASS.
Sausio 17 d. vietos jaunimas 

surengė vakarą su skrajojančia 
krasa ir šokiais. Programas pra
sidėjo su tautiškais žaidimais. 
Pirmą praisą laimėjo p-lė M. Ka- 
ninskaitė ir p-lė M. Arazejučiutė. 
Išlaimėjimas buvo skirtas 8 dol. 
vertės.

Jaunimo atsilankė gana skait
lingas būrelis kaip vietos taip ir iš 
apielinkių. Šios kolonijos jauni
mas susirašė į Lietuvos Liuosybės 
Sargų kuopą kiekvienas užsimokė
jo įstojimo po 1 dol., dabar lavi
nasi ir rengiasi prie kovos už Lie
tuvos laisvę neprigulmybę.

L.D.S. 79 kp. susirinkimas.
Sausio 18 d. buvo mėn. susirin

kimas L.D.S. 79 kuopos. Nariai 
užsimokėjo mėnesines duokles. 
Valdyba pasiliko ta pati. t Po su
sirinkimui prisirašė vienas nau
jas narys Stanislovas Uždarinis.

L.D.S. 79 kp. laiko susirinki
mus antrą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio pas kp. nar. J. BaniŠkevi- 
čių, 12 Washington St.

Vasario 7 d. L.D.S. 79 kp. ren
gia puikų vakarą, bn» perstatyta 
vieno veiksmo komedija “Dėdė 
atvažiavo” ir “Daina be galo,” 
be to bus dar įvairių pamargini- 
mų. Kviečiame visus lietuvius 
kaip vietinius taip ir iš apielinkių 
koskaitlingiausia atsilankyti o už- 
tikrinam, kad visi busit pilnai 
užganėdinti. Perstatymas bus ant 
Grenaell Hali, Maine St. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Kviečia Rengėjai.

k
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Prakalbų vedėju buvo gerb. vie

tinis lietuvių klebonas kum S. Ku
čas, kuris atidarydamas prakal
bas paaiškino tikslą šių prakalbų 
ir perstatė gerb. kun. P. Sauru- 
saitj. Gerb. kalbėtojas pradėjo 
savo prakalbą. Pirmiausia aiš
kino dabartinį Lietuvos padėjimą 
ir kaip yra reikalinga pašelpa ne
tik pinigiška, bet ir morališka. 
Ragino žmones prie Lietuvos bo- 
nų pirkimo, taipgi ragino prisi
dėti prie Bendrovių, aiškino taę 
jeigu lietuviai dirbsis gerai prie 
bendrovių, tai ant pavasario tu
rės Liet savo laivą. Toliaus gerb. 
kun. P. S. užklausė publikos ar ne
turi kas kokio klausimo, tai vie
nas bolševikas ir užtraukė jų pa
prastą giesmę apie kokius ten ma
karonus ir apie kun. Olšauską. 
Tas, matyt buvo daroma su tiks
lu, kad suerzint publiką, bet ap
sivylė; vos tik spėjo pabaigt sa
vo zaunas, kaip štai kelios mote
rys ir merginos pakilę nuo sėdy- 
nių ir su tokiu smarkumu stėvė 
raudonkaklį, kad to net kaulai 
subraškėjo, ir paėmę už kalnie- 
riaus išsiuntė pro duris. Po to 
gerb. kalbėtojas parodė dabarti
nius Lietuvos pinigus ir paveiks
lus “Saulės” namų Kaune ir aiš
kino, jog jis pats važinėja tuom 
tikslu, kad parinkus pinigų už
laikymui minėtos įstaigos, ragi
no kad ir lowelliečiai prisidėtų 
su aukomis. Buvo padaryta tam 
tikslui kolekta.

I
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50c.: H. Mileris, J. Devidonis, 
Kaz. Vaitiekus, J. Kaimas, <~ 
gis Endriušaitis, Antanas Sleivis 
25c. Viso surinkta $210.85c.

Pinigai pasilieka pas draugijos 
iždininką ligi gausime atsakymą 
nuo Lietuvos Misijos kur ir kaip 
siųsti.

J. B. Kalektorius.

B

ir J. i
J. So-
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rėš lauke,” tai yra Band, Kr. 
Jw> laikantis ant rankų sužeistą karei

vį. Antrame atidengime buvo 
parodyta kaip R. Kr. šelpia pa
vargėlius. Šits reginys nevienam 
žiūrinčiam išspaudė iš akių aša
ras. Kuomet ateina moteris su 
dviem mažais vaikeliais, visi trys 
nuplyšę ir skundžiasi, kad karės 
viesulą išteriojo jos gyvenimą, iš
degino namus, užmušė vyrą, ba
do ir šalčio šmėkla žiūrinti jai į 
akis ir ji šaukiasi Raud. Kr., kad 
ją gelbėtų, Raud. Kr. maloniais 
žodžiais ramina ir nžada gelbėti.' 
R. Kr. rolę atliko p-lė Z. Rimaitė, 
Moterės rolę p-lė U. Ukanaitė, vai
kelių — E. ir K. Baniuliukai. Po 
to išėjo iš šalių po keturias lietu
vaites pasirėdžiusias R. Kr. slaugo- 
tojoms su R. K. vėliavomis ir už
dainavo tam pritaikintą dainą, ku
rią pagamino p-lė M. Dailydaitė 
apie R. K. darbus.

Programų! pasibaigus tęsėsi 
šokiai Visi atsilankiusieji tuomi 
buvo užganėdinti.

OAMBUGEy MASS. 
Gert. kMtMm tam. Laukaifio 

prakallMk
Sausio 30 d. pobažnytinėje 

svetainėje gerb. tam. Laukai
tis kalbėjo apie įsisteigimę 
Lietuvos valdžios, kelią ku- 
riuomi Lietuva ėjo prie nepri- 
gubnybės. Pagaliaus išdėstęs 
svarbą, mokyklų Lietuvoje, y- 
pač okupuotuose kraštuose at
sišaukė prie aukų. Tapo pa
daryta kolekta, surinkta apie 
$250.00.

Didžiausią auką paklojo p. 
Mateušas Norbutas—tai $100. 
Mateušas Norbutas—tai $100., 
gerb. kun. Pranas Juškaitis 
aukavo $15, Kazim. Venskus 
$12.00.

Po $5.00: A Vaisiauskas, K. 
Raulušiūnas, Ig. Mažutaitis, 
VI. Jakas, Al. Potembergas, 
B. Stravinskaitė, S. Žabelis, 
Petras Kisielis,’ U. Venskaitė,
L. Šidlauskaitė,.

Po $3.005 M. Dailydžiukė.
Po $2.00: J. Bartkus, Tklė 

Zokytė, J. Smilgis, Al. Jab
lonskis, M. Arman avičiutė, J. 
Šivickas, O. Danielienė.

Po $1.00: St. Urbonas, J. 
Vislavičius, A Lenkauskas, J. 
Kunčys, J. Jasevičius, O. Da- 
niušienė, Jieva Juškevičiūtė, 
J. Tamolynas, J. Tamoševi- 
čius, M. Šliužas, P. Jasutis, 
A. Vinciūnas, J. Šeškas, U. 
Dailydieniutė, J. Dailydienie- 
nė, T. Kopūstaitė, M. Jonienė, 
J. Tamošauskas, M. Jonušiutė,
M. Kazlauskienė, J. Niauras, 
V. Širka, 
davičius, 
Vizgeris, 
Mockaitė,
S. Jonaitis, A. Rukviša, J. 
Stankevičius, J. Mockūnas, J. 
Jankauskas, A. Jankauskas, L. 
Kriaučiūnaitė, J. Baranaus
kas, A. Makačinas, R. Kaspa
ras, J. Dobilas, V. Četkaus- 
kas, O. Lipienė, A. Janeliūnie- 
nė, P. Vozgirtas, K. Arlaus
kas, A. Ambroziūnienė, A. 
Bironaitė.

Smulkių aukų $6.00.
Visiems aukavusiems gerb. 

kun. Laukaitis taria širdingai 
ačiū.

Pakužia iš 
atliko p<ie J. Vaitkie

nė ir p-lė A Jakaiti. Jos savo ge
ru nudavimn prijuokino publiką. 
f Maža mergaitė J. Stočkiutė pa- 
šoko “Irish Jig”, buvo net po ke
lis kartus iššaukta atkartoti.

Solo p-nios V. Sbea publikai 
taip .patiko “Seni duok tabokos,” 
kad turėjo atkartoti.

Dvi mažos mergaitės sesers 
Kairiukštaitės gerai pašoko, tik 
biskį truko drąsos.

Ubagų teatras gerai nusisekė, 
kaikurioms iš lošėjų truko drąsos, 
kitos labai gerai atliko o ypatin
gai tos, kurios turėjo vyrų roles, 
p-lė Elzb. Baltrušaičiutė kaipo u- 
bagų profesorius labai gerai moki
na.

“Giesmė lenkų ponams” gerai 
nusisekė.

Po to sekė dainos duetų ir kvar
tetų. Išpildė J. Žemaitaitis, p-lė 
M. Jankauskaitė, St. Vaškelevi- 
čius ir kitą nepamenu. Solo dai
navo ponia J. Ročkienė, gerai at
liko, tik daina pasirodė per ilga.

Pertraukose publiką žavėjo pui
ki orkestrą jauno gabaus smuiki
ninko Alberto Vasiliaus vedama.

Vakaras davė pelno apie $85 
be lėšų.

A.L.R.K. Mot. Są-gos 5-ta kp. 
gerai veikia, tik sunku tankiau 
ką surengti, nes svetainės užim
tos per kelius mėnesius iš kalno 
įvairių draugijų. ,

tm, V. V
K. Tamušauakas, J.
P. Tamušauakas, P. Rimas, M. 
Akelis, M. Sadauskas J- Spranai- 
tis, R. Aniunas, A Tamušiunas, 
A. Žalis, C. Šimelis, K. Kulvins- 
kas, P. Kindaras, S. Kalantaitė, 
S. Pranis; su smulkiomis auko
mis tą vakarą surinkta $65.23. Au
kos priduotos Mil. Misijai.

L L. Sargas.

7:30 vai. vakare, žmonės pa 
rinktis daug ankščiau ir 
kalbėtojo. Pasirodžius kalb 
publika sutiko garsiu delnų 
mu. Perstatė gerb. kun. g 
ir pasveikino visus susirinl

i prie Krik.-d e- 
prie L.D.S. la

bai plačiai nusodindamas jų svar
bą ir gerovę.

Kalbos pertraukoje A F. Knei
žis ir M. K. Martinkus surašinėjo 
naujus narius; prisirašė sekanti: 
Juozas Dzikas, Stasys Matulaitis, 
Karolius Dabravolskis, Kazys Bi- 
čka, St. Augustinaitis, Pr. Pet
raitis, Marė Meldažius, Antanas 
Džikas, Juozas Jakaitis, Varoni- 
ka Jančis, Zofija Lapienis, An
tanas Paldauskas, Juozas Ambra- 
zas, Vladas Grigaitis, Stasys Ma- 
senas, Vincas Jasiulionis, Jonas 
S'ungaila.

L.D.S. 67 kuopa gyvuoja du 
metai, pasekmės yra geros, narių 
nemažiausia taipgi daug darbuoja
si dėl tėvynės Lietuvos.

Po to sekė rinkliava padengi
mui lėšų. Aukotojų vardai: Gerb. 
kun. K Šatkus $2., Jonas Kama
rauskas $1., VI. Grigaitis $1. Vi
so aukų surinkta $12.05.

Antru atveju kalbėtojas kalbė
jo apie S.L.R.KA. labai plačiai 
nurodinėjo apie organizacijos ge
rovę ir pelną, ragino, kad visi 
ją remtų kiek galėdami. Naujų 
narių prisirašė: Ant. Bernatavi
čius ir Anastazija Bernatavičienė, 
kiti žadėjo ant sekančio susirinki
mo prisirašyti

Pas mus randasi dar tokių lie
tuvių, kad jau gal daugiau kaip 
20 metų priguli prie lenkų organi
zacijų ir daug inmokėjo tai gaila 
pamesti, nes žūva inmokėti pi
nigai bet daugelis nepaiso nei 
nuostolių, meta ir rašosi pas mus. 
Viršminėti nariai mokėjo lenkams 
per 15 m., bet atsižadėjo jų. Tai
gi gerbiamieji visi katrie dar 
neprigulit, malonėkit ant sekan
čio susirinkimo prisirašyti prie 
tikrų lietuviškų organizacijų, rem
ti savo tautą, to reikalauja nuo 
musų Lietuva.

Virš minėta kuopa leido ant iš- 
laimėjimo pianą, kuris davė pel
no $17.90. Pianą išlaimėjo lietu
vaitė Joz. Jančiukė, 227 Second 
St. Sekė prakalba A. Kneižio 
apie Krikšč. Demokr. Lietuvoje. 
Labai plačiai nurodinėjo apie jų 
darbus ir tikslą. Buvo padaryta 
rinkliava dėl Krikšč. Demokratų 
Lietuvoje. Aukų surinkta nema
žai. - Labai nuoširdžiai dėkavojo 
už aukas, nes per visą maršrutą 
niekur tiek nesurinko, kiek Al- 
bany, N. Y. Plačiai nurodė len
kų žiaurumus, kaip jie elgiasi su 
lietuviais tose dalyse Lietuvos, 
kuriąs jie lanko užėmę.

Pas mus inėjo madon ristynės. 
Sausio 20 buvo surengtos didelės 
ristynės, ant kurių žadėjo daly
vauti P. Žilinskas ir Stachesa-^vi- 
riausi drutuoliai pasaulyje, dau
gelis žmonių laukė paskirtos die
nos, kad pamatyti palinč 
Staeher negalėjo pribūti į, 
N. Y., nes turėjo paž 
būti kitame mieste, P. Žilinskas 
smarkiai susirgo, tai nei jo nebu
vo. Jų vietą užėmė Juška su Ka
zoku ir kiti, kurių vardų nepa
menu, dalyvavo dvi pori. Žmo
nių buvo nemažai; pelno taipgi 
liko gerai.

Pas mus dar nesiranda R. Kr. 
rėmėjų kuopa, butų geistina, 
kad sutvertumėm, nes jau laikas 
yra pradėti darbą. Tautos Fon
das smarkiai darbuojasi ir dabar 
jau turi lietuviškų pašto ženklelių, 
kag nori parsiųsti Lietuvon, gali 
gauti kiek nori. Reikale kreip
kitės pas M. K. Martinkų, 190 
dr-jų susirinkimų.

WORCESTER, MASS.

Lietuvos pasiuntiniai pas 
. vasario, 1920 m.

Atsilankymas garbingų svečių 
turėtų pabudinti kiekvieną lietu
vį, nes tai paskutinė proga ką vi
si galime savo tėvynei pasitarnau
ti. Daugelis iš musų jau atidavė 
didelius patarnavimus dėl to kraš
to, kuris jam yra brangus, ku
riame jis gimė ir iš kurio viską 
gavo, savo egzistaeijai pasaulyje, 
jau tie davė ir su kaupu o vienok 
jie ir dabar neapsileis tiems, ku
rie dar neturėjo jokio atjautimo, 
nepaiso ir nepaisįs to, kad jam 
dar neužgijo žaizdos, kurias jis 
apturėjo duodamas savo auką, o 
gal net ir paskutinį centą.

Susipratusiam lietuviui viskas 
yra lengva. Jam nebūtų sunku 
dalintis paskutiniu duonos kąsniu, 
sveikata o rei kale net ir gyvybę 
atiduot už tėvynę, tėvynė tai yra 
kiekvienam žmogui prie širdies ar
timiausiu.

Mes lietuviai, jeigu busim iš
tikimais Lietuvai, kuri yra musų 
motina, mes įstengsime ją apgin
ti nuo priešų ir busime priglausti 
joje-

Lietuvi, broli ir sesele, mie- 
gali, kuris iki šiol buvai dar ne- 
pabudęs, laikas jau kelt ir tau, 
nes spinduliai šviesios saulutės at- 
šildė tėvynės Lietuvos gyvybę ir 
žadina ir kviečia per savo ištiki
mus vaikus tavę pabust ir eiti 
drauge su tais Lietuvos vaikais, 
kurie jau dirba nuo gaidžiagystės; 
todėl ir tu miegaliau nepasilik 
tautos liekana nors šiame momen
te, nes po laikui bus pervėlu.

Tu broli, sesutė, kuris nuto
lai savo motiną mylėjęs, paklausk 
savęs nors šiuo paskutiniu momen
tu, kada dar nepervėlu ir kada 
tavęs tėvynė Lietuva šaukia, ar 
gerai darai, ar ne klysti apleis
damas savo matutę?

Jeigu tu apleidi savo motiną, 
kuri tavę išauklėjo, tai nesitikė
ki gero ir iš savo gentkartės, ku
rią gal ir patsai jau auklėji. To
dėl eik ir atiduok pasitarnavimus 
tėvynei.

Tu, broli ir sesutė, kuris bu
vai nuodijamas iki šiol partijų 
kova ir jose buvai paskendęs, kas 
tavę neprileido atiduoti tėvynei 
ištikimybę ir auką, sustok ir pa
galvok rimtai ar tau ir tėvynei 
Lietuvai bus kokia nauda iš to, 
kad tu ir šiuo svarbiausiu momen
tu padedi savo jėgas, savo turtą 
ir brangų laiką ant nenaudos tė
vynei Lietuvai.

Mūsų komitetas pardavinėjimui 
Lietuvos Laisves paskolos vietoje 
pasiskyrė parduoti už šimtą tūks
tančių dol. taigi, broliai ir sesers, 
visi į talką!

Tad nors kartą visi, kaip vie- 
sustokim į eiles už mylimą 
prikelkim ir apginkim Lie- 

musų!
Fin. rašt. Pr. Zataveckas.

nrie bus 8-tą d.
mus

Bronė.

Aukavo po $5. kun. S. Kučas, 
J. Staniulionis, And. Malunavi- 
čia, A. Šustauskas, K. Paškaus- 
kas; po $2.: M. Begonis, Jonas 
Baumilas, V. Valiulis, D. Kauk- 
ša; po $1.: A. Kasinskas, M. Sa- 
vulis, J. Aleksionis, B. Stanke
vičius, D. Satkevičius, P. Vama- 
giris, P. Puškonis, 
Malinauskas, 
Bandzevičius, 
Kriaučiūnas,
kauskas, P. Varanauskas, J. Te- 
resevičius, A. Stakeliunas, J. Gu
daitis. J. Nedžviackas, J. Barz
da, S. Kašėta, S. Alekniavičius, 
E. Dziadulionienė, J. Karsokas, 
Rom. Ainoris, Fran. Bagdzevičie- 
nė. Smulkių aukų surinkta $8.76c. 
Viso surinkta $68.76.

Reporteris Pavasaris.

J. Ječis, P. 
M. Mikelionis, Ig. 
S. Budrevieius, Al. 

K. Muka, J. Nova-

HOOSICK, N. Y.
Draugija, šv. Jurgio Kareivio 

4 d. sausio surengė aukų rinkimo 
dieną, nuo narių surinko kelias
dešimtis dol. ir atidavė likusį nuo 
baliaus pelną $39.60. Išrinko du 
aukų rinkėju, kurie lankėsi pas 
vietinius lietuvius.

Čia paduodam aukotojų sura
šą. Ir tariame ačiū visiem auko
tojam ir kolektoriam, kurie daug 
pasidarbavo.

Jonas Rudaitis $10; po $5.: 
Rap. Rimkunas, Vinc. Vaičiūnas, 
Pr. Kasiulis, Adom. Ramanaus
kas, Ant. Žilinskas, St. Shuanc- 
kas, St. Rimkunas, St. Katkevi
čius, Vinc. Naikus, Izid. Barti- 
nikas $4.; po$3.: Ant. Narevičius. 
Pr. Žilinskas, Justinas Šliužas, A. 
Rudaitis; po $2.: J. Skarupskis, 
Kaz. Krizanauskas, J. Gribauskas, 
J. Kliokas 2.50 dol., J. Vaitiekus, 
J. Budrevieius, St. Vermauskas, 
J. Vermauskas, Ant. Verikas, K. 
Jesevičius, , St. Negeckis, Mat. 
Kaukas, St. Zerickis, J. Palu
binskas, J. Adomaitis, J. Kvies- 
ka, Ona Žilinskienė, Ign. Jan
kus, Ant. Urbonas, Vinc. Zarem
ba; po $1.: Pr. Madgalis, Juoz. 
Domeika, J. Zaleckis, Pr. Ado
maitis, K. Gradauckas, V. Siu- 
mantas, K. Stankūnas, Mik. A- 
domaitis, Vlad. Šliužas, Ant. A- 
leknavičius, K Ivanauskas, Zig. 
Albavičius, R. Dedele, P. Kau
kas, And. Zaremba, V. Švelnia, 
J. Januškevičius, Ant. Čeponis, 
Ant. Domeika, Pr. Domeika, T. 
Modgalis, J. Kacevičius,, Povilas 
Paleliunas, J. Urbanavičius, J. 
Vatkevičius, Pr. Maeijauskas St. 
Ciplauskas, Kaz. Modgabis And. 
Mileris, Kaz. Žilinskas, M. Kaz
lauskas, Ant. Adomaitis, Matu- 
zas Orintas, J. Grikštas, Ig. Va
gilius, Ant. Čirenąs, Balt. But
kus, Jok. Stirna, Pr. Kavaliaus
kas, J. Vaitiekus, J. Jacaučkas, 
Mik. Jacauskas, Ant. Navickas, 
St. Labanauskas, J. Sutkaitis, A 
Vermauskas, St. Remenčius. A 
aurinaitis, Jurgis Šimkaitis, Ant. 
Laskauskaa, Klem. Pakemis, Pet
ras Kelmelis, Ant. Janevičius, VL.

nas, 
šalį, 
tuvą

LEWIST0N, ME.
Sausio 24 d., L. R. Kr. rėmėjų 

skyrius buvo parengęs labai pui
kų balių. Kadangi oras buvo la
bai blogas, tai turbut iš tos prie
žasties ir žmonių atsilankė neper- 
daugiausiai.

Pasidarbavimu M. Dailydaitei 
buvo surengtas labai puikus pro
gramas. Programo vedėja buvo 
skyr. rašt. p-lė A. Petrošaitė. Pir
miausia p-lė Z. Rimaitė padaina- 
vo-aolo “Birutė,” dainavimas la
bai patiko ir buvo atšaukta at
kartoti; viena amerikietė: Misa.
Woodberry padainavo solo anglič- kalbos 
kai “When springs eome lang- 
hing,” ji buvo atšaukta atkarto
ti, antrą dainą padainavo “April 
Giri.” Toliau pagrojo duetą p- 
lė A. Petrošaitė ant smuiko, p-lė 
E. Ribokaitė ant pieano ; po to 
vėl amerikietė Miss. Woodberry 
padainavo lietuvišką dainą “Kur 
bakūžė samanota” ir reikia stebė
tis kaip aiškiai ištaria lietuviškus
žodžius, užbaigus dainą pasipylė net per du savo pamokslu ragino 
trukšmingas delnų plojimas, kad žmones susirinkti kodaugiausia, 

Alaburda, J. Endriulaitis, Juoz. net langai virpėjo, turėjo atkar- nes kalbės visiems gerai žinomas 
šv. Jurgio 4r-ja toti; po to sekė pertątymas “Di- iš So. Boston, Mass “Darbininko

PROVIDENCE, R. I.

Paėmus gerą laikraštį į rankas 
niat smagu darosi beskaitant, 
kaip lietuviai veikia, darbuojasi, 
bet su čionikščiais lietuviais nega
lima pasigirti. Atkeliavus čia 
tikram, darbščiam lietuviui retai 
su kuom galima susikalbėti, jeigu 
nemoka polskos arba gudiškos kal
bos. Nes pas mus žmonės dau
giausia “dvaraninai” (taip jie sa
ve vadina.

Nieko stebėtino, kad tokiais 
ir virto, nes per kelioliką metų 
būdami po paliokais net dvi paž- 
nvčias paliokams pastatė. Per- 
kentėjus keliatą metų tą baudžia
vą, atsirado keletą smarkesnių, 
kurie stojo Į darbą; nusipirko ke
letą lotų žemės ir pasistatė nors 
kirkužę dėl Miekevičiaus. Ne- 
kurie lietuviai sulaukę tą bambizą 
nežinojo nei kaip jį gerbti ir pylė 
jam pinigus, bet neilgam jo džiau
gsmas buvo. Minėtas paukštis 
gerai pralobęs pakėlė sparnus ir 
tiek jį matė. Nei daiktų, nei pi
nigų; žmonės nuliūdę vėl atgal 
grįžo prie paliokų

Bet laikui bėgant viskas persi
mainė. Sulaukę naują vyskupą 
ir sulaukė sau tikrą R. K. kunigą 
gerb. kun. P. Vaitonį, kuris su
organizavo parapiją ir trumpame 
laike turėsim savo bažnyčią (da
bar visas pamaldas laikome Kated
roj.

Gerb. klebonas sutvėrė chorą 
vardu šv. Cicilijos, 
pie 40 narių, 
p. Valaitis.

Dirbdami 
nuveiksim ir 
Providence lietuvių, 
tokių, kurie jaučia, 
iš lietuvių kaip va p-lė Leonora 
Sapko atsižymi aukomis ir dar
bais dėl lietuvių. Tai pavyzdis 
kitiems sulenkėjusiems lietuviams. 
Kaip sako patarlė: “geriaus vė
liaus, negu niekad.” Ilgai mes 
miegojom ir tariame ačiū p. A. F. 
Kneižiui už atsilankymą su pra
kalbomis. ( Taipgi širdingai ačiū 
šv. Stepono Jaunuomenės dr-jai 
Cambridge, Mass. už atsilankymą 
su teatru, kuomi pagelbėjo musij 
dykstančiai parapijai ir pažadinti 
musų užmigusią jaunuomenę prie 
pažangesnio gyvenimo.

LINDEN, N. J.
SngiTi-n Irimas

L.D.S. 73 kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks nedėlioję vasario 
8 d., 7 vai. vakare p. J. A Tuskos 
kambariuose, 18-th St., Linden, 
N. J.

Gerb. L.D.S. nariai malonėkite 
atsilankyti visi ant šio taip svar
baus susirinkimo, nes turime daug 
svarbių dalykėlių aptarti. Prisiun
tė iš Centro labai puikius kalen
dorius 1920 metams, visi gausi, 
kurie busit ant susirinkimo. Taip
gi išgirsit delegatų raportus iš N. 
Y. ir N. J. apskričio kuopų suva
žiavimo, kuris įvyko 25 d. sausio 
š. m. ir įvairių kitokių reikalų tu
rime apkalbėti, kurie tik musų 
kuopą liečia. Nuoširdžiai prašom 
atsivesti ir naujų narių prisirašyt 
prie kuopos.

Tad į darbą broliai ir sesers o 
musų darbas bus vaisingas.

Kp. pirm. J. J. Liudvinaitis.
tas

T. B. M.

K. Valaitis, P, Ru- 
V. Kaminskas, P.
J. Virbickas, U. 
D. Rančanauskaitė,

kuris turi a- 
choro vedėju varg.

vienybėj daug ką 
bus garbė dėl visų 

Atsiranda 
kad paeina

y, 
pri-

Te.

ALBANY, N. Y.
Pas mus žmonehai nesnaudžia, 

kad ne vieną pramogą turi, tai 
kitą. Kaip visiems yra žinoma, 
kad L.D.S. New Yorko ir New 
Jersey apskričio kuopos rengė 
maršrutą, tai ir musų agitatoriai 
sukėlė tuomi reikalu klausimą 
kas Tink maršruto. Daugelis pe

slių iškaščių, bet paė- 
ir tapo nubalsuota 

komisija dėl 
L.DB. prakalbų. Pra- 

vo paskirtos ant 13 san
do, bet dėl kalbėtojo svarbių prie
žasčių buvo perkeltos ant 11 d. 
sausio. Buvo nutarta leisti pia
ną ant išlaimėjimo dėl padengi
mo lėšų; nutarta padaryti tikie- 
tus ir pardavinėti po 10c.

Prakalbos buvo išgarsintos la
bai plačiai, taipgi gerb. kun. Sat- 
kus, komiteto paprašytas labai 
daug pagelbėjo dėl išplatinimo,

mns
bijojo
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M. K. M.

NEWARK, N. J.

L. L. Sargų 4-tas buris turėjo 
surengęs prakalbas 28 d. sausio. 
Kalbėtojai buvo iš Militarės Mi- žodis: 
sijos Raštinės, Įeit. J. K Milius1 
ir kapitonas H. S. Bruce. Kalbė
tojai visą prakalbą pašventė vien 
tik L. L. S. reikalams ir kvietė vi
sus be skirtumo dėtis prie minė
tos organizacijos. Prisirašė ketu
ri nauji nariai: F. Šedis, Ig. Pe
trauskas, D. Urbis įmokėdami po 
1.00 dol. įstojimo. Geitina, kad 
viri vietiniai lietuviai priklausytų

PROVIDENCE, R. I.

Sausio 25 d., 7 vai. vakare bu
vo puikus koncertas, kuris buvo 
parengtas dėl naudos vietinės L. 
R. K. parapijos. Publikos susi
rinko apie 400; koncerto progra
mą išpildė šv. Cicilijos choras iš 
Norvvood, Mass. vadovaujant p. 
V. Stasevičiui ir vitinis choras va
dovaujant p. B. Valaičiui. Prog
ramas buvo labai įvairus, kuris 
susidėjo iš solo, duetų, kvartetų, 
viso choro ir šiaip visokių eilių, 
deklemacijų ir kitokių pamargini- 
mų. Garbė norwoodiečiams už 
jų prielankumą, kurie taip pui
kiai pasirodė išpildydami pusėti
nai gerai programą. Kaip tai: 
poni Stasevičienė, p-lė O. Vese- 
liutė, p. Pauža ir kitos mažesnės 
mergaitės, kuriij pavardžių nete
ko sužinoti.

Betgi ir vietinio šv. Cicilijos 
choro negalima užmiršti, kuris 
susitvėrė 3 mėnesiai atgal, o jau 
drąsiai galėtų usilyginti su kitų 
kolonijų chorais, kurie jau gy
vuoja keletas metų. Providence 
šv. Cicilijos choras rado gana ge
rą medžiagą jaunimo tarpe, o la
biausia tai, kad turi gerą moky
toją p. B. Valaitį, kuris yra gerai 
žinomas daugumui savo atsižymė- 
jimu kaipo chiro vedėjas ir piani
stas.

Kaip girdėti iš publikos labai 
yra užganėdinti iš augščiau minė
to programo, kiti net griežtai 
reikalauja, kad butų tankiaus to
kie koncertai parengti, nes žmo
nės renkasi skaitlingai prieg tam 
ir gerą pelną neša dėl musų jau
nutės parapijos, kuriai pašelpa 
yra labai reikalinga.

Buvau užtėmijęs per koncertą, 
kas tik ateina svetainėn, nusiste
bi pamatęs tokią daugybę lietuvių 
Providence. 2 metai atgal labai 
mažas skaičius lietuvių buvo, ki
ta dalis lietuvių vadinosi save po- 
nais-lenkais, taigi sunku buvo ir 
sužinoti kiek ištikrųjų yra lietu
vių, bet kada susilaukęs gerbiamą 
kun. P. Vaitonį, pamatėm Provi
dence didelį skirtumą, negu pir- 
miaus buvo, o dar palaukią me- 
tus-kitus, tai ištikrųjų visi “len
kų ponai” paliks tikrais lietuviais 
tėvynainiais, kaip tai sako prie- 

“Geriaus vėliaus, negu 
niekados.”

CLEVELAND, OHIO.

Sausio 25 d. buvo šitoks atsiti
kimas: Jonas Puskunigis, susiti
kęs su vienu “ draugužiu ” pradė
jo diskusuoti.

Jonas Puskunigis prirodė, kad 
visokių nedorybių šaltinis tai be
dievybė ir baisiausius darbus pa
pildo tie žmonės, kurie išsižadėję 
tikėjimo, atsiskyrę nuo bažnyčios.

“Draugas” tai išgirdęs parau
do kaip virtas vėžys o neturėda
mas argumentų pradėjo šmeižt ku
nigus ir jam nepatinkamus žmo
nes. Tarp kitų kliuvo ir gerb. 
kun. Petkui, apie kurį minėtas 
nepraustburnis pripliauškė, kad 
buvęs suareštuotas bažnyčioj ir 
pasodintas kalėjimam

Tiesa, Brooklyne buvo atsiti
kimas, tiktai ne kun. Petkus bu
vo suareštuotas, bet nezaležnin- 
kų bambizas, kuris turėjo kirku- 
žę ant Grand St. ir toj pačioj kir- 
kužėj buvo suareštuotas už alto
riaus su jo mylimąja.

Gaila tų musų tamsių avinėlių, 
kurie maitina savo dvasią nuodais, 
o apie dorus laikraščius tai nei 
girdėt nenori,
pamatys savo klaidas, 
nebus pervėlu.

Reporteris.

bet ateis laikas, 
tiktai ar

J. P.

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

A P 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- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

WORCESTER, MASS.

Juokų vakaras nusisekė.
Sausio 25 d. AL.R.K. Mot. Są- 

gos 5-ta kp. surengė juokų vaka
rą. Pasirodžius plakatams dau- 

—----------------------F---------- J j gelia su nekantrumu laukė paskir-
prie L. L. Sargų, nea musų tėvy- tos dienos, kada galės sveikai 
nė šaukiasi prie musų. > Buvo J pasijuokti, ir ištikro turėjo iž ko 

I renkamos aukos dėl Brigados. An-į juoktis.
kare stiua v . u*.1 Vakaro programas susidėjo R

WORCESTER, MASS. 

Prnešimas lietuvių visuomenei.
Lietuvos Misija atvažiuos į 

Worcester‘į vasario 8 d., 1920 m., 
1:30 vai. P. M. Malonėkit visi 
būt pasirengę patikt gerbiamus 
svečius. Svetainė paimta didžiau
sia, ką yra visam mieste “Poli’s” 
ant EI m St., durys bus adaros 
nuo 6 vai. P. M. Malonėkit visi 
atsilankyti, vietos bus užtektinai 
pasiklausyt gyvo žodžio iš Lietu
vos misijos. Nepraleiskit progos, 
ba graudinsitės kiek aš patarčiau 
savo miesto ir apielinkių, kad 
pralenkus visa kitas kolonijas pir
kdami Lietuvos Paskolos Bonus, 
kad padaryt Lietuvą laisvą ir ne- 
prigulmingą respubliką. Visi kas 
gyvas: merginos, vaikinai ne-

(Paskelbimas) 
INFLUENZA JAU ČIA, BET 

NEIŠSIGĄSKITE!
Būkit ramūs! Atsiminkit 

komandanto Perry garsų išsi
reiškimą po ežero Erie batali
jai 1813 m. “Mes sutikome 
priešus ir jie yra mūs.” Leng
va sutikti influenzą ir ją įveik
ti, jei vaduojiesi savo grynu 
protu, vartoji reikalingus ap
sisaugojimus nuo jos vaistus ir; 
laikai žarnas atviras su pagel- 
ba Trinerio Amerikinio Eliksi- 
ro iš Kartaus Vyno. Trinerio 
vaistas negana ką išvalo žar
nas, bet ir sudrūtina kūną 
prieš ligas. Kitos puikios gy-

praleiskim nepaėmę nors po šimtą Puolės nuo influenzos epidemi-
arba daugiau o Lietuva bus mums 
dėkinga.

Reporteris.

DELEGATŲ MARŠRUTAS.

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

8 d. Wortester, Mass.
12 d. Cleveland, Ohio.
13 d. Detroit, Mich.
13 d. Akron, Ohio.
• 5-20 Chicago, m

99

99

99

99

99

jos tai, Trinerio Angelica 
Bitter Tonic, sukeliąs gūvu- 
mą, Trinerio Kosulio malšinto
jas duodąs ūmą pagalbą nuo 
kosulio ir Trinerio Antiputri- 
nas tįnkamiausias gerklei ir 
šnervėms plovimas (dėl šner
vių reikia atskiest vieną dalį 
antiputrino su keturioms da
lims drungno vandens). Kiek
vienas vaistą pardavėjas tu
ri Trinerio visas gyduoles, tik 
Reikalauk Trinerio!—-Joseph 
Triner Company, 1333-43 S. 
Ashland Avė., Chicago, H.

(Copyright, 1919, by



4 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
APGAUDINĖJA ŽMONES.
So Bostono buvusioji tarp- 

srovinė vienybė — Nuteriotos 
Lietuvos Draugų Komitetas — 
faktinai senai pasibaigė. Tų 
vienybę suardė sandariečiai, 
laisvieji. Katalikai dabar ne
veikia su “nuteriotais drau
gais.” Bet “nuteriotas komite
tas” rengdamas prakalbas ant 
plakatų nesiklausę deda kata
likų veikėjus tarpe kalbėtojų. 
Paminėtas klebonas kun. K. 
Urbonavičius ir Pranas Gu
das. Reiškia “nuteriotas ko
mitetas” neteisėtai naudoja 
katalikų veikėjų vardus, kad 
tuomi apgaulingai pritraukti 
žmones.

jimą iš tarpo 50 pardavėjų ap- 
laikė nuo kompanijos pirmos 
rūšies dovanų auksinį laikro
dėlį. Paskutiniu laiku dirbo 
prie Lithuanian Agency.

Kiek žinoma p. V. J. Jan
kauskas sau į pagelbų paėmė 
žymiausias ypatas, kad sutei
kus kogeriausį patarnavimų 
lietuviams. Dabar jau dirba 
p. F. Zalieckas.

Patartina remti kaipo jaunų 
ir gabų biznierį.

Norėdami pirkti, parduoti, 
išrendavoti ar apdrausti kreip
kitės šiuo adresu:

Vincas J. Jankauskas,
395 W. Broadway,

Room 3, Talbot Bldg.,
So. Boston, Mass.

raitis, Lapė, altas—E. Kohans 
skinte, Zuikis 1, mezo sopra
nas—K. Švagždžiutė, Zuikis 2, 
sopranas — F. Karbauskiutė. 
Muzikos dirigentas ir režisie
rius—M. Karbauskas.

Patartina Bostono apylinkės 
miesteliams parsitraukti šį 
veikalų, nes išlaidų nedaug, o 
veikalas labai puikus.

Ten Buvęs.

Pirmos rūšies bučeris, kelioli
ka metų darbuojuoe prie mėsos ir 
visų produktų. Kalbu 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.

“ŠVENTOS CECILIJOS GYVENIMAS”

PAPILDYMAS.
Pereitame numeryje aukoto

jų surašė praleista Teklė Blu- 
žienė ir Marijona Sakalaus
kaitė, aukavusios po dolerinę.

PRANEŠIMAS.
Ketvergo vakare 8-tą vai. po- 

bažnytinėj salėj bus repeticijos 
“ŽYDŲ KARALIAUS,” kurie tu
rit roles, malonėkit visi atsilanky
ti.

Vasario 6 d. Šv. Petro Baž
nytinio choro bus susirinki
mas. Bus išduota atskaita iš 
buvusių trijų koncertų ir ap
kalbėta apie rengimų Kantatos 
“Septynių žodžių Kristaus.”

Valdyba.

Šiomis dienomis atsidarė So. 
Bostone nauja nejudinamo tur
to (Real Estate) ir apdraudos 
(Insuranee) agentūra.

Jos galva arba savininkas y- 
ra So. Bostoniečiams labai ge
rai žinomas p. Vincas J. Jan
kauskas kaipo gabus ir prity
ręs tame darbe jaunikaitis.

Jis per ilgų laikų dirbo' prie 
Hallet & Davis Piano Co. už 
pardavėjų. Ui

NUSISEKĖ.
Sausio 30 d. ir vasario 1 d. 

buvo statytas “Girių Kara
lius”, vieno veiksmo fantaziš- 
ka opera, muzika M. Petraus
ko. Statė šv. Petro bažnytinis 
choras, vedamas M. Karbaus
ko. Abudu vakarai nusisekė 
gerai. Žmonių buvo atsilankę 
apie 700. Aktoriai savo už
duotis išpildė gana gerai. Vei
kale dalyvavo šios ypatos: 
Medėjas, tenoras—D. Antana
vičius, Jurgutis, medėjo sūnus 
—J. Grilevičius, Girių Kara
lius, basas—P. Miliauskas, 
Meška, basas—K. Vasiliaus-

NELAIMĖ.
Bostono pančiakinėje buvo 

toks atsitikimas. Iš ryto apie 
9 vai., kada darbas buvo pil
name įsibėgime, pasigirdo 
baisiausias moteries klyksmas. 
Bosai kuogreičiausia puolė 
mašinas sustabdyti. Visoje 
dirbtuvėje sustojo mašinų ūži
mas, o moteries klyksmas bu
vo neapsakomas. Visi darbi
ninkai ir darbininkės baisiau
siame išgąstyje žiūri kas do 
nelaimė. Visi manė, kad mo
teris yra biauriai sužeista. 
Klykianti moteris buvo paso
dinta, atnešta vandens. Bet 
liko be žado ir nei žodžio ne
pratarė per dvi valandi. Kas- 
gi tokio nesvietiško jai atsiti
ko. U-gi žuirkė pro jų pra
bėgo. Aplinkui dirbusios mer
ginos ir-gi matė tų žiurkę. Mo
teris atsigavo, bet nuo išgųs- 
čio kitos darbininkės negreit 
teatsipeikėjo. Viena darbinin
kė ant rytojaus atėjo su išpu
tusiu veidu. Biskį padirbus 
turėjo eiti namo—rožė įsime
tė. Girdėjau, kad minėtoji 
klykusi moteris vyrų turinti 
lietuvį.

Rep.

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

Aš Aleksandra Mikučionis pa
ieškau Vincento Mikučionio, My
kolo sunaus, paeina iš Kauno 
rėdybos, Ukmergės apskričio, Ve
prių parapijos, Sližių kaimo. 13 
metų kaip gyvena Amerikoje, apie 
1914 metus gyveno Lacone ir Til- 
tone, o dabar nežinau kur jisai 
randasi. Meldžiu atsišaukti jo 
paties ar kas kitas malonėkite 
man pranešti aš turiu nuo jo bro
lio laišką iš Siberijos, kuriame y- 
ra daug svarbių dalykų. Kas pra
neš apie minėtą ypatą, tam busiu 
labai dėkingas.

A. Mikučionis,
P. O. Box 6

AVestville, III.

jl laitu

ž gerų pasižymė-! kas, Vilkas, baritonas—J. Va-
PAIEŠKOJIMAI IR 

REIKALAVIMAI.

Paieškau brolio Juozo Bartulo. 
Pirmiaus gyveno Brooklyn, N. Y., 
o dabar nežinau kur. Jis pats 
ar kas kitas praneškite man jo ad
resą, nes turiu svarbiij reikalų.

Aš gavau laišką iš Lietuvos. 
Mano adresas:
Kazimieras Bartulas,

Michel Fort O. C.
Cost Artillery, N. Y.

DUONKEPYKLA, GROSERNĖ IR NAMAS.
Ant pardavimo labai pigiai tik $5,500 biznis 

labai gerai išdirbtas per daugeli metų; tėvo mir
tis yra priežastis pardavimo. Plačiau norėda
mi žinoti ateikite pas:

VINGENT A. JENKINS REAL ESTATE,
(Talbot Bldg Room 3)

395 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

Šis paieškojimų ir reikalavi
mų skyrius yra patarnavimui 
‘ ‘ Darbininko ’ ’ skaitytojams, 
L. D. S. nariams ir prieteliams 
už labai mažų atlyginimų.

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

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

Prašau kitų Amerikos laikraščių 
šį paieškojimą atsispausdinti.

SCENOJE 
NEDĖLIOJĘ, 

VASARIO-FEBRUARY 8 DIENĄ, 1920 
ŠV. PETRO BAŽNYTINĖJE SALĖJE, 

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

Rengia puikų vakarą L. D. S. 1 kp. Ak
toriai šv. Stepono Draugijos iš Cambridge, 
Mass. atloš viršminėtą veikalą.

Šis veikalas bus naudingas kiekvienam pa
matyti.

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Kas iš lietuvią užsiima knygą par

davinėjimu, — pirk knygą už 59c.. 
o parduok už $1.50. Noriu padaryt 
dideli išpardavimą. Vieną knygą dėl 
pamatymo prisiąsiu už $1.00 ir at
sakymą rašyk šiandien.

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

A

MERI KA

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 kiekvienų dole
rį per mus pasiųstų išmokame Lietuvoje

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

30 AUKSINŲ
už kiekvienų dolerį.

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

nueina Lietuvon ir yra išmokami į vienų mėnesį laiko.
Dėl platesnių informacijų rašyk tuojaus ant žemiau paduoto ad

reso. Jei nori tai gali pinigus mums prisiųsti priduodant aiškiai sura
šytų savo adresų ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsi- 

.mę.
LITHUANIAN SALES CORPORATION,

120 TREMONT STREET, BOSTON, MASS.

Paieškau brolių Igno ir Sima- 
no Ališauskų, apie 20 metų kaip 
Amerikoj gyvena, bet kur jie 
randasi neturiu antrašų. Jie yra 
atvykę Amerikon iš Škotijos (An
glijos), Glasgovc’o miesto, o iš 
Lietuvos paeina: Kalesninkų kai
mo, Ūdrijos parapijos, Suvalkų 
rėd. Kas žinote apie juos, ar
ba patįs meldžiu atsišaukti ant 
šio antrašo:
Domic. Ališauskiutė (Kruškienė), 

305 Dalmarnock Rd.,
Glasgow Bridgeton, 

Scotland.

Antrašas:

“PERKŪNAS,”
206 CARDONI AVĖ.,

DETROIT, MICH.

PRENUMERATOS KAINA:

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

“Perkūno” Bendrovės seras $10.

Pirmas “PERKŪNO” numeris jau išėjo iš spaudos.

SEYMOUR !
Gydytojas ir Chirurgas < į 

489 Broadway, S. Boston, Mass.; Į
OFISO 9-10 15 ryto, ] 

VALANDOS: ►

Telephone S. B. 1429 J., ,•

DR. J. G. LANDŽIUS
ĮŽANGA LABAI MAŽA.

Širdingai kviečiame visus. 
RENGĖJAI.

I ■

W. T. REILLY

Tai. So. Boaton 270

DR. JOHN MacDONNELL, N. D.
Galima susikalbėti ir lirtavitakai 

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai. 

Po pietą 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9

586 Broadway So. Boston.

332 Broadicay, So. Boston, Mass. 
Telefons So. Boston 441. 

Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St. 
Tel. S. B. 1196-W.

Visą darbą gvarantuojame 
DR.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

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

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

Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia be skausmo, su 

geriausiais prietaisais, su nau
jų išradimų.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass.

VIENATINIS AMERIKOJE KULTŪRINIS 
JUOKŲ IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS 

t

“Perkūnas
Išeina kiekvieną mėnesį. Leidžia garsi 

“Perkūno” Bendrove. Užsisakyk “Perkūną 
tuojau. Perkūnui dievaičiui nenusidėk.

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

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

OFISAS:
832 Broadway, So. Boston, Mass.

TeL S. B. 253-M.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki I po pl»c. Nuo 7 Iki 8 vakaro

809W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON. 
Tol 502 S. B.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

Tel. S. B. 1771

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

nuo 1 ikf 3 po pietą, 
nuo iki 9 vakare.

PIRMOS KLESOS

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta

iki 8 vai. vakare

Nedėliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaka.

Paieškau sesers Kotrinos Bele- 
vičiutės (po vyru Venclovienės). 
7 metai atgal gyveno South Bos
ton’e, Amerikoj, bet dabar ne
žinau. Paeina iš Lietuvos, Vil
niaus gub., Alovės apskr., Dau
gų parapijos, Andriunų kaimo. 
Meldžiu atsiliepti ar kas žino pra
nešti.

Alena Barkauskienė,
78 Cleland St.,

S. S. Glasgovv-Scotland.

ŠV. JONO EVANGELISTO 
PAŠALPINĖS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

Pirm. — Motiejus Zioba,
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 trečią nedėldienį ki kvieno 
mėnesio 2:00 vai. po pietą Baž
nytinėje Salėje, So. 7 ston, 
Mass.

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

Pirkit Lietuvos Bonus

lEgzaminacija DYKAI
l DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ
i! 
i! 
i! 
i! 
i!
i Į sus, gydyme kraujo, odos ir kronišką ligą.
j I žeminuoju kraują, seiles ir vidurius.
j i diagnoze arba gydyme*

ii

•

Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigas ant visokią vaistą? Jei nu
sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš gailu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžią, kronišką, neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos jtal- 

Kada reikalinga išeg- 
Aš visados vengiu klaidos

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitą 

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

Jeigu ikišiol niekas negelbėjo, ateik aš suteiksiu patarimus dy
kai. Tamsta sutaup|si laiką, pinigus ir panaikinsi kančias. Jeigu 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink ge
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet vlsa- 

Nelankite vienuoliktos 
“ . Egzaminavimas dykai!

DAKTARAS

I
1
1
1
1
Į doa plečiasi ir niekados pačios nepranyksta, 
i valandos, nes gali boti pervėlu. — 
i |-------------------
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Bell Phone Dickinmn 39»5 M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valanda*;

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

NedeBami* iki 4 ee pttta.

i

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ
Dermafujr* sulaiką plauku slinki

mą. prašaliu* pleiskanas, niežėjimą 
odos galvos, sueina plaukus priduoda 
ma jena raikai Inta maiata.

Dermafura padarysksd Justi plau
kai bus tankus ivetnus Ir skaistus.
* Oda Jusū Kalvoje bus .yra. pleis
kanom fltayka ant visados ir niauksi 
neaUnaa daugiaus!

Reik also Jsnt prisiusime Jum paS- 
ta suvis dykai Ubandymul sampala.

Prtauaktt* M c. atampomia persiku

Dermafuros ir broUnru.

ARGI L SPECIALT1ES CO. 
BOX 87 PHILADKLPMIA. AA.
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