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Patarimo klausk pas sau ly
gius, pagelbos pas sau augštes- 
nius.

vyskupo Karevičiaus, 
tos dovanos bus duoda- 
apie tai pagarsinsime vė-

Svarbus pasitarimas.

20c. valandoj. Kiek pakels 
geležinkelių administrato
rius, tai nežinia.

Paskola.

kijų. Todėl Lenkija nesi- 
stato griežtai prieš taikos 
pasiūlymų.

yi
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JEIGU VIEKAS UŽIMTAS SAUK KITA*

tokiu dideliu pasišventimu ko- 
lionijose veikia, Lietuvos val- 

Lietuvos atlyginti negali,
tai butų nepakeliamos išlaidos, 

j Bet visgi bus veikėjams suteik
tos atminčiai dovanos, kurios 
liudys, kad jų savininkai dir
bo dėl Lietuvos svarbiausiame 
Lietuvos istorijos momente. 
Tomis dovanomis bus tikros 
fotografijos Lietuvos Prezi
dento Smetonos, ministerio 
pirmininko p. E. Galvanausko, 
Lietuvos Tarybos pirmininko 
p. Šilingo, Lietuvos dvasiško 
vado 
Kaip
mos, 
liau. - |

Apart to neužmirštamas ir 
kiekvienas bono pirkėjas. Kas 
tik perka bonų, tas jau dabar 
gauna atminčiai ženklelį. Bet 
dar pereitų savaitę likosi iš
siuntinėta visoms stotims Pre
zidento Smetonos nedideli 
spausdinti paveikslėliai su jo 
paties atsišaukimu į Amerikos 
lietuvius. Paskolos rinkėjai 
privalo tuos Prezidento Sme
tonos paveikslus po vienų išda
linti visiems, kas tik pirko bo
nų ir ateityje apart ženklelių 
duoti visiems, ka stik perka.

Paskolos Bėgis.
Amerikos lietuviai jau pra

deda įasiūbuoti, Li---------
Laisvės A>skolos darbe. Jau 
visose didesnėse kolonijose su
sitvėrė Lietuvos Paskolos sto
tys, kitur dar tveriasi. Liet. 
Misijos nariai jau apvažinėjo 
daugelį didesniųjų kolionijų ir 
dabar važinėja. Šiuomi laiku 
misija važinėja į vakarines 
valstijas. .

Amerikiečiai veikėjai, kal
bėtojai irgi su atsidavimu vei
kė. Į kuriuos kalbėtojus Ame
rikiečius nei buvo kreiptasi, 
nei vienas neatsisakė padėti 
pravesti paskola. Vienu žo
džiu—visi su atsidavimu vei
kia. Tiesa, nekuriose koloni
jose iškįla nesusipratimų ant 
sriovinio ar partijinio pama
to, bet tai daug mažiau, negu 
buvo laukta. Iš prakalbininkų 
Amerikiečių dabar veikia šie 
pp.: B. F. Mastauskas, P. Pur- 
vis, J. Milius, K. Česnulis, V. 
Jankauskas, M. J. Vinikas, K. 
Krušinskas, F. J. Bagočius, J. 
Šaliūnas, P. Žiuris, J. O. Sir
vydas, Dr. Zimontas, ir dauge
lis kitų. Taip-gi su atsidavi
mu veikia ir kunigai, kurie 
pas save parapį^. tveria i6tabina butl}
tis, visais dorais būdais agi
tuoja už paskolų. Žodžiu — 
paskola teka gana pasekmin
gai.

Bet iš kitos pusės atsirado 
ir Lietuvos priešų, kurie po 
visuomenę leido nepamatuotus 
gandus, kad girdi Lietuva dar 
nepripažinta, indėti pinigai 
pražūsiu ir tam panašiai. Ži
noma, toki gandai dikčiai ken
kia. Veikėjai privalėtų užkirs
ti kelių panašiems gandams, 
reikia visuomenei per prakal
bas ir susirinkimus išaiškinti, 
kad indėti pinigai į Lietuvos 
Laisvės Paskolų jokiu būdu ne
gali pražūti. Taikos Konfe
rencija Lietuvos Valdžių pri
pažino faktine Lietuvos val
džia ir jos padaryti darbai vi
suomet turės galę. Pagaliaus 
net Anglija skolina Lietuvai, 
tai yra — užsitiki, tai kaipgi 
mes patįs negalime pasitikėti 
savo jiegomis. Taigi reikia iš
aiškinti žmonėms, kad toki 
gandai arba paskalai, tai tik 
Lietuvos priešų darbas.

Lietuvos Paskolos Bonai.
Iš įvairių vietų gauname už

klausimus, kuomet bus paga
minti bonai. Mums rašo, kad 
jei būtų bonai jau gatavi, at
spausdinti, tai ir paskola pa- 
sekmingiau sektųsi. Lietuvos 
Misija tų gerai supranta, bet 
bonų negalėjo pagaminti delei 
svarbių priežaščių. Bonų at
spausdinimas tai ne bile plaka
tas atspausdinimas; bonus at
spausdinti gali tiktai kelios 
Amerikoje spaustuvės. Bet tos 
spaustuvės nepriėmė to darbo 
tolei, kolei nežinojo, kaip link 
Lietuvos Laisvės Paskolos at
sineša Suvienytų Valstijų val
džia. Kuomet gi p. J. Vilei
šis atsilankė Washingtone ię 
maždaug išsiaiškino padėji
mas, taip greitai bonai likosi 
paduoti spaudon ir jie bus pa
gaminti bėgyje 6-8 savaičių. 
Taip-gi už bonų neatspausdini- 
mų ne misijos kaltė, bet kaltė 
puola ant tų aplinkybių, kurio
se prisieina veikti.

Dovanos.
Visiems veikėjams, kurie su

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.

languose tų paveikslų. Lai ne
lieka stubos, kurioje nebūtų to 
paveikslo. Kiekviena tauta tu
ri savo vadus ir juos gerbia, 
mes ir-gi pagerbkime susilau
kę pirmų Lietuvos Prezidentų,

Rekordo Sumušimas.

Negalima nutylėti apie Wa- 
terburio lietuvius. Jie 1 vasa
rio parsikvietė Misijų ir suren
gė tokį priėmimų, kokį vargiai 
kas matė. Kartu surengė pra
kalbas trijose svetainėse, nes 
nėra Waterburyje svetainės, 
kurioje būtų tilpę visi lietu
viai. Ir misijos nariai pasida
lindami visur atsilankė sulyg 
iš kalno nustatytos tvarkos. 
Viena diena VVaterburyje gry
nais pinigais surinkta paskolos 
42 tūkstančiai dolerių. Tai 
sumuštas rekordas. Prieš Wa- 
terburiečius šiandien niekas 
negali pasistatyti.

Antrų vietų užima Newark, 
N. J. kur paskolos rinkimas la
bai sparčiai varomas. Trečia 
vieta priklauso Bostonui. Nors 
Bostoniečiai tarp savęs barasi, 
bet jie dirba. Silpniausiomis 
vietomis yra Pensilvania vals
tija, bet juk žinoma, angleka- 
siai iki įsijudina, tai reikia lai
ko, bet kaip įsijudina, tai pa
skui jau juos sunku sulaikyti. 
Dabar laukiama, kų pasakys 
didžioji Chicaga, Clevelandas, 
Detroitas, kur Lietuvos Misi
ja dabar vyksta.

Lietuvos Pašto ženkleliai.
Daugelis kreipiasi į Lietu

vos Misijų reikale pardavinėji
mo Lietuvos pašto ženklelių. 
Tų reikalų Lietuvos pašto val
dyba pavedė Tautos ir Nepri- 
gulmybės fondams. Ženklelių 

į prekė nustatyta nominale, su- 
! lyg auksinės valiutos, todėl jie 
ir pardavinėjami Tautos ir Ne- 
prigulmybės fondų už vienų 
dolerį 4 auksinai. Lietuvos 
pašto ženklelių reikaluose pra
šome kreiptis prie fondų val
dybų.

Agitacijos Komitetai.

Reikia kolabiausiai varyti

DARBININKŲ VIR
ŠUS.

Kongresas grąžindamas 
kompanijoms geležinkelius 
buvo interpęs į bilių, kad 
geležinkeliij darbininkai ne
turėtų teisės streikuoti, o 
visus ginčus pavestų tam 
tikram teismui ir abi pusės 
to teismo ištarmės turėtų 
klausyti. Darbininkai griež
čiausia pasipriešino prieš 
draudimų streikuoti. Paga
lios iš biliaus išbraukta pun
ktas užginantis streikuoti.

BALSUOJA.
Šlesig-Holsteine eina bal

savimai ar liktis po Vokieti
ja ar eiti po Danija. Balsa
vimai triukšmingi. Yra ša
lininkų Vokietijos yra ir 
Danijos. Susirinkimuose 
vieni antriems daro nemalo
numus, kelia netvarkų, o 
prieina ir prie peštynių. 
Svarbių rolę lošia ir ekono
minis klausimas. Daugelis 
balsuoja už Danijų vien dėl
to, kad išvengti sunkių Vo
kietijos mokesčių ir kad bū
ti po drūtesne valdžia.

SUSTOJO ĖJĘ.
Vokietijoj 27 neprigul- 

mingųjų socijalistų laikra
ščiai sustoję ėję. Tas esu 
dėlto, kad ten paskelbta 
karės stovis.

STREIKAS PASIBAI
GĖ.

Bostono vagomi liuodoto- 
jai atšaukė streikų ir sugrį
žo darban ketvergo rytų. 
Sutiko, kad algas nustaty
tų geležinkelių direktorius

TURBŪT PRIIMS 
TAIKĄ.

Lenkijos valdžia pasiuntė 
prielankų atsakymų į bolše
vikų taikos pasiūlymų. Tuo 
tarpu bolševikų valdžia savo 
armijų vadams Lenkijos 
fronte liepė nedaryti ofen- 
syvo. Yra spėjama, kad 
jei bolševikų išlygos bus ne-

Hines. Darbininkai gauda-' sunkios, tai Lenkija taikin- 
vo po 44c. ir po 43c. valau- s^s su bolševikais.
doj. Reikalavo ^pakelti po Lenkija negauna alijantų

paramos, o be tos paramos 
negali laikytis prieš bolševi
kus. Be to kai Estonija su
sitaikė su bolševikais, kai 
Kolčako ir Denikino jėgos 
supliektos, tai bolševikų jė- 

Manchester, N. H. — Šio1 gos liuosos veikti prieš Len- 
miesto veikiančiuoju majo
ru išrinktas John L. Barry. 
Jis yra žymus vietos darbi
ninkų vadas. Jį išrinko al- 
dermonai. Žmonių išrinkta
sis majoras Verrette sarga- 
liuoja ir jam reikėjo pava
duotojo. j

DARBININKŲ VADAS 
MAJORU.

PAVOGĖ VISKĖS.
Baltivnore, Md. — 64 sta

tinės, 3.000 galionų, degti
nės pavogta iš sandėlio. Tas 
atsitiko jau septintu "kartu.

6 VAIKAI Į 15 MĖ
NESIŲ.

Albany, Ala.—Antru kar
tu Posey Livingstom pagim
dė trynučius. Pirmu kartu 
tas buvo prieš 15 mėnesių.

GAUS $7.650.000.
Rusija ir Estonija pabai

gė taikos derybas. Rusija 
pripažino pilnų Estonijos 
neprigulmybę. Jei Estoni
jos neprigulmybę pripažįs ir 
kitos valstybės, tai Sovietų 
valdžia pasižada dalyvauti 
gynime jos neutraliteto. Su
tarta, kad karės nelaisviai 
abiejų valstybiij bus paliuo- 
suoti. Rusija užmokės Es- 
tonijai 15.000.000 rublių au
ksu. Nei viena šalis neims 
muito ant Įgabenamų ir iš
gabenamų tavorų.

MIEGOJO 11 DIENŲ.
New York. —11 metų am

žiaus mergaite Sophie Tro- 
gauski miegojo 11 dienų. 
Nubudus ligoninėj pasakė 
slaugei, jog turinti skubin
ti mokytis lekcijų, nes ilgai 
miegojus, gi jei neišmoks, 
tai gausianti blogų pažymė
jimų mokykloj.

NUTARĖ PRISI
DĖTI.

Skandinavijos premierai 
nutarė prisidėti prie Tautų 
l ygos. Bet daug iš to nesi
tiki dėlto, kad Amerika nė
ra prie to prisidėjus.

gitacijų. Juk negalima pasko
los realizavimų tęsti keletu mė
nesių; viskas turi užsibaigti il
giausiai į tris mėnesius. Stočių 
pirmininkai prie kiekvienos 
stoties privalo suorganizuoti 
agitacijos komitetų arba komi
sijų Tokio agitacijinio komi
teto visas darbas ir yra vary
ti ant vietos koplačiausių agi
tacijų. Tokio komiteto nariai 
neturi praleisti jokios drau
gystės ar kuopos susirinkimo, 
neturi praleisti jokio baliaus. 
Jie visur turi atsilankyti ir pa
prašyti jiems leisti pakalbėti 
bent keturias minutas apie 
Lietuvos paskolų Kuriose ko- 
lonijoes stokuoja iškalbinges
nių veikėjų, iš centro siuntinė
jamos spausdintos trumpos 
prakalbeies, kurias pramokus 
leūgva jau pasakyti. Visur kur 
tik galima, reikia aiškinti 
svarbų šios paskolos. Ši pa
skola juk reikia Lietuvai ne
priklausomybę.

Lietuvos Misijos
Informacijų Biuras.

50 auksinų už 1 doleri.
Visi nori saviškius Lietuvo

je sušelpti. Bet ligšiol sunku 
būdavo prie to prieiti. Tiesa, 
pinigų persiuntimui buvo du 
būdu. Vienas Lietuvos Misi
jos atgabentais Lietuvos paš
to ženkleliais, o antras per 
Lietuvių Prekybos Bendrovę 
tam tikromis perlaidomis. Bet 
abu būdu nors ir teisingu, bet 
vis-gi buvo nepigūs, ir taip iš
rodė, kad žmogus pinigų siun
time jais naudotis tegalėjo 
vien tik iš bėdos, kad kitokio 
būdo pinigų persiuntimui ne
buvo.

Lietuvos valdžios stampo- 
mis atsieidavo lietuviams auk
sinas 25 centai, o per Liet. 
Prekybos Bendrovę siunčiant 
už Amerikos dolerį duodavo 
pirmiaus po 20, o paskiaus po 
25 auksinus, kuomet piniginė 
kaina ant biržos stovėjo daug 
žymesnė.

Lietuvos valdžia dėlto taip 
brangiai savo auksinų parda
vinėjo, kad jį skaito standar- 
dine arba aukso kaina, kuri 
žinoma daug brangesnė, negu 
kad popierinių pinigų.

Liet. Prek. Bendrovė laikėsi 
savo nustatytos kainos dėlto, 
kad tų pinigų siuntimas buvo 
surištas su gana dideliu rizi
kų ir išlaidomis. O kiekvieno 
biznio įstaiga kaip paprastai 
rizikuoja tik tenai, kur gali 
pelnyt, kad jeigu vienas ki
tas siuntinys dingtų, tai kad 
tuos nuostolius galima būtų

padengti iš likusio iš biznio 
pelno. Taip buvo ir daryta.

Dabar nėra jokio riziko.
Dabar dalykai pinigų per

siuntimo jau taip išsidirbo ir 
susitvarkė, kad nėra jokio ri
ziko pinigų persiuntime per 
Liet. Prekybos Bendrovę. 
Kiekvienas centas per vienų 
mėnesį yra išmokamas Lietu
voje. Tų gvarantuoja Lietu
vos bankai. Dėlto kad paleng
vinus lietuviams sušelpti sa
vuosius likusius Lietuvoje. 
Lietuvių Prekybos Bendrovė 
pasiryžo kiek tik galint kopi- 
giausia suteikti savo patarna
vimų. Ir dabar persiunčia į 
Lietuvų pinigus tokiomis kai
nomis: Liki 100 dolerių per
siuntimo sumos išmoka Lietu
voje po 50 auksinų už dolerį.

Siunčiant daugiau šimto, iš
moka už kiekvienų dolerį po 
60 auksinų.

Dėlto tokis papiginimas pa
daryta, kad dabar pinigų siun
timo reikalai pilnai paaiškėjo, 
geriau susitvarkė susiekimo su 
Lietuva būdai, ir geriau su
tvarkytas Lietuvoje tų pinigų 
pristatymas adresatams. O 
kaip tamistoms jau žinoma, 
Liet. Prekybos Bendrovė norė
dama iš biznio daryti pelnų 
stengėsi visuomet kiek galint 
geriau ir prieinamesnėmis kai
nomis savo tautiečiams ir ko- 
stnmeriams patarnauti.

Liet Prekybos Bendrovė, 
120 Tremont St, '

Boston, Mass.

Sausio 29 dienų š. m. Lietu
vos Misijos bute New Yorke, 
257 W. 71-st St., įvyko pasi
tarimas tarp Lietuvos Misijos 
narių ir Lietuvos Paskolos Ko
miteto dvylikos narių, kaipo 
artimiausių ir svarbiausiųjų 
Amerikos lietuvių ir organiza
cijų atstovų. Posėdyje daly
vavo pp.: V. Jankauskas, A. 
B. Strimaitis, kun. J. Jakaitis, 
P. Jurgeliūtė, K. Krušinskas, 
B. F. Mastauskas, K. Cesnu- 
lis, J. O. Sirvydas, J. Roma
nas, L. Šimutis ir be to keli 
svečiai ir Lietuvos Misijos 
Biuro bendra darbiai J. Šaliū
nas ir P. Norkus. Lietuvos 
Misijos Pirmininkas J. Vilei
šis sveikina visus pribuvusius 
narius ir išreiški jiems ir jų 
atstovaujamoms organizaci
joms padėkų, už suteiktų jau 
iki šiol visokeriopų pagelbų 
pravedimui Lietuvos Laisvės 
Paskolos Amerikoje. Dar ne
atvykus visiems Misijos na
riams, o vientik kun. Jonui Ži
liui, Lietuvos Paskolos Komi
tetas yra nustatęs pamatinius 
dėsnius šios paskolos, ir neži
nant ar Amerikos Valdžios bus 
tokia paskola leista ar ne, šis 
Komitetas buvo priėmęs, ant 
savęs, visų faktinę ir moralę 
atsakomybę už tų paskolų 
prieš valdžių, taip lygiai ir 
prieš Amerikos lietuvių visuo
menę. Šiandien jau šie daly
kai paaiškėjo. Paskola nėra 
trukdoma, yra stačiai daleis- 
ta, o atvykus ir kitiems Misi
jos nariams uoliai ir galimą 
pasakyti pasekmingai varoma 
ačiū plačiosios Lietuvos visuo
menės Amerikos palaikymui ir 
jos artimiausių vadovų pritari
mui.

Sutinkant su Lietuvos vy
riausybės įgaliojimu, Lietuvos 
Misija ir toliau varys pavestą
jį jai darbų, tečiau ji gerai nu
simano, jog pačios paskolos 
pasisekimas daug pridera nuo 
ankšto susisiekimo su Lietu
vos visuomene Amerikoje. To
dėl varydama paskolų Lietu
vos Misija prašo susirinkusių 
atstovų visame kame prigelbė- 
ti, kontroliuoti jos varomųjį 
darbų ir teikti visokių nurody
mų, kurie pasekmingam jos 
pravedimui būtų naudingais. 
Tuo tikslu Lietuvos Misija yra 
pasiūliusi nerečiau kaip vienų 
kartų daryti šių dvylikos na

rių susirinkimų ir teikti jiems 
visų reikalingų žinių ir infor
macijų paskolos reikaluose. 
Žinoma į tokius susirinkimus 
gali būti kviečiami ir kiti as
mens, kurie aktyviai dėsis 
prie paskolos.

Sutinkant su tokiu nusista
tymu, susirinkimas šiuo klau
simu yra priėmęs šitokį nuta
rimų:

Susirinkę sausio 29 idenų 
1920 m. Amerikos lietuvių or-

ganizacijų išrinktieji 3 ir 4 
Gruodžio 1919 m. Lietuvių Pa
skolos Komiteto direktoriai 
prima domon, jog Lietuvos 
Laisvės Paskolos pravedimas 
turi būti atliekamas pačios 
Lietuvos Misijos sulyg T^aiki- 
nos Lietuvos Vyriausybės įga
liojimo, tečiau delei paskolos 
pravedimo būdų, delei patik
rinimo ir visuomenės kontro
lės, randa reikalingu, idant ne 
rečiau kaip kartų į mėnesį Lie
tuvos Misijos būtų šaukiamas 
šių direktorių susirinkimas, 
kuriame būtų suteikiamos a- 
pyskaitos ir visos reikalauja
mos žinios ir informacijos apie 
atliekamus paskolos darbus. 
Be to kiekvienam iš direkto
rių priklauso teisė kiekvienu 
laiku prašyti ir gauti šių in
formacijų apie paskolos prave- 
dimų.

Toliaus susirinkusieji svars
tė eilę klausimų delei jau at- 
liktųjįj Misijos darbų ir įvai
rius sumanymus, kas ir kaip 
reikia toliau daryti.

Delei pasekmingesnio Pa
skolos rinkimo, nutarta, pra- 
kalbininkus siuntinėti į įvai
rias ir jiems atmokėti jų išlai
das tame darbe.

Bendrovės, kurios apart Mi
sijos dar varo agitacijų nuo sa
vęs, būt atlygintos vienu nuo
šimčiu sumos jų surinktos.

Tartasi apie atlyginimų sto- 
čių viršininkams ir visiems 
darbininkams. Pasirodė, kad 
tai būtų nepakeliamos išlaidos. 
Tokiems uoliems darbinin
kams bus suteikiamos dovanos 
atminčiai jų pasidarbavimo, 
Lietuvos valstybės labui.

Klausime ar rinkti aukas lai
ke bonų pardavinėjimo. Priei
ta prie nutarimo kad pirmoje 
vietoje turi būti bonų pardavi
nėjimas, o aukų rinkimas tu
ri būti antra-eiliu reikalu. Prie 
to dar susirinkimuose pareng
tuose bonų pardavinėjimui, 
aukos tegalimos rinkti tik Lie
tuvos organizacijoms ar čion 
bendroms bepartyvėms organi
zacijoms, pavyzdžiui: Šau
liams, Lietuvos Raudonam 
Kryžiui, Lietuvos Sargams.

Kalbėta, kad reikia suras
ti kodaugiansiai kalbėtojų ir 
jų prašyti, kad jie pasišvęstų. 
Nužiūrėta pora desėtkų kalbė
tojų. Čia pat ant vietos pp. B. 
F. Mastauskas ir K. Česnulis 
apsiėmė apvažiuoti Pensilva- 
nių. Toks judviejų pasiauko
jimas visų ir kartu Misijos bu
vo maloniausiai sutiktas. Pen- 
silvanios lietuviai dar iki šiol 
neperdaugiausiai paskolos sto
čių suorganizavo.

Lietuvos Misijos
Informacijos Biuras.

James M. Keyes 
Advokatas



Tas Buvo Neseniai.
Skiriu Š-ms.

Mažutis Juozelis vos dar dvylikos metų kalbėjo savo 
tėvukui—leisk tėveli mane mokytis. Aš būsiu tau gera 
senatvėje parama. Ką tik uždirbsiu savo mokslą pabai
gęs viską tau atiduosiu. Tada tu būsi senas nusilpnėjęs, 
o aš jaunas ir mokytas. Tau nereikės taip vargti savo 
senatvėje, kaip antai kiti senukai vargsta ir kankinas iki 
pat grabo lentos. Antai paimk nors ir mūsų kaimyną Pet
rą. Jis yra jau septyniasdešimts metų, žilutis, kupro
tas, pakulinėmis kelnutėmis apsevęs. Taip dabar šalta ir 
jis turi nešti karvėms, arkliams šieną, šiaudų, o net ir 
.vandens iš pat kūdros. Jo sūnūs ir dukterys nemokyti 
taipo-gi vargsta. Neturi nei avinių kailinių. O su pu- 
siau-pakuliniais ir pusiau-vilnoniais yra labai šalta apie 
Kalėdas. Neturi nei ilgų aulinių batų, kad blauzdos jų 
nešaltų. Tėvuk, aš ir mamutės neužmiršiu. Jai nupirk
siu šiltus kailinius, didelę skepetą ir burlečius. Ji važiuo
dama į bažnyčią galės visą laiką sėdėti, nereikės trypti 
kojomis bėgant paskui šlajų. Broliukai ir sesutės nebus 
užmiršti.

Tėvukas pakraipė savo sunkią galvą ir sako.—Juo
zeli, aš matau, kad iš tavęs bus geras žmogus. Nei tu 
vagišauji tabokos, nei draskai rūbus. Tu visados šva
rus, meilus, kaip tikras bajoraitis. Galėsi eiti už poros 
dienų pas mokytoją ir užsirašyti. Aš tikiu, kad tu per 
dvi žiemi pabaigsi liaudies mokyklą. Moki jau lietuvišką 
knygą. Tris kartus ją parėjai su mamute.

Juozelis trečioje dienoje apie pietus laukė liaudies 
mokytojaus prieangyj ir jį sulaukęs užsirašė į mokyklos 
šių metų mokinių skaičių. Tuojaus grįžo namo ir iš dide
lio linksmumo neužmiršo kaimynų šunis pabirbinti.

Juozelis jau baigė liaudies mokyklą, kaip štai stai
ga mirė jo tėvelis. Liko viena močiutė. Sunku buvo Juo
zeliui mąstyti apie tolesnį mokslą. Dirbo dar kelius me
tus prie matutės ir galutinai apleido jąją kartu su ža
lioms Lietuvos pievoms, rugių auksiniais laukais, srau
niais upeliais vykdamas ieškoti laimės ir mokslo už pla
čiųjų okeano vandenų...

Juozeliui prie 
telefono.

Juozelis
Pra- 
meta

*
*

Jis dienomis dirbo pabri- 
. Greitu laiku

* *
Juozeliui nebuvo vargo, 

kuose, o vakaraiB^jp į vakarinius kursus, 
pramoko anglų kalbos. Pradėjo rašinėti į laikraščius. 
Kalbėti savo draugams, kad jiems patiems reikią užsidė
ti laikraštį ir perti kitiems kailį už visas jų kaltybes ne
išskiriant nei grožybės, nei didybės. Sumetė draugai 18

Likusias nuo kasdieninio darbo valandas Juozelis 
praleisdavo su savo vienu draugu, kuris tame laike ką 
tik buvo atvažiavęs iš Šveicarijos kalnų. Apie ką jiedu 
nekalbėdavo! Kasžin ar liko nors vienas lietuvis Ame- 
rikos veikėjas, kurį jie nebūtų apkalbėję iš visų pusių. 
Neužmiršo jiedu ir kitų užsienio ir Lietuvos darbuotojų. 
Juozelis beveik kasdiena dabar gaudavo nuo savo Onytės 
laiškų, taigi neatbūtinu dalyku laikė pasidalinti su savo 
draugu, tomis žiniomis ir manymais, kokius Onytė pin
davo savo laiškuose į Juozelį. Jis kartais išsitempęs ma
žoje draugo kėdėj e juokdavosi iš Onytės baimės, kad Juo
zelis ją nepamesti]. Štai, sako, boba įsimylėjo ir gana. 
Daryk ką nedaręs. Reikės vesti, ką gi darysi. Juk ji 
ir mano širdelę užgavo...

Jau pavasaris gerai išaušęs. Daug draugų kareivių 
apleido Europą ir grįžo Amerikon prie senojo savo už
siėmimo. Juozelis skaitė dienas ir valandas, kad turės 
prieiti ir jo eilė. Tik štai kviečia jį pulkininkas ir lie
pia už dešimts valandų būti kelionei prisirengusiam. Juo- 
zelis vos turėjo kelias minutes užbėgti pas savo draugą ir 
leidosi kelionėn. Jam reikėjo pirmam dalyvauti Ameri
kos Karo Misijos narių tarpe Lietuvos, Latvijos, Esto- 
nijos ir Lenkijos aplankyme.

Jis važiavo į tą tolimą kelionę su džiaugsmu. Manė 
pamatyti savo senutę motinėlę, nuvežti kelis šimtelius jos 
senatvės palaikymui.

Kelionė per Baltijos jūres, Estoniją ir Latviją taip 
jo silpną sveikatą suvargino, kad vietoje važinėti prisiėjo 
jam kelios savaitės prabūti ligoninėj.

Ką jis matė toje kėlioje Estonijoje ir Latvijoje, pa
sakodamas lieja savo graudžias ašaras. Kiek kartų jis 
atiduodavo peralkusiems estams, arba latviams savo pa
skutinį duonos kąsnį. Galutinai pasiekė Lietuvos sieną— 
Virbalį. Jo širdis alpo iš džiaugsmo. Štai, tarė mano 
tėvynė, mano motutė vaiku būdamas apleidau, rusų žan
darų rankose, o dabar randu kitų budelių naguose. Vo
kiečių kareivių būriai Virbalyje ir kitose Lietuvos vietose 
erzino jo visą kūną. Degė jo karžygiškos sielos atkeršiji
mo pasiryžimas. Jo galva svaigo negalint tuojaus nešti 
savo suvargusiai matutei tėvynei veikios pagalbos. Jau
tėsi nelaimingu, visų apleistu... Širdį jam slėgė koki 
tai sunki ir skaudi ilgesio gėla.

Jau apie pusė valandos, kaip jis griaužė patsai sa
ve Virbaliaus stotyje laukdamas eilės patikrinti savo ir 
pulkininko pasportus pas vokiečių karininką, kaip iš Pa
rišo draugas sušunka: “Juozeli, ar dabar tik į Lietuvą prohibiciją padirbdino lape- 
važiuojat, po dviejų mėnesių laiko ir dar per Vokietiją, liūs su Dėdės Šamo karika- 
Kas atsitiko, kad tu taip suvargęs išrodai. 
bolševikus viešėjai su savo pulkininku.” 7 " 
sulaukdami iš Lietuvos jokių žinių, pasirįžome patys vyk
ti į Kauną ir atsivežti naujausių žinių.
kias valizas visokių raštų, lai jie Kaune pamato ką mes no butelio, bačkos ir kitokio 
darome Parišę. Juozelis neturėdamas tuojaus laiko pa- indo, kur bus alus, 
sidalinti savo žiniomis ir kelionės įspūdžiais, išgirsti Pa
rišo darbus, sutarė pasidalinti jais Kaune, kada bus dau
giaus laiko.

Juozelio draugas iš Parišo už kelių dienų apleido Lie
tuvą karštai išsikalbėjęs su juo per kelius vakarus.

Kaunas labai patiko Juozeliui. Lankėsi jis pas visus 
darbuotojus, kad giliaus pažinti tėvynės reikalus. Bet 
ir čia jis nekartą gaudavo patirti skaudumų, kuriuos jam 
įgeldavo Lietuvos didvyriai. Juozelio aiškus dalykų su
pratimas, daili ir turtinga iškalba į kiekvieną darė įspū
dį mokyto žmogaus. Deltogi nepradėjus dar gerai išsi
kalbėti, Juozelis gaudavo klausimų: “Kokią augštesnią- 
ją mokyklą Tamsta esi pabaigęs”! Juozelis atsakydavo, 
kad jis yra paprastas darbininkas ir pasiliks tokiu toliau. 
Lietuvos Universitetą pabaigusieji inteligentai rusų dvi
galvio arelio kepalą ant šono prisikabinę, advokatai, in
žinieriai, technikai, agronomai ir karininkai, o taipogi 
lietuvaitės-panytės su dvigalviais oriais Neprigulmingoje 
Lietuvoje visiems rodė savo mokslą blėkų pavydale. Juo
zeliui tas visas matyti buvo keista, kartu ir graudu, kad 
būsimoje demokratingoje Lietuvoje ne atsakantis žmo
gus, jo gabumai, protas ir darbai dalyvaus Lietuvos at
statyme, bet blėkos, blėkos ir blėkos...

Juozelio bakūžė buvo netoli Kaimo, bet jis nebega
lėjo pasiekti jos. Parašė laišką savo broliui, kad nors 
jis atvažiuotų Kaunan pasimatyti. Už kelių dienų Juo
zelis sulaukė savo brolį. Kaip jiems malonu buvo susi
tikti dabar suaugusiais vyrais po tiek metų nesimačius. 
Juozelis vos galėjo pažinti savo brolį. Koksai čia įvairu
mas. Vienas brolis Amerikos kareivio rūbuose, o kitas 
Lietuvos ūkės darbininkas. Na, o kaip mamytė gyvuo
ja1? Klausė Juozelis savo brolio. Brolis tyli, leidžia gal
vą žemyn ir kelios karčios ašaros riedi per pageltusius vei
dus. Mūsų mamytė mirė praeitais metais... Duonelės 
neturėjome... Bulvėmis tik mitome. Vokiečiai viską iš 
mūsų atėmė...

Juozeliui tokia graudi žinia, taip giliai į širdį įsmi
go, kad jis nei žodžio nepratardamas apsikabino savo su
vargusį brolį ir ilgai abudu spaudė vienas kitą, nematy
dami kas apie juos darosi. Toki dabar jų karšta meilė, 
toks prisirišimas vieno prie kito, kad rodos jiedu pasi
liktų visados kartu ir vienas antram padėtų nešti visus 
vargus. Bet neilgai jie galėjo pasilikti kartu. Juozelis 
turėjo keliauti su pulkininku kartu toliaus, o jo brolis 
gausiai Juozelio apdovanotas grįžo į savo bakūžę sama
notą nei kieno nepalaukiamas.

Penkios savaitės nepraėjo po Juozelio pasimatymu 
su savo broliu Kaune, kaip jis sugrįžo į Parisą ir iš čia 
jau galutinai vyko į Ameriką.

Paskirtoje dienoje išvažiouti iš Parišo visi Juozelio 
draugai skubino pasakyti paskutinį kartą “sudiev” savo 

apviltoms. Beliko tik ketvirtis valandos iki sėdimosi į
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tumas. Uždraudė lankytis pas juos ir pas Onytę. Juo
zelis dar paspaudęs Onytės rankutę skubiais žingsniais 
grįžo pas save. Sunkios mintys slėgė jo krūtinę. Nak
tis buvo ilga. Mėnulio spindulys pro langą švietė jo ne
turtingą lovelę. Matė Juozelis dabar aiškiai, kad ir čia 
demokratijos krašte turtas yra reikalingas palaikyti drau
gystę, lankyti kiek padoresnius šeimynius namus, o už
sidėti šeimyninį gyvenimą sulig savo noro jis negali. Y- 
ra bejėgis jaunikaitis, visų paniekintas...

Dabar tik vienas dalykas—pasidėti kelius šimtus do
lerių banke ir tolesnė laimė ateis pati!

Nuo tos dienos Juozelis labai retai lankėsi pas O- 
nytę. Jis žinojo vien tik gerai pramintą kelį pabrikon 
ir savo kambarį. Nepraėjo metai, kaip Juozelis nešė 
paskutinę dešimtinę iki 600 dolerių bankan. Jautėsi leng- 
viaus. Jau ir Onytės tėvukai prašė per Onytę, kad Juo
zelis nebijotų atsilankyti pasikalbėti.

Vieną ankstybą rytą, ką-tik atėjus 
darbo drabužių krautuvėn, šaukia prie 
neša, kad Onytės tėvukas staiga miręs,
darbą ir, kaip tikras Onytės brolis, švenčia pakasynas. 
Lankosi jis dabar kasdieną pas Onytę kad nuraminti O- 
nytę ir jos matutę.

Kiek laiko praėjus suserga sunkiai Onytė. Ją su- 
paraližuoja per pusę. Vėl Juozelį šaukia prie telefono. 
Jis meta savo darbą. Veža Onytę ligonbutin. Lanko ją 
kasdiena tarpupiečiais 6 mėnesių laike. Dalinasi savo su
taupytais doleriais. Vienas nuo kito nenori niekados at
siskirti.

Taip praslinko ketveri metai, po to kaip Juozelis pa
žino Onytę. Tarėsi jau jiedu sueiti į šeimyninį gyveni
mą. Paskyrė net ir laiką. Bet štai Suvienytos Valsti
jos įstoja į karo viesulą. Juozelis velkasi kareivio rū
bus. Mokinasi karo mankštinimų devynius mėnesius lai
kas nuo laiko apsilankydamas pas Onytę. Galutinai su
diev Onyt! plaukiu rytoj Prancijon, “Gal sugrįšiu ne
prapulsiu už svetimų turtus, tik ne už savo tėvynę!..

Ką mąstė Juozelis ilgoje ir pavojingoje kelionėje 
jūrėmis iki Pranei jos žemės ir ką jis kentė tame laike 
pasislėpęs tūkstantinėj minioje savo draugų kareivių. 
Ką kentėjo Onytė išleidusi į pasaulinę skerdynę savo Juo
zelį, jeigu aš tą visą apsakinėčiau, tai ponas “Darbinin
ko” redaktorius skaitytų, skaitytų ir nubodęs užsnūstų, 
o mano ilgo laiko darbas tiesiai nuo jo kelių nuslinktų į 
krepšį. Gal ir pasigailėtų mano darbo. Sunkus tai buvo 
abiemdviem laikas. Juozelis Prancijoje keliavo iš vie
nos vietos į kitą. Onytė rašė tankiai Juozeliui laiškus, 
bet jis jų negaudavo greitai, o jeigu gaudavo, tai pa
senusias žinias ir kelis arba keliolika laiškų kartu. Juo- 

‘ ‘ Bet vis-gi
išnaudodavo kiekvieną liuosą valandėlę, kad pasidalintų 

. Juozelio sena matutė Lietuvoje nežinojo 
ką jos sūnelis veikia. Neatėjo jai į mintį, kad jos Juo
zelis grumias su vokiečių gaujomis ir kenčia taip-pat kaip 
ir ji nuo tų pačių Lietuvos slėgėjų...

Buvo graži saulėta dienelė, Juozelis šliaužė pilvu 
augštu krūmuotu kalnu knvsdamosi vis giliaus žemėn. O- 
ras drebėjo nuo kanuolių stenėjimo. Traškėjo priešais, 
šalę ir užpakaly šautuvų, granatų ir kulkosvaidžių šovi
niai. Kaip baisu dabar apimti tą visą mintimi!.. Juo
zelis rodos kiaules ganydamas kasė sau ruselį ieškoda
mas baltųjų smėlių pažaisti.

Juozelis purvinas nuo ausų iki kulnų, tarp kūno ir 
marškinių, ant viršutinių jo rūbų ganosi kojuotos baltos 
pupos. Jis jau nejaučia jų buvimo. Apsiprato su vi
sokiais draugais leisti kartu nuobodžias kareivio valan
das mūšio lauke. Tik ramesniais laikais, kada oras nu
stoja drebėti ir Juozelio ausys išskiria žmogaus draugo 
balsą, kurta ugnį ir leidžia ugnies karštus dūmus per 
ką tik nutrauktus nuo savo nuvargusio ir lieso kūno marš
kinius. Jis linksmai juokėsi, o jo artimiausieji drau
gai dabar kenčia ir savo gyvasčia atsako už padarytas 
žaizdas.

Onytė tame laike atlieka pabrikoje savo kasdieninio 
kąsnio darbą pasinėrus giliose mintyse. Ji pabrikoje, o 
jos mintys skrajoja tenai už plačiųjų vandenų po Pran
ei jos kruvinus laukus ieškodama Juozelio.

Anksti rytą, kada dar Onytė gardžiai miegojo pas 
savo motutę po sunkaus darbo pabrike, vos saulutė skel
bė savo raudonais spinduliais greitą jos viso veido skais
tumą, Juozelis bėgo ir griuvo, šliaužė pirmyn, kasėsi 
žemėn, lenkė galvą prisiglausdamas visu kūnu, išsklei
dęs rankas ir kojas prie Chatau Thierry kalnų lig kal
damas kryžiumi patsai save prie žemutės. Oro nesijau
tė. Viena tik ugnis ir dūmai viešpatavo. Nesigirdėjo 
nei trenksmo, nei traškėjimo, bet vien tik ūžimas...

Išgirdo tik “pirmyn”, vėl šoka ir bėga priešais šau
tuvą su durtuvu atstatęs. Jo draugai griūva kaip ąžuo
lai, o jis laimingas. Tik štai darosi šilta, akys aptemo 
ir nuvirto... Atsibunda keliolika minučių paskiaus ir 
mato prieš save gydytoją, gailestingąsias sesutes. Judi
na kojas ir rankas. Vienos rankos negali pakelti. Ap
rišta. Sužeidė. Ar sunkiai? Nežino.

«
♦ «

Pabuvęs Juozelis kelius mėnesius ligoninėje ir šiek 
tiek apgydęs savo dešinę ranką, vėl grįžo kariuomenėn. 
Tik šį kartą ne ant pozicijos, bet į Prancijos sostapilį. 
Čia jam nesunkus buvo darbas. Perpjauti laiško voką, per
žiūrėti kas ir kam rašo. Jeigu perdaug meiliai rašoma, 
tai grąžinti siuntėjui atrrt laišką, o jeigu peršaltai rašo
ma, norint atsikratvH r- o užvilto asmens, tai pridėti ke-

dolerių ir išėjo pirmas lakštas, bet daugiaus šviesos jis zelis neturėjo laiko parašyti tankiai Onytei, 
nematė. 1 .

Juozelis mėgo draugus. Neniekino ir draugių. Da- savo vargais.

Ji tik- 
Juoze- 
Tai jis

lyvavo vietiniame bažnytiniame chore. Jo balselis žavėjo 
visus draugus ir drauges. Čionai jis begiedodamas pradė
jo lydėti Onytę. Toji turėjo neprastą balsą. Visi išei
davo po repeticijų namo, o Juozelis su Onyte dar glaus
davo balselius p. vargonininkui bebarškinant sustyrusiais 
drūtais pirštais fortepijono skardžius.

Onytė buvo taipogi meilaus ir ramaus būdo, 
davo ir kitiems, o labiausiai drūtam piniguočiui, 
lis matydavo, kad ir šitasai nori lydėti Onytę,
dar ilgiaus mėgindavo savo ir Onytės balselius iki druč- 
kiaus kojos neprivargdavo dueto galo belaukiant. Maty
damas, kad galo nebus, niekada, jeigu jis lauks Onytės, 
eidavo vienas namo ir iš neapykantos ant Juozelio trenk
davo saliūninkui į bonkos dugną pusdolerinę.

Juozelis lankydavos taip-pat pas Onytės tėvukus. 0- 
nytė buvo vos 16 metų. Lankydavos pas juos ir druč
kis.

Onytė nemėgo Dručkio. Kaip tik jis ateina pas tė
vukus, tai Onytė tuojaus susirgdavo drugio liga. Vot 
jai šalta, galvą skauda. Kada motutė vadindavo Onytę 
prie svečio į seklyčią, tai vis rasdavo Onytę sergant. A- 
pie devintą valandą vakaro Juozelis sugrįžęs iš darbo, par- 
mainęs rūbus ir baltą apykaklę užsisegęs, lazdute deši
nėj eina pas Onytės tėvuką apsilankyti ir su Onyte pe
reiti porą kartų gryname ore vakarinėj gatvėj.

Onytė vis drugio krečiama žiūri pro langą ar kas 
neateina. Lig tik išvydo Juozelį, sveika, daro šėpą ir 
velkas švaresnius rūbus. Naujasnę skrybėlaitę...

Juozelis eina kartą tiesiok prie seklyčios lango. Žiū
ri, kad tenai jau Dručkis sėdi prie stalo su abudu senu
kais ir dar kas tenai trečias. Ant stalo pusbuteliukas 
ir mėsos bliūdas. O, tai taip!..

Išeina Onytė visame piktume. Štai tau, sako Juo
zeliui, kad jis turtingas, turi kelioliką tūkstančių ban
ke, tai aš turiu už jo tekėti. Aš ištekėsiu geriaus už 
beturčio, bet tikrai pasirinksiu draugą. Jis mane kan
kina, aš negaliu pasižiūrėti į jo lašinėtą sprandą ir bliz
gančius pragertus veidus. Nosis raudona, kaip kalaku
to ir jis dar lenda pas mus. Tėvukas mėgsta išgerti, tai 
toksai žentas jam būtų geras. O mamytei rūpi pinigai...

Juozelis vaikščiojo apie porą valandų su Onyte klau
sydamas jos širdgėlos. Bet jis negalėjo jai nieku pa
gelbėti, nes teturėjo vos kelis dolerius kišeniųje. Ką už
dirbdavo, tai vis apversdavo savo tolesniam mokslui. Dar 
sirgo ir abelnai tik 7 dolerius teuždirbdavo į savaitę. Ves
ti negalėjo. Lankyties pas Onytę kasdieną buvo sunkiaus. 
Onytės tėvukai žiūrėjo į Juozelį, kaip į beturtį su pa
nieka ir negalėjo suprasti, ko-gi Onytė dar prie jo riša-

Juozelis parlydėjęs Onytę netoli namų sutiko abudu
Onytės tėvuku. Nukėlė baltą skrybėlaitę sveikindamas 'liūs žodelius gaunančiai, —“nepasiduok, atakuok iš visų 
pirmiaus Onytės matutę. Bet štai pasipylė senuko pik- tavo spėkų, jis bus tavo”...

29.
Anglijos fabrikantas, kuris 
šiandien sugrįžo laivu vadi
namu Kaiserin Auguste 
Viktorija iš pasiviešėjimo 
per du mėnesiu Jungtinėse 
Valstijose. Savo draugams 
išsireiškė pritariąs prohibi- 
cijai Anglijoje, kuriuomi 
būdu galėtų į penkis metus 
sutaupyti pinigų tiek, kiek 
reikia Amerikai išmokėti 
skolas.

ANGLĮJGS SLAPIEJI 
SUJUDO.

Anglijos girtasis biznis 
sudrebėjo. Ėmė rūpintis sa
vo kailiu. Agitacijai prieš

Ar ne pas tūra ir su parašu: “If pro- 
Mes Parišę, ne- hibition wins, there will be 

no more beer.” Lapeliai 
Vežu net pen- bus priklijuoti prie kiekvie-

1

vynas, 
šnapsas ar kitas svaigalas.

GERINS KELIES.
Illinois valstija gerins sa

vo kelius. Pienuoja nuties
ti plentų 500 mylių. Tas at- 
seis apie $16.000.000.

NESĄMONĖS.

Gaudyti vėją maišu.

Bausti numirusį.

Nešti vandenį rėtyje.

Šuniui duoti avižas, o mėsą 
arkliui.

Statyti tiltą per jurę.

Siūti rūbus žuvims.

Vyti virvę iš smilčių.

Kulti šiaudus be grūdų.

Skaityti vilnis.

Arti orą.

Ieškoti vandens jurėj.

Norėti paukščio pieno.

Norėti vilnn niro asilo.

#ibaln jrosinti p^lsra.

Pn-n/lvti ■nastatvt.i kiaušinį 
ant aulo.

Bandyti pradėti šulinį kasti 
nuo dugno, triobą statyti nuo 
stogo.

Bandyti iškasti šulinį užge
sinu gaisrą.

Kasti šulinį adata.

Norėti pasisemti šilto van
dens iš eketės.

T ašinius valcrvti su sviestu.

Sūdyti silkę.
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automobilius. Pilna gatvė raudančių ir apviltų. Juoze
lis gi nuėjo pasakyti “sudiev” savo draugui ir pranešti 
jam nemalonią žinutę, kad išvažiuoja galutinai į Water- 
bury, kad nebus daugiaus čekoladų ir gardžių pietų 
“Duval”... Juozelio draugas iš Parišo palydėjo jį iki 
pat namų ir abudu, dar atsisėdę ant gatvės suolo, pa
juokavo paskutinį kartą iš tų morčinių katelių apviltų, 
kurios slankiojo nedrąsiai pamūriais ir kniaukė.

Kėlės Juozelis nuo suolo ir sakė “sudiev” drauge, 
pasimatysime Waterbury... Sudiev... Persiskyrė.

Onytė gavo nuo Juozelio vieną laišką iš Stockholmo, 
jog jis grįžta į Parisą, o iš tenai namo. Sunku buvo jai 
nuskaitliuoti, kada tasai įvyks—namo. Dabar jinai ne
juokais rengėsi sutikti Juozelį. Kaip jai įdomu buvo pa
matyti Juozelį. Mąsto taip ir kitaip. Skaito vieną jo 
laišką, skaito kitą. Spėlioja ant pirštų, kada jis su
grįš.

Viskas stojosi akyse. Baugu. Ilgėsis. Troškimas 
ir kažin-kas slegia. Taip slinko diena iš dienos. Nei laiš
ko nei žinios apie porą savaičių laiko. Onytė guldamos 
ir keldamos kiekvieną rytą žiūri kelias minutes be judė
jimo per langą ir rodosi jai, kad Juozelis išlys tuojaus 
iš skersgatvės. O kaip jo nėra taip nėra. Galutinai O- 
nytė taria. O! kaip sugrįš, tai ir ateią. Nelauksu. Bet, 
vėl užmiršus savo pasižadėjimus, mąsto apie jį ir lau
kia. .. Vieną dieną apie pietus, Onytė grįžta namo iš 
miesto ir žiūri, kad Juozelis ateina ją pasitikti iš jos pa
čios namų. Onyte! mat kaip tu rašai ir kaip darai. 
Rašei pasitiksiu, o dabar aš tave pasitinku. Kiek Juoze
lis su Onyte dalinosi karo įspūdžiais, laukimu tos laimin
gos pargrįžimo dienos, visu tuo ką jiedu žinojo ir girdė
ju ...

To ilgesio ir perkentėtų valandų rvsys pasiliko ant 
visados jųjų tarpe. Lapkričio mėnesio pabaigoje 1919 
metais Waterburio klebonas laimino savo gražioje bažny
čioje jaunąją porelę. Tai buvo Juozelis ir Onytė. Lin
kėjo jis daug laimės ir meilės surišdamas juos ant visa
dos.

Gausingas draugų ir draugių būrys dalyvavo tose iš
kilmėse, šoko ir dainavo. Daug prakalbų sake, oras ju
dėjo ir tas viskas Parišę draugo ausyse skambėjo, tik 
dantys nieką neregėjo. Lėk, lėk jaunoji porelė tikros lai
mės takeliais.

Amerikos Lietuviai Darbininkai 
privalo remti Lietuvos Darbininkas .

SUJUNGKIME PAJĖGAS.

r

A. Spaknis.

»

Beveik jau koks šimtas metų, kaip lietuviai prade
da pažinti Ameriką. Itin pastaraisiais 10-20 metų prieš 
karą labai daug lietuvių ir lietuvaičių plaukė į Ameri
ką.

Lietuvoje Amerika buvo žinoma kaipo šalis, kur ga
lima ir gerai pagyventi ir trumpai dirbti ir dar, kas svar
biausia, prisipilti maišus pinigų. Tiesa, dalis beturiu, 
ir gan žymi dabs jaunųjų vyrų važiuodavo į Ameriką dau
giausia todelei, kad nenorėjo eiti rusų carui tarnauti ka
riuomenėje. Tik vienas-kitas likdavosi ir stodavo į ka
riuomenę. Žinoma dar likdavo tie, kurie negalėjo ko- 
kiuo nors būdu į Ameriką patekti (įvairios ligos, pini
gų stoka ir tt.).

Taip dalykams stovint, Amerikoj pasidarė žymus lie
tuvių, jauno amžiaus žmonių, gaivalas. Dauguma ten 
nukeliavusiųjų priversti buvo stvertis darbo sau pragy
venimą užtikrinti. Ir taip Lietuvos jaunimas: ar jis bu
vo ūkininko, ar triobelninko, ar kumečio, ar darbininko 
sūnus, virsdavo darbininkais-proletarais, kurie neturėjo 
jokios nuosavybės, be geros sveikatos, tvirtų rankų... 
Vienu žodžiu mūsų šalies sveikiausieji gaivalai išveždavo 
į Ameriką parduoti savo darbą, užsipelnyti sau pragy
venimą ir tuo tarpu lavintis amatuose, griebtis biznio, 
kilti į profesijas.

Mūsų lietuvių darbininkų laimė buvo marga ir įvai
ri. Vieni gerokai užsidirbo pralobo—įsitaisė net nuosa
vi us saliūnus, visokių prekių krautuves, kepyklas, dirb
tuvėles ir tt. Kiti gi pinigų susidėję grįžo į Lietuvą, tre
ti sau ramiai apsigyveno, vedė pačias ir varo darbininko 
vienodą gyvenimą, eina anglių kasyklon, geležies liejyk
lom cukraus dirbt uvėn ir tt. ir tt.

Kaikurie darbininkai ir labai ramiai sau gyvena; jų 
:ai jau maža ir lietuviškai tešneka. Bet vis-gi jie sa- 
ietuviąis vadina ir žino savo tėvų pasakojimus apie jų 
y nę-Lietuvą.
Tuo labiau ir patiems darbininkams Lietuva prisime- 
kad tenai jų broliai, sesers, tėvai, giminės ir tt. Ki-

vai! 
ve 1 
m ~1 v

Gurklianiškis.

KAME GROŽĖ TAVO?!
Nors akis viliotų tavo liemenėlis 
Ir širdį žavėtų tavo veidužėlis,—
Nors tavo veidelis žydėtų kaip rožė

— Dar netikra grožė.

Nors šilkais ir rožėms tu puoštum galvelę 
Ir aukso žibučiais spindėtu rankelės;
Nors būtum tarp draugių ant viso gražioji 

— Grožė netikroji.—

Jei blaiva skaistybe spindi veidužėlis 
Ir doros simboliu—rūtų vainikėliu 
Bepuoši gelsvąsias tu kaseles savo—

— Tai čia grožė tavo!

Jeigu širdis trokšta meilės idealės
Ir nori ji lėkti, kur žvaigždėtas kelias, 
Kad pasiekti tikslą garbingąjį savo,

— Tai čia grožė tavo!

Jei eidama siela keliais prakilnybės, 
Ji nori lekioti padangiais aukštybės 
Ir gėles augina širdelėje savo

— Tai čia grožė tavo!

Palikus į šalį pasaulio puikybę, 
Širdingai pamylus tą dangaus blaivybę 
Ir tą meilės ugnį slėpk krūtinėj ’ savo 

Tai čia grožė tavo!

“ŠVENTOS CECILIJOS GYVENIMAS”
SCENOJE 

NEDĖLIOJĘ, 
VASARIO-FEBRUARY 8 DIENį, 1920 
SU. PETRO BAŽNYTINĖJE SALĖJE,

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

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

Šis veikalas bus naudingas kiekvienam pa
matyti.

ĮŽANGA LABAI MAŽA.
Širdingai kviečiame visus.

RENGĖJAI.

Ėmęs ir kalbėk”
NAUJAS JUOKAUNAS

DEKLEMATORIUS.

Lietuvių kalboje dar tokių scenos įvairumų neturėjome. 
Kaina vienos knygelės 30 centų.
Sykiu imant 5 knygeles tik $1.00. 
“DARBININKĄ S,’’

na.
ta gi vertus jiems Lietuva yra primenama įvairių atva
žiuojančių iš Lietuvos darbuotojų, pinigų rinkėjų: kun. 
Tumas, d-ras Basanavičius. M. Yčas, M. Olšauskis, pa
staruoju laiku kun. Laukaitis ir net valdžios misija—Vi
leišis, Žadeikis. Visi šie Amerikos lankytojai turi ge
rų norų sužadinti lietuvių darbininkų tautinius jausmus, 
Tėvynės meilę ir pasiilgimą, na o svarbiausiai jų propa- 
gandaujamiems įvairiems tikslams (“Saulės” namams, 
Tautos namams, katalikiškoms mokykloms, valstybei 
etc.) kuodaugiausiai dolerių prisirinkti. Visa tatai gra
žu. ,Ir patriotinga ir naudinga. Mūsų darbininkai, di
deli savo gimtos šalies mylėtojai žinoma nesigaili ir skait
lingai aukoja dolerius: Lietuvos svečius palydi atgal į 
Tėvynę pinigų maišiukais nešinus.

*
* *

Viršuj mano minėtieji mūsų darbininkų duosnumas 
ir prisirišimas prie savo gimtos šalies parodo, kad mū
sų lietuviuose darbininkuose yra gilus jausmas ir su
pratimas savo brolių ir seserų už vandenyno—Lietuvoje 
gyvenančių padėties. Jiems, Amerikos lietuviams dar
bininkams, arivmi vra Lietuvos žmonės. Amerikiečiai 
Lietuvos lietuviams aukoja ir dolerius ir siunčia dova
nas ir patys rengiasi kuomet nors į Lietuvą grįžti. Visa 
tas rodo, kad tarp darbininko gimtinės ir jo naujos Tė
vynės yra dar nesutraukti ryšiai. Tik kol kas šie ryšiai 
buvo palaikomi labai nereguliariai—pripuolamai ir be di
desnių siekinių, uždavinių. Duodamas buvo doleris į- 
vairiems tautiniems ir katalikiškiems tikslams ir tuo pa
sitenkindavo.

Gal būti pirmiau ir patsai gyvenimas nedavė pro
gos ir nerodė kelių, kuriais galėtų Amerikos darbinin
kai užmegsti artymesnius, draugingus ryšius su Lietu
voje esančiais savo draugais darbininkais. Šis gi santi- 
kių ir ryšių palaikymas, itin dabar, būtų labai naudin
gas ir didelės vertės lietuvių darbininkų judėjimo istori
joje. Itin dabar amerikiečiai darbininkai čia daug ga
li nusipelnyti savo pinigine parama ir pašalpa. Reikia tik 
neužmiršti Amerikos darbininkams (suprantama lietu
viams), kad Lietuva jau neina į tokį savo atgijimo lai
kotarpį, kuriame ji nusistatys sau pastovesnes gyvenimo 
sąlygas ir formas. Aiškiai tariant Lietuvos valstybė ren
giasi į savo Kuriamąjį arba Steigiamąjį Seimą. Kaip 
žinoma, Kuriamojo Seimo uždavinys bus nustatyti Lie
tuvos valstybės valdymosi formą, arba tai ar būti mū
sų Tėvynėje monarchijai ar respublikai ir kokiai. Taip
gi nustatys kultūriniai-socialius ir žemės klausimų rišimo 
santikius bei būdus. Nuo Kuriamojo Seimo nustatyto il
gesniam laikui pareis ar Lietuvoje vėla liksis, kaip ir pir
miau buvę ponai dvarininkai ir jodinės darbininkų spran
dais bei čiulps jų prakaitą ir sveikatą arba dvarų žemė 
bus atiduota bežemiams, kumečiams ir mažažemiams. 
Taipgi Kuriamasai Seimas nustatys ir darbininkų pa
dėtį. Čia ir bus arba darbininkai praves sau įstatymo 
keliu reikalaujamas teisingas reformas: 8 vai. darbo die
ną. šventadienio poilsį, apdraudimą senatvėje, ligoje, 
nelaimėje ir kituose atvejuose, dalyvavimą įstaigos pel
ne, sau laisvę streikų, susirinkimų, sąjungų ir kitus rei
kalavimus. Nuo Kuriamojo Seimo prigulės Lietuvos pi-

gulės ir mūsų apsišvietimas (priverstinas visiems pradi
nis mokslas). Vienu žodžiu, nuo Kuriamojo Seimo pri
gulės Lietuvos ir jos gyventojų ateities santikiai ir apys- 
tovos. Čia būtų galima šiuo klausimu daug pakalbėti, 
bet tik viena reikia pabriežti, kad Amerikos lietuviai dar
bininkai turi būti labai susiindomavę ir susirūpinę Lietu
vos Kuriamuoju Seimu. Kodėl gi? Štai kodėl. Kuo
met grįši į Lietuvą tai pats savo kailiu pajausi tenyk
štį naują (Kuriamojo Seimo) sutvarkymą. Ir jeigu bus 
sutvarkyta gerai, tai smagu ir jauku bei malonu gyven
ti, bet jeigu sutvarkyta, nesulig darbininkų noro, tai ne
sinorės nei savo Tėvynėje gyventi. Aš manau, kad tas 
rūpi kiekvienam lietuviui darbininkui, itin kuris rengia- 
į Lietuvą grįžti. Man rodos iš čia aišku, kad savo rū
pesnį kaip nors sumažinus reikia dėti visas pastangas, 
kiek galima, kad Lietuvos gyvenimas būtų sutvarkytas 
taip, kad darbininkams ir darbo žmonėms būtų kuo pa
sidžiaugti ir maloniai-laisvai gyventi. Ne tik laisvai gy
venti, bet taip-gi ir gerai gyventi, nes viena laisve žmo
gus neišgyvensi, kaip paukštis arba žuvis vandenyje. 
Ir šie ieško sau maisto. Žmogui gi daug daugiau rei
kia—jam ir maisto ir apsitaisymo ir pramogų. Tad prie 
laisvės, reikalinga ir ekonominė gerovė. Kitaip sakant 
žmogui turi būti užtikrinta gyvenimo teisė ir pragyve
nimo, atsieit uždarbio, šaltiniai bei aprūpinimas jo ne
galės, senatvės ir nelaimės metu. Tik tuomet jautiesi 
smagus, linksmas ir malonu dirbti, kuomet žinai, kad 
neateis niekuomet toki baisi valanda, kad pasijusi gat
vėje ir lauksi praeivio malonės, kad jis tau grašį išmes
tų. Baugu ir pamąstyti. Tas itin turi rūpėti darbinin
kui, nes jis savo rankomis sau senatvei nesusikraus pi
nigų krūvas ir negalės ramiai laukti dienos, kurioje atsi
skiriu su šiuo pasauliu.

Lietuvos darbininkai visa tai puikiai nujaučia ir su
pranta. Jie, kaip ir Amerikos darbininkai, žino, kad 

į pavieniai kas sau eidami neišsikovos geresnių gyvenimo 
I sąlygų, nesusilauks giedresnių dienų ir užtikrinto duo
nos kąsnio senatvėje. Užtat eina organizuotu keliu. Vi
soj Lietuvoj dygsta įvairių įvairiausios darbininkų orga
nizacijos, jos auga-didėja. Ir atskiros organizacijos val
stybiniame gyvenime negali žymios rolės sulošti, tad dar
bininkai dedasi į didesnius būrius. Reikia paminėti tai, 
kad Lietuvos krikščionys-darbininkai 1919 m. rugsėjo 
mėn. turėjo pirmą visos Lietuvos darbininkų susivažiavi
mą. Šis susivažiavimas rimtai svarstė darbininkų rei
kalus ir išnešė įvairiais klausimais visą eilę rezoliucijų. 
Svarbiausia, kad nutarė susiburti visiems Lietuvos kri
kščionims darbininkams į vieną organizacijų organizaci
ją—Lietuvos Darbo Federaciją.

Lietuvos Darbo Federacija yra pastatyta krikščio
nybės pamatu: ji vienija lietuvius krikščionis darbinin
kus jos nariu gali būti kiekviena Lietuvių krikščionių 
darbininkų(ių) organizacija. L. Darbo Federacija rū
pinasi visais darbininkų reikalais ir juos gina bei atsto
vauja ir valdžioje ir savivaldybės įstaigose ir šeip kur y- 
ra reikalo (Plačiau apie Lietuvos Darbo Federaciją gal 
kitą kartą); L. D. Federacijai taip-gi rūpi darbininkų 
kultūrinimas ir švietimas..

L. Darbo Federacija turi savo laikraštį “Darbinin
kas,” kuris eina Kaune ir kol kas tik kartą į savaitę. 
Lietuvos Darbo Federacija dės taip-gi visas pastangas, 
kad darbininkų reikalai ir reikalavimai būtų tinkamai ap
ginti ir pravesti įstatymų keliu Kuriamajame Seime.

Čia ir matyti visa svarba ir reikalas darbininkų so
lidarumo ir vienijimo į kovą už savo teises ir reikalavi
mus per Kuriamąjį Seimą. Reikia padėti visas pastan
gas, kad Lietuvos Darbo Federacija laimėtų. Tam gi 
apari darbo ir pasišventimo reikalinga daug lėšų. Da
bartiniu metu Lietuvoje karo, okupacijos, kolčakininkų, 
bolševikų ir lenkų nunaikintoje, sunku darbininkams su
dėti reikalingas pinigų lėšas, kad tinkamai užlaikyti sa
vo organizacijas. Gali puikiai plėtotis tik tokios orga
nizacijos, kurios gauna ypatingos pašalpos ( iš bolševikų, 
ar lenkų). Lietuvos krikščionys darbininkai deda visas 
pastangas, bet itin Kuriamojo Seimo rinkimų metu jie 
reikalingi pašalinės piniginės paspirties. Čia ir gali pa
dėti bendras darbininkų solidarumas. Nes jeigu ameri
kiečiai darbininkai gausiai dėjo dolerius įvairiems tautiš
kiems reikalams, tai aš manau lengviau ir greičau ga
li sušelpti savo brolius tautiečius, kurie organizuotai ei
na už darbininkų reikalus krikščioniškai-tautiškais pama
tais. Piniginė paspirtis man pramatoma tokiu būdu. 
Sakysime Amerikos Lietuvių Darbininkų Sąjunga įsira
šo Lietuvos Darbo Federacijos autonominiu nariu ir į- 
neša žymų nario mokesnį, kokius 200-300 dolerių; pas
kui kiekviena L. D. S. kuopa savo susirinkimuose paren
ka aukų ir dar šiek tiek paskiria iš savo iždo. Amerikie
čiams darbininkams tas didelių išlaidų nepadarys, o Lie
tuvos darbininkai gavę tokių nario mokesnio į Lietuvos 
Darbo Federaciją pasijaus žymiai sustiprinti ir materia
liai ir moraliai. Bus matyti, kad darbininkų solidarumas 
ir savo bendri} reikalų supratimas yra didelis. Tikiuosi, 
kad amerikiečiai darbininkai tai supras. Tik kuogrei- 
čiausiai į darbą! Tik daugiau darbininkų solidarumo ir 
vienybės! Vienybėje gi kova už būvį ir savo teises daug 
sėkmingesnė ir spartesnė.

MŪSŲ RAUDŲ GIESMĖ.

(Iš Lietuvos atsiųsta P. 
Bradeliui į Waterbury, Ct.)
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O Dieve geriausias, 
Karaliau ramybės. 
Pažvelgk maloningai, 
Pažvelgk iš augštybės. 
Padėk jau į šalį 
Mus plakančią rykštę. 
Grąžink šin pasaulin 
Ramybę pirmykštę. 
Rūstybės ir keršto 
Audringi verpetai 
Naikina žmoniją 
Štai šešti jau metai.

Krauju paraudavo 
Lietuvos upeliai. 
Kapais pažymėti 
Keliai ir keleliai.
Skliautai padanginiai 
Nuo' dūmų aptemę. 
Granatos išardė 
Maitintoja žemę.

Išgriovė pastoges 
Šeimynas išdraskė. 
Jaunuomenę mūsų 
Kaip uogas išraškė.
Čia niekas negirdžia 
Varguolių verkimo. 
Ir savastį mūsų 
Kas nori, tas ima.
Štai tūkstančiai Sala 
Be savo grintelės. 
Berūbo šiltesnio 
Be duonos plutelės.
Į mūsų bažnyčias 
Varpai nebešaukia 
Tik vienos patrankos 
Po Lietuvą kaukia. 
Išgirsk jau o, Dieve, 
Tos raudos griaudingos 
Parodyk, jog tėvas. 
Esi gailestingas 
Prabilk į valdovų 
Kerštaujančias širdis. 
Tegu upėj kraują 
Žmonių nebegirdys.
Tu pats nustatykie 
Ribas viešpatijų. 
Ir duok tiems valdyti, 
Kur myli žmoniją.
Augščiausiojo garbei 
Visuomenės labui. 
Mes esam sutverti 
Ne karžygių štabui 
Ištrauk kalaviją 
Iš karvedžių rankų 
Nutildyk perkūnus 
Baisiausių patrankų. 
Varpai tegu melstis 
Išnaujo mus kviečia 
Ramybės saulutė 
Pasaulyj tešviečia.
Prabils vargdienėliai 
Su giesme linksmybės, 
Skrvs maldos padėkos 
Dangun ant aukštybės. 
Tad šlovinsim Tavo 
Apveizdą Švenčiausią, 
Kad Ji mus ištraukė 
Iš vargo didžiausio. 
Nors skausmo pergeltos 
Vaitoja krūtinės, 
Bet tikim sulauksę 
Šviesesnės gadynės.
Su Tavo pagelba 
Vargus iškentėsim 
Ir spindulius meilės 
Tavosios regėsim. 
Linksmai susispiesim 
Į darbą naudingą. 
Kas Tau yr’ malonu, 
O mums išganinga.
Tu Petrui šventajam 
Liepei padėt kardą 
Tegu Tavo žodis 
Ir karą suardo.

i
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Pranas Ūisavinis.
P. S. Nario mokesnių siųsti šiuo adresu: Lietuva, 

Kaunas, Lietuvos Darbo Federacijai. Suprantama, kad 
pirmiausiai amerikiečiai siųs pinigus į savo L. D. S. Cen
tro valdybą ir Redakciją laikraščio ‘‘Darbininkas, ” o pa-

I

Silpnieji susivieniję pasida
ro stiprūs.

Kas nežengia pirmyn, tas



4 bABBIHIHKAS .
mas “visų ir 
buvo maloniausiai sutik 
tas.”

Kų jūs manote, ar misija 
ar kiti, turėdami kokių 
nors faktų, liudijančių Ma- 
stausko neištikimybę, būtų

Iš lietuvių dailininkų
veiklumo Chicagoje.

t

“DARBININKAS” 
(The Workeb9 

Tbe Lithuanian trl-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

•nd Saturday by St. Joteph’s Litkuan- 
faM* R.-C. Astodation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES:

Teari?....................................................$4.00
Boston and suburbs......................... $5.00
Foreiga countries yearly.................. $5.00

Lietuviškoji dailė Lietuvoje 
buvo vienu didžiųjų akstinų 

tame susirinkime. ’ tylėję ir j vedusiųjų prie tautiškojo susi- 
“ maloni ausi ai” sutikę joPratimo, prie neprigulmybės. 
pažadėtų patarnavimų?

Reiškia tautininkai ir vi-

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

IŠSIKIŠO.

Visų savo skaitytojų pra
šome perskaityti šiame nu
meryje esantį Lietuvos Mi
sijos Informacijos Biuro 
pranešimų apie “Svarbų pa
sitarimų.” Lietuvos Misija 
tarėsi su Lietuvos Paskolos 
Komitetu, kurs susideda iš 
12 narių. Skaitlinė 12 pri
mena 12 Kristaus apaštalų. 
Tame K-to narių skaičiuje 
yra Mastauskas. Amerikos 
Sėtuvių tautininkai dergę ir 
šmeižę Mastauskų per čielus 
metus, buvo atnaujinę savo 
Batalijas, kuomet Mastaus
kas pateko į minėto komi
teto kasininkus. So. Bosto-

»

ne “Nuteriotos Lietuvos 
Draugų Komiteto konferen
cijoj, laikyto j gruodžio 28 
d. tautininkų ir sandariečių 
užsispyrimu išnešta rezoliu
cija, kur reikalaujama pra
šalinti Mastauskų iš komite
to. Gi reikalavimų jo pra- 
šalinimo pamatavo jo neiš
tikimybe Lietuvos laisvei ir 
nužiūrėjimais veikime prieš 
Lietuvos laisvę. Rezoliuci
joj taip-gi pageidaujama, 
kad “nebūtų duodama atsa
komybę nešančios vietos 
Mastausko bendradarbiams 
ir kitiems asmenims, nužiū
rėtiems draugavime su Lie
tuvos priešais.” Tų huliga- 
niska rezoliucijų su pasidi
džiavimu dėjo ir prielankiai 
apie jų atsiliepė tautininkų 
laikraščiai. Čia Bostone to
ji rezoliucija buvo bomba, 
kuri suardė bendrų darbų ir 
sugadino atmosferų. Ant 
nelaimės į tokių pašvinku
sių atmosferų turėjo atvyk
ti Lietuvos Misija. Visi mi
sijos nepasisekimai, Mon- 
tellos nesmagumai, apie ku
riuos visuomenė jau žino, 
buvo tai vaisiai sprogusios 
vienybės.

Taip dalykams esant 
“Darbininkas” išėjo su rei
kalavimu, kad Lietuvos Mi
sija tartų savo žodį Mas
tausko klausime. Reikala
vimų pakartojome kelis sy
kius. Misija tylėjo. Mes jau 
rengėmės patarti visuome
nei išnešinėti rezoliucijas 
reikalaujančias misijos pra- 
bilimo Mastausko reikale, 
kad tokie nesvietiškai blė-

• dingi Lietuvai apsireiškimai 
neatsikartotų ir ergeliai, 
visuomenę draskantys, pasi
baigtų.

Mums išrodo, jog dabar* 
to nereikia daryti. Mastaus
ko klausimas savaimi išsiri- 
šo. Misija tarėsi su komi
tetu iš 12. Ten buvo Mas
tauskas ir tie, kurie jį lai-, 
kė Judošiumi iš 12. Bet nei 
misija. nei Mastausku nepa
sitikintieji neprabilo prieš 
jį. Mastauskas liko savo 
vietoj. Gi kuomet Mastaus
kas apsiėmė pasidarbuoti 
paskolos reikale Pennsylva- 
nijoj tai toks jo pasižadėji- i

Tarp amerikiečių lietuvių taip- 
pat yra dailininkų, tik jų tiks- 

si, kurie tik dergė ir šmei- ins, jei nėra tai turėtų būti, 
že Mastauskų gauna skaudų netiek kelti tautiškąjį susipra- 
Antausį. Tiek to, bet kas timų, kuris ir be to čia aug- 
atitaisys tų žalų, kuri buvo štokai stovi, bet dirbti pačiai 
padaryta tautininkams ke
liant ergelius per čielus me
tus dėl Mastausko. Kas at- 
pildys sutrukdytų darbų. 
Juk kiek tai vien Bostone 
žalos pridarė kuomet sanda- 
riečiai ir kiti laisvieji dėl 
Mastausko suskaldė vieny
bę, užnuodijo atmosferų, 
pridarė nemalonumų misi
jai ir nesvietiškai sutrukdė 
čia Lietuvos bonų pardavi
nėjimų.

“NAUJIENŲ” NAU
JIENA.

Jau bus virš dviejų mėne
sių, kai “Darbininkas” pa
skelbė gauta iš Paryžiaus ži
nių apie Gabrio ir Roppo at
silankymų Lietuvoje laike 
bermontininkų ir kolčaki- 
ninkų sukilimo. Apie tai 
skelbiama nesenai atėjusia
me Kauno “Darbe.” “Nau
jienos” perspauzdino tų ži
nutę, kaipo naujų. Be to 
primena ‘ ‘ klierikalains, ’ ’ 
kad Gabrys tai jų auklėti
nis.
yra Kapsukas ir komunis
tai, kurie “Naujienoms” ir 
“Keleiviui” dienų naktį ra- 
mvbės neduoda.

•/

Na, o keno auklėtinis

SIŲSKITE LAIKRA
ŠČIŲ IR KNYGŲ 

LIETUVON.
Jau nekartų raginome sių

sti laikraščių ir knygų Lie
tuvon. Skelbėme laiškus, 
kur nurodoma į štokų laik
raščių Lietuvoje. Štai ci
tuojame naujai gautų laiš
kų:

> Umėnai 4. I. 20.
’ Garbinga Redakcija!
; Šiuomi norėčia aš Tamstų 

paklausti, kiek kainuoja 
laikraštis “Darbininkas” 
rusų rubliais, arba vokiečių 
markėmis? Daug kas norė
tų užsisakyt, bet kad neži
no 1) Ar galima, o 2) Taip
gi kaip reikia pinigai leisti 
ir koks jų kursas Ameriko- 
je. Labai malonėčia patar
ti, o taip-gi prisiųsti ir pasi
žiūrėti, nes pas mus didi sto
ka laikraščių šiandien.

Ant pasimatymo.
Su didele pagarba,

Juozas Merkeris.
Perskaitytų “Darbinin

ko” numerių nemeskite ša
lin. Būtinai pasiųskite sa
viškiams Lietuvoje. Siųski
te “Darbininko” kalendorių 
ir kitokius leidinius.

Jei kas norėtų pasiųsti 
Lietuvon praeitų “Darbi
ninko” š. m. numerių, tai jų 
jūs gausite už pusę kai
nos. Vietiniai gali ateiti 
pasipirkti, o kitų miestų lai 
užsako, o mes pasiųsime už 
tiek, kiek atsiusite. Paro- 
kuosime pusę kainos.
Aprūpinkite saviškius Lie

tuvoje laikraščiais ir knygo
mis.

Geriau turėk savo kambary
je apščiai knygų, negu pinigų 
savo kapše.

Nėra piktesnio priešo, kaip 
bloga knyga. (Itališkas prie
žodis).

Nėra ištikimesnio draugo už 
knygų.

dailei, tikroje to žodžio pras
mėje.

Praėjusių savaitę chicagiš- 
kiai dailininkai ypatingai ta
rėjo progos pasirodyti svietui 
kų jie yra nuveikę dailės sri
tyje—muzikoje, dramoje ir 
piešime.

Pradėsime nuo muzikos. 28 
d. sausio, vienoje didžiųjų 
miesto teatrų buvo Petrausko 
koncertas. Nors tame koncer
te didžiųjų dalį išpildė ne chi- 
cagiškis M. Petrauskas, tečiau 
nemaža dalis kliuvo ir chica- 
giškiams. Jame dalyvavo mū
sų talentai—Antanas ir Ona 
Pociai, Rakauskaitė, Povilas 
Stogis ir St. Šimkus. Publi
kos pilna salė. Ir patenkinta, 
ploja rankomis. Džiaugias, jog 
štai mato prieš savę muzikalės 
dailės atstovus, dainius, pia
nistus. Gėrisi jų balsais, ga
bumais ir džiaugiasi. Bet ne
visi. Daugelis buvo' ir tokių, 
kurie skaitė savę apviltais. Ir 
nebereikalo.

Pirmiausiai į akis lenda tai 
kad visos lietuviškos selekci
jos beveik išimtinai tik vieno 
kompozitoriaus — Petrausko. 
Tik pora dalykėlių St. Šim
kaus ir vienas A. Pociaus. Tai 
dar gal būt ir pusė bėdos, mat 
reikia daryti kas galima, — 
koncertas rengiamas Petraus
ko vardu, jo paties daugumoje 
pildomas, tai ir būna didžioji 
jo pusė. Juk vis tai lietuviška. 
Bet svarbiausiai tai, kad di
desnė pusė vien svetimtautiš- 
ki veikalai. Daugelis važiavu
sių koncertan, važiavo ne pa
sižiūrėti kų yra mūsų dailinin
kai iš kitataučių pasiskolinę, 
bet pamatyti kas yra nuveikta 
mūsų pačių dailėje, kas yra 
inešta nuosavaus į dailę, bet 
ne kas yra pasisavinta. Čia 
jie ir apsiriko, nes beveik pu
sė programo užpildyta visiems 
gerai žinomų svetimtaučių 
kompozitorių veikalais. Vie
nas kitas dailininkas iššauktas 
ant bis davė vien tik svetimų 
veikalų.

Apie koncertų abelnai gali
ma pasakyti, jog tai buvo A- 
merikos lietuvių muzikų kvo
timas. Tų kvotimų jie išlai
kė blogai, nes parodė, jog mū
sų tarpe yra gerų dainuotojų 
—gerais balsais ir gerokai išsi
lavinusių, bet jie labai mažai 
tepajėgia tverti, o tai juk yra 
didžiausia dailės užduotis.

Tiek apie koncertų. 1 d. 
vasario, vienoje troškiųjų va
karinės Chicagos dalies svetai
nių buvo vaidinta muzikalė 
drama “Išeivis.” Dramos žo
džius ir muzikų parašė S. Šim
kus. Autoriaus paties išmo
kinti ir artistai, ir visur jo pa
ties vedama. Reiškia veikalas 
vadntas idealėse aplinkybėse.

Veikalo tema trumpai sa
kant yra štai koki. Jonas bė
ga į Ameriką, kad nestoti į Ru
sijos kariuomenę. Palieka Lie
tuvoje savo motinų, sužiedoti- 
nę Jievų, draugų Antanų, ku
rio mylimoji nuo jaunystės A- 
merikoje. Ištikrųjų sakant, ne
žinia delko jis eina iš tėvynės, 
ar dėl kariuomenės, ar dėl “A- 
merikouo” ir vado prikalbinė
jimų. Jonas Amerikoje paten
ka į tarpų lietuvių, kurie iš
tvirkę, be doros. Tuo tarpu 
Lietuvoje eina karė su lenkais, 
Jonas sykiu su kitais Ameri
kos kareiviais ir su Mariute, 
Antano mylimąją, kaipo Rau
donojo Kryžiaus slauge aplei
dęs Amerikų pribūna kovos 
laukan Lietuvoje tuo laiku, 
kuomet lenkai ant lietuvių už
puolė, ir padėjo priešų pasek
mingai pergalėti.

Artistai savo roles atliko ne
blogai. Daine*. kurių ineina

NEWARK, N. J.
Atskaita Tautos Fondo fėrų 
laikytų lapkr. 2 d. 1919 m.

Įeigos:
Už įžangos tikietus......... 61.05
Pinigais suaukuota.........2.75
Nuo visokių išlaimėjimų 163.94 
Už pečines (Thachers) 

darbininkų pečių ... .194.40

• 
nemažai kaip solistai, taip ir 
choras padainavo taip, jog tik 
gėrėtis tegalima. Kostiumai 
tautiški ir kiti, •nesunkūs pri
taikinti. Tečiau aš abejoju ar 
Lietuvoje vaikai dėvėjo prieš 
karę Amerikos “ovenalls” 
taip-pat niekuomet nesu matęs, 
kad elgeta poteriaudamas tro
boje sėdėtų su kepure. Rodos 
tai mažmožis, bet parodo, kad 
mokytojaus ne be trūkumų. Jų 
yra ir daugiau. Pav. aš nie
kaip negaliu suprasti, kodėl 
Jonas, toks idealistas, pasiry
žęs kovoti už Lietuvos laisvę 
bėga iš Lietuvos, o tuo tarpu 
Antanas, kuris taip slapstosi, 
kad net turi nešioti ilgų barz
dų, žilus plaukus ir tik persi
rengęs elgeta lankyti Jonų. 
Bijoti, bei apgaudinėti Jono 
motiną ir kituš ir kovoti už 
tuos pačius idealus, niekur ne
bėgant? Perdėtas ir amerikie
čių gyvenimas. Iš jo paimti tik 
ekstremai. Tvpai “burdingie- 
rių,” kaip ir amerikiečio Lie
tuvoje, tiktų tik komiškam vei
kalui, bet ne dramai. Atsi
sveikinimas su motina ir pažįs
tamais, ėjimas nuo vieno prie 
kito po' kelius kartus, klupčio- 
jimas, labai abejotina, ar būtų 
praktikuojamas net tarp tam
siausių kaimiečių. O Jonas 
juk-gi idealistas, apsišvietęs. 
Tame pat atsisveikinime išve
dimas viso choro ant scenos ir 
išlaikymas jo visų laikų be jo
kio užsiėmimo, kuomet Jieva 
solo dainuoj a, labai netinkan
tis. Jei ir išvesti juos ant sce
nos, tai nors trumpų dainelę 
reikėtų duoti padainuoti, o po 
to leisti solo.

Apgrabais imant, tai stam
biausios klaidos. Jos neleidžia 
paskaityti Reikalo tokiuo, ko
kio nuo Šimkaus, kaipo tikro 
dailininko buvo tikėtasi. Te
čiau reikia atsiminti, kad ne
žiūrint tų trūkumų, veikalas 
yra toly pralenkęs mūsų kitus 
dramos veikalus. O kas svar
biausiai, jis yra originališkas. 
Tas nepasisekė autoriui, kitas 
pasiseks geriau. Niekas nėra 
tobulas. Bet matosi, jog šis 
tas tveriama. Šį kartų tvari- 
nis tik nutašytas, nulebedin- 
tas, kitų kartų jis bus ir nu
dailintas. įrauksime.

Einant prie trečiosios dai
lės rūšies, reikia prisipažinti, 
jog čia jau ne naujas dalykas. 
Darbas daugiau kaip pusme
čio senumo, bet pakalbėti apie 
jį reikia, nes tai tikras dailės 
veikalas. Čia kalbu apįe Chi
cagos Dailės Muzėjuje išstaty
tų Jono Šileikos paveikslų 
“Žemaitė.” Jis jau buvo vie- 
noje-kitoje parodoje, bet Dai
lės Muzėjaus Chicagos daili
ninkų parodoje publikai pasi
rodė tik vas 1 d. Už paveiks
lų autoriui suteikta $200 dova
nų. Jis svarbus kaipo “foto
grafija” vienos mūsų rašyto
jos, bet daug svarbesnis kai
po dailės veikalas. Autoriui 
pastebėtinai gražiai pasisekė 
subalansuoti visų paveikslo tu
rinį ir gražiai jį išreikšti. Se
nas, užsimąstęs, rūstokas ra
šytojos veidas, matomas iš po 
baltos skepetaitės labai gražiai 
balansuojaą su balta, rankų 
darbo staltiese aptiesta stale
liu, ant kurio guli dvi knygi, 
rašalo bonkutė ir senovinė žą
sine rašomoji plunksna. Vis
kas nurodo į senovę, ramumų, 
tik senukės akįs ir skaisčiai 
žalias augalas ant stalelio tei
kia gyvybės, ateitin moja. Ar
tistas išdrįso ir labai vykusiai 
panaudojo lietuviškų kaimie
čių kostiumų ir staltiesės iš- 
siuvinėjimų savo veikalų pa
puošti. Spalvose lietuviškumo 
nėra—jos rėkiančios, skau
džios. Aiškiai matomas seki
mas Amerikos didžiųjų piešė
jų koloristų, kurių šioje paro
doje, kaip ir pirmiau buvusio
se matosi diduma. Tečiau jos 
nors ir skaudžios, bet vienų 
kitų neutralizuoja. Veikalų 
galima drųsai skaityti lieta- kopijavimų, bet originalių tva- 
višku tvariniu. Jis yra indė- Į rimų, 
liu netik į mūsų tautiškųjų dai-

Viso įeigų buvo........ *.$422.14
Išlaidų viso buvo........... 58.25

t

• v

Likos gryno pelno ... .$363.89
Pečinės darbininkų lietuvių 

nupirktas pečius, jų pačių pa
daryti tikietai (su žinia Tau
tos Fondo skyriaus) ir jų iš
pardavinėti; taip kad T. F. 
skyriui be jokių rūpesčių davė 
gryno pelno $194.40, t. y. daug 
daugiaus negu pats T. F. sky
rius padarė pelno.

Todėl Tautos Fondo 1-mas 
skyrius nutarė, viešai per lai
kraštį išreikšti didelę padėkų, 
visiems Thaehežo pečių dirb
tuvės lietuviams darbininkams 
prisidėjusiems pire nupirkimo 
ir išleidimo ant išlaimėjimo 
gražaus pečiaus, kurs davė 
Tautos Fondui tokį gražų pel
nų. Lai būna garbė jums už 
pasidarbavimų delei labo tė
vynės Lietuvos!

Aukavusieji daiktais delei 
fėrų šie: Zigm. Staneliūnas ar
monikų 3 dol. v., Pr. Simaus- 
kas laikrodėlį $1.50 v., Petras 
Jočis du šv. paveikslus, du

dalyvaujanti programe savo 
užduotis gerai atliko ir publi
ka liko užganėdinta. Patarti
na tokius vakarėlius taukiaus 
rengti.

Nesenai susitvėrė Raudono
jo Kryžiaus Rėmėjų skyrius; 
nors dar jaunutis, bet smar
kiai imasi už darbo, kaip gir
dėjau, kad jau valdyba turi 
pagaminus siūlų mezgimui ka
reiviams pirštinių, pančiakų ir 
kitokių reikalingų daiktų. Tai
gi dabar materėlės talkon, ap- 
rėdykim vargšus kareivius, 
kurie šiek tiek laiko turite, 
kreipkitės prie valdybos: J. 
Pateckis, A. Smilgienė, A. Ka
ltinas. Nepasigailėkim savo 
darbo dėl suvargusių brolių.

Vasario 8 d. atsilankys bos
toniečiai, vaidins 4 aktų isto
riškų dramų “MirgąN’ Vietos 
lietuviai nepamirškit tos die
nos ir atsilankykit •Pamaty
sit puikų perstatymų.

Lietuvos Duktė.

BALTIMORE, MD.
“Margumynų vakaras”

Perskaitęs plakatų tokiu vi
liojančiu apgarsinimu 31 d. 
sausio nuvykau pažiūrėti. Pa
ženklintam laike pasirodo ant 
scenos du jaun vaikinu, pasi
bado su bananais nosis vienas 
kitam, dingsta. Išeina kita po
ra, be marškinių, suodinomis 
pirštinėmis išsisuodinę veidus

skustuvu ir triT paauksuotas 'ir visų kūnų, dingsta. Pasiro- 
saktines 9 dol. v., S. Pranis'do dlktas Pusbernis su ratu- 
(music box) 10 dd. v., R. Sa- kais ant kojų (kų Am. vaikai 
rapas balalaikų 3 dol. v., gv.., gatvėse vazmėja)): gnuyo, kė- 
Petro ir Povilo dr-ja paauk- les> koliai sonu^ atsidaužė, ne- 
suotų daiktų 3 dol. v., Teklė ya nen}°kąs važiuoti. Po per- 
Bliudžienė piragą (torkę) $1 
v., N. Baublys skustuvų $1.50 
v., Maxas dešrų $1.75 v., Pra
nas C. Kalibatas (liet, vaist.) 
dėžutę muilo, A. Magis $1.00, 
J. Bujauskas 1 b. vyno, B. Sur- 
vonis $1., P. Plikaitis 1 b. vy
no, B. Muzdeika pusę gal. vy
no, K. Dubickas 1 b. vyno, Iz. 
Aimonienė staltiesę $2.50 v., 
P. Smilgis 1 b. vyno, K. Mau
rutis 2 b. vyno, L. Kanišaus- 
kienė 5 skard, slyvų, 2 binzų, 1 
koko, Moteris (be pavardės) 
“šolderį” $2.00 v., G. Elaskus 
5 b. kordialių, B. Vaškevičie
nė 3 skard, slyvų, 5 žirnių, 2 
peku obuolių, L. Kanišauskie- 
nė uliandrų, Em. Baltrušatie- 
nė uliandrų ir D. Dominauskas 
skrybėlę 3 dol.

Kaip pečinės darbininkams, 
taip ir visiems aukavusiems T. 
F. fėTams ir tiems visiems ku
rie laike fėrų pasidarbavo, 
taip-pat ir svečiams, kurie lan
kėsi ir nesigailėjo savo centų, 
T. F. fėrų komitetas taria nuo
širdų ačiū ir kviečia ant to
liaus neapleisti Tautos Fondo 
kaip aukomis, bei 
kaipo nariai.

Taip-gi negalima 
netarus didelio ačiū 
ir lošėjoms, kurie pasišventė 
atlošdami ’Dėdė Atvažiavo” 
ir Vyčių benui, kurie veltui 
linksmino svečius.

Varde fėrų kom. S. Pranis.
P. S. Tūlų vardų čion nepa

minėjau, nes nebuvo pažymėta 
kų aukavo, o tūli visai pavar
džių matyt nenorėjo paduoti; 
teiksitės už tai atleisti, nes ne 
mūsų kaltė, bet lygiai ir tiems 
tariame ačiū.

prigulėti

pamiršti 
lošėjams

S. P.
▼

NORWOOD, MASS.
Sausio 25 d. dr-ja N. P. Pa

nelės Švč. surengė garžų vaka
rėlį. Veikalas buvo perstaty
tas “Jono Širdis.” Vaidini
mas gana gerai nusisekė, visi

lę, bet ir dailę abelnai.'
Taigi praėjusių savaitę Chi

cagos lietuviai turėjo progos 
pamatyti viešai savo dailinin
kus. Iš jų dainininkai (ypa
tingai kompozitoriai) pasirodė 
silpnai, dramatistas šiek-tiek 
geriau, o piešėjas geriausiai. 
Tai visa išdava 1919 metų, žiū- 
lėsime ir lauksime kas bus nu
veikta šiais, 1920 m. Tik lau
kiame ne pamėgdžiojimų, ne
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traukai ant scenos pasirodo 
stalas, ant jo 4 lėkštės su mil
tuotais blynais (pajais). Vaka
ro vedėjas šaukia kas iš pub
likos greičiaus suvalgys ar ge
riaus sakant surys, tas gaus 
dovanų čiungamo pūdų. Ži
noma, ilgai laukti nereikėjo. 
Sustojo 4 vaikinukai ir darba
vosi nelyginant paršai apie lo
vį. Seka pora deklemaeijų, ar
monika. Ant galo ir visa lau- 
ferių mokykla.

Tai tokiais “margumynais” 
mus maitina. Už įėjimų paim
ta 35, 50 ir 75c. Be to ilguos 
protarpiuos rinkta po 25e. dėl 
išlaimėjimo anglių tono, par
davinėta sodės bonkutes po 10 
centų, kada visur gaunama 
po 6c. Kad tas būtų daroma 
dėl kokio labdarybės tikslo, 
tai tiek to. Bet ta kuopelė jau
nų žmonių turi veltui 3 kam
barius,. šilumų, šviesų ir kito
kius patogumus, kurių kitos 
draugijos neturi. Taip, tyčio
tis tokiais “margumynais” 
neužsipelno pagyrimo. Kitų 
kartą publika bus atsargesnė.

Druskutis.

ROCHESTER, N. Y.
Iš mūsų kolonijos nematyti 

pranešimų kas yra veikiama, 
rodos viskas apmirė. Jeigu kas 
manytų kad “apmirė,” tai ap
siriktų. Čia paminėsiu iš L. 
D. S. 71 kp. veikimo. Vaidi
no “Šalaputris” ir “Daina be 
galo” sausio 18 d. Mėgėjai bu
vo šios ypatos: S. Butrimas, 
J. Nevidonskas, p-lė V. Nevi- 
donskiutė, p-lė Teresė L. Stu
ksite, p-lė Ona Nevidanskiutė, 
Joųas Gudas, Feliksas Gikis, 
Teodoras Palaikis. Vaidino ne
blogiausia, nekurie dar pirmų 
sykį ant scenos. P-lė K. Du
bysa papuošė scenų vėliavomis 
ir prieš vaidinimų tarpe dvie
jų kareivių dainavo Lietuvos 
imnų ir po teatro taip-gi.

Sausio 21 d., vakare buvo ba
lius L. D. S. 71 kuopos dėl pa
gerbimo gerb. klebono J. Ka- 
sakaičio ir A. Šimkūno. Gerb. 
klebonas daug darbavosi dėl 
L. D. S. organizacijos ir 71 
kuopos jų sutverdamas ir ra
gindamas prie jos prigulėti. A. 
Šimkūnas, kuris ir-gi daug dir
bo dėl L. D. S. 71 kuopos jų 
sutverdamas ir pirmininkau
damas ir sausio 24 apleido mus 
išvažiuodamas Lietuvon. Lin- 
kim kogeriausios laimės kelio
nėje.

Vakarienė pavyko neblo
giausia, svečių atsilankė ne-

I mažai, tarpe kurių buvo ir
M—a. gerb. klierikas J. M. Bakšys iš tikimasi gerų pasekmių, nes

Šv. Bernardo seminarijos. Pir
mutinis kalbėjo gerb. kleb. J. 
Kasakaitis, ragino darbinin
kus dėtis prie tikrų darbinin
kiškų unijų ir neklausyti viso
kių neva pasivadinusių darbi
ninkų prieteliais ir tt. Kal
bant buvo įteiktas gyvų gėlių 
bukietas p-lės A. Krajariūtės 
nuo L. D. S. 71 kp. Kalbėjo 
A. Šimkūnas, kuriam buvo pa
duotas gėlių bukietas nuo L. 
D. S. 71 kuopos. Kalbėjo ir 
gerb. klierikas J. M. Bakšys, 
kuris gana darbininkiškų pra
kalbų pasakė apie Amerikos 
kapitalistus ir Lietuvos kuni
gaikščius, kurie valdo daug že
mių ir iš jų turi būti atimtos 
be jokio atlyginimo ir atiduo
tos lietuviams bežemiams, ku
rie jų dirba ir tt.

Išleidžiant A. Šimkūnų sau
sio 24 d. buvo padaryta aukų 
rinkimas dėl Lietuvos Šaulių 
ir surinkta apie $11.50. Lie
tuvos Bonų komitetas ir-gi 
rengiasi padaryti ofensyvų, kų 
linkėtina pasisekimų. Lithua- 
nian American Legion vardu 
Jono Gudino (žuvusio karės 
fronte) laikant mėnesinį susi
rinkimų nutarė pasiųsti rezo
liucijas senatoriams, kongres- 
manams N. Y. valstijos reika
laujant, kad pripažintų Lietu
vos valdžių, išvarytų lenkus iš* 
Lietuvos, kurie ginkluota jėga 
užėmė ir tt. Rochesterio lietu
viai rengiasi pasirodyti vieti
niams amerikonams. Atlaikė 
didelį susirinkimų ir nutarė 
dalyvauti rengiamoj Roches
terio miesto parodoj “Exposi- 
tion Par.” Nutarta parodyti 
linų išdirbystes, visokis rankų 
darbas, dainas, žaislus, šokius 
ir kas tik bus galima. Kad ge
rai pasirodyti, tai privalo visi 
prisidėti kas tik kuom gali.

Vytis.

AKRON, OHIO.
Gerb. Lietuvos Misija žada 

atlankyt Akron’ų.
Kuomet gerb. L. Misija lan

kėsi per rytinias lietuvių ko
lonijas, pareikšdama naujai 
atgimusios Lietuvoj valstybės 
troškimus, tai tuomet mes ak- 
roniečiai nerimaudami visaip 
spėliojome, ir daugumas ma
nėme, gal mūsų kolonijų ap
lenks delei mažos saujalės lie
tuvių, atjaučiančių tėvynės 
reikalus.

Bet štai gauname linksmų 
žinių iš misijos raštinės, kad 
vienas misijos narys bus Ak- 
ron’e vasario 13 d.

Na lietuviai akroniečiai ren- 
gkimės prie sutikimo gerb. 
svečio iš kurio lūpų išgirsime 
tyrų mūsų tėvynės balsų.

Misijos prakalbos ir jos pa
sveikinimas bus vasario 13 d. 
(pėtnvčioje) 7 vai. vak. vieno
je iš gražiausių miesto salėje. 
Tėmykite apgarsinimus.

Tad kiekvienas be skirtumo, 
senas ar jaunas didelis ar ma
žas, kuris tik nori išgirsti apie 
tikrų dabartinį padėjimų savo
jo gimtojo krašto, turi pribūti 
ant misijos prakalbų, kurias 
rengia vietos stotis.

M. Kerbelis,
Stoties Rašt.

/

ATHOL, MASS.
gausio 25 d. vietinė Vyčių 10 

kuopa vaidino dramų 5 veiks
mų “Gyvenimo Verpete.” Vai
dinimas gerai nusisekė nežiū
rint nepatogios scenos, artistai 
gerai savo roles atliko ir tuo
mi užsipelno pagyrimo už jų 
pasidarbavimų.

Publikos atsilankė neper- 
daugiausia. Kurie atsilankė, 
tai visi buvo patenkinti, kar
tais pilvus susiėmę juokėsi. 
Laike vaidinimo susirinkusieji 
užsilaikė koramiausia.

Mūsų gerb. klebonas kun. A. 
Petraitis pasekmingai darbuo
jasi, parapijos reikalai geram 
stovyj randasi. Pereitam ru
denį pradėjom jau naujų mū
ro bažnyčių statytų jau skiepas 
išcementuotas ir kampai ply
tom daugiau per sieksnį išmū- 
rinti aukščio. Tik žiema kiek 
sutrukdė darbų. ~

Klebonui užbaigus lanky
mus! po stabas pasirodė geros 
pasekmės. Žmonės gausiai au
kauja. Rengiami fėrai, kurie 
prasidės vasario 10-11-12-13,
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žį metą bus kaip dar niekuo
met nebuvo, tai yra didžiausi 
ir gražiausi. Tik lankiam ka- 
-da prašvis pavasaris, bus ga
lima darbus pradėti. Laukia 
didelis darbas tai naujos baž
nyčios statymas.

Pereitais 1919 metais ant me
tinio parapijos susirinkimo į- 
nešus klebonui liko beveik 
vienbalsiai priimta sumany
mas, kad parapijoną, kurie 
aukavo po $25.00 ir kitas au
kas sutraukus į krūvą būtą už
rašyti vardai, pažymėtos au
tos ir tas popieris būtą įdėtas 
į kampinį akmenį. Dėl geres
nio patraukimo, kad aukuotą 
ir kad aukavusią vardai pasi
liktą atmintini vieton to, kad 
ten juos palaidojus būtą geres
nis būdas, kad ant kokio ne
būt daikto užrašius ar į sieną 
ar kad ir po frenčiais ant po- 
pieros padėti prie durą bažny
čios.

Parapijonas.

CAMBRIDGE, MASS.
Kun. Laukaičio prakalbos.
Sausio 30 d. vakare įvyko 

prakalbos pobažnytinėj svetai
nėj. Gerb. kun. Laukaitis dar 
pirmu sykiu atsilankė su pra
kalbomis šioje kolonijoje. Tat- 
gi Cambridge’o lietuviai yra 
labai dėkingi, kad ir mūs ne
aplenkė. Gerb. svečias pasa
kė gana jautrią ir turiningą 
prakalbą, nupiešė gana plačiai 
ir visapusiškai Lietuvos padė
jimą ir jos vargus. Labai daug 
pasakė apie lenką žvėriškumus 
ir ją grobikiškus apetitus Lie
tuvos užimtose vietose: Vil
niaus ir kitą guberniją pakra
ščiuose, kuriuos jis pats yra 
patyręs dar būdamas Lietuvo
je. Turiu priminti, kad kun. 
Laukaitis vartoja gana gerą ū- 
pą ir nuosekliai kalba. Tą va
karą auką sudėta apie $300. 
Aukavo kun. Pr. Juškaitis $10 
ir Tadas Norbutas paklojo 100 
dol. Pastarasai yra aukavęs 
pirmiau į Tautos Fondą 1,400 
•dol. Tai yra vienas iš gausiau
sią aukautoją šioje kolonijoje. 
Kitą aukavusiąją vardai bus 
paskelbta vėliaus “Darbinin
ke.” Žmonią buvo pilna salė 
ir visi buvo pilnai patenkinti. 
Po tam apie 11 vai. nakties vi
siems sustojus sudainuota Lie
tuvos imnas . Tuomi ir užsi
baigė vakaras.

Vargdienis.

Y0UNGST0WN, OHIO.
Vasario 27 dieną iki 5 kovo 

bus misijos šv. Pranciškaus ba
žnyčioje, misijos bus vedamos 
kun. F. B. Serafino, M. L. C. 
Visi Youngstovno lietuviai ir 
iš apielinkią užkviesti kuo- 
skaitlingiausia atsilankyti 

kaip į rytmetine staip ir į va
karines pamaldas. Misijos at
sibus gavėnios laike, todėl 
kiekvienas katalikas lietuvis iš 
Youngstowno ir apielinkią tu
rit gerą progą atlikti savo dva
siškas tikėjimo pareigas, ypač 
velykinę išpažintį ir komuniją. 
Visi nuoširdžiai kviečiami pa
sinaudoti iš šios didelės progos 
dėl apturėjimo gausią Dievo 
mylistą ir pasirengimo prie 
linksmo sutikimo šv. Velyką.

Kun. F. Alinskas.

MERIDEN, CONN.
Kaip kitur taip ir pas mus 

juda-bruzda žmoneliai kiek ga
lėdami, kad tiktai pagelbėjus 
parduoti kodaugiausia Lietu
vos boną ir pagelbėjus atsikra
tyti nuo Lietuvos priešą lenką 
ir kitą plėšiką.

Vasario 1 d. 1920 m. susi
tvėrė Paskolos Stotis. Stotin 
įeina šeši atstovai nuo triją 
draugiją: L. U. P. ir D. Kliu- 
bo, L. D. K. Gedemino ir Šv. 
Kazimiero dr-jos, nuo visą po 
2 atstovu. Valdybon įeina šie: 
Pranas Kavaliauskas — pir
mininku, Domininkas Stakonis 
— kasieriu, Juozas D. Dan- 
gyeckas — sekretorių ir trys 
kasos globėjai: Izidorius Baro
nas, Kazys Mockus, Petras 
Klasauskas.

Sekr. J. D. Daugveckas.

Gerą patarimą galima duoti, 
bet gero vardo ne.

Pyktis be galės yra kvailya-

BRIGHTON, MASS. SALDŽIAUSIOS URDIN8 V. JE-

Sausio 25 nedėlios dieną at
sibuvo laidotuvės a. a. VL Juk
nos. Jisai buvo ištiktas para
lyžiaus, išgulėjo ligoninėj .ke
letą mėnesią ir persiskyrė su 
šiuo pasauliu 19 d. sausio. 
Jukna paliko moterį su trimis 
vaikučiais. Puikus buvo pa- 
grabas, turėjo daug prietelią, 
pilni kambariai buvo giminią 
ir pažįstamą, apdovanotas bu
vo gražiausiais vainikais, bet 
turiu pastebėti, kad niekas jo 
neverkė ir paskutinio bažny
čios % patarnavimo negavo. 
Draugai labai norėjo nuvežti 
kūną į bažnyčią, bet grabo- 
rius pasivėlino atvažiuot. Iš 
dalies žinoma kaltas ir grabo- 
rius. Aš jo vardo neminėsiu. 
Jį visi peikia ir pyksta ant to 
graboriaus kas tik su juo pra
sideda. Bet reikia patėmyti, 
jeigu žmogus katalikas per 
savo gyvenimą nemylėjo baž
nyčios ir jos nelankė sveikas 
būdamas, tai aplinkybės pri
vedė prie to, kad ir numirus 
negavo jos malonės ir tie jo 
draugai kaip aš mačiau/ tai 
didžiuma tokią buvo, katrie iš 
bažnyčios juokus daro keleivi- 
ninkai ateis netikėtai ir vi
siems jog ir B. Juknas nese
nas buvo tik 44 metą ir jis ne
sitikėjo, kad užklups smertis 
reiks tada kunigo ir bažny
čios.

Avietėlė.

BINGHAMTON, N. Y.
Klaidos atitaisymas.

Tilpusiam “Darb.” apgarsini
me iš Binghmaton, N. Y. koncerto 
įvyko klaida. Pažymėta, kad 30 
d. sausio o turėjo būti 11 d. vasa
rio šią metų.

J. S.

GLRARDVILLE, PA.

Jaunimo susipratimas.
Tenka patėmyt “Darbininke” 

apščiai žiriueią iš Girardvilles, y- 
pae apie jiunimą ir lietuvią veik
lumą. Korespondentai neberei- 
kalo džiaugiasi ir pagiria darbš
čiausius musą kolonijos veikijus. 
Kolonija, nors apgyventa mažu
ma lietuvią, bet visi juda ir pa
gal savo išgalės darbuojasi tautos 
labui ypač, išties, maonu mesti 
ak ant jaunimo, kurs susispietęs 
kuopelėn idant pasekmingiau sa
vo pajėgas suvartoti augštesniems 
idealams. Nevien jie moka teat
rus lošti, ar dainuoti-giedoti, bet 
kur nepasisuks, ten mintis nu
kreipę link tėvynės Lietuvos, kas 
leidžia spręsti Lietuvai laimingą 
ateitį.

Vieną subatos vakarėlį pas po
nią Stantarienę susirinko keletas 
vaikiną ir merginą pažaisti, pasi
kalbėti. Čia bežaizdami ir besi
linksmindami p. K Žėglis trum
pais žodžiais apibriežė Amerikos 
ietuvią jaunimo priedermę link 
savo tėvynės. Taipgi pasakė: 
“Nors mes žinome savo prieder
mes, bet ją šiandien tinkamai 
neišpildysime, tad nors paremki
me tuos karžygius, kurie pasiry
žę kovoti ligi paskutiniam su Lie
tuvos priešais.” Klausantieji p. 
Žėglio žodžius parėmė sudedami 
$6.50. Nors ir nedidelė auka, bet 
ji yra nuo širdies. Musą jauni
mui negalima užmesti už tai. nes 
čia aukautie priseina veik kas mė
nuo. O kartais priseina kloti de
šimtinėm ir stambiau.

Šis susirinkimėlis ne tuom bu
vo svarbus, kad sudėjo auką, 
bet tuomi, kai jame pakalbėta ir 
atsiminta apie šalį, kuri lietuviui 
brangi.

Kasdien vis džiuginantesnės 
žinutės apie musą jaunimą ir jo 
susipratimą.

Stasys A. Daunoras.
P. S. Stambiau aukavo K. Žėg

lis, M. Santaras, Santarienė, P. 
Ardžiauskas ir St. Daunoras.

Pinigai pasiąsta L. L. Sargą 
Centran. S. D.

AN80NIA, CONN.

L.D S. 43 kuopos susirinkimas 
bus 8 d. vasario bažnytinėj salėj 
tuoj po sumai. Kviečiami visi 
nariai, kad atsilankytą ant ų šio 
susirinkimo, nes delegatai išduos 
raportus iš buvusio apskričio su
važiavimo. Taipgi, kurie atsi
lankys gaus puiką “Darbininko” 
kalendorių. Nepamirškit atsive
sti nors po vieną naują narį.

Pirm. P. Kanapeckas.

ZIAU8 DR-JOS VALDYBOS
ADRESAI. 

Pirmininkas —
A Kmitas,

284 5th St., 
So. Boston, Mass.

Vice-pirm. —
J. Kavalinas,

63 Gold St., 
So. Boston, Mass.

Protokolą Rašt. —
J. Stukas,

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

Fin. RajrtiniTi'lra-g —
Simanas Alikonis,

14 Bowen St., 
So. Boston, Mass.

Kasierius —
S. Gižius,

377 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Maršalka —
F. Lukoševičius,

‘ 405 7-th St.,
So. Boston, Mass.

Susirinkimai būna pirmą ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio 3 vaL 
po pietą. Sekantis susirinkimas 
bus kovo 7 d., 3 vai. po pietą.

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

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.
Finansą 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., 

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

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

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

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

AL. POŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division ftr, 
Chicago, UI

Paieškau Vinco Stakevičiaus ir 
pažystamą, Suv. rėd., Višakio Ru
dos parap., Jankų valšč., Pilypą 
kaimo. Pirmiau gyveno apie Ty- 
rone, Pa. Meldžiu atsišaukti arba 
žinančiu apie jį pranešti.

Andrius Maksvytis,
Box 347

Millinocket, Me.

KUN. SAURUSAIČIO MARŠRU
TAS.

Vas. 5 New Britam, Ct.
” 6 Vaterbury, Ct
” 8 New Haven, Ct.
” 9 Bridgeport, Ct.
” 10 New York, (pas kun.

Šeštuką)
” 11 Maspeth, (pas kun. Mi

luką)
” 12 Brooklyn (pas kun. N. 

Petką)
” 13 Brooklyn (pas kun. Re

meiką)
” 15 Brooklyn pas kun. Kodį) 
Dėl susižinojimo kreipkitės šiuo 

adresu:
Rev. P. Saurusaitis,

Blaivininkams
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 namą ir kalėjimą 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 saulės spindulė
lį.

Dabar jau turime pradėti 
naują darbą. Darbą, kurs y- 
ra nemažiau reikalingas. Mū
są priedermė, prohibicijai į- 
vykus, yra supažindinti žmo
nes su blaivybės dora. Žmo
gus neprivalo būt blaivas tik 
dėlto, kad jis negauna svaiga
lą, 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 visą pil
domos. Užlaikydami jas lavi
namas blaivybės ir paklusny
bės dorose. Taigi dabar mū
są naujo darbo dirva. Dirva 
plati, prakilni ir šventa. Do
rybės nevien viršgamtiškos- 
supernaturalės, bet ir natura- 
lės mums neatbūtinai yra rei
kalingos. Be ją žmogus negal 
būt žmogumi pilnoje prasmėje. 
Ūkininkas dirbdamas savo že
mę, visąpirma stengiasi pra
šalinti negeistinas žoles. Jas 
išrauja su šaknimis. Priren
gęs gerai žemę, tada tik sėja į 
ją gerą sėklą, tikėdamas su
laukti gerą vaisią.

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

Netrukus apvaikščiosim sa
vo metinę šventę. Grabnyčią. 
Pasirūpinkime kad ją šiemet 
dar iškilmingiau apvaikščiotu
me. Eikime visi toje dienoje 
arba sekančiame sekmadieny
je didžiausiais būriais prie šv. 
Sakramentą. Vertas daryki
me dėkas savo dangiškai užta
rytojai; atnaujinkime blaivy
bės prižadus, ir maldaukime 
jos užtarymo ant toliaus.

Su metine švente rišasi blai
vininką savaitė. Pagal mūsą 
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 naują 
narią; rinkti aukas ir prenu
meratas savo organui.

šiemet turime dvigubą prie
dermę pasidarbuoti savo orga
nizacijos labui. Pirma šioje 
šalyje išjudinti labiau veiki
mą. Mat pas nekurias kuopas, 
pav. Conn., UI., New York, 
Penn. valstijose blaivybės dar
bai kaip ir užsnūdo. Bet tu
rime viltį gabiuose veikėjuose 
esančią tose kolonijose, kad 
jie tuoj blaiv. veikimą atgai- 
vįs, stversis platinime blaivy
bės doros. Pasirūpins kad 
kuopos kas greičiausiai užsi
mokėjusios prisiąstą savo duo
kles į centrą. Mokestis į cent
rą nuo praeito seimo jau po 10

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Patarti yra lengviau, negu 
pagelbėti.

DELEGATŲ MARŠRUTAS.
Delei informacijos pranešame, 

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

” 8 d. Worcester, Mass.
” 12 d. Cleveland, Ohio.
” 13 d. Detroit, Mich.
” 13 d. Akron, Ohio.
” 15-20 Chicago, UI.

centą į mėnesį. Nnoširdžiai 
prašome kad visi ne tik užvil
ktas duokles, bet iš kalno už
simokėję visas veikiausiai į 
centrą siąstą.
“Tautos Rytas” negalėjo re

guliariai išeiti dėl stokos pa
dengimo lėšą. 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. 
Prašytume kuopą kurios tur 
knygeles trumpu laiku jas iš
parduoti ir kartu šu pinigais 
centro pirmininkui sugrąžin
ti.

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

Antra priedermė, kurios de
lei turime sukrusti veikime, 
tai mūsą tėvynėje esančią bro- 
lią 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. kareivią.

Švęsdami metinę šventę pa
sirodykite kuom esame, o ir 
negaiškite su į centrą siuntimu 
mokesčią. Netrukus mūsą dar
bo vaisiai praplis netik čion 
bet ir Lietuvoje.

Kun. P. J. J.

BLAIVININKŲ CENTRO 
POSĖDIS.

Amerikos Lietuvią Blaivi
ninką centro valdybos posėdis 
įvyko Worcester, Mass. saus. 
25, 1920. Dalyvavo sugrįžęs 
iš Lietuvos Amerikos blaivi
ninką delegatas gerb. kunigas 
Petras Saurusaitis, centro val
dybos nariai kunigas Pranciš
kūs Juškaitis, kunigas Jonas 
J. Jakaitis, p-ni Viktorija 
Shea, 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 blaivininką jam įteiktu į- 
galiojimiįprie prezidento Sme
tonos nuvykęs ir maloniai bu
vęs priimtas, Amerikos Blai
vininką seimo rezoliuciją pre
zidentui Smetonai įteikęs ir 
prezidentas Smetona labai 
prielankiai apie pilnąją blaivy
bę atsiliepęs, tečiaus sugrįžu
sio delegato nuomonė pravedi- 
mas pilnosios blaivybės per 
Lietuvos legislatūrą nelengvai 
būsiąs galimas, nes tam dir
va esanti suvis neišdirbta.

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

Blaivininką reikalais 
Amerike. 

Nutarta: ,,
1. Nuo sausio 1920 1

“Tautos Rytą” toliaus; kuria- (a) į Lietuvos žmones (b) bei 
me būtą daugiaus raštą blai- į Lietuvos blaivininkus. Atsi- 
vybės reikalais, paaiškinta mė- ” 
nesinė Apaštalystės Maldos in
tencija, talpinamos korespon
dencijos iš kuopą veikimo ir 
vaikučią skyrius vedamas.

2. “Tautos Rytas” leisti sy
kį į mėnesį, bet kadangi dėl 
kuopą 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 susiąs 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 būtą padarytos pastangos 
gauti daugiau žmonią į blai
vybės kuopas, surinkti ar pa
gaminti pinigišką pašalpą “T. 
Rytui,” parinkti naują prenu- 
meratorią “Tautos Rytui,” iš
parduoti Blaivininką Susivie
nyjimo išleistą knygučią.

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

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 narią, 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 
Blaivininką Susivienyjimo sto
vį-

9. Valdybos posėdis kreipia 
domą Lietuvią Blaivininką 
Susivienyjimo atstovo prie A- 
merikos Lietuvią Tarybos, i- 
dant jisai panaudotą savo įtek
mę per jam prieinamas įstai
gas pastūmėjimui blaivybės 
reikalą Lietuvoje bei Ameri
koje.

liepimai pavesta suredaguoti 
kunigui Jakaičiui.

13. Pasiąsti memorialą Lie
tuvos valdžiai; ją kviečiant 
alkolinią gėralą prekybą taip 
sutvarkyti, kad jie būtą priei
nami vien medikaliams ir sak- 
ramentaliems tikslams. Tuo
mi dalyku nutarta kreiptis į 
kun. Kazimierą Urbonavičią.

14. Pasiąsti prašymą 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 būtą ne vien L. B. S. 
valdybos parašai bet ir kaip 
galima daugiau lietuvią kuni
gą Amerike. Po memorialu-gi 
į Lietuvos pasaulinę valdžią 
privalėtą pasirašyti ne vien 
valdyba bet ir šiaip jau įtek
mingi Lietuvos piliečiai Ame
rike.

16. L. B. S. centro valdyba 
mato didį reikalą pasiąsti Lie
tuvon atstovą, kuris 
žinotą tėvynę skersai 
gai agituodamas už 
blaivybę; paveda šį 
blaivininką apsvarstymui ir 
reikalingą kapitalą šiam daly
kui surasti.

Kun. Pranciškus Juškaitis, 
Susirinkimo Vedėjas.

Kun. Jonas J. Jakaitis,
Susirinkimo Raštininkas.

perva- 
ir išil- 
pilnają 
dalyką

rsusuaui inpnpncJi

GRYNAI LIETUVIS 
KA REINKOTĮI 

FABRIKĄ.
Išdirba iš geriausios 

neperlijamos materijos rei- 
Mg nkotus. Nežiūrint kur jus 
Ęs gyvenate, arti ar toli, ra- 
Mg švkite pas mus o musų a- 
sS gentas aplankys jus.

Tad nebūkite be rein- 

ig AMERICAN EAGLE
RAINCOAT MFG. 

S CO. INC.
454 Broadway,

So. Boston, Mass.
Paveldėtojai So. Boston 

Raincoat Co.
Es

Blaivybės reikalais 
Lietuvoje.

10. Amerikos Lietuvią Blai
vininką Susivienyjimo centro 
valdyba atranda, kad tėvynės 
gerovė reikalauja, idant lietu
viai blaivininkai Amerike ir 
Lietuvoje sueitą į artimesnius 
santikius.

11. Vesti nuolatinį susiraši
nėjimą su Lietuvos blaivybės 
apaštalais. Šį darbą apsiėmė i 
atlikti kun. Petras Saurusaitis. Į

12. Išleisti Amerikos lietu
vią blaivininką atsiliepimą

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEKA.
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

Dykai Rašomoji Mašinukė. .
Kam turi rašyti su plunksna, kadangi DY

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

turėtų turėti kiekvienas. Ji parsiduoda po $4.00 ir brangiau, męs jų duo
dame kiekvienam DYKAI, kas pirks musų laikrodėli.

TAS GRAŽUS LAIKRODŽLIS TIK $6.25.
Jeigu norite turėti gražų ir tvirtų Laikrodėlį, prie 

darbo arba šventadieniams, tai nelauk, ir parašyk 
tuojaus Ji. Tas laikrodėlis yra taip vadinamas seno
sios šalies systemos “Roskopo Patentas,” kuris yra 
žinomas geriausia iš visų. Laikrodėlis yra vidutinio 
didumo, labai tvirto mechanizmo ir laikų laiko iki 
minutos, turi gražius tvirtus viršus, su gražiu cifer
blatu ir gali laikyti daug metų. Niekur negausit ge
resnio laikrodėlio prie darbo. Laikrodėlis yra ver
tas $9.00, mes tik per trumpų laikų dėl supažindini
mo publikos parduodame po $6.25. ir priedų kiekvie
nam duosime DYKAI rašomų mašinėlę. Jeigu no
rite turėti tų vertingų laikrodėli ir mašinėlę, tai il
gai nelauk, tik prisiųsk 25c. stdibrinj arba stampo-
mis rankpinigių, o likusius $6.25 užmokėsit paimdami laikrodėli ir mt> inskę. 
Rašykit tuojaus ir adresuoklt:

PRACTICAL SALES COMPANY
1219 NORTH IRVINO AVĖ., Depe 64, CHICAGO, ILL.
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PIRK LIETUVOS PASKOLOS BONŲ ŠIANDIEN,
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UŽRAŠYKITE1

A. L. PILNŲJŲ BLAIVININ
KŲ SUSIVIENIJIMO 

VALDYBOS ADRESAI.

VIENAS IŠ GERIAUSIŲ DARBO 

ŽMONIŲ VADOVŲ, 
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BEREIKALINGAS 
IŠGĄSTIS.

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

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

Užsisakyk šiandie, 
gausi Lietuvos žem- 
lapį dykai.
“DARBININKAS” 
244 W. Broadvay, 
South Boston. Mass.

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

Lietuvių Katalikų Visuomenei
Svarbus lietuvių, katalikų centralių organizacijų ir 

kolonijų atstovų suvažiavimas Pittsburgh, Pa., vas. 10-11, 
jau visai arti ir todėl tų kolonijų lietuviai, .kurie savo 
mieste dar nesuorganizavote katalikų centro sujungto su 
visos Amerikos lietuvių katalikų Federacija, tad sukrus
kite kad tą vietinį centrą greitu laiku įkurti ir atstovą Ta
rybos suvažiaviman pasiųsti. Jei negali visos, tai bent 
tos, kurios gali. Katalikų draugijos (mažiausia trys) te- 
išrenka atstovą ir te jį pasiunčia Pittsburgo suvažiavi
man.

Nėra reikalo aiškinti, kaip svarbu. Kad atstovais 
būtų patys šviesiausi ir darbščiausi lietuvių katalikų vei
kėjai. Šitas susirinkimas turės labai svarbius dalykus 
pasekmingai nuveikti. Būtent:

a)

ŽEMĖS KLAUSYMAS LIETUVOJE. PAGELBŽKIME LIETUVAI 
PIRKDAMI LIETUVOS 

PAŠTO ŽENKLUS.
Geriausias būdas pasiunti

mo pinigų Lietuvon, tai Lietu
vos Pašto Ženklai (markės), 
kurios yra atvežtos iš Lietu
vos, kad amerikiečiai nusipir
kę galėtų nusiųsti saviemsiems 
ne tik dėl laiškų, bet ir dides
nę sumą, 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 
skatikų sudaro auksiną). Par
siduoda po 25 centus už auksi-

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

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

K. J. Krušinskas,
456 Grand Street,

Brooklyn, N. Y.

Žemės klausimas yra vienu 
iš svarbiausiųjų mūsų naujos 
valstybės klausimų. Nors ji
sai nėra dar galutinai išrištas, 
nes tuo klausimu turės išsitar
ti šaukiamas artymiausiu lai
ku Steigiamasis Lietuvos Sei
mas, bet visi gerai nusimano, 
kaip tas klausimas turės būti 
išrištas. Jau iš tų darbų, ku
riuos yra atlikusi dabartinė, 
kai-kurių vis pravardžiuojama 
buržuazinė valdžia, yra aiškių 
aiškiausiai, jog dvarininki} že
mės Lietuvoje susilauks pada
linimo ar paskirstymo tiems 
žmonėms, kurie nor žemę dirb
ti ir iš žemės gyventi.

Lietuvos valdžia jau yra su
tvėrusi prie Žemės Ūkio' Mi
nisterijos tam tikrą žemės re
formai Komisiją, kuri šian
dien jau renka žinias, kiek yra 
žemės Lietuvoje, kiek yra no
rinčių jos gauti nuosavybėn ar 
nuomon, idant visus, kurie 
tik trokšta tos žemės, būtų ga
lima žeme aprūpinti.

Reikia manyti, kad ir daug 
kas Amerikoj vargstančių lie
tuvių, sugrįžę Lietuvon, galės 
ten gauti žemės ir savo ūkį su
sikurti, jeigu tik ta šiandien 
Lietuvos valdžia pajiegs užsi
laikyti nuo visų jos priešų, ar 
tai nuo savo piliečių iš kairės, 
ar iš dešinės, ar tai nuo visų 
svetimųjų užpuolikų, kaip ru
sų, lenkų vokiečių ar kitų ko
kių priešų.

Mūsų dvarininkai apie tat 
gerai nusimano ir nesigaili 
teršti Lietuvos valdžios, kad 
girdi ji ir nedemokratinga ir 
nemokanti vesti savo reikalų, 
o visas tas paskalas ar kairie
ji ar dešinieji iš tarpo mūsų 
piliečių noriai toliau platina.

Taip, kaip buvo iki šiol su 
žemės valdymu, toliau būti 
negali. Lietuvoje penkta, ket
virta ir kai kur net trečioji da
lis visų Lietuvos valstiečių 
visai bežemių, jie netur nė 
sklypelio žemės, tai yra arti 
vieno milijono visų valstiečių 
visai yra be žemės, arti kito 
tiek tetur vos po tris, penkias 
bet ne daugiau dešimties de
šimtinių. Tuo pačiu laiku ke
liolika tūkstančiu dvarininku,I 
turinčių daugiau 100 dešimti- Į 
nių, o mažiau tūkstančio, vai-:

Reikės nuspręsti tolymesnis likimas mūsų Infor
macijos Biuro Washingtone.
Suorganizuoti naują Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarybą ant demokratinių pamatų nustatytų pa
starojo kongreso Worcesteryj.
Duoti rimtą paspirtį Lietuvos bonų kampanijai. 
Padaryti reikalingas reformas mūsų viduriniame 
gyvenime, pasekmingesniam užpuldinėtoji} atrė
mimui bei našesnia m darbui Lietuvai. 
Užmegsti ir palaikyti tiesioginį susinėsimą su 
Lietuvos darbo žmonėmis dirbančiais nenuilstan
tį tvėrimo darbą po Kristaus vėliava.

Turiu už garbę pranešti, kad į šį suvažiavimą pasi
žadėjo atvykti ir Lietuvos valdžios atstovas gerb. Jonas 
Vileišis, kuris Lietuvos valdžios lūpomis į mus prakal
bės.

Beabejo ir mūsų buvusieji atstovai Europoje, kuni
gas Jonas Žilius ir kunigas Dr. Vincas Bartuška šiam su
sirinkime turės ką pareikšti, delei įgalioj imti kuriuos 
juodviem buvome davę ir tikslų delei kurių jiedu esame 
siuntę.

Dažnai mūsų tarpe pastebime patėmijimus, kad da
bartinis katalikų susiorganizavimas yra silpnas ir kad 
mūsų žmonės, net ir draugijos, lengvai pasiduoda laisva
manių apgaulingiems privedžiojimams.Girdėti peikian- 
kiantys balsai ir dabartinę Federacijos systemą. Klaidas 
nurodyti—neprošalį, nes kaip-gi pasitaisyti jų nežinant; 
vis-gi dar nepavadintume rimtu darbininku tą, kuris ne
bandytų nurodyti ar pravesti geresnį kelią bei kuris ne
sistengtų suvažiavimuose dalyvauti ir bendrai naujus į- 
statymus apsvarstyti ir tuos geresnius kelius surasti. Di
deliai, tat, šviesesni protai yra pageidaujami sekančiame 
Pittsburgo suvažiavime, nors jie paeitų iš tų kolonijų, 
kurios dar vietinio savo mieste katalikų centro nesutvė
rė. Ne vyriška bus, nuošaliai nuo visuomenės darbo sto
vint veikiančius peikti, ar, kas blogiau, pajuoka už jų 
triūsą bei pasišventimą atlyginti.. .

Tat, Pittsburgo suvažiavime, prie taip svarbaus dar
bo—tveriant naują Tarybą bei tvarkant Federacijos kon
stituciją, lai bus mums leista tikėtis, kad tame suvažia- <lo apie trečdalį visos Lietu- 
vime dalyvaus 1‘imtas skaitlius pažangių, geni nori} ka- vos žemės, ir kokie tik 500 
talikų veikėjų kunigų ir pasaulinių.

b)

c)
d)

e)

Lietuvos valdžia yra nusista
čiusi iš visų liuosųjų žemių su
daryti valstybinį Žemės Fon
dą. Į tą fondą turės ineiti vi
sos Rusijos valdžios užgrobtos 
žemės, įvairūs popų ir valdi
ninkų dvarai, toliau visos tų 
dvarininkų žemės, kurie jų tu
rės daugiau, negu kiek bus 
daleista atskiram žmogui val
dyti.. Visos konfiskuojamos 
žemės delei mokesnio mokėji
mo, o gal ir delei prasikalti
mo prieš Lietuvos valstybę, 
jeigu savininkai kaip daugelis 
lenkų dvarininkų kovoja prieš 
Lietuvos valstybę.

Suprantama, jog žemę dali
nant Lietuvos valdžia turės at
sižiūrėti, ant kiek Lietuvos pi
liečiai yra pasidarbavę delei 
Lietuvos valstybės įkūrimo ir 
palaikymo. Kas šiandien 
griauna iš pamatų mūsų valsti
jos idėją, kas jos visai nepa
laiko, vargiai ar išdrįs paskui 
nuo tos valdžios beprašyti, kad 
jam duotų žemės, ar kitko.

Galima spėti, jog Ameriko
je gyvenantieji lietuviai, nors 
patys kad ir negalėtų ar neno
rėti} grįžti Lietuvon, yra už- 
interesuoti, kad žemės klausi
mas būtų tinkamai Lietuvos 
valdžios išrištas: ten gyvena 
jų giminūs, broliai, seseris, tė
vai, kuriuos reikia žeme aprū
pinti. Todėl jie privalo remti 
tą susitvėrusią Lietuvoje tvar
ką, ją visaip palaikyti ir, ži
noma, nuo savęs priminti, kad 
žemės klausimas būtų tinka
mai išrištas. Ir reikia tikėtis, 
kad Lietuvos valdžia , kuri 
šiandie nesusideda iš kokių 
dvarininkų, kuri nėra todėl 
“buržuazinė,” o tikrai Lietu
vos žmonių valdžia, išklausys 
to balso Amerikos lietuvių.

Lietuvos Misijos 
Informacijos Skyrius.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------f- „ -

L.D.S. CENTRO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

Dvasiškas Vadovas —
Kun. J. J. Jakaitis,

41 Providence St., 
IVorcester, Mass.

Pirmininkas —
Kun. P. Juškaitis,

40 York St., 
Cambridge, Mass.

Raštininkas —
V. Bacevičius,

St. Laurent College, 
Montreal, Canada. 

Iždininkė —
V. Shea, 21 Acton St., 

AVorcester, Mass.
Kasos Globėjai —

V. Damašas ir J. Bakšys.

“DARBININKĄ” pavieniais nu
meriais galite gauti pas įgaliotini

VLADA JAKĄ
37 Jefferson St., Cambridge, Mass

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

dvarininkų, kurie tur daugiau 
kaip po tūkstanti, apima visi 

Kun. Jonas J. Jakaitis, Fed. Pirm, penkta dali visos žemės.

Nepaprasta Proga
Amerikos Lietuviams!

Lietuvos Atstatymo Bendrove
Pasiūlo ant Pardavimo

S000 serų
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko

*

Lietuvos Pramonės ir Prekybos Bankas Kaune yra vienintelis Lietuvių 
Bankas sutvertas pramonės ir prekybos tikslams.
Lietuvos Valstybė valdo 2,500 šėrų ir turi atstovą direktoriate, kuris pri
žiūri banko veikimą.

L. Pramonės ir Prekybos Bankas nepaprastai greitai ir pasekmingai au
ga ir bujoja ir jau turi savo korespondentais užsieniuose sekančias įstai
gas:

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

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

Lithuanian Development Corporation
294 Eight Avė. and 25th St New York, N. Y

| 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 ♦t* ir savo namuose turėti
BEN-HUR begalo brangus veikalas, turi 472 puslapiu ir 

X apie šimtą įvairių paveikslėlių.
KAS JOJE YRA?

«£♦ Joje rasi aprašymą atsitikimų iš senovės laikų prieš V. Je- 
X zaus užgimimą. Toliaus rasi apie užgimimą, gyvenimą ir 
At. t.
X KAS BUVO BEN-HUR?
X Skaitydamas sužinosi kas buvo Ben-Hur ir kiti tuo laiku 
X garsingi vyrai. Kaip Ben-Hur vedė į nukryžiavimo vietą Bal- 
$ tazarą, Esterą ir du Galiliečiu.

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

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

į “DARBININKAS,”
♦t* 242-244 W. Broadway, So. Boston, 27, Mass.
A 

-A^A^^A^^A-A^a -A^kn. a^^a. a^a. a+a A^A a+aA^AA.+a.A.^AA^AA^AA?“v

Lietuvių Darbininkų
Kalendorius 1920 m.

Dvasiškas Vadovas — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 AVestminster Avė., 
Detroit, Mich.

Pirmininkas —
Pranas Virak’s,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkė —
M. Žukauskaitė, 

1 Grime St.,
So. Boston, Mass.

Sekretorius —
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. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Kun. J. J. Jakaitis ,
41 Providence St, 

Worcester, Mass.

Jame rasi reikalingiausias informacijas.

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

Šis puikus iliustruotas Kalendorius parsi- 
duoda su persiuntimu už 25c; “Darbininko” 

ji skaitytojams už 15c.; L. D. S. nariams dy- 
i kai- "
S Kiekvienas turėtų įsigyti šį Kalendorį.
je Siųsk užsakymą ir pinigus tuoj aus, nes vė-
je liaus gali netekti.
g “DARBININKAS,”g 244 W. Broadvay, So. Boston, Mass.

$5.00
$3.00

“DARBININKĄ”

PIRK BONUS—BUS NAMAS.

Pasekme po 21 dieno 
arba grąžiname jums 
pinigus.

Į LIETUVĄ.
/

Kaina metams ................
Pusei metų ......................

PAKELE ALGAS.
New Orleans, La. publiš- 

kųjų mokyklų baltųjų mo
kytojų algos pakelta ant 40 

_  nuoš.

“GYVASIS ROŽANČIUS”
“Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

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

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

-K + -k -k -KNuga-Tone
PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 

STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-' 
damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius. bandyk Nuira-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
seai visai nauju žmogui Devynes ii deiimtes visu žmogaus ligų, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis. anemia, kar kinimai reu
matizmo. skausmai galvos, neuralgia, štokam energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti. paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios eirkulacijos 
kraujo.

Kožn* dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos. 
kurios didžiausei užlaiką geram stovioje pilvg, jaknas, inkstus ir 
grobus. Širdęs plakimo, kraujo eirkulavimo. Noga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl T Todėl kad jie yra sutaisyti iŠ aStoniu brangiu, 
sveikata duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi l Geleže ir 
Fosfora-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybe jaknoms. pastiprin grobus teir, 
jog je tuitinase regulsūriikai. Atgaivin inkstus, Uvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera dauginus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklinga 
apetitą, giars gruomulavima. tvirtus nervus ir kieta pastiprinta miega. 
Nuga-Tone susttpris kraujo ir pagerins eirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibuma akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu papratę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno 
skoni ir vartuoti gsdema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra viena. (81-00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (M) pKhilu, arba vieno mėnosi 
gydymo. Galėte pirkti želes bonkute., arba lėlius menesius gydymo už penkių* ($8.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per d skis i imt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių. sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes natai sugražisime jusu pinigus. Negalite 
prapuldyti viena ręst ta. Mos imame rizika.

PR1SIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Labomtory, L 22—537 South Dearborn St., Chicago, Iū.

Gerbiamieji: įdedu čionai* t...................... ir meldžiu prisiųsti
Nuga-Tone.



Jaunimo Darželis

IŠMINTIES IR PROTO 
PERLAI.

Bepartyvis.
Gal kad nėra pavojingesnės 

sektos dorų žmonių gyvenime, 
kaip kad “Bepartyvis.”

“Bepartyvis” dar neperse
niai prasidėjo žmonėse girdėti, 
paskiaus negu “šventakup- 
nai.

“Bepartyvis” yra žodis nu
kaltas iš trijų kalbų, būtent: 
pradžia lenkų, vidurys pran
cūzų, ir uodega pridėta lietu
viškų laisvamanių, nes ir patį 
žodį nukalė lietuviški laisva
maniai.

Mat, laisvamaniai, ar ten 
kitoki netikėliai, nestengia 
mūsų dorą katalikišką jauni
mą prisitraukti, nes visi žino, 
kad tai laisvamanių ar choras, 
ar teatrališka grupė, bet kaip 
save pasivadina‘bepartyvoais,’ 
tai kartais ir pasitaiko ir gerą 
merginą arba vaikiną prisikal
binti į savo būrį, tai girdi: — 
Mes prie tikėjimo nieko netu
rime; kas kai pnori, taip tegu 
daro, mes esame bepartyviai, 
ir mūsų draugija tokia. Na, ir 
kartais nepermatydami dalyką 
pristoja į jų draugiją.

Bepartyviai, tai yra tie, 
kurie smunka nuo katalikiško 
tikėjimo, arba kiti, kur jau 
pirmiau yra nusmukę.

Bepartyvis, tai yra labai 
silpnai svyruojantis katalikas, 
kad mažiausiu pakrutinimu, 
jis išsižada tikėjimo.

Bepartyvis, podraug yra ir 
apgaviku, nes jis teisybės ne
pasako ką jis mano.

Bepartyvis, yra blogesnis 
mūsų tikėjimui, negu socija- 
listai, arba laisvamaniai. A- 
nie savo sektose dirba viešai- 
atvirai, tai mes jų prasiser- 
gime, o bepartyviai, tai yra 
palindę po skraiste bepartyviš- 
kumo, ir it nekalti avinėliai 
prie dorų žmonių nori prisi
plakti, ir į laisvamaniij lizdą 
įvelti.

Bepartyvis yra lygus mus- 
miriui-grybui iš viršaus gražus 
pažiūrėti, bet pilnas nuodų.

Bepartyvis tai yra apašta
las laisvamani zmo.

Su bepartyviu negalima 
svarbiuos reikaluos imti daly- 
vumO.

J. V. Šešupė.

KUR PRISIGLAUSTI.
/ Kur gimiau ir augau,

Kur jaunystę leidau— 
Sugriuvę nameliai, 
Apžėlę takeliai.

Nėr seniai tėvelių,
Seserų brolelių— 

Svetimi gyvena 
Gimtinėlėj mano.

Nerandu kas mane
Patrauktų pas save; 

Visi skundžias, bara, 
Niekas neužtaria.

Eisiu aš pas kryžių
Ant mamytės kapo, 

Melsiu aš Dievulio, 
Kad priglaustų mane.

Uola.

IŠMINTIES SĖKLOS.
Dauguma dažnai mini: kas 

tai yra “Idealas.” Idealas 
yra tas, kas nemiegant sa
pnuojasi. Jaunystėje kiekvie
nas ieško idealo.

Jaunystėje kiekvienam sma
gu, ramu, bet gaila kad tos 
jaunystės tokios trumpos 
nos.

Jaunystė pasilieka tik 
trumpo laiko.

Jaunystės atsiminimai
ant pusės amžiaus. O jaunys
tės kvailybės niekad nepasęs- 
ta.

Yra sakoma: kad jaunas 
kiekvienas stiprus. Kurs stip
rus, tas ir liūtą (levą) perga
li. Bet stipresnis tas, kurs pa
saulį (svietą) pergali.

die-

ant

tik

Kol stiprus esi, nesigėdink 
savo klaidas išpažinti, bet tik 
gėdėkis klaidas daryti.

Laimingu būdams apsisau
gok, o nelaimėje pasitikėdams 
kovok.

J. V. Panenupis.

VARNAS IR ŽVIRBLIS.
Artinantis žiemai, varnas 

paliko savo gūštą žvirbliui ir 
inprašė jo, kad nieko neužleis
tų, o pats išsidangino net E- 
giptan žiemavoti.

Praėjus žiemai, iškentėjus 
didžius šalčius, pusnis ir pū
gas, varnas susižinojęs, kad 
jau tėvynėje ir vėl pavasaris, 
parlėkė varnas namon ir atlė
kęs savo gūšton ketino ją iš- 
naujo persitaisyti.

Žvirblis, tai pamatęs, pasi
kvietė dar kelis savo draugus, 
išvijo varną iš gūštos ir sa
ko:

— Koks tu gudrus. Sykį 
alidavęs gūštą, ir vėl sumanai 
atsimti. Ne, taip nebus! Žie
mos metu, dideliuos šalčiuos, 
pusnyse, tai tu tėvynę aplei
dai, o kada jau ant tėvynės 
dangaus oras prasiblaivė ir a- 
tėjo mielas pavasarėlis ir vėl 
nori kaip ponas pirmą vietą 
užimti. To negausi.—

Ir žvirbliai neištikimą tėvy
nei paukštį išvijo iš jo gūštos.

J. V. K... s.
i

TIKIU.
Aš tikiu, jog bus laikai, 
Kad nuvargę lietuviai

Ims kvėpuoti liuosiau. 
Kad saulutė apgalės, 
Burtus tos tamsios nakties

Ir žibės skaisčiau; 
Kad darbai išduos vaisius, 
Tėvynėlei mūs gausius,

Meilė bus tarp mūs; 
Kad vaidai pas mus išnyks 
Ir vienybė greit įvyks

Ir ji jungs visus!..
Jonas.

PASITEISINO.
Kartą, mokytojas barė Šeš

tokų Vincuką, kad jis dažnai 
į mokyklą susivėluoja, taip- 
pat ir šį rytą labai vėlai atė- 
30. ir sako:

— Vincuk, kodėl šiandien 
pasivėlinai į mokyklą?

— Kad mama ilgai pusry
čius virė. — Vaikas pro verks
mus teisinosi.

— O ką tokio skanaus turė
jote valgyti šiandien pusry
čiams? — Paklausė mokyto
jas.

— Nugi, duonos su silkėmis. 
— Atsakė vaikas.

— Na, matai, Vincuk, ir 
pagavau tavę bemeluojant. — 
Pasakė mokytojas. — Juk duo
ną ir silkes perkate gatavas.

— Taip, taip. Bet...
vaikas neturėjo ką daugiau sa
kyti.

Nuo to sykio, Vincuks pri
žadėjo daugiau į mokyklą ne- 
susivėlyti, ir niekad nemeluo
ti.

PRANEŠIMAS.
L. Vyčių New Yorko ir New 

Jersey valstijų apskričio su
važiavimas įvyks nedėlioj 8 d., 
vasario 2 vai. po pietų Aušros 
Vartų par. svetainėj, 570 
Broome St., New Yorke. Kuo
pos siųskite kodaugiausia de
legatų, nes bus daug svarbių 
dalykų, taip-gi bus renkama 

j nauja valdyba. Kuopos priva- 
Jlo laikytis pereito suvažiavi- 
,mo nutarimų. Įgaliotiem de- 
Į legatam apskričio suvažiavi- 
Įman įteikite kuopų naujus su- 

jaunimo mnynelis. CZs.ir£S“X" 
Būdai tautą sveikinimosi. . gįįe ne vėliaus suvažiuoti kaip

'_ a_ _ -1_ ____ ____
Apskričio valdyba: 
Vice-pirm. P. J. Bayorinas. 
Raštininkė P. A. Alyčiutė.

Ir

J. V. K., .s.

Būdai tautą sveikinimosi. . _____ —_______ .
Amerikonai—Kaip tu darai ? an£ 2 valandos po pietą.
Anglai—(taip-pat).
Prancūzai—Kaip save neši? 
Italai—Kaip tu stovi?
Vokiečiai—Kaip savę ran

di?
Holandai—Kaip maitinies? 
Švedai—Kaip galies?

Aigiptėnai—Kaip prakaituoji? 
Chinai—Kaip tavo viduriai? 
Japonai—Kaip valgosi ry

žiai?
Lenkai—Kaip turiesi?
Rusai—Kaip gyvuoji?
Persai—Lai tavo šešėlis nie

kad nemąžta.
Lietuviai — Sveiks. — Svei

kas drūtas!
Bet veik visi tie sakiniai tu

ri vienuodą reikšmę, ir visi lin
ki gero pasisekimo.

J. V. Panenupis.

PATARLES IR PRIEŽO
DŽIAI.

Kaip daug žinosi, 
Per greit pasenėsi.

Prie darbo kaip gaidys, 
Bet prie valgio kaip arklys.

Kas lengvai žada, 
Tas sunkiai duoda.

Kas vogs, nepralobs, 
Ka sars, nepavargs.

Keno galia, to ir valia,
Keno valia, to ir tiesa.

Tu jam širdį rodyk, 
Jis sakys kad plaučiai.

Kaip jaunas nesimokysi, 
Pasenęs pakaušį krapštysi.

Surinko J. V. Panenupis.

Laimėje reikia būti atsar
giam, o nelaimėje kantriam.

Patarimas po nelaimės yra 
taip kaip vaistas po mirties.

Pykčio gydytojas yra 
ias.

pro-

Gero žmogaus pyktį 
sunkiausia pernešti.

yra

Kas skolinasi nuo svetimą, 
tas parduoda savo laisvę.

Žmonės mokinasi iš nepasise
kimą savo, o išmintingieji mo
kinasi ir iš kitą nepasisekimą.

Tas, ką, sunkiausia ingija- 
me, tą ilgiausia užlaikome.

Veikimas turi remtis ant ži
nojimo.

Drąsūs veikmai nereikalau
ja triūbos.

Talkai didelis darbas pasi
daro lengviu.

Trys pagelbėdami viens ant
ram paneša naštą šešių.

žmo-Praeities amžiai buvo 
nijos jaunystė.

Pelenai visuomet lekia akys- 
na tam, kurs juos meta kitam.

Kas bijo klausti, tas sar- 
matijasi išmokti.

KIEK ISKASĖ SI
DABRO.

Meksike per pereitus 1919 
metus sidabro iškasta 75.- 
000.000 uncijų. Iš to 20.000.- 
000 uncijų įgabenta į Suv. 
Valstijas.

PIRKO BĖGIŲ.
Suv. Valstiją geležinke

lių administracija pirko 43.- 
000.000 toną bėgių. Mokė
jo po $47 už toną.

Lithuanian-A merican Trading Co.
112 N. Greene Sfri Baltimore, Md.

Dr. J. O. Landžius. 
APIE INFLUENZĄ.

Aš manau, kad dabar reikia 
paaiškinti šiek tiek apie šitą 
ligą, kuri pereitais metais už
mušė daug žmonių. Dabar, 
šįmet ji vėl atsirado. Pra
džioj Chicagoj apsirgo apie 
14,000 žmonių. New Yorke a- 
pie 5.000 ir kituose dideliuose 
miestuose. Bostone nelabai 
daug, bet kaip apsisaugoti nuo 
jos reikia, tai kožnam vienam 
lietuviui reikia žinoti, ne tik 
dėl jo, bet ir dėl jo šeimynos 
ir vaikelių.

Šita liga prasideda nuo silp
no kūno ir persišaldymo ir šla
pių kojų. Pradeda galvą 
skaudėti ir nosis ir gerklė už
sikemša. Už 12 valandų pra
deda drebulys kratyti visą kū
ną.

Bacillus Influenza arba bak
terijos arba suprantamiau ta
riant ligos perai yra gyvūnė
liai, kurie labai mėgsta žmo
gaus kraują. Jie randasi ore 
ir kaip pasigauna silpną žmo
gų, tai ir kankina jį. Influ
enza tai yra uždegimas mėsų 
gerklės ir nosies, bet į trumpą 
valandą užnuodija visą kūną. 
Tada visus kaulus skauda ir 
žmogus turi ieškoti pagelbos. 
Šita liga nepaiso kokio am
žiaus žmogus, tankiausia jau
nus, bet ir senus taip-gi gul
do.

Kaip apsisaugoti nuo jos.
1. Pavalgyk gerai, bet neper- 

sivalgyk.

i

Lietuvos-Amerikos Pramones -S'
Bendrovė

Daro Didžiausį Progresą
1) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDRO

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

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

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

(Pasirašo) A. SMETONA, 
Lietuvos Valstybės Prezidentas.

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

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

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

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

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

Siunčiant pinigus į Lietu' a. perkant Lietuvos Laisvės Bo
nų ir užsirašant šėrų, visados adresuokite ir siųskite pinigus 
šiuo adresu:

Tž/mgkis žiliai, bet ne peršil- SANTIKIAI AŠTRĖJA. 
tai.

3. Kojas laikyk šiltai Ne
šiok kaliošus.

London. —t Santikiai tarp 
Lietuvos ir Lenkijos tęsiasi 

4. Jeigu nesijauti gerai, neik įtemptais * 7™
dirbti iki gydytojas patars, j blogėti. Beito kad partiza- 
kad viskas gerai.

5. Nesirūpink labai, ba rū
pestis nepagelbės ligonių, o 
susirūpinusieji , susikrimtusie- 
ji netaip atsispiria prieš ligą.

6. Jeigu galvą ir gerklę arba 
krūtinę skauda arba karštis, 
eik pas gydytoją. Tankiai' šau
kiama kada jau pervėlu.

7. Užlaikykite kambarius 
šiltai.

Šiemet šita liga nėra taip 
baisi, kaip pereitą metą, bet 
uždegimas plaučių yra didelė 
liga, žieminė liga, kur daug 
žmonių mano, kad tiktai šal
tis.

489 Broadway,

So. Boston, Mass.

nų. veikimai didinasi. Bet a- 
lijantų. atstovai bando tarpi
ninkauti.

PRANEŠIMAS.
S. Piln. Ml. Connecticut ap

skričio suvažiavimas atsibus 
15 d. vasario New Britain, Ct. 
Parapijinėj Svetainėj, 404 
Church St. Taigi pageidauja
ma, kad kodaugiausia suva
žiuotų delegatų, nes tai bus j 
metinis suvažiavimas. Kaip ži
not yra renkama valdyba ant 
sekančių metų.

Povilas Ivanauskas, 
Apskr. Pirm.

CHICAGO, ILL.
(Iš Bridgeport)

LDS. 29-tos kp. susirinkimas 
įvyks vasario 5 d., 1920 m., 
t. y. ketverge, Šv. Jurgio par. 
svet. 7:30 vai. vak. Visi na
riai yra kviečiami atsialnkyti 
ant šio susirinkimo, nes yra 
daug dalykų aptarti. Taip-gi 
norintieji prisirašyti malonėki-

NEPASITRAUKS.
Japonijos parlamente ka

res ministeris buvo paklaus
tas ar valdžia ketina atšauk
ti savo kariuomenę iš Sibe- 
rijos. Atsakė, kad Japoni
jos kariuomenė Siberijoj 
liks. Užsienio reikalų mi
nisteris pasakė, kad alijan- te ateiti ant šio susirinkimo ir 
tai neketiną pripažinti bol- prisirašyti.
ševikų valdžios. Rašt. J. Andrisiūnas.

Pirkite Lietuvos Bonus
k

Jeronimo Virbicko tėvai mi- 
Danielių sodžius nesudegin- 

Juodeikiuose pastatyta nau-

t

Atviras laiškas iš Lietuvos.
Ponui Jonui Romanui iš Bos

tono apsilankius šią vasarą Lietu
voje, pasiseks man su Juomi su- 
seiti ir įduoti šiek-tiek žnių iš Lie
tuvos Amerikos lietuviams. Pa
sirodžius mano laiškams Bostono 
lietuviškame laikraštyje “Darbi
ninkas,” gauna, iš yvairių Ame
rikos miestų padėkavojimų ir pa
klausimų apie jų gimines ir kraš
tą. Labai man malonu, kad sa
vo laiškais pirmas iš Lietuvos su- 
tekiau tikras žinias, nors kaiku- 
riems Lietuvos sunams Amerikoje 
ir kad nors šiek-tiek galėjau savo 
korespondencijomis paguosti išsi
ilgusius išeivius Lietuvos. Nega
lėdamas atskirai kiekvienam laiš
ku atsakyti, atsakau visiems lai- 

I kraštyje 1) V. P. Kaziulis iš Bos
tono klausia apie savo gimines. 
Atsakau: Tamstos giminėms apie 
Tamstą pranešiau. Giminės Dilbi- 
nėliuose visi sveiki. Eduardas 
Užkuraitis mirė. Minčaičiuose, 
Žiuriuose ir Žagarėje visi gyvi ir 
sveiki. 2) Barborai Virbickaitei 
po vyro Steponavičienei iš Batavi- 
jos, III., pranešu, jog Tamstos 
giminės motina, sesuo, brolis 
Aleksandras, kavalai ir kiti svei
ki.
rė, 
tas. 
ja bažnyčia, bet dar viduris neį- 
taisytas, daug dar reikės pinigų. 
Laike karo mirė Žagarėje šie ku
nigai : kun. Antanas Razulevi- 
čius, kun. Adolpas Račkauskas ir 
kun. Jonas Bytautas. Žagarės pa- 
rapja per karą nešdegenta abi ba
žnyčios čielos. Per karą daug 
žmonių išmirė. Vieršių Apolioni
ja Šakinskytė*ir Kruminyčia mirė 
iš vokiečių priežasties. Pranešu 
vaikams Amerike, kad mirė se
kančios ypatos: Jonas Kaikarys 
Žiūriu, Pranciškus Kaikaris Ban
domų, Vilkų Paterebas, Stungių 
A. Rankauskas, Tarbučių Juozas 
Šidkus, Keturakis Tarbučių. 
Kriaučiūnai abudu. Minčaičių Be- 
niušis, Bertulis Veršių, Stepona
vičius Puikių, Leonora Skripky- 
čia Daukšų. Juozas Žlabvs Dauk
šų. Gurskį Joną iš grafaičių pati 
nužudė, ji suimta. Dantyčią iš 
Skaisgirio parapijos, kuri prieš 
karą baigė gimnaziją Mintaujoje 
nušovė vokiečiai, ir daug kitų 
jau negyvena. 3) Bagdonui iš 
St. Charles, III., giminės Tamstos 
sveiki. K^lžiunai nesudeginti. 
4) Navickui Jonui New Yorke, 
Tamstos tėvai gyvi. Žemę patįs 
pasisamdę dirba. 5) Motiejui A- 

' runai iš Charles; Tamstos žmonai 
jį Žubiškių sodžių, Svėdasų para- 
j pijos nurašiau laišką apie Tamstą 
ant klebono vardo, kad jai pra- 

1 neštų. 6) Pečiukams Chicagoj;
Jūsų tėvas ir brolis Mikolas mirė. 
Taipogi mirė Žiužnis Jonas, Juli
jonas ir motina.

7) Kaščiuškai Petrui iš Charles. 
Tamstos žmona Leonora, duktė 
Uršulė mirė. Sūnus Antanas Lie
tuvos kariuomenėje. Tik viena 
duktė Juzė valdo namus. Sku
bink Tamsta į Lietuvą, nėra kam 
dirbti, 
cagoje. 
stiprus, 
gyva.

I kai, Juodžiai ir Čepai gyvi. Juo- 
| zai Novickai serga ligonbutyje 
| Kėdainių, Švilpausko Igno mirė 
i pati. Kazakauskas Antanas jau 
j vedė antrą pačią, pirma mirė. 
| Žagarės, Joniškės, Vegerių, Kli- 
j kolių, Kropiu Šakynos, Žarėnų 
] ir Skaisgirio parapijos, nors labai 
J nukentėjo nuo karo ir visokių gau- 
9 jų, vokiečių, kolčakų, bolševi- 
9 kų, miškų plėšikų, bet liko nors 
9 sodžiai neišdeginti. Labai išde- 
9 gintos parapijos man žinomos: 
9 Šiaulių miestas ir daug sodžių su- 
9 deginta, bažnyčia apdaužyta te- 
9 bestovi. Šipilių bažnyčia ir mies- 
9 telis sudeginta. Kužių bažnyčia 
3 ir miestelis sudeginta. Labai su- 
3 degintų daug sodžių ant Ventos 
3 ir Dubisos krantų, kur buvo 
3 frontai. Daug dar yra sudegin- 
g ta miestelių su bažnyčiomis ir so- 
g džiais; Kauno, Vilniaus, Suval- 
g kų ir Kuršo gubernijose. Rygos 
g miestas paskutiniuose mūšiuose la- 
g tvių su vokiečiais labai sunaikin- 
g tas ir išdegintas. Daug žuvo ci- 
g vilių žmonių laike mūšių. Lat- 
E viai labai įnirtę ant vokiečių, ba- 
E ronai visi išbėgo iŠ Kuršo* jei 
E kurs paliko, tai neilgai bus gyvas, 
E nebent gerai bus pasislėpęs.

Tiek tuo tarpu parašiau Jums 
K Lietuvos Sūnūs Amerike naujienų.

Kun. Petru Kalčtuku.

8) Jonui Raščiukui Chi- 
Tėvai dar gyvi, bet ne- 
Sesuo Apolionija ir-gi 

Nomeikai, Koveckai, Mor-



DARBININKAS

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMOURKorespondentas.

Antrašas:

Rašt. D. Antanavičius.

Rengėjai.

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

LIETUVIU MAŠINISTU IR MECHANIKU R-VĖ

%

už kiekvieną dolerj.
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120 TREMONT STREET,

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

Antanina Moročkaitė, 
Panevėžis,

Gertrūdos g-vė No. 1, 
LITHUANIA.

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

!

!
[ 673 WASHINGTON SL,
■ Aflan * nUA Q A 18

Tai 8o Boston 270
DR. JOHN MicDONNELL, M. D.

Galima msibalbrti ir liataviirM 
Ofiso valandos:

Ryt »is iki 9 vrff. 
Po pietą 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9 

536 Broadway So. Boston.

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

Ant randos 4 kambariai ant 
H. St., No. 173. Kreipkitės šiuo 
antrašu: 185 Silver St. Ant 3-čią 
lubą. 332 Broadioay, So. Boston, Mase. 

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

TeL S. B. 1196-W.

I

Pirmas “PERKŪNO” numeris jau išėjo iš spaudos.

aš suteiksiu* patarimus dy- 
panaiklnsi kančia*. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge- 

bet vlsa-
Nelauklte vienuoliktos 

nes gali būti pervčlv. Egzaminavimas dykai!

Gydytojas ir Chirurgas ; 
489 Broadvay, S. Boston, Mass.

OFISO 9-10 iš ryto, 
VALANDOS: į?

50 AUKSINŲ.
Kurie siunčia $100 ar daugiau tai tiems Lietuvoje išmokame

60 AUKSINŲ

Bell Pbon. Dickinaon 3W5 M

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. Brud St, PHaddphu, Pi.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valandą

Nuo 9 rito iki B po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo gilo 9 P. M.

Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius) 
Prinuiino valandos:

Nuo t Iki 8 popiet. Noo 7 Iki 8 sakai. 
609W ROADWAY Cor. ST SO. BO8TON.

Tel Ktt 8. B.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER

{Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 Broadioay, So. Boston, Mase.

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

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

Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST.

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

iki 8 vai. vakare iki 4 vak vaka.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass.

Tel. S. B. 1771

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

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

VIETINĖS ŽINIOS.
SUSIRINKIMAS.

Vasario 3 d. Kataliką Vieny
bės valdybos susirinkimas bu
vo šv. Petro Bažnytinėj svetai
nėj, So. Boston, Mass.

Susirinkimą atidarė pirm. 
P. Petrauskas 8 vai. vakare.

1. Protokolas buvo skaitytas 
ir priimtas.

2. F. Virakas plačiai paaiški
no apie pardavinėjimo stovį 
Lietuvos Boną.

3. Nutarta vasario 8 d. reng
ti prakalbas drauge su L. D. S. 
rengiamu vakaru. Kalbėtojus 
kviesti iš Lietuvos Finansinės 
Misijos. Įgaliotas pirm. P. Pet
rauskas.

4. Nutarta rengti prakalbas 
vasario 15 d. apvaikščiojimui 
Lietuvos valstybės dvimetinią 
neprigulmybės paskelbimo su
kaktuvių.

5. Sekantis valdybos susirin
kimas nutarta laikyti tuoj kaip 
tik delegatas iš suvažiavimo 
sugrįš.

6. Nutarta šaukti iš visą 
draugijų atstovą susirinkimą 
ir aptarti, kokiu būdu išrink
ti mokesčius į Federaciją.

Kiekviena draugija bei kuo
pa turi mokėti po vieną doĮ į 
metus.

7. Nutarta pilnas susirinki
mas šaukti kaip tik delegatas 
sugrįš.

Be to', dar daug buvo kalba
ma ir svarstoma apie katali
kiškos visuomenės reikalus, 
kaip ir kokiu būdu apsaugoti 
katalikišką visuomenę nuo vi
sokią suktybią, kurias laisva- 
m'ąniai prisidengę tėvynės 
meile gamina, kad sau naudą 
iš to turėjus.

Susirinkimas uždarytas 10:30 
vai. vak. per pirm. P. Petraus
ką.

KUN. J. LAUKAITIS 
IŠVAŽIAVO.

Keterge 12 vai dieną bran
gus svečias gerb. kun. Laukai
tis apleido Bostoną ir išvažia
vo į New Yorką. Per kelias 
pastarąsias savaites gerb. vei
kėjas Bostone ir apielinkėse 
pasakė gražią prakalbą apie į- 
sįsteigimą Lietuvos valdžios ir 
kuokarščiausia ragino pirkti 
Lietuvos valstybės bonus. A- 
pie vas. 16 d. apleis Ameriką 
ir vyks brangion Lietuvon, 
kur jo laukia kaipo uolaus dar
buotojo. Prieš išvažiuosiant 
turbūt dar išgalės dalyvauti 
kataliką suvažiavime Pitts- 
hurge.

ŽODIS VISUOMENEI.
Man nuostabu, kad N. L. 

D. Komitetas savo pagarsi
nimuose naudoja mano var
dą. Aš manau, kad N. L. D. 
Komiteto darbas jau užsi
baigė ir pats Komitetas tu
rėtų savo veikimą likviduo
ti. Tas, žinoma, jų dalykas, 
bet kas dėl manęs, tai skai
tau savo priederme pareikš
ti, kad nūnai su N. L. D. 
Komitetu nieko bendro ne
turiu. z

Kun. K. Urbanavyčius.

DAUG UŽSIRAŠĖ.
Vasario 4 d. Šv. Petro baž

nytinėj svetainėj buvo sureng
tos prakalbos tvėrmiui “Lietu
vos Liuosybės Sargą.” Kal
bėjo gerb. kun. J. Laukaitis ir 
K. č'esnulis. Dar kalbėjo A. 
Kneižis apie vietinius reika
lus. Prie L. L. Sargą prisira
šė šie nariai: J. Cervokas, D. 
Antanavičius, J. Varaitis, T. 
Jakamonis, P. Špokas, A. Ky
bartas, J. Šukys, J. Bareikis, 
J. Steponaitis, A. B. Mūras, J. 
Balazauskas, K. Petraitis, A.

.a. .4. .a. .u. .v. .v. .a. .v. .a. .a. .a. .a. .a. ^a. ^a. ^a. .a. .a. .a. .o.

DUONKEPYKLA, GROSERNĖ IR NAMAS. |
♦♦♦

Ant pardavimo labai pigiai tik $5,500 biznis ♦♦♦ 
labai gerai išdirbtas per daugelį metų; tėvo mir- ♦♦♦ 
tis yra priežastis pardavimo. Plačiau norėda- 
mi žinoti ateikite pas: - ♦♦♦

VINCENT A. JENKINS REAL ESTATE, |
(Talbot Bldg Room 3) *$*

395 BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. T

Jonaitis, J. Beleckis, K. Pau
lauskas, A. šapalis, D. Zaba- 
lionis, A. Zaleckas ir J. Pet
rauskas.

Susirinkimas įvyks kitą sa
vaitę kai kulią dieną. Nariams 
bus pranešta per atvirutes. 
Turiu priminti, jog laikinoji 
valdyba yra: pirm. J. Cervo- 
kas, rašt. D. Antanavičius, ka- 
sierius J. Varaitis. Susirinki
me bus perrinkta. Kurie norit 
prigulėti prie L. L. Sargą, ga
lit priduoti vardus '•Darbinin
ke.”

L. D. S. nariams ir prieteliams 
už labai mažą atlyginimą.

Paieškojimą it reikalavimą 
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.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.'
B. Gedraitaitė 2, 
Adolfas Neviera, 
Juozapas Augštikalnis, 
Pranas Zaronskis,
A. Majauskaitė, 
K. Kaulinskaitė, 
R. Ruminiutė,
J. Savickas,
K. Marčiukevieius 2,
L. Skirkevick, 
A. Dagis,
I. Mieleškiaučius,
M. Gudavičiūtė, 
M. Gudaitė,
A. Silvistravičia, 
P. Grinevičius, 
Z^Stonkaite 3,
O. Jokijutė,
V. Zaleckiutė,
J. Milašius 2,
P. Petrauskas, 
M. Petrauskienė, 
F. Yankauskas, 
V. Neviera,
M. Virbalaitė, 
A. Zarankiutė,
J. Meškauskas,
F. Simanavičius, "*
K. Petraičiutė,
K. Vingir,
J. Matuliauskas, 
P. Šnaras.

Paiešakau Kazimiero Irkausko, 
Kauno gub., Panevėžio apskričio, 
Pimpiškią kaimo. Kaip atvažia
vo Amerikon, gyveno Lawrence, 
Mass., paskui išvažiavo į Chicago, 
III. Malonėkit atsišaukti pats 
arba kitas žinantis pranešti man. 

Petronėlė Racinskaitė
53 Harvard Avė., Athol, Mass.

Paieškau savo puseserės Zuza
nos Misuniukės, Kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Žeimeliu parapi
jos, Mažųjų liesų arba dvaruko 
Vensedios. Turiu svarbų reika
lą. JĮ pati ar kas kitas meldžiu 
atsišaukti:

Ignacas Gerdžiunas,
1725 North 9 St., Springfield, III.

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

Bučeris paieško darbo į bučer- 
nę-grosernę už vedėją arba darbi
ninką. Septynią metą turiu pa
tyrimo tame darbe. Kalbu: lie
tuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Reikalaujant kreipkitės:

Joseph Jankauskas,
24 Wall St., Lowell, Mass.

DIDŽIAUSIAS VAKARAS.
Rengia L. Vyčių 17 kp. ir Mo

terų Są-gos 13 kp. vasario 15 d., 
1920. V aidins veikalą ‘ ‘ Sniegas ’ ’ 
4 aktų, bus pirmą sykį statomas 
So. Bostone, todėl iš anksto kvie
čiam visus Į ši puikų ir gražų va
karą.

Paieškau brolio Franciškaus 
Bugailo, sesers Teklės Eišmantie- 
nės, Antano ir Franciškaus Jeva- 
navieių. Kauno rėd., Šiaulių aps., 
Kuršėną parapijos. Meldžiu atsi
šaukti šiuo adresu:

Leonard Bugaila,
41 Jahnson Avė., 

Seymours, Conn.

Paieškau brolio Juozapo Staš- 
aitčio, Kauno rėd., Ukmergės pa
vieto, Šėtos parap, Paulukai so
džius. Meldžiu atsišaukti pačiam 
ar kas-žinot apie jį ant šio adreso: 

Vincas Stašaitis,
49 Weawer St.,

Rochester, N. Y.

Šis paieškojimą ir reikalavi
mą skyrius yra patarnavimui 
“Darbininko” skaitytojams,

Paieškau Kazimiero Kotieno ir 
jo moteries Barboros Skirstonai- 
tės. Pirmiau gyveno Worcester, 
Mass. Jie patys ar kas žinot apie 
juos praneškit. Taipgi paieškau 
Aleksandro Opulskio, pirmiau gy
veno Rochester, N. Y. dabar neži
nau kur. Jis pats ar kas žinot 
apie jį meldžiu atišaukti. Turiu 
svarbą reikalą, greitu laiku išva
žiuoju į Lietuvą. Mano antrašas: 

Julijonas Tiškus,
28 Pardee St.,

New Haven, Conn.

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

AR ŽINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvią Prekybos Bendrovę Tamsta greitai gali pa

siųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?
. -v ♦

Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant tiek pa
lengvėjo, kad dabar mes už kiekvieną doleri per mus pasiųstą išmokame Lietuvoje

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
Mes jau gauname žinią, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon Ir yra išmokami | vieną 

mėnesi laiko., * .

Dėl platesnių informaciją rašyk tuojaus ant žemiau paduoto adreso. Jei nori tai gali pinigas 
mums priduoti aiškiai surašytą savo adresą ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaus pasiųsime.

Ieškau tėvo Kazimiero Krasaus
ke, gyvenusio 1915 metuose mies
te Ledford, UI.; prašau jo ar pa
žystamą atsišaukti šiuo adresu: 
Lithuania, Suvaiką gub., Sakią 
apskr., Rublelią valšč., Kubilė
liai kaimas, Antanui Krasauskui.

Prašau kitą Amerikos laikraščią 
šį paieškojimą atsispausdinti.

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

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

Telephone S. B. 1429 J ,
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
gą parapijos, Andriuną kaimo. 
Meldžiu atsiliepti ar kas žino pra
nešti.

“Perkūnas

Alena Barkauskienė,
78 Cleland St.',

S. S. Glasgow-Scotland.

<

VIENATINIS AMERIKOJE KTJLTŪRINIS 
JUOKŲ IR PAŠAIPOS LAIKRAŠTIS

PRENUMERATOS KAINA:
Metams f 1.50; pusmečiui 85 centai; 

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

“PERKŪNAS,”
206 CARDONI AVĖ., 

DETROIT, MICH.

F. J. KALINAUSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Paieškau Juzės Bučienės po tė
vais Kvederavičiutės taipgi Petro 
Liškaus su visa familija. 3 metai 
atgal jie gyveno Philadelphia, Pa. 
Turiu svarbą reikalą, meldžiu at
sišaukti :

Mrs. A. Melinienė,
2016 Lorain Avė. 

Cleveland, Ohio.

Reikalingas 1-mos klesos lietu
vis barberis. Gera mokestis $26.00 
j savaitę. Kad butą pirmos kle
sos plauką kirpikas. Pageidauja
ma, kad butą jaunas ir manda
gus. Atsišaukit šiuo antrašu:

Gėry Renzi,
Athol, Mass.

(3)

Paieškau brolio Baltraus Grigo 
ir Mikolo Augio. Gyveno Dorche- 
ster, Mass. Pamečiau ją adresus, 
norėčia susirašyt. Meldžiu ją pa
čią ar kas žinot apie juos atsišauk
ti šiuo adresu.

Ch. Grigas,
33 Washington St. 

Waterbury, Conn.

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), Glasgow’o miesto, o iš 
Lietuvos paeina: Kalesninkų kai
mo, Ūdrijos parapijos, Suvalkų 
rėd. Kas žinote apie juos,
ba patįs meldžiu atsišaukti ant 
šio antrašo:
Domic. Ališauskiutė (Kruškienė),

305 Dalmarnock Rd.,
Glasgow Bridgeton,

Scotland.

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.

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

OFISAS:
332 Broadway, :-: So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 253-M.

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri- 

t pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

lEgzaminacija DYKAI
DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ. i
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokią vaistą? Jei nu

sibodo. ateikite aš lšegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžią, kronišką, neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą ir mo 
terą. Jiems tas gali pagelbsti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kronišką ligą. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

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, 
skausmus galvoje, inkstą arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neątidėk!

Jeigu Ikišiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupįsi laiką, pinigus Ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu,
rlausto gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, 
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta, 
valandos.

i! 
i! 
i!
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