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Lietuvoje 
maža Sei-

Darbininkų reikalai.

LIETUVOS STEIGIAMASIS laisva Lietuvos valstybė! (didelis 
SEIMAS. I plojimas ir šaukimai valio!) Vie-

SPROGIMĄS.

Krikščionys darbininkai vie
nykitės! Spieskitės į vieninte
lę darbo žmonių organizacijų . 
Amerikoje — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungų.
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Lietuvos Valstybės 
pagrindai.
(Romano atsiųsta)

LIETUVOS STEIGIA
MOJO SEIMO DAR

BAI.
Lietuvos Steigiamasis Sei

mas priėmė sekančius Lie
tuvos Valstybės konstituci- 
'jos punktus:

1. Lietuvos Valstybė yra de
mokratinė respublika.

2. Steigiamasis Seimas yra 
suvereninės Lietuvos galios iš- 
reiškėjas.

3. Veikusieji iki šios konsti
tucijos paskelbimo dienos įsta
tymai, kurie šiai konstitucijai 
neprieštarauja, palieka galio
je.

4. Steigiamasis Seimas lei
džia įstatymus, ratifikuoja 
(tvirtina) sutartis su kitomis 
valstybėmis, tvirtina biudže
tą ir prižiūri įstatymų vykini- 
mą.

5. Vykdomoji valdžia pave
dama Respublikos Prezidentui 
ir Ministerių Kabinetui

6. Įstatymų iniciatyvos* teisė 
priklauso Steigiamajam Sei
mui ir Ministerių Kabinetui

7. Respublikos Prezidentą 
renka Steigiamasis Seimas.

8. Respublikos Prezidentas 
kviečia Ministerių Pirmininką 
ir paveda jam sudaryti Minis
terių Kabinetą, tvirtina jau 
sudarytą Kabinetą ir priima 
Ministerių Kabineto atsistaty
dinimą, parenka ir skiria Val
stybės Kontrolierių, atstovau
ja Respubliką, skiria pasiunti
nius ir priima akredituojamus 
svetimų valstybių atstovus, 
skiria aukštesniuosius kariuo
menės ię civilinius Valstybės 
valdininkus, skelbia įstaty
mus, turi bausmės dovanoji
mo teisę.

9. Iki Respublikos Preziden
tas bus išrinktas, jo pareigas 
eina Steigiamojo Seimo Pirmi
ninkas. Respublikos Preziden
tui numirus, atsistatydinus ar 
susirgus, jį pavaduoja Stei
giamojo Seimo Pirmininkas.

10. Visi Respublikos Prezi
dento aktai turi būti Ministe
rių Pirmininko arba atatinka
mo Ministerio parašu žymimi.

11. Ministerių Kabinetas iš- 
vieno dirba ir išvieno atsako.

12. Ministerių Kabinetas at
sako prieš Steigiamąjį Seimą 
ir šiam išreiškus nepasitikėji
mą atsistatydina.

13. Įėję Ministerių Kabine
tan Steigiamojo Seimo nariai 
nenustoja buvę Steigiamojo 
Seimo nariais.

14. Valstybės Kontrolierius 
atsako už savo darbus prieš 
Steigiamąjį Seimą ir atsistaty
dina Steigiamajam Seimui iš
reiškus jam nepasitikėjimą.

15. Visi Lietuvos piliečiai 
vistiek kurios lyties, tautybės, 
tikybos yra lygūs prieš įstaty- 
1 is Luomų ir titulų nėra.

to ir korespondencijos nelie
čiamybė. Tikybos, sąžinės, 
spaudos, žodžio, streikų, susi
rinkimų ir draugijų laisvė. 
Mirties bausmė panaikinta.

Pastaba 1. Karo metu, 
taip-pat valstybei gręsiančiam 
pavojui prašalinti konstitu
cinės garantijos įstatymų keliu 
gali būti sustabdytos.

' Pastaba 2. Steigiamojo 
Seimo atostogų metu konstitu
cinės garantijos gali būti su
stabdytos vykdomosios val
džios, bet neveikiau kaip į tris 
dienas turi susirinkti Steigia
masis Seimas, kuris sprendžia 
apie tolimesnį konstitucijinių 
garantijų sustabdymo likimų.

17. Steigiamojo Seimo nario 
asmuo. neliečiamas. Suimti 
Steigiamojo Seimo narį, iš
krėsti jo butą ar daiktus ir 
peržiūrėti korespondenciją ga
lima tik Steigiamajam Seimui^ 
Sutikus*

18. Ši laikinoji Konstitucija 
ir visi įstatymai įgija galios 
nuo paskelbimo dienos vyriau
sybės organe.

K4 REIŠKIA ŠIE 
PUNKTAI.

Paskutinysis (18-tasis) 
punktas parodo, jog šitie 
konstitucijos Steigiamojo 
Seimo priimtieji punktai v- 
ra laikinieji, iki bus išdirbta 
pilna konstitucija. Šitokią 
laikinąją konstituciją buvo 
reikalinga tuoj išdirbti dėl
to, kad Seimui susirinkus 
laikinoji valdžia -drauge su 
ministeriais turėjo atsista
tydinti. Bet šalis be valdžios 
negali būti nei dienos. To
dėl St. Seimas ingaliavo bu
vusią valdžią veikti ir toliau 
sulvg buvusių įstatymų ir 
buvusios. konstitucij os. Bet 
sulyg senosios konstitucijos 
šalį valdė ir Valstybės Ta
ryba, kuri Seimui susirin
kus liko be teisių. Tad pa
čioj Seimo pradžioj reikėjo 
Seimui išdirbti tam laikui 
konstituciją ir minėti 18 
punktų yra ta naujaja kon
stitucija iki nebus išdirbta 
pilnoji.

Pereitame “Darbininko” 
numeryje buvome indeję 
laikinosios konstitucijos 
punktus iš atstovybės iš 
Washingtono gautus. Bet 
ten ne Visi punktai buvo pa
duoti. Vienas punktas bu
vo nežmoniškai sudarkytas, 
o kitas neteisingai išreikš
tas.

Nežinia ko griebsis Stei
giamasis Seimas dabar. 
Septintas *(7) punktas skel
bia, jog prezidentą renka 
seimas. Gal būt Seimas da
bar rinks respublikos prezi
dentą, kuris ims veikti tą, 
ką jam rodo aštuntas punk-
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Lietuvių Tautos balsas

Pirmas iškilmingas Steigiamojo 
Seimo posėdis įvyksta Miesto Te
atro salėje, puikiai išpuoštoj ža- 
liumynų vainikais, vytim, Lietu
vos miestų herbais, dalyvaujant 
daugybei publikos, svetimųjų val
stybių pasiuntinybėms, Ministe
rių Kabinetui, garbės svečiams 
etc.

Pradžia 6 v. 15 m. Pirmąjį St. 
Seimo posėdį atidaro Valstybės 
Prezidentas sekančia kalba: Gerb. 
St. Seimo nariai! Man yra lem-’ 
ta pirmuoju pasveikinti St. Seimo 
narius, Laikinosios Valdžios var
du — tad sveiki susirinkę! Gyve
nam istorinę dieną; lietuvių tauta 
svetimųjų amžiais kankinama, bu
vo apmirusi, o daugeliui atrodė 
net palaidota; bet tautoje radosi 
d' asios milžinų, kurie nenusimi
nė, jie pastatę sau aukščiausiu 
tikslu — kelti, judinti, žadinti iš 
miego tautiečius, gyvu žodžiu ir 
darbu, taisė kelius Lietuvos atei
čiai; tie žmonės “vargo pelės” 
anot Daukanto, žiaurios kumšties 
prislėgti, savo akimis vien tau
tos ir žmogaus'teisių pamynimą 
po kojų matydami, dirbdami stip
rinosi svajone, skaisčia viltim, 
kad kada nors ir Lietuvai laimės 
saulutė sužibės. Ištikro jų dar
bas nežuvo. Jau 1905 metų Vil
niaus seimas viešai ir iškilmingai 
pareiškė, kad niekam nevalia kal
bėti tautos vardu, kaip pačiai tau
tai — tai jau buvo apsireiškimas 
savarankiai gyventi. Šiandien 
nužemintoji lietuvių tauta ima 
vietą eilėje kitų valstybių; lietu
vių tautos vadai drąsiai gynė sa
vo tautos teises, nežiūrėdami as
mens reikalų, jų pavyzdys stipri
na ir mus. Pradėjus tvertis lai
kinajai valdžiai, visuomenė jaut
riai atsiliepė į jos atsišaukimus; 
būriai savanorių sudarė tą bran
duolį, apie kurį susigrupavo visa 
mūsų karinė pajėga; daugelis jų 
begindami Lietuvą nuo' užplūdu
sių grobikų padėjo už jos laisvę 
savo galvą, jų atminimą prašau S. 
Seimą pagerbti atsistojus (visi su
stoja). Svetimoms valstybėms 
mūsų priešininkai aiškino, kad 
Lietuva nenori būti nepriklauso
ma, uolus dalyvavimas Steig. 
Seimo rinkimuos®, aiškiai parodė 
tą neperlaužiamą lietuvių tautos 
valią būti laisva, nepriklausoma. 
Laikinosios valdžios darbas atlik
tas — ji privedė šalį prie Steig. 
Seimo; šiandien atsistatydina 
Valst. Prezidentas, Ministerių Ka
binetas, Valstybės Taryba, Vy
riausias Karo Vadas, Valstybės 
Kontrolės Valdytojas ir atiduoda 
visas savo teises ir galią Steig. 
Seimui; atiduoda pilnai sutvarky
tą karišką organizaciją, priruoštą 
valdžios aparatą, sutvarkytus fi
nansus, nustatytą užrubežio poli
tiką. Reikia gailėtis, kad Lietu
vos St. Seimas begalėjo susirink
ti savo'sostinėj Vilniuj. Taip-pat 
gaila, kad Klaipėdos kraštas dar 
nėra mūsų rankose. Laikinoji 
Valdžia visą darė, kad tai atsiek
ti, ir dar ne jos pareiga nurodi
nėti \kaip toliau tėvynės statymo 
darbą atlikinėti. Steig. Seimui 
apart tiesioginių ^pareigų tenka 
eiti ir paprastojo seimo pareigas. 
Laikinoji Valdžia linki kuodi-* 
džiausios kloties, geidžia, kad lai
mingai sutvarkytoj Lietuvos val
stybėj įsigalėtų visos piliečių do
rybės. Remdamasis St. Seimo į- 
statymu, skaitau St. Seimą ati- 

ir prašau vyriausio Steig.
■imti vietą. Vali

tą užima Gabr. Petkevyčaitė (Bi
tė) ir paprašo šauniausiąjį St. Sei
mo narį sekretorium. O. Muraš- 
kaitė (kr. d.) užima sau nuskirtą 
vietą.

G. Petkevyčaitė (s. 1. d.). Svei
kinu St. Seimą kaipo moteris, kai
po kovotoja prieš keno nebūtų pa
vergimą — tautų, luomų, kapita
lo. Lietuviai ilgiau kaip šimtą me
tu sėmė vien iš saiĮo tautos dva
sios gelmių moralės pajėgos ko
vai su savo priešais, kurie sten
gėsi panaikint, išraut, visa kas 
lietuviška. Savo tautos numylė- 
jimas ir didžiausias pasiryžimas 
atvedė mus į šią laimingą dieną. 
Nors dar dalis mūsų tautos vargs
ta po svetimu jungu, fronto at
skirti, bet širdies ryšiais ir vie- 
nij troškimų jausmais mes visad 
būsim surišti; mintimi aplanky
kime amerikiečius, kurie dėl sve
timos priespaudos neturėjo laimės 
šiandien savo tėvynėje su mumis 
bendru džiaugsmu dalytis; nu- 
skryskime mintimi prie tų karei
vių, karininkų, toli, toli nuo sa
vųjų, paguldžiusių galvas už lais
vę tėvynės ir dar tebeginančių jos 
sienas nuo plėšrių grobikų. Dėka 
jų, lietuvių tautal^atidaryti visi 
keliai į aukštąją kultūrą. Mums 
priešų nestinga, pasitikėt mes tu
rime tik savo jėgomis ir tvarky
ti Lietuvos valstybės gyvenimą 
taip, kaip reikalauja tie, kurie 
mus rinko (visi ploja).

Toliau skaito sveikinimus nuo 
anglų misijos, latvių pasiuntiny
bės, nuo .Vilniaus miesto ir aps
krities, nuo baltgudžių (sveikini
mai sutikti atsistojus delnų plo
jimu ir šaukimais valio!)nuo vys
kupo Karevičiaus, nuo šaulių ir 
profesinių sąjungų, ir šiaip savi
valdybių ir atskiri} asmenų (svei
kinimai sutinkami delnų ploji
mu). ' *

Pabaigus skaityti sveikinimus, 
G. Petkevyčaitė siūlo rinkti St. 
Seimo pirmininką. Pasiūlymas 
priimamas, kandidatais išstatomi 
agronomas Stulginskis (61 bal
sas) ir Z. Starkus (2 balsai). Z. 
Starkus kandidatūrą atsiima.

Slaptai balsuojant iš 105 bal
suojančių p. Stulginskis gauna 62 
balsu už; 41 susilaiko, viens prieš 
ir viens už p. Starkų, p. Stul- 
ginskas (kr. d.) užima pirminin
ko vietą ir skaito St. Seimo pir
mininko deklaraciją:

Gerbiamieji Steigiamojo Seimo 
bariai. >

Pirmiau laikau i 
padėkoti už man suteiktą didelę 
garbę pirmininkauti Lietuvos 
Steigiamajam Seimui.

Stodamas Jūsų priešaky randu 
reikalingu bent stambiais bruo
žais paminėti tas aplinkybes, ku
riose tenka mums pradėti darbas, 
bu pažvelgti į tuos plotus, ku
riuos reikės mums nudirbti.

Karo baisenybėms besiaučiant, 
nuo senai pavergtai ir skriaudžia
mai mūsų tautai žibtelėjo išsiliuo- 
savimo viltis. Ta viltis tegalėjo 
realizuotis tik pačios tautos pas
tangomis. Todėl 1917 m. susirin
kę Vilniuje Lietuvių visuomenės 
veikėjai pastatė priešaky lietuvių 
tautos rinktinus vyrus ir pavedė 
jiems Valstybės kūrimo darbą 
Šiam darbui, kaip nupiešė gerb. 
Valstybės Prezidentas, pritarė 
šalis, liuosu noru siųsdama tėvy
nės giųti tą savo žiedą-jaunimą 
ir dėdama gausių aukų ant tėvy
nės aukūro. Ačiū šioms visos ša
lies pastangoms, šiandien, jau be- 

Valstybės apa-—

ratą bei ginkluotą pajėgą. ^Nar
si mūsų kariuomenė jau suskubo 
pašalinti iš mūsų krašto kai ku
riuos priešus ir tikimės, jog ji ne
padės ginklo tolei, kol visa Lietu
va nebus paliuosuota(ploja). Gar
bė narsiai mūsų kariuomenei (vi
si ploja). Liginai garbė tiems mū
sų vyrams, kurie ar tai vadovau
dami vyriausybei, ar eidami kitas 
valdžios pareigas, didžiausiomis 
pastangomis ir sielvartomis gabe
no akme*nį po akmenio mūsų Val
stybės rūmui, kol jį aptvarkė 
tiek, kad mes šiandien sulaukėme 
tos linksmos ir brangios mums va
landos, kada galime susirinkti į 
Seimą. Nors jie ir neturėjo for- 
malio krašto įgaliojimo, tačiaus 
jie dirbo, daugiau įspėdami tau
tos valią. Štai šiandien šalis, de- 
mokratingiausiu būdu rinkdama 
atstovus į Steigiamąjį Seimą, ne
abejotinai pareiškia savo valią ir 
teikia Seimui Suvereną Lietuvos 
valdžią.

Negaliu praeiti nepaminėjęs ir 
pačių rinkimų charakterio. Mū
sų priešininkų buvo skelbiama 
pasauliui, jog lietuviuose nėra jo
kios politinės sąmonės; tatai kas 
ligi šioliai daroma, tai anaiptol ne 
šalies gynėjų noras, kad tai tik 
karštuolių užsispyrėlių grupės 
darbas; kad Lietuva, kažin koks 
tautų mišinys, kuriame nežine, 
kuriai būtent turėtų priderėti va
dovaujamoji rolė. Rinkimai į Sei
mą kaip tik parodė visai ką kita, 
rinkimuose dalyvavo devynesde- 
šimts suviršum nuošimčių pilie
čių, tai yra toks didelis nuošim
tis, kaip retai kame atsitinka pa
saulyje ; paaiškėjo partijų ir sro
vių diferencijacija. Vadinasi žmo
nėse esama aukštai išsivysčiusios 
politinės sąmonės. Rinkimų rezul
tatai rodo, kad lietuviai gavo 91, 
9 nuoš. balsų, žydai 5, 3 nuoš., 
lenkai 2, 6 nuoš., vokiečiai 0, 9 
nuoš. Aiškiausiai tai parodo, kad 
Lietuva ne tautų mišinys, bet su- 
sikonsulidavusi vienos lietuvių 
tautos šalis. Yra čia ir mažumų, 
bet tiek, kiek vienoje, bet ku
rios tautos gyvenamoje šalyje. 
Tačiau ir Lietuvoje mažumas tu
ri būti užtikrintos tautinės tei
sės.

Dėja, kai kurios Lietuvos dalys 
ir net mūsų sostinė Vilnius nega
lėjo dalyvauti rinkimuose. Jos iš 
po žiaurios priešininko okupaci
jos priespaudos tiesia į mus savo 
ranką. Jos šią iškilmingą valan
dą siųsdamos savo delegatus pro 
ašaras džiaugiasi kartu su mumis, 

savo pareigą Mes esame neabejotinai įsitikinę, 
Ti-faiV+a rl iri oi o inor notim Irus a to i e tnni vfilanrlftjog netrukus ateis toji valanda, 

kad įš visos Lietuvos atstovai ga
lės atsisėsti kartu su mumis. 
Mum privalo didžiausis rūpestis, 
kad ta' jų viltis išsipildytų kuo- 
greičiausiai.

Dėja, nėra čia ir Mažosios Lie
tuvos atstovų, ne mūsų ir ne jų 
tame yra kaltė, bet tikimės, kad 
Dievui padedant pasišalys trūks
tančios kliūtys ir vienos tautos 
kūno dalys galutinai susijungs ir 
sutaps j vienų lietuviškos valsty
bės organizmų (visi ploja).'

Visuomet turėdami prieš akis 
tuos savo brolius, kurie dar te- 
bekenčia sunkų svetimųjų jungų, 
pradėsime darbų tuose Lietuvos 
kraštuose, kuriuose esame visiš
kai šeimininkai. Darbas bus di
delis, nelengvas r jisai turės ap
imti visas valstybinio gyvenimo 
šakas.

Pilietinių teisių ir pareigų pa
matus padės mūsų Valstybės Kon
stitucija. Ji turės būti perdėm 
demokratinga, kaip ir v

ORGANAS AMERIKOS ,
LIETUVIŲ R. K ŠV. 

JUOZAPO DARBIU 
NINKU 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.

PAS MERKĖ.
Amerikos Darbo Federa

cija savo suvažiavime Mont- 
realvje pasmerkė respubli
konų partiją už tai, kad ne
tik neindėjo Federacijos 
reikalavimų į savo platfor
mą, dargi visai neatkreipė 
atydos į tuos reikalavimus. 
Dabar Federacija kreipsis į 
demokratų partijos konven
ciją, kad priimtų savo plat- 
formon darbininkų reikala
vimus.

j ją už tai, kad ne- 
„ėjo Federacijos

Cincinnati. 7- Judomųjų 
paveikslų operatoriai išsi
kovojo algų pakėlimo ant 20 
nuoš.
sų kraštas; jame šeimininkaus 
pati tauta per rinktinus atsto
vus.

Lietuva turės būti savo valsty
bės forma demokratinė respubli
ka.

Valstybės gyvavimo pagrindas 
ir svarbiausioji pajėga — šalies 
ūkis. Atsiėmėme iš svetimų šei
mininkų tautos ūkį, sutvarkyti 
nanudojimo pamatais.

Didžiausioji daugiausia tarnau
janti Valstybei piliečių dalis ma
žiausiai turėjo valstybinės para
mos. Istorijos eigos padarytos 
skriaudos turės būti atitaisytos.

Žemės reforma Lietuvoje neati
dėliotinas klausimas. Greta di
delių dvarų skursta bežemių ir 
mažažemių minios. Lietuvos de
mokratinėj respublikoje nepriva
lės būti sūnų ir posūnių. Lietu
va niekam nebus pamotė. Norin
tieji dirbti žemės, bežemiai ir ma
žažemiai, o pirmoje eilėje kariš
kiai galės likti savystoviais ūki
ninkais (visi ploja).

Lietuvos ūkininkai, kurie po sa
vo šiaudų stogu išlaikė tautos 
kultūrą ir mūsų nepriklausomy
bės idėją nepriklausomoj Lietu
voj susilaukė tokių sąlygų, kurio
se žemelė duos jiem tiek, kiek ji 
gali duoti.

Nors Lietuva žemdirbių kraš
tas, vienok jinai negali apsieiti 
be pramonės išdirbinių. Padėti 
plėtotis toms pramonės šakoms, 
kurios mums gyvai reikalingos ir 
kurioms yra tinkamos 
dirvos bus dedama ne 
mo pastangų.

Stambioji pramonė
turtingųjų sluogsnių gerovę, neša 
darbininkams, toms darbo skrus- 
dėlėms dvasios ir kūno skurdą. 
Steigiamasis Seimas, neatidėlio
damas imsis'' darbo miestų ir dva
rų darbininkų būviui pagerinti. 
Lietuvoj darbo krašte darbinin
kas turės pilnai naudotis savo 
triūso vaisiais: jis turės būti ne 
pramonės vergas, bet jos dalinin
kas (visi ploja).

Nei žemės nei pramonės ūkis 
negali apsieiti be tinkamų švieti
mo įstaigų. Mokslas turės būti 
prieinamas ne tik didžiūnų rū> 
mams, ‘ bet ir'kaimų bakūžėms.

Pagaliau St. Seimas stropiai 
dabos, kad valdžios organai eida
mi savo pareigas nesivaduotų sa
vo valia, bet griežtai laikytūs nu
statytų teisės normų.

Tokį tai darbą uždėjo ant silp-. 
nų mūsų pečių Tėvynė. Mes ge
rai jaučiame tos naštos sunkumą, 
tai bus ne vienos dienos, dauge
lių nemiegotų nakčių triūsas. Vie
nok imamės to darbo su šviesia 
viltimi, jog Dievui padedami: 
ankštame sąryšyje su savo rinkė- siems sustojus, ir dainuojant 
jais ir jų remiami esame pasiry- Lietuvos Himną. ■ - A

(Kauno “Laisvė”)-'

f
Berti n. — Anglių ir gele

žies kasyklų centre buvo di
delė dinamito ekspliozija 
193 žmonės žuvę.

Garsioji fotografinių apa
ratų išdirbimo kompanija 
vadinama Eastman Kodak 
Co. pereitais metais pelno 
turėjo $18.326.188.

Suv. Valstijų valdžios 
Chicagoj gyventoji! rado 2.- 
702.212. Per dešimt metų 
priaugo 23.6 nuoš.

Mūsų Valstybė turinti tokią 
garbingą praeitį daugiau kaip 
šimtą metų buvo svetimos pajė
gos parblokšta, dabar ji vėl at
sistoja ir nori įeiti į nepriklauso
mi} valstybių šeimyną, ji tikisi 
tapti tos šeimynos lygiateisiu na
riu. Stovėdama už tautų sąjun
gos idėjos įvykdinimą, visuotiną 
nusiginklavimą, vyriausiąjį Teis
mą tąutų kivirčiams rišti įsteigi
mą, Lietuva nori su visomis tau
tomis, o ypač kaimynėmis, gy
venti geriausiuose santykiuose.

Einant prie konkrečii} Steigia
mojo Seimo darbų pirmuoju St. 
Seimo žygiu turėtų būti Lietuvos ' 
Nepriklausomybės skelbimas. _

St. Seimas su pilnu autoritetin
gumu turi pasauliui pareikšti, 
kad Lietuva yra nutraukusi vi
sus valstybinius ryšius, kuriais ji 
buvo kadaisia sujungta su kito
mis valstybėmis. St. Seimą ta
ria, kad Lietuva yra atstatyta 
kaipo nepriklausoma Valstybė.

Tos rūšies rezoliuciją siūlau St. 
Seimui priimti atsistojimu (visi 
St. Seimo nariai sustoja, priėmus 
nepriklausomybės Lietuvos res
publikos proklamavimo rezoliuci
ją, visi St. Seimo nariai ir publi
ka dainuoja Lietuvos gimną).

Padainavus “Lietuva tėvynė 
mūsų”... pirmininkas, St. Seimo 
vardu, prašo Valstybės Preziden
tą, Ministerių Kabinetą, Vyr. 
Karo Vadą, Valst. Kontr. Valdy
toją eiti toliau savo pareigas, kol 
St. Seimas neišneš tuo reikalu 
tam tikrų nutarimų.

Toliau eina rinkimai sekreto
riaus, siūloma kandidatai: Nat- 
kevyčius (57 b.), Ruseckas (2 b.), 
Kairys ,(1 b.), Bičiūnas (1 b.), 
Rimka (i b.), Radzevyčius (1 b.).

Kitiems atsisakius nuo kandi- 
datūros, apart Natkevyčiaus, 
slaptai balsuojant, iš 105 balsuo
jančių — Natkevvčius — 65 bal
sai už, susilaiko 38; Galdikienė 
(1 b. ir Radzevyčius (1 K). Iš
rinktu liekasi VL Natkevyčius (s.
l. d.). Pirmas iškilmingasai St 
Seimo posėdis baigiasi 9 vai. 15
m. , antras iš eilės bus 17 d. geg. 
10 v. ryte.

Steigiamojo Seimo paskelb
toji toji nepriklausomos demo
kratinės Lietuvos respublikos 
proklamavimo rezoliucija:

“Lietuvos Steigiamasis Sei
mas reikšdamas Lietuvos žmo
nių valią proklamuoja, esant 
atstatytą nepriklausomą, Lie
tuvos valstybę, kaipo demo
kratinę respubliką, etnologinė
mis ribomis ir. liuosą nuo visų 
valstybių ryšių, kurie yra bu
vę su kitomis valstybėmis”.

Ši rezoliucija priimta vi

r 'UL 5 k. Ą, rU-J G.-J - -



DARBININKAS

LAWRENCE, MASS.

1.

VELIUONA.s.

16.

17.

J
/

23. pri-m.,
R. 24. pri-m..

m., gim-Bagočiaus plepalienė.
26.

m..

i

PANEVĖŽYS.

KO JAM TRŪKSTA.

NORWOOD, MASS.

E. VANDERGRIFT, PA.

NEW BRITAIN, CT.

56.

62.
- v

66.

67.

68.

69.
V.

PAINSDALE, MICH.

m., pris.80.

visuome-81.

m., dakt.

NEWARK, N. J.

Korespondentas.
Parapijonas.

CAMBRIDGE, MASS.

Bonai gauti.

HOMESTEAD, PA.

lai

27.
28.
29.

40.
41.

82.
83.
84.

33.
34.

63.
64.
65.

Varnas Juozas 50 m., ūkininkas. 
Vailokaitis Juoz. 41 m., kunigas. 
Volodkevičius Juoz. 50 m., ukin. 
Valickis Jonas 28 m., mokytojas.
Zaremba Romanas 46 m., teis. 
Žitinevičius Jurg. 49 m., ukinink.

9.
10.

I

31.
32.

ga- 
Pir-

I I

w -£__________________________

PHILADELPHIA, PA.

35.
36.
37.
38.
39.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Mina iš So. Boston’o utarnlnkais, kc<- 
rgais ir subatomis. Leidžia Am. Lie- 
rte Rymo-Katalikų Sv. Juozapo Dar- 
aMby Sąjunga.

70.
71.
72.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

104.
105.
106.
107.
108.
109.
110. Žukas K. 36 m., karininkas.
111. Žoromskis Ant. 28 m., vaistinink.
112. žebrauskis Juozas 32 m., siuvėjas.

59.
60.
61.

NIAGARA FALL8, N. Y.

Vileišio Atsilankymas.

Tautiška salė paliokų 
“misijonieriui”.

(Specialės “Darbininkui” korespondencijes)

. $4.00 

.$5.00 

.$5.00

STEIGIAMOJO SEIMO DELE- 
GATAI.

93.
94.
95.
96.
97.

Vyčių Seimo Dalykai. 

Iškalboje Konkursai.

57
58.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

11.
12.
13.
14.

'irektoris.
'<02. Vaitiekūnas Kicm. m . <r l.

103. Vcnclanskls Kazys 39 m., prisiek.
advokatas.

18.
19.
20.

“Detroit Michigan lietuviai 
gradėjo leist naują juokų laik-

ielio 6 d. pobažnytinėj sve- 
tauiej kalbėjo gerb. fa"*, v. 

.Mironas. Z:nc; susimiKO pusc- 
| tinai. Gerb. kalbėtojas ragino 
žmones pirkti L. P. bonus, kurie

kia prie didesnės vienybės.
Neivarkiečiai katalikai, ką da

rome, ką nedarome, bet laikyki
mės vienybės. '

j' P. Dažas.

“DARBININKAS”
P (The Wobkeb)

The Lithuanlan trl-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

cnd Saturday by St. Joteph't Lithuan- 
R.-C. Association of Labor.

•

SUBSCRIPTION RATES: 
Teariy...............................................
Boston and suburbs.....................
Foieign countries yearly ........

"JCntered as second-class mater SepL 
22. 1915 at the post office at Boston,* 
Mastu, under the Act ot March 3, 1$79.”

“Aceeptance for mailling at special ra
te ot postage provided for in Sectlon 
1308, Act of Qct. 8, 1917, authorized

July 12, 1918.”

KUR SAUVALĖ LEIS
TINA.
-I ...

Atskiri asmenys, draugi
jos, kliubai, kuopos, kurie 
nori dabar su geru vardu 
likti lietuvių tarpe, privalo 
šiame mėnesyje ingyti Lie
tuvos Laisvės Paskolos Bo
ną. Kaikurios draugijos, 
kuopos, kliubai jau atlaikė 
birželio mėnesio susirinki
mus. Jei tų organizacijų 
susirinkimai nenutarė pirk
ti bono ir dar nepirko, tai 
Ša valdybos netik gali, o ir 
privalo “pasauvaliauti” — 
0e nutarimo susirinkime 
privalo pirkti Liet. L. Pas
kolos Boną.

Nei atskiri žmonės, nei 
draugijos neprivalo likti be 
bono iki liepos 1 d. š. m. Jei 
ne, tai ateis vėliau ar ank
ščiau laikas, kad reikės gai
lėtis.

uTėvyne” num. "23 atsi
liepė į Cambridge’io, Mass. 
lietuvių Lietuvos Steigia
mojo Seimo socijal-demo- 
kratų atstovams pareiški
mą, tilpusį “Darbininke”. 
Girdi: “Jeigu reikalauja
ma smulkmeniškų atskaitų 
iš L. Š. Fondo, tad reikia jų 
reikalauti ir iš Tautos Fon
do, kuris man-ding ‘dides
nių griekų’ papildęs, negu 
L. Šelpimo Fondas”. Tau
tos Fondas išdavinėjo ir iš
davinė j a atskaitas. Sulvg 
pereitų metų T. Fondo sei
mo nutarimo buvo pasam
dyti “public accountantai” 
peržiūrėti Tautos Fondo 
knygas. Tas buvo padary
ta ir “public accountantų” 
raportas buvo laikraščiuose. 
“Darbininke” buvo num. 5 
s. m. Bile kas to numerio 
už 5c. gali gauti.

Dabar yra klausimas, ar 
reeerinis “Tėvynės” redak
torius Vitaitis nežino apie 
Tautos Fondo atskaitas ar 
anuos žodžius rašė žinoda
mas apie tas atskaitas. Jei 
nežino, tai jis visuomeniš
kuose reikaluose yra katytis 
prieš devintą, dieną po gimi
mo ir jo “džiabas” zeceriau- 
ti, o ne redaktoriauti. Jei 
žinodamas rašė, tai jis yra 
be sąžinės ir tokiam zecerys- 
tes “džiabas” pergarbin- 
ęas.

Matė Vandenpuolį.

1 d. birž. liks istoriška diena 
mūsų kolonijos lietuviams ant 
kranto Niagaros krioklio. Tą die
ną lankėsi Lietuvos Misijos narys 
J. Vileišis. Tikslas buvo išdalin
ti Laisvės Paskolos Bonus. Ats
tovas viešėjo visą dieną. Žavėjo
si galingu kritimu vandens Nia
garos upės. Aplankė ir žemai 
vandenpuolį, kur vanduo krinta 
putodamas į bedugnę. Regėjo 
vandenpuolio-veikimą naktį, die
ną ir iš ryto. Kiekviename laike 
kitoniškai išrodė. Ką gerbiamas 
atstovas mislino, jis viens tik ži
no, tik ištarė porą žodžių, kad 
su laiku tėvas upių — Nemunas 
bus Lietuvos Niagara. Gerb. at
stovui ne tik pasitaikė išvysti 
gamtos grožę — ir-gi panorėjo ko 
kito pamatyti Apžiūrėjo alumi- 
num dirbtuvę, kad tą šaką išdir- 
bystės įsteigus Lietuvoje. Studi
javo nuodugniai mažiausią smulk
meną. Bet visų svarbiausia, tai 
apžiūrėjo elektros jėgos dirbtu
vę vandenpuolio gaminamą. Ang
lai vadina tą dirbtuvę “Power 
House”. Yra tai didžiausia dirb
tuvė elektros jėgos visame pasau
lyje. Matyt iš viso, kad atstovas 
mislino, kad pakinkytas Nemu
nas gali tiek jėgos pagamyti, kad 
nušviestų visą Lietuvą.

Išdalinimui bonų ir pagerbimui 
atstovo 1 d. birželio vakare buvo 
surengtas trumpas programėlis. 
Vietos vargonininkas ant pijano, 
o sūnus ant smuikos atliko pui
kų duetą. Po tam sekė prakal
ba gerb. Vileišio. Kalbėjo pusę 
valandos. Kalba paėjo tiesiog 
nuo širdies, kiekvieną žmogų tie
siog užžavėjo. Įspūdį gilų pada
rė. Po prakalbai dvi lietuvaitės 
ir vaikutis įteikė kalbėtojui bu
kietą “American beaties” rožių.

Toliaus sekė išdalinimas bonų. 
Vakarėlis užbaigta žodžiu lai gy
vuoja Lietuvos Steigiamasis Sei
mas, prezidentas ir Vileišis, Lie
tuvos atstovas Amerikoje.

Iš viso ko matyt, kad gerb. 
atstovas paliko didelį neišdildo
mą įspūdį, nes nedėlioję, t. y. 6 
birželio buvo didielis susirinki
mas Laisvės Paskolos reikale. Nu
tarta, kad kiekvienas lietuvis vi
soje kolonijoje turėtų nemažiau 
už 50 dol. boną. Nutarta surašy
ti vardus pirkusių ir nepirkusių į 
knygą ir pasiųsti į atstovybę, o 
ta žinos ką daryti.

1 d. liepos rengiamas grynai 
patriotiškas vakaras Laisvės Pa
skolos reikale. Tai vis vaisiai 
gerbiamo atstovo prakalbos. Čia 
bonų bus daug išpirkta.

Kun. L. Vaiciekauskas.

Vyčių Seimo prakalbų konkur
so bei kontesto komisija jau nuo 
kelių moksleivių ir profesionalų 
gavo pasižadėjimų dalyvauti pra
kalbų ir paskaitų konteste, kuris 
atsibus laike Vyčių Seimo Law- 
rence, Mass. Mes iš to džiaugia
mės ir prašome kontestantų porą 
dalykėlių: pirmas, kad jų skai
čius būtų kuodidžiausis; antra, 
kad jie savo veikalus mums pri
statytų nevėliau rugpjūčio 1 d. 
1920.

Į šį kontestą priimami visi be 
jokio skirtumo: vyčiai-vytės yra 
taip pageidaujami kaip ir moks- 
leiviai-moksleivės; suaugę darbi
ninkai, pramoninkai, taip kaip ir 
visų profesijų praktikuotojai. Ke
lio toluma ir nieko nereiškia. Iš 
tolimų pasaulio kraštų galima pa
skaitų prisiųsti. Net nei okeanas 
ne užgins Vyčių iškalbingumo 
konkurse dalyvautu Ypatingai iš 
vieno Lietuvoje, t. y. kunigo Jo
no Jakaičio tikimės naudingos 
paskaitos.

Konkursui tema yra: “Lietuvių 
Katalikų Jaunuomenė Ameriko
je”. Reikia nupiešti jos gyveni
mą, tikslą, užduotis, būdus prie 
atsiekimo tikslo ir išpildymo jų 
užduočių. Šioji tema tur būti ap
dirbta taisykliškai, retoriškai lie
tuvių kalboje.

Už geriausią prakalbą bus pre
mija $25.00, už antrą geriausią 
$15.00, už trečią geriausią $10.00. 
Po tiek pat bus ir už tris paskai
tas. $100.00 skiriama dovąnoms.

Kaip paskaita taip ir prakalba 
tur būt rašte prisiųstos nevėliau 
rugpj. 1 d. ir neužimti laiko dau
giau kaip 45 minutes

Šį paaiškinimą padarėme dėlto, 
kad mūsų perdaug klausinėjo 
laiškais. Patariame šiokius pa
aiškinimus išsikirpti. Tas reikė
tų padaryti ir su visais apie sei
mą aiškinimais.

Vyčių Iškalb. Konkurso 
Komisija.

94 Bradford St., 
Laivrence, Mass.

CLEVELAND; OHIO.

Valdžiai uždraudus viešai par
davinėti svaigalus, daugelis įsi
manė gaminti namie vadinamą 
“Raisins Jack”, kur atneša pasi
baisėtinus vaisius.

30 d. gegužio Teatrališko Cho
ro išvažiavime nemažai ištraukta 
“Raisins Jack”. Vakare sugrį
žę namo Neurai išmušė krautuvės 
langą. Piktumas išėjo dėl mergi
nos.

Turėčiau žodį tarti apie netin-. 
kamus žaidimus, kurie ir-gi rei
kėtų mesti. Tarpe tokių yra 
“bučkiniai” žaidimai. Tarp čia 
augusių kokiose nebūt “party” 
ar tai pramogėlėse tinkamesnių 
žaidimų nei nesuranda, kaip tik 
nuo lūpų malevą laižyti. Lietu
viams nepritinka Amerikos sąšla
vyno civilizaciją savintis.

Balandėlis.

duoda Lietuvai stiprybės priešus 
atremti, taip-pat remti Tautos 
Fondą. Toliau aiškino dirbtuvių 
reikalingumą Lietuvoje. Buvo 
padaryti rinkliava:

Po $1.00 dėjo: A. Katilius, P. 
Dimša, P. Dimšienė, M. Vaikšno- 
ras, J. Aliulis, P. Bukauskienė, J. 
Jankaitis, J. Aučis, P. Stankevi
čius, P. Ambroza, A Zupkus, V. 
Bražinskas, M. Luleckiutė, O. Ba- 
liukienė, K Gataveckienė, O. Bu- 
laviičenė, O. Pikutienė, M. Lepeš- 
kienė, A. Mikučiutis, K. Dimša, 
M. Baležantis, A. Šulskis, M. Ba
lionienė, M. Lepeška, T. Buzūnas. 
J. Kaučys, J. Stučka, A Švetkau- 
skas, S. Suprikas, J. Ramanaus
kas, A. Visockis, A. Melnikienė, 
J. Blockienė, M. Bražinskas, K. 
Davidauskas, J. Baliukas, V. Pi- 
kutis, S. StankVnienė, A. Naver-. 
dauskas, Ji Pituška, A. Kuzas, A. 
Padimauskas, J. Savulionis, B.

Kr.Vįnciavičius, O. Anisienė, J. Ra
manauskas, J. Gubliunas, P. švet- 
kauskas, J. Andrulis, A. Tumaso
nis. A. Bardzilauskas.

Kun. S. J. Čepanonis $4.35.
Smulkių $13.65.
Viso surinkta $70.00.

P. P. Medonis.

PHILADELPHIA, PA.
Čionykštė draugystė šv. Vin

cento a Paulio rengia paramą pa
vargusių našlių ir sušelpimui lie
tuviško siratnamio parapijoj šv. 
Kazimiero. Ir jau kuouoliausia 
iš uoliųjų — prakilni Adelė Lu- 
koševičiutė renka daiktus.

K.

N0RW00D, MASS.
L. Vyčių 27 kp. įvyko mėnesi

nis susirinkimas 6 d. birželio po- 
bažnytinėje svetainėje. Buvo 
skaitytas užkvietimas į L. Vyčių 
N. A Apskričio išvažiavimą, ku
ris įvyks 5-tą d. liepos Athol, 
Mass. Kuopa nutarė dalyvauti 
minėtame išvažiavime. Taip-pat 
nutarė važiuoti į LDS. N. A. ap
skričio išvažiavimą 27 d. birželio 
Worcester, Mass. Toliaas vaka
rienės komisija išdavė raportą iš 
kurio paaiškėjo, kad liko pelno 
$43.69. Po to kuopa nutarė pirk
ti Lietuvos Laisvės Paskolos bo
ną už $50.00. Naujų narių prisi
rašė 5-ki.

Birželio 5 d. pas mus lankėsi 
gerb. kun. Mironas. Gerb. kal
bėtojo žodžiai pasiliks ant ilgai E. 
Vandergriiečių širdyse. Pertrau
koj vietinio Tautos Fondo 108 sk. 
valdyba parinko aukų. Mažas 
būrelis žmonių sumetė $59.00.

Jonas Bartuška’ $5.00, J. Užku
raitis $4.00, J. Meidus $2.00, J. K. 
Stankus $1.20.

Po $1.00: J. rištinis, J. Gela- 
žauskas, A. Aušra, R, 'Šeduikienė, 
0. Petrauskienė, S. Dudėnas, S. 
česnulevičia, K. Švagždienė, K. 
Rulis, J. Rulis, M. Andrikaitienė, 
K Vįdūnas, A. Blažaitis, A. Ka
minskas, B. Garuckas, P. Jankau
skas, J. Sabonis, A Černauskas,
J. Voveris, A. Aidukas, L. Mei
dus, P. Dačiola, J. Kūkalis, M. 
Dilkus, K. Grigaliūnas, A. Poška, 
B. Kalvaitis, J. Stankūnas, J. Da
niliauskas, A Žąsinas, P. Poška,
K. Jakulis, J. Dičbalis, M. Dim- 
ša, A. Tevelionis, A. J. Kūkalis, 
A. Pratkionis.

Po 50c.: J. Butnorienė, M. 
Buitkienė, A Visockis, A Gude
lis, J. Stonevičia, K. Adomaitis, 
J. Barzda, J. Suminąs, T. Med- 
vedckis,- F. Flažis, V. Jučis, P. 
Rakiekas, V. čepkevič, J. Ban- 
kauskas, J. Rudzevičia, J. Ka- 
rauskas.

Viso $57.20. Smulkomis auko
mis surinkta $1.80. Tai viso $59.

J. K. Stankus.

APIE "PERKŪNU.

Amerikos lietuvių “Per-! 
tūno” trenksmas išgirstas 
ir Lietuvoje. Apie tai rašo 
Lietuvos laikraščiai. Lie
tuvos vyriausybes oficiozas; 
•'Lietuva” rašo:

Juokų laikrvgtis.

raštį “Perkūną”, kurio dides- 
• nę turinio dalį sudaro politikos 

kritika. Naujausia juoku laik
raštis yra didelis, gražiai ats
paustas, turi daugelį originali- 
nių piešinių”.
“Tauta” rašo:

“Nauji Amerikos laikraščiai.
Netikusį juokų laikraštį **

' ;as s^ras ju
laikraš*is: 1 Perkūnas’’ knygu
tėmis po 16 puslapių”

GREENFIELD, MASS.
■ ————

Prakalbos buvo L. R. K. 
naudai 26 gegužio. Kalbėjo L. R.
K. Reni. pirm. kun. J. Petraitis iš 
Paterson, N. J. Jo kalba visiems 
patiko ir buvo visi užganėdinti. 
Žmonių buvo pilna svetainė. Au
kotojų vardai:
F. Jarmalavičius ..............$59.00
M. Jaruševičius ................10.00

Po $2.00: F. Mickunas, K. Ra
manauskas, A. Stapunkevičius, V. 
Čereška, L. Polackis, P. Mikaliu- 
nas, A. Zelionis, K. Paulauskas, 
J. Kvederis.

Po $1.00: J. Dagilis, D. Savu- 
kinas, J. Povilaitis, S. Žiedelis, A. 
Kučinskas, J. Povilaitis, K. Valai
tis, J. Laurinaitis, J. Dagilius, K. 
Dėdinas, S. Uždarinis, A. Mocke
vičius, J. Mikuta, J. Zabilavičius,
N. Urmieza, S. Kazlauskas, K. 
Šaukaitis, J. Dailidonis. Z. Pace- 
konis. V. Urmieza, O. Lopšaitie- 
nė, L. Uzmičienė, M. Kvedarienė,
O. Pocienė, J. Zelenienė, D. Mi- 
kolinunienė. J. Bankieta 50c.

Viso $114.50.
J. P. Zabilavičius.

Birželio 6. d. Šv. Cecilijos Baž
nytinis Choras po vadovyste p. V. 
Stasevičiaus surengę koncertą 
Hyde Park, Mass. Libertv svetai
nėje. Prisirinko publikos pilnu- 
tė svetainė. Buvo rinkimas aukų 
parapijos naudai.

Po $1.00 dėjo: V. Navickas, A. 
Baniuškevičius, V. Biekša, S. Je- 
čius, A. Akušauskas, A. Baekaus- 
kas, M. Vasvičiutė.

Išviso aukų surinkta $22.31.
Ten Buvęs.

Panedėlyje 7 d. birželio Raudo
nojo Kryžiaus skyrius buvo su
rengęs prakalbas naudai Lietuvos 
našlaičių. Žmonių buvo arti 300, 
aukų sudėta arti $80.

Nežinau, ar vienaip, ar kitaip 
sakysime, bet vis-gi per paskuti
niuosius metus Newark’e trūko 
kažinko. Turbūt užtai mūsų ko
respondentai mažai terašė. Bet. 
vasarai užėjus, gražiajai gamtai 
prasiblaivins, Nevarkas ir-gi pra- 

V a- dėjo blaivintis ir tvertis smar- 
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įvairių darbų, darbelių pramogų, 
pramogėlių Kas žmones sutrau-

Čia buvo garsusis iš antro 
lo Bagočius ir “spyčiavo”. 
miausia užsipuolė ant kun. Kau- 
lakio. Paskui dergė Lietuvos 
krikščionių demokratų partiją. 
Girdi tai davatkų, škaplieminkų 
partija. Kitokiais laikraštyje ne- 
minėtiuais vardais pravardžiavo 
krikščionių demokratų partiją. 
Toliau aiškino, kad Dievo nesą, 
nereikia bijoti pomirtinio gyveni
mo ir bausmės, kad žmogus mir
damas dingstąs, kaip burbulas 
vandenyje.

Todėl nedyvai, kad tarp rau- 
ddnkaklių ir bedievių tiek krei
vų darbų, apgavysčių. Juk jei- 
nebijo bausmės po mirties, tai 
kam čia laikytis teisingumo, do
ros. Iš tikinčiųjų pasitaiko, kad 
nueina kreivais keliais doroje. Jei 
žmogus su tikyba, tikėdamas, kad 
už grabo už blogus darbus bus 
baustas, o kartais daro blogai, tai 
nuo bedievio visai negalima tikė
tis teisingumo ir doros.

Suprantąs Dalykus.

NEW BRITAIN, CONN.

Birželio 5 d. čia buvo atsilan
kęs iš Keamey ir Harirson, N. J. 
J. V. Baltrukonis su nauju sce
nišku perstatymu “Nepavykus 
Meilė”. Visi aktoriai lošė išlėto 
ir kiekvienas galėjo suprast. Ge
riausiai atliko p-lė G. Diškevičiu- 
tė — Meilutės rolėj.

Taip-gi 6 d. birželio buvo šv. 
Onos moterų dr-jos 10 metų su- 
aktuves. Tai buvo parengtas 
vakarėlis, programą išpildė vien 
jaunos mergaitės ir merginos, ku
rių buvo arti 20. Aš pirma ma
niau, kad merginos vienos be vai
kinų nieko negali nuveikti, bet aš 
tame turėjau klaidą. Pirmiausiai 
visos merginos sustoję sudainavo 
“Lai gyvuoj mjjs tauta” ir “Su 
Dievu tėvynė”. Toliau sekė dia
logas Lietuvaitės su Lenke. Iš
pildė abidvi sesutės A. ir J. Bla- 
žauskiutės, iš ko publika turėjo 
daug juoko , ir abidvi labai gra
žiai nudavė. Toliaus buvo šokis. 
Atliko P. Matuliutė ir A. Blažaus- 
kiutė. Ir toliaus sekė visoki pa- 
marginimai, kurių nei atminti ne
galiu. O ant galo buvo sulošta 
vieno veiksmo drama “Laisvės 
beieškant” ir 9u Lietuvos himnu 
užsibaigė programas. Tad garbės 
yra vertos mūsų sesutės.

Dobilėlis.

Čia išmėtyta plakatai lietuvių 
nežmoniškai darkyto j kalboj, kad 
“Lietuvių Salėj” kalbėsiąs kun. 
J. Jasinskas, klebonas iš Hart
fordo, Ct. Plakatpalaikis spauz- 
dintas “Drukarnioj i Księgamioj 
Polskoj” Hartford, Ct. Tas “ku
nigas” yra lenkų nezaležninkas 
gal tyčia lenkų siunčiamas lietu
vių tarpe ergelius kelti. 0 čio
nykščiai tautininkai duoda tau
tišką salę. Kur tų tautininkų pro
tas? Kur jų tautiškumas, kuriuo 
mėgsta jie girtis, kad lenkų pa
baldai leidžia savo salę tarp lie
tuvių ermyderius kelti.

Vietinis.

Gegužio 23 d. čia buvo pramo
ga. Bažnytinėj salėj vaidinta 
“Daina be Galo”. Žmonių buvo 
daug. Pelno liko $120. Skiria
ma bažnyčios naudai. Garliausko 
rolę atliko Z. Brundza, Grybo — 
M. Virbalas, Durnovo — A Pur
ius, Teresės — G. Matuzienė, Va- 
rasės — K. Duncienė, Žydo — A. 
Kvietka. Visi atliko roles gerai. 
Buvo deklamacijų apie Lietuvą, 
sudainuota gražių dainų. Daina
vo: J. Juknis, J. Maskauskas, 
Juknienė ir Duncienė. Tame su
rengime pasidarbavo St. Ivanaus
kas. Kun. A Kazlauskas pasakė 
prakalbą.

Lietuvos bonai iš centro atėjo 
šiomis dienomis. Užsimokėjusieji 
gali gauti, o norintieji pirkti už 
grynus tuoj gaus ir boną.

L--. ”

gai; gaut; uz gryiris pas sto-( 
ties ižd AL PoUnabergą, 433 į 
Windsor

Akmenskis Juozas 36 metų, ko- 
peratlninkas.

Andziulis Jonas 53 m., ūkininkas. 
Ambrazaitis Kaz. 27 m., ukin. 
Blldušas Jon. 26 m., valdininkas. 
Bičiūnas Vyt. 27 m., rašytojas. 
Balčytis Stasys 26 m., mokytojas. 
Bizauskas Kazys 27 m., visuome- 
menės darbuotojas.
Bražėnas Konstantas 26 m„ stu
dentas medikas.

Buzelis Juozas 31 m., daktaras. 
Balčas Stasys 34 m., kareivis ūki
ninkas.
Bielinis Kipras 36 m., bugalteris. 
Banionis Andr. 33 m., vargonink. 
Bulionis Antanas 39 m., darbinin. 
Beržinskas Vikt. 46 m„ darbinin. 

15. Cirtautas Bronius 39 m., taikos 
teisėjas.

C’apinskis Vincas 29 m., Aukštųjų 
Kursų lektoris.

Čarneckis Voldemaras 28 m., su
sisiekimo ministeris.
Digrys Stasys 32 m., valdininkas. 
Dogelis Paulius 42 m., kunigas. 
Deksnys Jurgis 48 m., darbinink.

22. Draugelis Elizėjus 32 m., vidaus 
reikalų ministeris.
Finkelšteinas Ozeras 56 
siekusis advokatas.
Fridmanas Naftalis 56 
siekusis advokatas.

25. Galdikienė Magdalena 28 
nazijos mokytoja.
Gencevičius Kazys 32 m., amat- 
ninkas.

Giniunas Jon. 33 m., darbininkas. 
Grinius Kazys 53 m., daktaras. 
Galvydis-Bikauskas Jonas 49 
generolas.

30. Grikiškis Antanas, valstietis. 
Gruodis Stasys, ūkininkas. 
Grajauskas Adolfas 43 m., «pri- 
siekusis advokatas.

Jurgutis Vladas 34 m., kunigas. 
Jočys Petras 25 m., apskr. virš, 
padėjėjas.
Jokantas Kazys 38 m., gydytojas. 
Krupavičius Mykolas 36 m., kun. 
Kriščiūnas Pijus 39 m„ ūkininkas 
Kupčiūnas K. 30 m., mokytojas. 
Kinderis Rudolfas 38 m., valdi
ninkas.
Kuzminskas Pov. 26 m., ukinink. 
Krikščiūnas Jonas 32 m., agrono
mas.

Katilius Vinc. 51 m., ūkininkas. 
Kairys Step. 40 m., inžinieris. 
Kaupas Juk 30 m., sociologas. 
Lašas Vladas 28 m., daktaras. 
Laurinaitis Jonas 28 na., karinink. 
Lukoševičius Juozas 28 m., vals
čiaus viršaitis.
Lekeckas Kaz. 43 m., valdininkas. 
Makauskas Jon. 34 m., vaistinink. 
Masiulis Ig. 40 m., agronomas. 
Milaška Vincas 27 m., kunigas. 
Milčius Antanas 28 m., juristas. 
Matulaitis Ant 24 m., karininkas 
Mikšys Feliksas, veterinoris. 
Meilus Vincas 33 m., apskrit. val
dybos narys.
Muraškaitė Ona 24 m., gimnazi
jos mokytoja.
Natkevičius VI. 30 m., karininkas 
I’urickis Juozas, kunigas. 
Popel Abram 50 m., rabinas. 
Purėnas Ant. 37 m., mokytojas. 
Petkevičaitė Gabrielė 59 m., ra
šytoja.
Petranskas Motiejus 30 m.. Apsk. 
Vald. nar.
Pakalka Jonas 28 m., valdininkas 
Požėla Vladas 39 m., juristas. 
Plečkaitis Jeronimas 32 m., mo
kytojas. |
Radzevičius Petras 26 m., visuom. 
darbuot.

Rozenbaum Simonas 51 m., pris. 
advokat.
Rachmilevičius Nachmanas 42 m., 
daktaras.
Riauba Sikstus 33 m., koperati- 
ninkas.

Ralys Kazys 34 /n., valdininkas. 
Rimka Albinas 34 m., redaktoris. 
Račkauskas Vytautas 39 m., inž. 
matininkas.

Ruseckas Petras 36 m., karinink. 
Ružanskis Myk. 35 m., maž. uk. 
Stulginskis Al. 35 m„ agronomas. 
Staugaitis Justinas 53 m., kunlg. 
Staugaitis Ant 44 m., valdininkas 
Staugaitis Jonas 51 m., gydytojas 
Simanauskas Ant 33 m., odinar- 
čikas.
Sleževičius Mykolas 43 
advokatas.
Starkus Zigmas 27 m., 
nės darbuotojas. 
Soloveičlkas Maksas 36 
Stakauskaitė Sal. 28 m., mokytoja 
Spndaitė-Gvildienė Emilija 32 m., 
mokytoja.

Sidabras Kazys, ūkininkas. 
Sirutavlčius VI. 42 m., inžinieris. 
Snelevskis Ant 34 m., šaltkalvis, 
šaulys Kazys 48 m., kunigas, 
šilgalis Antanas 34 m., ūkininkas, 
šaulys Pranas 32 m., ūkininkas, 
šemlotas Pranas 26 m., kalvis. 

92. šalčius Pr. 35 m., darbininkas.
Šmulkštys Ant 34 m., kunigas. 
Šmulkštys Vihcas 27 m., kariškiš. 
Šlekys Vinc. 35 m., ūkininkas. 
Tumėnas Ant 40 m., teisininkas. 
Tamošaitis Ant 27 m., mokytojas.

98. Tijūnaitis Stasys 31 m., mokyt 
90. Untulis Matas 30 m., juristas.

100. Valaitis Jonas 27 nu, kooperat. 
LO1. Vailokaitis Jonas 34 m.,bant

Veliuonos apielinkės žmonės 
labai domėjos Lietuvos Stei
giamuoju Seimu; išanksto ruo
šės mandagiai sutikti St. Sei
mo rinkimų dienų. Rinkimų 
dienoje kiekvienas skubėjo 
prie rinkimų namo, idant ir jis 
gautų paduoti savo balsų už 
jam tinkamų partijų.

Veliuonos apylinkėje visai 
maža liko nebalsavusių.. Šie
met Lietuvoje buvo labai ank
stybas pavasaris, taip, kad li
gi gegužio mėnesio tapo.jau vi
si laukai atsėti.

Šiemet Lietuvoje, kaip kur, 
bet Veliuonos apylinkėje, žmo
nės tikis sulaukti gero der
liaus, nes laukuose javai kuo- 
puikiausiai atrodo. Tikimės 
Lietuvoje su laiku atpigs ja
vai ir kiti produktai, tai ir 
darbininkų gyvenimas Lietu
voje gana stipriu žingsniu pa
žengs Į laimingesnę ateit}. Ve
liuonos miestelis veik visas y- 
ra išdegęs ir įstaigoms vietos, 
rodos, nebūtų; tačiaus to ne
atsižvelgiant, veliuoniečiai, 
vietinio klebono Vladislovo 
Polonekio padedami įsteigė 
Vartotoji! Bendrovę, kuri gan 
žymiai sumažino žydelių gop- 
šumą. kurie už kiekvienų pre
kę ėmė du kartu tiek kiek 
jiems kainuoja.

Berželis Svyruonėlis.

Rusams valdant Lietuvą, 
Panevėžyje buvo šios mokyk
los, Realinė mokykla, Mokyto
jų seųiinarija, Moterų gimna
zija ir Miesto mokykla. Viso
se mokyklose buvo visą tautų 
mokiniij. Vokiečiams užei
nant visos mokyklos išsikėlė į 
Rusiją, nepalikdamos nei vie
no mokytojo. Kartu su mo
kyklomis išbėgo ir vyresniųjų 
klasių mokiniai, palikdami 
tiktai žemesniųjų klasių moki
nius, t. y. 1, 2, 3 klasių. Li
kusieji Lietuvoje mokiniai ne
turėjo kur mokintis. Supratęs 
mokinių troškimą Panevėžio 
kun. Stakauskas, surado kele
tą atatinkami} mokytojų, pa
kvietė juos į Panevėžį, pasitar
ti apie atidengimą gimnazijos. 
Išgavę leidimą iš Vokiečių 
valdžios, atidengė' pirmas 4 
klases. Mokyklą pavadino 
Real-gimnazium kurioj dau
giausia pasidarbavo K. Bi
zauskas ir M. Putramuntienė. 
Pirmais metais buvo mokoma 
visi dalykai rusų kalboj, o lie
tuvių kalba, kaipo kalba. Se
kančiais metais visus dalykus 
išguldinėjo lietuvių kalboje. 
Slenkant laikui, mokinių skai
čius didėjo ir metai po metais 
augo klasės. 1918 metais jau 
buvo 7 klasės. 1919 metais užė
jus bolševikams gimnazija bu
vo uždengta, nes vyresniųjų 
klasių mokiniai išbėgo į Kau
ną ir pastojo į kariuomenę gin
ti Tėvynės.

Likusieji mokiniai taip-gi 
nebelankė gimnazijos, kad bol
ševikų valdžia išmetė tikybos 
pamoką.

Išvijus bolševikus ir susi
tvarkius kraštui, vėl atgyjo 
gimnazija. Matyti lietuviai y- 
ra ant tiek susipratę, kad lei
džia savo vaikus mokytis. Ru
sų laikais buvo per visas mo
kyklas ne daugiau kaip 200 
lietuvių mokinių. Dabar yra 
8 klasių vyrų gimnazija su 2 
paralelėmis klasėmis, kurioje 
priskaitoma suvirš 300 moki
nių. Yra Moterų gimnazija, 
nors šiais metais dar tik 5 kla- 

I sės. Joje yra daugiau 100 mo
kinių. Šiais mokslo metais į- 
kūrė Mokytojų seminariją, ku
rioj lankosi apie 30 mokinių, 
joj y~a tik’vienas kursis, nes 
Į kitus kurdus nebuvo mokinių. 
Apart visų Lietuvių mokyklų 

yra dar Rusų gimnazija su 8



DARBININKAS

- -- F- ,
1

(

3
klasėmis ir Lenkų gimnazija 
su 5 klasėmis.

Iš to aišku, kad lietuviai rū
pinasi apšvietimu, nes per 5 

•metus, lietuvių mokinių skai- 
-čius padidėjo' ant 300 žmonių. 
Reikia tikėtis, kad Lietuvos 
nepriklausomoj valstybėj, ma
žas skaičius liks neišsilavinu
sių žmonių. Dabartiniais lai
kais, suaugęs jaunimas, stei
gia vakarinius kursus kaimuo
se-

L. D. S. REIKALAI.
L. D. S. NAUJOSIOS ANGLUOS 

APSKRIČIO IŠVAŽIAVIMAS 
BIRŽELIO 27 d., 1920 
WORCESTBR, MASS.

Graužietis.

KAREIVIO LAIŠKAS.
— ■ — — •

Radęs “Darbininko” num. 
28, kovo 6 d. š. m. mūsų Mi
sijos atsišaukimą antgalviu: 
“ Negesinkite Ugnies”, tai ir 
aš, kaipo kareivis išreiškiu, 
kad labai norėčiau, kad mūsų 
tėvynė būtų nepriklausoma. 
Gerai, kad misija sakosi, kad 
galės daug Lietuvoje pataisy
ti. O to taisymo, tai daug y- 
ra. Daug ką šiandie be nie
kur nieko galima ir reikia tai
syti. Pavyzdžiui mobilizacija. 
Ėmė. vyrus neteisingai. Kas 
auksinų turėjo, tai tam nerei
kėjo eiti kariuomenėn. Kad 
namuose buvo ir keletas vyrų, 
liet jei prie to dar auksinų bu
vo, 1 ai visi liko liuosi. Bet kas 
pašykštėjo auksinų, tai išėjo 
kareivauti. Štai aš su Broliu. 
Nepašmeravome mūsų ponams 
•ir abu kareiviūujame, o mūsų 
ūkių nėra kam vesti. Ką mes 
rasime ant ūkių sugrįžę. O 
kai pažiūri į kitus, tai jie sau 
tik taiso ūkius, lobsta, o tu 
jam kovok už laisvę. Ir prie 
prakeikto ruso nebuvo taip, 
kad atimti paskutinį vyriški iš 
namų. Prie to dar matosi vi
sokio šmugeliavimo. Atsipra
šau. kad negaliu daug rašyti, 
nes turiu saugoti lenkų frontą. 
Tik Šaukiu: taisykite, naikin
kite neteisybes, skriaudas, ky
šius, o jie gali suėsti mūsų ne- 
prigulmybę.

Kareivis A. M.

Prie šio išvažiavimo komisija ir 
visos kolonijos smarkiai rengiasi. 
LDS., L. Vyčių, A L. Moterų 
Sąjungos ir Balivininkų . kuopos 
važiuoja iš kiekvienos kolonijos 
su įvairiu programų. Mat tą die
ną apart išvažiavimo ant tyro oro, 
ms puikus koncertas Rialto Teat
re. Komisija gauna kasdien laiš
kus iš apylinkės kolonijų veikė
jų sū pasižadėjimu dalyvauti ne 
tik išvažiavime, bet ir programo
je.

Taip-gi didžiųjų kolonijų cho
rai jau pasižadėjo dalyvauti pro
gramoje. Nežiūrint tolimos kelio
nės rengiasi visu smarkumu. Dar 
nei vienais metais tokio judėjimo 
nebuvo, kaip dabar. Turbūt dėl
to, kad LDS. apskričio praeitų 
metų išvažiavimas užganėdino vi
sus, o reikia atsiminti, kad pir
mas išvažiavimas buvo. Šį metą 
stovinti komisija turi nemažai 
prityrimo iš praeitų metų ir be- 
abejo šis išvažiavimos bus pri
rengtas geriaus.

Kolonijos silpniaus stovinčios 
rengiasi nors pavieniai: Čia tal
piname laiškelį p-lės Bugailaitės 
iš Nashua, N. H. •

Gerbiamoji L. D. N. A.
Apskričio Komisija:

■ Ačiū už laiškelį. Tamistos tur
būt žinote, kad -musų kolonijoje 
L. D. S. kuopa biskį apsnūdo. Aš 
visos kuopos narių negaliu viena 
nuvežti ir ją vardu negaliu priža
dėti. Bet užtikrinu, kad aš busiu 
ir apsiimu eiti į lenktynes arba 
virvės traukti su bile kuo. Vargu 
atsiras bent vienas toks drąsuolis, 
kuris sutiktą eiti su manimi.

Linkiu geriausių pasekmių Jūsų 
darbe.
Ką jau kalbėti apie didesnias 

organizuotas kolonijas. Daugelis 
jau ir trokus nusisamdę. Kaip gir
dėtis svečių bus iš visų valsti
jų-

Pasarga: Visi atstovai pribūki
te ant laiko, nes prasidės lygiai 
12 vai. Norime ankščiau užbaig
ti .

N. A Apskričio Valdyba: 
Pįrm. V. J. Kudirka, 

37 Franklin St., 
Nonvood, Mass.

Rast. A. J. Navickas,
58 Heaton Avė., 
Nonvood, Mass.

Prieš 75 metų aukso pa
saulyj e būdavo iškasta už 
$30.000.000 kasmet. 1915 m. 
aukso buvo iškasta už'$469.- 
000.000.

Komisijos Narys.

KROSNA. NEW BEITAIN, CONN.

HARDING RESPUBLI
KONŲ KANDIDA

TAS.

Pereitą subatą respubli
konų partijos konvencija 
nuskyrė kandidatu į Suv. 
Valstijų prezidentus sen£- 
torių Hardingą. Jis yra 54 
metų amžiaus, daktaro sū
nus. Tėvai tebgyvena. Gy
vena mažame miesčiuke Ma- 
rion, Ohio. Čia respubliko
nų kandidatas seniau buvo 
pirkęs nedidelį laikraštukų 
už $1.400 ir pats redagavo, 
zeceriavo, reporteriavo, rin
ko skelbimus ir tt. Ir. turėjo

pasisekimą. Bet tai vis bu
vo provincijalis laikraštu
kas. Paskui ėjo mokslus ir 
pasuko poHtikon. Buvo Įeit, 
gubernatorius Ohio valsti
joj ir, pagalios senatorius 
Suv. Valstijų kongrese.

REZIGNAVO, REZIG
NAVO, REZIGNAVO.

GRĮŽTA.

Bostono kardinolas O’Con- 
nell pereitą subatą Neapoly
je sėdo laivan ir grįžta na
mo.

ANT GREITO PARDAVIMO

Judomiems paveikslams 
nuimta ant filmos automo
bilius važiuojantis tiltu ir 
puolantis su šoferiu vande
nin iš apie 25 pėdų augštu- 
mos.

*

* Lenkijos ministeriai re
zignavo. Jie bus savo vie
tose iki - nauji, ministeriai 
bus nuskirti.

Vokietijos ministeriai re
zignavo. Buvo pavesta Mu- 
elleriui sudaryti naują mi- 
nisterių kabinetą, bet jam 
nepavyko dėl neprigulmin- 
gųjų socijalistų pasiprieši
nimo. Dabar prez. Ebert 
ketina katalikui pavesti su
daryti kabinetą.

Į rezignavusių Italijos 
ministerių vietą naujų dar 
vis neišrenkama.

Austrijos ministeriai re- 
ByBŲByayBŲEĮŲauHyHyEiyEĮyHyayE

103 akerių farma.
80 akerių dirbamos Ir 23 ake-Apie 

riai ganyklos ir miško 
upės teka per vidurį farmos su dau
gybe žuvų ir labai patogu laikyti žą
sų, ančių ir kitokių paukščių. Mū
rinis namas —- 9 kambariai; naujau
sios mados kūtė dėl 35 galvijų; di
delė daržine dėl šieno; kubilas (šilo) 
dėl rauginimo kornus karvėms. 20 
karvių, 1 jautis, 4 kiaulės, 2 veršiai, 
2 arkliai, 30 vištų Ir visokie reikalin
gi įrankiai ir vežimai dėl apdirbimo 
žemės, šita ūkė yra viena iš geriau
sių ūkių Bolton, Mass. Savininkai la
bai nori parduoti arba išmainyti ant 
namų Boston’o apielinkėj. Su preke 
ir įnešimu bus labai lengva susitai
kyti, nes savininkas labai nori par
duoti.

mažos farmukės arba nedideUo namo. 
Toksai namas turėti yra geriau ne------------------------------ - - - 1 
daugiau rendų neša per metus negu 
reikia įmokėti.

• dvi diriPiS AUKSINES MAINAS' todėl, kad* VU.UC dononan vortrlti nor maine naom

3 šeimynų namas ir pekamė.
Išdirbtas lietuviškos duonos biznis. 2 
trokai, miltai, kepimui duonos, ma
šinos ir kiti įrankiai. Prekė $11,500. 
Su labai lengvom išlygom. Priežastis 
pardavimo: savininkas yra miręs, o 
giminės nenori laikyti biznio".

i
3 šeimynų, 18 kambarių 

namas
su plrmieniomis (reeeption halls); ši
luma ir elektrikos šviesa; garage dėl 
e automobiliu- Rendos atneša — da
bar — 167 doL per 'mėnesį, bet gali
ma lengvai gautu $200. dol. į mėnesį. 
Prekė $14,000. Geriausioj vietoj Dor- 
chester'yje — milijonierių apgyventoj. 
Savininkas išvažiuoja į kita valstija.

-Du namai:
Vienas 2 šeimynų su garage dėl 15 
automobiliu. Rendos neša 225 dol. per 
mėnesį. Prekė $19,000 su lengvomis 
išlygomis.

i

3 šeimynų 14 kambarių 
namas

su gazais ir toiletu dėl kožnos šeimy
nos. Rendos neša suvirš $400. per 
metus. Prekė 2700 dol. su $500 {mo
kėjimų. Savininkas nori greitai par
duoti dėlto, kad gyvena labai toli nuo 
Bostono. Namas yra asabniai buda- 
votas prie Silver gatvės, arti krautu
vių ir lietuvių apgyventoj vietoj.

su

3 šeimynų 15 kambarių 
medinis namas

naujos mados maudynėmis, šiltas 
ir šaltas vanduo, skalbynės, nauji pe
čiai ir pijazos prie E. Seventh St. 
Prekė 6700 dol. su 1500 dol. įmokėji- 
mų. Savininkas yra priverstas par
duoti dėl stokos pinigų dėl biznio.

3 šeimynų namas,
11 kambarių, gazai ir toiletai, skal
bynės, pljązai dėl kožnos šeimynos, 
arti lenkiškos bažnyčios. • Prekė 3300 
dol. -----$500 įnešti.

2 šeimynų namas
su daug žemės prie East Second gat
vės. Prekė 700 dol. ir $150 dol. įmo
kėti.

3 šeimynų 14 kambarių 
namas;

toiletai ir gazai dėl žėdnos šeimynos 
prie Dresser St, prekė 2200 dol., 300 
dol. įmokėti.

zignavo.
Vengrijos ministeriai re

zignavo.

KAIP IŠ GAUSYBĖS 
RAGO.

Pastaromis dienomis, kaip 
iš gausybės rago pasipylė 
laiškai ir laikraščiai iš Lie
tuvos. Kadangi esame Lie
tuvos laikraščių užsisakę 
platinimui, tai jįj gauname 
glėbiais. Užsisakykite. Už 
dolarinę gausite apie 20 ko
pijų, o už 50c. apie 10 kopi
jų. Laikraščiuose plačiau
sia rašoma apie Seimo vei
kimą. Be galo indomu. Iš
sirašykite iš “Darbininko” 
tų laikraščių. Agentai par
sitraukite platinimui.

Rinkimai į Steigiamąjį 
Seimą labai gražiai perėjo. 
Lietuviai labai suprato rinki
mų reikšmę. Prie rinkimų tarp 
lietuvių eilėse buvo ir žydeliai 
ir prūseliai ir lenkeliai. Rodos 
didžiausią savo darbą su pasi
šventimu atlikinėjo.

Agitatorių buvo visokių vi
sokiausių ir barzduotų ir be 
"barzdų ir kudlotų ir trumpą- 
plaukių. Ir visi vienu 
šaukė:

Žemes dalysim.
Žemišką rojų steigsim. 
Fabrikus statysim.
Snapsą ir alų namie darysim.
Savo žmones iš svetur vadysim. 
Dabar pas mus lietuvystė la

bai atsigavo. Lietuvystė pa
ėmė viršų, lenkystė, ponystė 
yra paniekoj.

Mes lietuviai, 
Narsiai kovojam 
Prieš lenkus prūsokus, 
Kolčakus rusokus, 
Lenkus lietuviškai 
Kalbėt mokinam

LDS. 36 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję 20 d. bir
želio tuojaus po pamaldi} Šv. 
Andriejaus bažnytinėje salėje. Į 
šį susirinkimų kviečiame visus 
narius koskaittingiausia ateiti.

Valdyba.

Mūrinis Namas, '
susidedantis iš 50 šeimynų; gazai, toi
letai dėl žėdnos šeimynos. Lietuvių 
apgyventa vieta South Bostone. Ren
dos neša suvirš $4000 per metus. Pre
kė 25,000 dol. ir 3,000 dol. įmokėti, o 
likusie ant lengvų išlygų. Savinin
kas serga mirtina liga ir nori kuogrei- 
čiausiai parduoti arba išmainyti ant

PARSIDUODA BIZNIS
Čeverykų, vyriškų drabužių 
iiių. rakandų (fnrniture) 
Biznis išdirbtas per suvirš 
lietuvių apgyventoj vietoj, 
ti parduotas nevėliaus kaip
Birželio (June). Prekė ir išlygos la
bai pigios. Savininkas išvažiuoja į 
kitą miestą.

ir nami- 
krautuvg 
10 metų, 
Turi bu- 
iki 15 d.

CHICAGO, ILL.

balsu IDS. 38 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję 20 d. bir
želio tuojaus po pamaldų Aušros 
Vartų parapijos Svetainėje, 2323 
W. 23 PI. Visi nariai malonėsit 
susirinkti ir naujų atsivesti.

Valdyba

DETROIT, MICH.

LDS. 72 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioję 20 d. bir
želio tuojaus po pamaldų Šv. Jur
gio parapjijos svetainėje. Kvie
čiame visus narius būtinai atei
ti.

Valdyba

Nors jie sako
Nek, nek k<Jlera
Zabežo litviną.

Daug vargęs.

LENKAI TRAUKIASI.

Lenkai pradėjo neštis iš 
Ukrainos. J au pasitraukė 
iš Kievo. Traukdamiesi 
griauja tiltus ant Dniepro.

Traukdamiesi iš Kievo 
lenkai papildė negirdėtus 
razbajus. Sudinamitavo 

Vladimiro Soborą, geležin
kelių stotis, elektrikos dirb
tuves, vandens įvadas ir ki
tokias baisenybes papildė. 
Ypač baisus daiktas tai van
dens įvadų išgriovimas. 
Kieve dabar ne gyvenimas.

Rusijos oficialia organas 
šaukia viso pasaulio darbi-
ninkus protestuoti prieš len
kų barbarybes. Sako, jog 
Vladimiro Soboro sugriovi
mas yra didesnė barbarybė, 

sugriovimas Bernso

P R ANE ŠIMAS.
LDS. Naujos Anglijos Apskri

čio kuopoms pranešu, kad įvyks 
metinis apskričio suvažiavimas 
nedėlioj, birželio 20 d. š. m. 12 
vaL po pietų St. Jean svetainėj, 
27 Main St., Hudson, Mass. Tai 
gerbiamos kuopos malonėkite at
siųsti kodaugiausia savo atstovų 
į suvažiavimą, nes šitas suvažia- 
vims.yra metinis ir paskutinis 
prieš seimų. Tai yra daug svar
bių reikalų dėl mūs brangios or
ganizacijos. Tegu nei viena LDS. 
N. A. Apskričio kuopa nelieka ne
atsiuntus savo atstovo į suvažia
vimų, o kurios kuopos negalėsi
te atsiųsti atstovo, tai malonėki
te atsiųsti kuopų nutarimus aps
kričio valdybai. Taip-gi kurios 
kuopos dar neužsimokėjote savo 
duoklių į apskričio agitacijos iž
dų po 5 centus ant metų nuo na
rio, tai malonėkite užsimokėti iki 
apskričio suvažiavimo. Pinigus 
siųskite apskričio iždininkui M. 
Abračinskui, 187 Anės St, Mon- 
tello, Mass., o kurios kuopos da 
neprigulite prie apskričio, tai ma-

LITHUANIAN AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIUS, SAV.,

315 West Broadway, South Boston, Mass.

DIDŽIAUSIAS IR PUIKIAUSIAS

IšvažiavimaS!
-----------Rengia-----------

LIET. VYČIŲ NAUJOSIOS ANGLIJOS 
APSKRITYS

PANEDĖLYJE, 5 DIENA UEPOS-JULY, 1920 
ATHOL FAIRGROUND,

ATHOL, MASS.

GERBIAMIEJI:--
Lietuvos Vyčių 10-tai kuopai, Athol, Mass. 

minėtas apskritis pavedė šį darbą atlikti, kuri 
ir rūpinasi, kad kuogeriausiai būtų išrengta. 
Šiame išvažiavime jau neskaitant valgių, gėri
mų, kurių bus perpilnai, bus linksmių dainų, 
žaislų, solo, lenktynių, virvės traukimas ir daug 
kitko. . - '

75-tas nuošimtis pelno skiriama Lietuvos 
Raudonamjam Kryžiui.

Tri-gi, visus kviečiame atsilankyti į būsian
tį išvažiavimą, o tuomi paremsite Lietuvos Rau
donąjį Kryžių.

RENGIMO KOMITETAS 
ATHOL, MASS. - .
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FABRIKOS LIETUVOJE TAI YRA JOS EKONOMINIS IŠGANYMAS.

BENDROVES,
SHOE MFG. CO.

PASPORTAI LIETUVON VELTUI!

✓v

Dėl patarnavimo važiuojantiems Lietuvon mes sutvėrėm speciališką depar
tamentą prie CENT. B. LIET. BANKO.
Visi važiuojanti Lietuvon kreipkitės į viršminėtą departamentą po žemiau pa
duotu antrašu.

S

Nemėtykit pinigų bereikalingai, žmogus nevertas auksino kuris nemoka su- 
taupint.

----- --------  A T Y D A I
MŪSŲ AGENTAS APSAUGO NEW YORKE KIEKVIENĄ KELIAUJAN
TĮ NUO VISOKIŲ APGAVIKŲ. Manantieji važiuoti Lietuvon užsisakykite 

, laivokartes išanksto pas mus.
Pranešam visiems mūsų klijentams kad lig šiol pinigų siuntimas Lietuvon bu
vo apsunkintas, todėl kad Lietuvoje nebuvo tam tikrų bankų katros užsiėmė 
tais dalykais . Dabartiniu laiku Lietuvos padėtis eina geryn, tad ir mes patar- 
nausim geriau. Mūsų moto buvo seniau ir dabar yra kad patarnavus Lietu
viams sąžiningai ir greitai.
PUSĖ MILIONO Vokiškų markių pasisekė nupirkti pigiai todėl šiandien mes 
parduodame pigiau negu kas nors, nežiūrint kad markių kaina pakilo.
Su visais reikalais kreipkitės sekančiais antrašais:

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIU BANKAS,
CENTRAS: SKYRIUS:
32-34 Cross St., Boston 16, Mass. 366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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LIETUVOS PREZIDEN
TAS PASAKĖ ATSTO 

VUI THE CHESNUL

KAD LIETUVOJE REIKIA KUOGR EIČIAU ŠIAI STEIGTI FABRIKAS.

To trokšta Lietuvos valdžia ir visi žmonės, ypač miestuose, darbininkai

. Tūkstančiai Lietuvių Amerike viską deda kad pagelbėti Lietuvai likti 
Nepriklausoma. Kodėl nepasirūpinti pagelbėti jai išeiti iš ekonominio var
go?

Tam nereik aukų! Priešingai ant pinigų įdėtų tokiam reikalui galima 
tikėtis didelių nuošimčių.

Tą viską galima atsiekti per The Chesnul Shoe Mfg. Co.. (Čeverykų išdir- 
bystes Bendrovė).

Todėl kad čeverykų fabriką Lietuvoje yra reikalingiausia.
Todėl kad ją yra lengviausiai įsteigti ir vesti.
Todėl kad su mažiausiai kapitalo galima pradėti.
Todėl kad duos daugiausiai pelningų darbų darbininkams.
Todėl kad atneš geriausį nuošimtį ant įdėtų pinigų šėrininkams-savinin

kams. ' . • ' '
- Tai ko laukti? Reik pradėti tuojaus! O pradėti lengva, nes reik prisi

dėti tik su dešimčia dolerių arba daugiaus prie šios bendrovės.
Mūsų atstovas rašo iš Lietuvos kad viskas yra priruošta darbui pradėti. 
Išklausyk balso Lietuvos ir paremk sau naudingą darbą. Prisidėk pirk- 

- damas bendrovės Šerų! ;
Kiekvienas šėras turi balsą. ’ 
Galima pirkti ir vieną šėra tik už $10 dolerių arba daugiau.

• Siunčiant pinigus arba norint informacijų adresuok:

BOSTON 27, MASS.
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Gal kam teko apie jį iš- 
Žinančių meldžiu rašyti

Ieškau brolio Adomo Stančiko. 
Prašau rašyti ir kitą mane žinan
čią ar pažįstančią. Adresas: An
tanas Stančikas, 5-to pėst. D. L. 
K. Keistučio pulkas, 1 bat., 1 kp. 
1 būrys. Lithuania.

K ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

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

IĘ^KAU NEDIDELĖS VIETOS 
UŽ VARGONININKĄ.

PASKUTINĖ PROGA, 
pirkti pigiai rakandus ir kitus 

naminius daiktus pas
M. OLIM & CO.

Iš Lietuvos.

PLAUKAI !
Kas turite nušipusius plaukus, 

bei niežėjimą galvos, odos, pleiska
nas, puolimą ir Žilumą plauką urė
tus plaukus, taip-gi spuogus arba 
šašus, duokite savo antrašą ir 2c. 
štampą.

Ieškau Juozo Blazgio ir Antano 
Kudlausko. Meldžiu atsišaukti 
visą giminių ir pažįstamą. Adre
sas : Juozas Plaušinaitis, 8-to pėst. 
K. K. Vaidoto pulkas 2-ras bata-

SALDŽLAUSIOS ŠIRDIES V. JA 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI '

Phone - Kensington 5316 
.. DR. E. G. KLIMAS 

Lietuvis Gydytojas.
. 9—10 vaL ryto Pr^mimo vai.-, „ valįro

Po pietų pagal sutarti tiktai. 
2538 E. Allegheny Avė., 

Philadelphia, Pa.

Paieškau brolio Juozo Černiaus 
gyvenančio Lietuvoje Kauno rėd., 
Panevėžio apskričio, Rozalino

T«i So Bn«tnn 270
DR. JOHN MacDONNELL, N. D.

Galima tutilaUrti ir UrtaviitSai 
Ofiso valandos:

Ryt ii* iki 9 va). 
Po pietų 1 iki 8 
vakarais 6 iki 9 

536 Broadvay, So. Boston.

Dr. Paul J. Jakmauh 
(Jakimavičius) 

riiinlmi) vakmdoe*
Nuo! ibi popiet. Nuo 7 iki B vakare 

IO9W «0ADWAY Cor. 8T SO. BOSTON. 
Tel 502 8. B.

: LIETUVIS DANTISTAS
Į ‘ DR. M. V. CASPER

(Dr. M. V. Kasparavičius) 
425 Broadnay, Bo. Boston, Mass.

Tel. So. Botton, 27 
Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 

1:30—C Ir 6:30—9 P. M.
Nedaliomis 1 - S P. M.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

ją išradimą.
Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REELLY

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

Valandos Nedaliomis
N no 9 vai. ryta nuo 10 ooZ. ryta

8 vai. vakare iki 4 vai. vata.

Dr. Ignotas Stankus
1210S.MSu,PHa4elpUa,Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgą*.
O6*o Valsadsat

Nuo • rite iki B po pieta 
Vahnh, Ketverge nuo • iki 9 P. M.

Ta. S. B. 1771

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

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

■

F. J. KALINAUSKAS 

LIETUVIS ADVOKATAS 
414 Broadicay, So. Boston, Mass.

TEL’S S. B 441 ir 2334 
Gyvenimo vieta:

15 Annapolis St., Dorchester, Mass. 
Columbia 9159-J.

TEINGIAUSI A 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

APTIEKA.
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarą. Tai vienatine lietuviška 
aptieka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj. Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra

1 I vartojamos. Galit reikalaut per 
i i laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
; [ presų.V imTATTOV AQ
’ > 
i! 
i! 
i!
1! Tel. S. Boston 21014 ir 21013

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

sibodo, ateikite aš išegzaminuoslu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 28 mątus praktikos medicinoje ir gy
dyme skandžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo 
terij. Jiems tas gali pagelbėti, dm aš ypatlškališegvaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Ai vartoju santlplškus elektrlkos ir Medicinos Jtai- 
suSj gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidoe'i 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS- 
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai Pasinaudokite kitą 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurtą arba jakną ligoms ne- 
šlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarią eto. Jei turi reu- 
natisną, sdaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius,

Ieškau brolio Stepono Apželčio. 
Prieš karą gyveno Chicagoj. Pats 
ar kas jį žino terašo adresu: Tek
lė Apželtaitė, Vadžgirio m. Rasei- 
nią apskr. Lithuania.

Ieškau Br. Bartoševičiaus. Gy
veno Philadelphijoj, 210 Wharton 
st. Meldžiu atsišaukti. B. Barto
ševičius, Stoties gt. 48, Panevėžis, 
Lithuania.

Ieškau pusbrolio Vinco Avižo
nio. Prašau atsiliepti ir kitą gi-| 
minią ir pažįstamą. Adresas: Do
meikas Avižonis, Mokomasis E- 
lektro-Technikos batalijonas, 1 
ko., Kaunas-šančiai. Lithuania. 1

MES PERKRAUSTOME
Turime 4 didelius Auto-trokus 

dėl perkraustymo rakandų ir pia
nų nežurint kur: Bostone ar a- 
pellnkėje. Persamdome pasilinks
minimams ir piknikams. Prielan
kus patarnavimas.

FR. V. STARINSKAS,
291 Silver Street,

So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 2480

L. Vyčią 17 kp. ir LDS. 1 kp.
turėjo surengę vakarienę praeitą
subatos vakarą savo kambariuose. 
Buvo ir gerb. klebonas kun. Ur-

Perskaityta laiškasbonavičius.
iš Lietuvos iš Šiaulią, prašant pri
sidėti įrengti bažnytinių daiktą.

Parsiduoda BUČERNĖ ir GRO-
SERNĖ po No. 308 Fourth St.
kampas D St., So. Boston, Mass.
Biznis išdirbta ir randasi geroje

vietoje.apgyventojelietuvią
Priežastis pardavimo, savininkas
išvažiuoja į Lietuvą.

PARSIDUOPA RAKANDAI 
dėl 5 kambarių. Parsiduos pigiai. 
Savininkas išvažiavo į Lietuvą. 
Norintieji įsigyti gerus raakn- 
dus ir pigiai, kreipkitės šiuo ad
resu:

Marijona Gribavičienjė,
37 Jefferson st., Cambridge, Mass

ANT PARDAVIMO
Toniko išdirbystė.

Norintieji važiuoti į tą dide-
liausį pikniką, malonėkit įsigyti
tikietus kogreičiausia.

Komitetas.

Ieškau brolių Pranciškaus ir 
Antano Žebrauskų. Antanas gy
veno New Yorke. Aš esu Elzbie
ta, jų sesuo. Liudvika Eigirdie-

Gyve-nė ieško vyro Kazimiero.
Dabar ji gyvenano So. Bostone.

Tryškiuose, Šiaulių apskr. Daug
Adresas: Juo-naujiemj turime.

zas Girdvainis, Tryškių m., Viek
šnių gt., šiaulią ap. Lithuania.

Laivas “Noordam” 26 d. šio
mėnesio išplaukia tiesiai į Ham
burgą. Norintieji važiuoti užsisa
kykite laivakortes tuojaus,
paskui negausite.

Lietuvią Prekybos
Bendrovė,

414 Broadway, So. Boston, Mass.

Dorchester, Mass.
Kasierius—

So. Boston, Mass.
Maršalka—

Antanas Gruodis,
550 Medford St..9

Charlestovn, Mas».
D. L? K. Keistučio Draugija

dienį kiekvieno mėneio 3-čią
vai. po pietą po num. 193 Ha-
nover St., Boston, Mass.

tį ir turim užtektinai naujų ir
gražių dainų. Tad visi į darbą.

Komitetas.

LAIVAS Į LIETUVĄ
ĮKURTUVĖS.

VIETINĖS ŽINIOS.
GAVO PASPORTUS. '

Per Lietuvią Prekybos Bend
rovę pasportai į Lietuvą gauta 
šiems r

Antanas Šimkus, 193 Ames St., 
Montello, Mass.

Mikolas Šimkaitis, 123 Chelsea 
"Street, East Boston, Mass. 
Petras Tulišas, "53 Wall Street, 
Boston, Mass.
Veronika Apšiega, Care of Mr. 
John T. Burnett, Southboro, 
Mass.

Antanas Šapamis, 351 Eighth 
Street, South Boston, Mass. 
Juozas šalaka, 116 Bowen Street, 
South Boston, Mass.

Juozas Germanavičius, 9 Arthur 
Street, Montello, Mass.

Šv. Petro Bažnytinis Choras ir 
Vyčių 17 kuopa uoliai rengiasi į 
LDS". Apskričio Išvažiavimą bir
želio 27 d. Worcester, Mass.

Važiuojama trakais. Trakai jau 
paimti trys, jei bus reikalas, bus 
paimta ir daugiaus. Tikietai ir
gi padaryti, kaina $2.00. Užsira
šyti arba tikietų nusipirkti gali
ma pas Z. Gurkliutę, V. Valatką, 
V. „Savicką ir A. Bendoraitį. Ti
kietai parsiduos iki birželio 20 d. 
Trokai išeis 10 vai. ryte nuo C st. 
ir Fifth St.

Tam reikalui aukojo kun. Urbo- I 
navičius $5, F. Virakas $5, Pet- I 
rauskas $2, A. F. Kneižis $2. Po 
$1.00: K Jonaitis, Dr. J. Lan
džius, M. Karbauskas, P. Varaku- . 
lis, A. Zaleckis, P. Matulionis, Z. 
Klapatauskas, J. Glineckis, V. Sa
vickas ; M. Sakalauskaitė ir J. Ta
rutis po 50c. -Viso $24.20.

Perduota Kataliką Vienybės iž
dininkui J. Glineckui tuoj pasiųs
ti. Buvo smagią ir naudingą 
prakalbėlią. Pagalios buvo šu- 
rum-burum.

MAS NAMINIO RA 
KANDU IR n.

Ieškau brolio Jono Gudelevi- IMAI IR čiaus, dėdės Šimo Gudelevičiaus
imni iii jj. (jraugo Igno Gružausko. Aš
nrilfll AlflUlI tarnavau ruskio armijoj, buvai RE kALAV MAI. Prie JuodW marių, tikrą praga- nuinn v n,lirą pergyvenau, daąg sveikatos 

netekau, vos gyvas išlikau. Tė
vas gyvas. Meldžiu atsišaukti ad
resu: Vincas Gudelevičius, Salti- 
ninką sodos, Krosnos par., Mari
jampolės apskr. Lithuania.

- #

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

Jonukas.

PIKNIKAS SALĖJ.

Pereitą nedėlią turėjo įvykti 
Tautos Fondo piknikas. Bet pa
sitaikė lytinga diena ir piknikas 
buvo surengtas bažnytinėj salėj, 
kur jaunimas žaidė, bovijosi šal- 
takošę ir toniką naikindami.

388 Broadway, So. Boston, Mass. 
..Mes dar neišpardavėme_ visą, 

TeL Conn.
Mes dar neišpardavėme visą, 

bet norime kogreičiausia parduo
ti.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI 
X BOSTON, MASS.

REIKALINGA
iš So. Bostono jauna mergina mo
kintis dirbti dideliame ofise. Mer
gaitė mokanti vartoti typewriterį 
būtą naudingesnė. Toliaus gyve
nančios nereikalinga atsišaukti. 
Adresas: So. Boston P. O. Box 
12. Rašykite atsakyme kiek se
numo, kur mokinotės, kur gyve
note ir už kie kpigiausiai pradė
tumėte dirbti.

Ieškau Petro ir Kasto Ado- 
mauskų ir Magdelenos Adomaus- 
kaitės. Prašau atsiliepti kitą gi
minią ir pažįstamą Amerikoje. 
Esu kilęs iš Žebroką kaimo, Mo
sėdžio valsčiaus. Kariu atsišau
kiu, kaipo kareivis, į visus lietu
vius ir lietuvaites susirašinėti su 
manimi. Atrašysiu jums. Kazys 
Adomauskas, 1-mo pėst. D. L. K. 
Gedimino pulko 8 kūpa. Lithua
nia.

TeL So. Boston 2488; 

valsčiaus, Smilgių par., Tarvydą • I DR. J. C. LANDŽIUS I
kamo ar vienkiemio. Aš leidžiau 
kelius laiškus registruotus ir pa
prastus ir laikraščių iš Amerikos, 
o atsakymo jokio negavau. Neži
nau ar dar gyvas ir kur gyvena. 
Tai-gi prašau jo paties arba kąs 
kitas pranešti man šiuo adresu:

Stanislovas Černius,
Box 63, "Walingford, Conn.

Paieškau Prano Baltiniškio, pa
eina iš Kaimo rėd., Kretingos 
apskr., Veviržėnų miesto. Jam y-.' 
ra laiškas nuo jo tėvelių. Kas ži
not arba pats, prašau atsišaukti: 

Petras šarka,
47 Renwick St., New York, N. Y.

! j LIETUVIS j
;Į Gydytojas ir Chirurgas. ;
S Gydo aštrias ir chroniškas ligas J 

vyrų, moterų ir vaikų. • 
ų Egzaminuoja kraują, spjaudalus, ] 

šlapumą ir tt. savo labo- ' x | 
ratorijoj.

y Suteikia patarimus laiškais kitur 
M gyvenantiems.
ėj Adresas:

366 B’way, So. Boston, Mass.
(KAMBARIO Na 1)

!' (LDS. Name. Kamp. E ir B’way)
G VALANDOS: 
įl ‘ nuo 9—11 iš ryto

2— 4 po piet
V 7— 9 vakare.

Vyčių 17 kuopos kambariuose 
LDS. name esti žaislų repeticijos 
utarninkais ir ketveęgais. Jauni
mas lankosi gana skaitlingai ir 
visi esti užganėdinti. Birželio 17 
d. ketverge, prašome visij susi
rinkti 2 vai. po pietų, nes bus 
pas: mokinta dainų, dėl Vyčių ap
skričio išvažiavimo. Mes vyčiai 
turime pasimokinti dainų ir su
daryti gerą programą, kad nuva
žiavę galėtumėm pasirodyti ką 
So. Bostono Vyčių 17 kuopa ga
li Turim gerą vadovą J. Varai-

Pirmininkas—
Motiejus Versiackas, 

105 Silver Street, 
So. Boston, Mass. 

Vice-Pirm.—
Mikolas Zarkauskas, 

128 Bowen Street, 
So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkas—
Juozapas Vinkevičius, 

147 W. Sixth St., 
So. Boston, Mass.

Finansų Raštininkas—
Juozas Kavaliauskas,

209 E. Cottage St.,

Andriejus Zalieckas,
140 W. Sixth Street,

Esu gerokai prasilavinęs muzi- Jiona-s, H kulkosvaidžių k-dos. 
koje ir giedojime. Vargoninin
kavime nors praktikos mažai tu
riu, bet noriu lavintis. Iš syk

' nenorėčiau didelio choro vesti. 
Susiižnoti galima šiuo adresu:

J. V.,
25 Maujer St., Brooklyn, N. Y.

Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmą nedėl

Paieškau Marijonos Jusčienės 
(po tėvais Marčiulioniukės). Pra
šau kogreičiausia parvažiuoti ir 
bus viskas dovanota, nes paskui 
nebus tos progos. Kaip parva
žiuosi galėsime išsikraustyti kur 
tik norėsime. Tavo tėvas

Nikodemas Jusčius, 
3524 Union Avė., Chicago,

Dr. J. J. Bielskis, grįždamas iš Lietuvos, parvežė virš 300 
įdomiausių Lietuvos iliustracijų. Su “Vyčio” 9-ju No., išleistu 
už gegužės 15 d., pradėjome dėti tąsias iliustracijas laikraščio 
skiltysna. Dabar Lietuvos iliustracijomis puošime kiekvienų “Vy
ties” No.

Vargu kas kita yra taip iškalbinga, kaip iliustracijos. Nė 
gabiausia parašytas straipsnis, nė turiningiausia kalba neat
vaizduoja dalyko taip, kaip iliustracija.

Kai-kurios iliustracijos vaizduoja Lietuvos Valdžios žmones, 
kariuomenę, kitos vaizduoja turiningų Lietuvos gamtų.

“Vytyje” rašo gabiausi Europos ir Amerikos lietuvių rašy- 
tojai-poetai.

Mėgi Lietuvą, nori pasigrožėti jųja—užsisakyk “Vytį”. Pre
numeratos kaina: Metams $2.50.

SV. JONO EVANGELISTO 
PAŽALPINŽS DR-JOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MASS.

3261 S. HALSTED ST CHICAGO, ILL.

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. Naudžiū as,
16 Vinfield St., S. B. 

Maršalka — Step. Navickas.
Draugija laiko susirinkimus 

kas trečią nedėldienį k* Hdeno 
mėnesio 2:00 vai. po pietą Baž- 
hytinėje Salėje, So. ton, 
Mass.

veroje lietuvių apgyventoje 
vietoje. Parsiduos pigiai. Prie
žastis pardavimo, savininkas iš
važiuoja greitu laiku į Lietuvą.

Atsišaukite laišku į “Darbinin
ko” Adm. Care of C. B. C. 244 
Broadway, So. Boston, Mass.

Ieškau Juozo Moročko iš Pane
vėžio" miesto. Nuo vokiečią užė
mimo Lietuvos nieko apie jį ne
žinau. ' ........................
girsti.
šiuo adresu: Antanina Moročkai- 
tė, žitos gt. No. 1, Panevėžys. 
Lithuania.

LIETUVIŲ FILMŲ BENDROVĖ REIKALAUJA 
TUOJAUS

Gabią artistą ir lošėją dėl LlETuVlŠKŲ KRUTANČIŲ 
PAVEIKSLŲ. Taipgi prityrusią operatorių kurie my
lėtą važinėti po Ameriką su Bendrovės paveikslais ir tt. 
Taip-gi bus reikalingi ir Lietuvon važiuoti operatoriai ir 
kiti turinti patyrimą filmą biznyje. FILMŲ BENDRO
VĖ jau siunčia kratomus paveikslus su lietuviškais už
rašais Lietuvon į teatras.
' Bendrovės fotografai važinėja po visą Lietuvą ir ki

tas šalis ir traukia kasdien judomus paveikslus kuriuos 
tuojaus pradėsime rodyt po visą Ameriką.

Prie Filmą B-vės gali, visi prigulėti.* Vienas šėras 
$100.00, bet jau nedaug yra. Visi atsišaukite šiuom ad
resu :

LIETUVIU
193 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Spring 9537.
PIRMUTINIS IR SENIAU- z ♦
SIAS LIETUVIŠKAS UŽ
EIGOS NAMAS ARBA HO

Pirmininkas —
A. Kmitas, 

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

Vice-pirm. —
J. Kavolinas,

63 Gold St., 
So. Boston, Mass.

Protokolą Rašt —
J. Andriliunas, 

301j Broadway, 
So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — 3 
Simanas Alikonis, 

140 Bowen St, 
So. Boston, Mass.

Kasteriu* — .
S. Čižius,

377 Broadvay, 
So. Boston, Mass.

Maršalka —
F. Lukoševičius,

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

Susirinkimus laiko pirmą nedėl
dienį kiekvieno mėnesio 3.-00 vai. 
po pietą. Šv. Petro bažnytinėj 

Į salėj ant 5-tos gatvės, So. Bostone

Ieškau giminią ir pažįstamą A- 
merikoje. Aš tarnavau Lietuvos 
kariuomenėje liuosnorių. , Po me
tą dėl nesveikatos buvau paliuo- 
suotas. Gi mano tėviškė Daugai 
lenką rankose. Tiesa mokytojau
ju, bet algos dar negavau ir sto
vi prieš mane bado šmėkla. Gel
bėkite. Adresas: Mokyt. J. Gu
daitis, Butkiškėje, Čekiškės vai., 
Vilkijos past. Lithuania.

BANKIERIAI

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

Lietuviai, kretpkltta prie savąją!
Jei nenori boti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tieslok kreipkis 

GEO. J.. BART AŠIŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai Žinomas žmogus.
Parduoda laivakortes ant visų linijų J Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Išmalnom Ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kur*). 
Paruptnam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkąs .žmones ant gelžkelio 

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

leivius ant laivų ir pristatome jų bagažu*, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi i ju Agentūrą

GEO. J. B

Ieškau giminią ir pažįstamą A- 
merikoje. Prašau rašyti, kas tik 
nori susirašinėti su manimi. Adr. 
J. Vilutis, Utena, Paštos gt. 4. 
Lithuania.

...........
Ieškau giminią ir pažįstamą A- 

merike. Ieškau ypač Vinco Rad
zevičiaus su žmonaUršule. Rašy
kite adresu: Aleksandra Balčiū
nas, l-mas D. L. K. Gedimi
no pulkas, kuopa. Lithuania

Tarnau j a lietuviams 
Siunčiame Pinigus Lie-i; 
von : doleriais arba auk-i 

inais pagal dienos kursą.;
ARDUODAME 

LAIVAKORTES- 
ŠRŪPINAM 

PASPORTUS.;
Siunčiame Tavorus 

Lietuvon.
i! 
i!

; Informacijų rašykite se-j; 
; ikančiu adresu: j i
•LITHUANIAN SALES? 

!; CORPORATION, J'
; j414 Broadway, ; •
i j So. Boston 27, Mass.; 
$ Užrašome Lietuvos lakraščius.j 
w i1

i!
• j Reikalaudami platesnių-'
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Ieškau pažįstamą, giminią ir1 
šiaip gerą tėvvnainią Amerikoje. 
Prašau rašinėti man. Esu iš Jo- , 
niškėlio, 20 metą amžiaus Lietu-, 
vog armijos kareivis. Adresas:! 
Petras Alilonis, 9 pėst. D. L. K. 
Vytinio pulkas, l-mas bat., 2-ral 
kuopa, 1 būrys, Lithuania. * i

UŽSISAKYKITE.
f

Kadangi daug važiuoja J Lietuvų 
ir sunku yra gauti vietų* ant laivų, 
tai mes išanksto užsakėme ir jeigu 
greitai atsišauksite, gal dar gausite 
vietų ant šių laivų: •
LIEPOS 8 d. “Adrlatlc” dėl 5 vyrų 
LIEPOS 17 d. “Lapland” dėl 5 vyrų 
RŲGPJ. 14 d. “Mongolia” dėl 10 vyrų 
RUGPJ. 14 “Imperator” dėl 10 vyrų 
RŪGS. 1 d. “Royal George” dėl 5 vyr.

Tie vis plaukia į Hamburgu. Norin
tieji važiuoti per Frąnciją gali gauti 

I vietos blle kada.
Siųsdami užsakymus prisiųsklte ant 

rankos $20.00.
Lietuvių Prekybas 

B
414 Broadvay,




