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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzėr Statė Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

Iš Lenkijos 40.000 žydu 
nori kuogreičiausia atvykti 
Amerikon.

Petrogrado 
vienas žy-

Nuo rugsėjo 1 d. š. m. su- 
batinį “Darb.” numeri pa
didinti.

Turėti du redaktorių. 
Antrą redaktorių suras vai- į

kus vakaras yra surengtas. 
Kalbėtojas palinkėjo Wor- 

cesteriečiams, kad Worces- 
teryje neliktų nei vieno lie
tuvio, kurs neprigulėtų prie 
LDS. dėlto kad jie visi yra 
darbininkai, o LDS. darbi
ninkų reikalais tinkamiau
sia rūpinasi ir juos tvarky
dama eina prie to, kad at
naujinti pasaulį krikščionių 
mokslo principais pasire
miant. Darbininkai yra pa
saulio atnaujintojai, tobu
linto j ai jie prisidės ir prie 
jo sutvarkymo, taip kad pa
saulyje būtų žmonėms gy
venti gerai. Prie LDS. tu
rėtų prisirašyt ne tik visi 
Worcesteriečiai, bet ir viso 
pasaulio lietuviai darbinin
kai ir darbininkės. Ir juo 
greičiau tas įvyktų, tuo bū
tų geriaus.

Malonu buvo Worces- 
teriečiams garbingojo sve
čio tokius komplimentus 
girdėti — ypač, kad tie kom
plimentai yra teisingai jų 
užpelnyti. O prie to viso 
žinoma daugiausia prisidėjo 
vietinis klebonas kun. J. Ja
kaitis, kurs iškėlimui Wor- 
cesteriečių vardo nesigaili 
savo energijos, gabumų ir 
sveikatos, dėl to jam pri
klauso didelė dalis ti>s gar
bės, kuri suteikiama Wor- 
cesteriečiams. Bet mums, 
LDS. nariams, iš kitur su
važiavusiems LDS. seimo 
delegatams yra neapsakytai 
miela ir malonu gerbiamojo 
lietuvių mokslavyrio viešai 
išreikštą tokią gražią opini
ją apie LDS. girdėti. Tas 
mums visiems priduos eher- 

tolimesniame mūsų

organizacijos veikime ir 
priešginybių bangose kau
nantis su mūsų įvairiais i- 
dėjiniais ir su saviškiais 
priešais, kurie kiek galėda
mi stengiasi mūsų organiza
cijai visokeriopomis prie
monėmis ir būdais kenkti ir 
ją griauti.
Dėlto broliai ir seselės dar

bininkai, girdėdami tuos žo
džius stengkimės, kad ir 
mes ir mūsų darbai būtų tik
rai verti LDS. vardo. Krik- 
ščionvs darbininkai vienv- •> « * 
kimės ir perdirbkime pasau
lį V. Kristaus mokslo dva
sioje.

FEDERACIJOS KON
GRESAS.

Kongresas prasidėjo iš
kilmingomis mišiomis daly
vaujant Jo Malonybei 
Springfieldo vyskupui Be- 
aven. Šv. Mišias laikė kun. 
Vasiliauskas keletui kunigų 
ir klerikų asistuojant.

Po mišių Jo Malonybė 
vyskupas davė visiems žmo
nėms palaiminimą, o visi 
delegatai vyskupui sėdint 
soste ėjo iš eilės bučiuoti 
vyskupo žiedą, o vyskupas 
kiekvieną žegnodamas lai
mino.

Vyskupui įeinant į bažny
čią, laike mišių ir išeinant 
iš bažnyčios giedojo Wor- 
cesterio bažnytinis choras; 
giedojo gana gerai.

Po mišių visi delegatai 
suėjo į pobažnytinę salę ir 
atėjus laikui Federacijos 
Kongresą atidarė kun. F. 
Kemėšis, Federacijos sek
retorius.

Toliaus tęsėsi paprastos

ODESA PALIUOSUOTA.

Anglijos karinis ofisas ga
vo pranešimą, jog Odesa ta
po paliuosuota nuo bolševi
kų. Gyventojai sukilo ir 
išvijo juos. Toliau praneša
ma. jog bolševikų jėgos 
kraustosi iš Kievo ir visos 
Ukrainos.

Anglijos gen. Marsh Re- 
velyje alijantų vardu buvo 
sušaukęs Rusijos partijų 
vadus. Aiškino, kad rusai 
turi sutverti demokratišką 
valdžią ir valdyti šiaurinę 
Rusiją. Taip-gi turi pripa
žinti Estonijos neprigulmy- 
bę, nes kitaip estonui ne
talkininkaus rusams kovoje 
prieš bolševikus. Tokia val
džia buvo sudaryta ir jos 
priešakin stojo St. Liazo- 
nov, Maskvos finansistas. 
Nauja valdžia padarė sutar
tį su Estonija. Pasirašė 
naujieji ministeriai ir gen. 
Juijeiūč. ^Tokiu būduos*

“Draugo” Redaktorius, "buvusis 
dvasiškos akademijos profesorius, 
miausių lietuviu mokslo vyru, didis žodžio dai
lininkas, gabus apologetas. Jisai dabar daly
vauja katalikiškų organizacijų seimuos^ Wor- 
cesteryje ir pereitą pavedėki šeiminiame kon
certe pasakė labai prielankią darbininkams ir 
L. D. S. prakalbą.

KOLČAKAS ATSIGRIE
BIA.

Kolčako armijos pradeda 
atsigriebti ir Siberijos val
džiai nereikės kraustytis iš 
Omsko. Kolčako jėgos ant 
linijos Čeliabinsk ir 'Ekate- 
rinburg buvo pavojuj ir bol
ševikų jėgos galėjo atkirsti 
susisiekimą su Omsku. Da- 
bas tas pavojus dingo.

Čia gerbiamasai vietinis 
klebonas kun. Jakaitis pub
liką juokina ir iš jo veido iš
raiškos matosi, kad tie sve
čiai jo laukti ir pageidauja
mi.

Salė puikiausia išpuošta 
lietuvių spalvomis ir ameri
koniškomis vėliavomis. Pa
stebėtina tas, kad Katalikų 
Kongrese piriųu kartu Lie
tuvos vėliava iškelta gelto- 
na-žalia-raudona, o iki šiol 
būdavo žalia-balta-raudona.

ANTRAS VAKARAS.
Panedėlio vakare, rugpj. 

18 d. buvo LDS. koncertas, 
kur labai indomią ir rimtą 
prakalbą pasakė gerb. kun. 
Bučys. Jo kalbos turinį tu
riu atpasakoti. Pirmiausia, 
vienok, atsiprašau gerb. 
profesoriaus, jeigu jo žo
džių ir minties neperduosiu 
taip aiškiai, rimtai ir tei
singai, kaip jo pasakyta, 
bet stengsiuos taip pasakyt 
kaip aš atmenu.

Gerbiamas profesorius ir 
“Draugo” Redaktorius kal
bėjo trumpai. Pirmiausia 
pagyrė Worcesteriečius už 
jų duosnumą savo bažnyčiai 
ir tėvynės Lietuvos reika
lams, nes Worcesteriečiai 
duosnume tiems tikslams 
užima pirmąją vietą Ameri
kos Lietuviški} kolionijų ei
lėje. Palinkėjo, kad visos 
kitos kolonijos sektų Wor- 
cesteriečių pėdomis, kad 
Worcesterį pavytų ar bent 
toli užpakalyje neatsiliktų.

Toliaus priėjo prie darbi
ninkų reikalų. Sako: Wor- 
cesteris dėlto tiek daug ge
ro nuveikė, kad jis suside
da iš darbo žmonių, iš dar
bininkų. O darbininkai v- 
ra sakoma, kad sutveria 
pasaulį. Pavyzdžiui paim
kime šmotą molio, iš kurio 
darbininkas savo darbą pri
dėjęs padaro plytą ir toji 
plyta nepalyginamai daug 
yra vertesnė už tą molį, iš 
kurio yra padaryta, o tą 
vertę jai pridavė darbinin
kas, padarė žmogaus darbi
ninko darbas. Jeigu prie 
tą plytų žmogus darbinin
kas dar pridės darbo ir iš jų 
padarys dideliausią triobą 
kaip kad yra Worcesterio 
lietuvių bažnyčia, tai tuo
met tos bažnyčios vertė su
lyginant su tuo moliu, iš ku
rio padarytos plytos, yra 
milžiniška. Taip-pat yra ir 
kitose darbo dirvos šakose? 
Darbininkas žmogus tveria 
savo darbu ir prakaitu nau
ją pasaulį.

Svarbiausia yra tai, kad 
Woreestervje yra daug įvai
rią lietuvių organizacijų' ir 
draugijų ir jos visos kiek
viena veikia savo srityje ir 
savo veikimo dirvoje, bet 
tarpe jų visų atsižymi L. D. 
S. 7 kuopa kaipo tikrai dar
bininkiška organizacija, ku
rios pastangomis ir šis pui- gijos

Neiv York, rugpj. 18. — 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
New Yorke pranešama, kad 
komisija Lietuvos valdžios 
nesenai nuskirta nupirkti 
reikmenų Lietuvos armijai 
nuo Amerikos armijos, jau 
pabaigė savo darbą.

Kablegrama su data rug
pjūčio 17 praneša, jog di
delės jėgos po priežiūra 
pulk. Talat-Kelpšos kuo
duoja vagonus Bordeaux 
mieste reikmenomis, gauto
mis iš Amerikos armijos 
sandėliu. Tas viskas bus

UŽPUOLIMAS ANT į 
PETROGRADO.

Didesni veikimai prasidė
jo prieš bolševikus apie Pet
rogradą. Kai susidarė nau
ja valdžia Šiaurinėj Rusi
joj, tai gen. Judenič pradė
jo ofensyvą. Į Revelį atga
benta daug Anglijos “tan
kų” ir amunicijos. Angli
jos eskadra iš apie tuzino 
karinių laivų pradėjo veik
ti nuo jūrės. Kronštadt e- 
sąs jau liepsnose. Bolševi
kų submarinas Viatka nu
skandintas. Anglijos val
džia patvirtino pirmesnį 
pranešimą, kad kariniai Bol
ševikų laivai Petropavlovsk, 
Andrei-Pervosvan ir vienas 
destroveris nuskandinti.

gabenama į Lietuvą per La 
Pallice; kad drabužiai ir a- 
valinės Lietuvos kareiviams 
jau kelyje, kad kitkas turi 
būt suliuoduota iki 18 die
nos vakaro, nes tą dieną A- 
merikos armija apleidžia 
Bordeaux; ir kad Lietuva 
tų reikmenų nekantriai lau
kia.

Pirkimas šitų reikmenų 
nuo Amerikos armijos pasi
darė galiniu per nesenai pa
darytą Amerikos valdžios 
nusprendimą suteikti Lie
tuvos valdžiai kelių milijo
nų kreditą.

i

AMERIKOS RAITELIAI 
MEKSIKON. x 

Du Suv. Valstijų lakūnu 
buvo paimti Afeksike ir už 
juos pareikalauta $15.000. 
Tai Amerikos kariuomenė 
— raitelių būrys perėjo per 
siei.ą ir ieško banditų ir su
imtų amerikonų.

šeiminės procedūros, kurių 
pasekmės buvo tokios: iš
rinkta seimo vedimui valdy
ba, kurion įeina: Pirminin
ku Krušinskas iš Brook
lyno; vice-pirm. F. Virakas 
iš Bostono, sekretoriumi 
Navickas iš Washingtono, 
jo pagelbininku p-lė Pet
rauskaitė iš Waterburio, Ct. 
Ir kitos, visos komisijos iš
rinkta kokių tiktai reikėjo. 
Nutarta pasiųst pasveikinimu 
mo telegramas Šv. Tėvui, 
Prez. Wilsonui, Lietuvos 
prez. Smetonai ir visai Lie
tuvos valdžiai ir vietiniam 
vyskupui. Išdavė raportą 
Fed. pirmininkas kun.' J. 
Jakaitis, iš kurio paaiškė
jo, kad Federacija nors ir 
dirbo, bet dėl tam tikrų ap
linkybių negalėjo tiek nu
veikti, kiek norėjo. Viena 
svarbiausių priežasčių tai 
išsimėtymas Federacijos 
valdybos narių po visą A- 
meriką. Antra tai tas, kad 
Federacija šiais laikais ne
galėjo daug kreipti domos į 
idėjinę pusę dėlto kad svar
ba 6uvo didžiausia politiš
kam veikimui dėl išgavimo 
Lietuvai laisvės, o tuomi 
kaip tik darbavosi A. L. Ta
ryba ir iš tos priežasties bu
vo kaip ir du centru susida
rę. Tolesniam veikimui pa
taria viską sukoncentruoti 
Federacijoje, pačią Fede
raciją perorganizuojant ir 
A. L. Tarybą padarant Fe
deracijos šaka, bet ne lygia 
Federacijai organizacija.

Toliaus skaito iš rašto ra
portą kun. F. Kemėšis, kurs 
taip-pat pripažįsta veik tą 
patį ką ir kun. Jakaitis. To
liaus paaiškina kaip ku
riuos dalvkus žodžiu ir už- 
reiškia, kad Federacijos rei
kaluose juodviejų, tai yra 
kun. Jakaičio ir kun. F. Ke
mėšio nuomonės yra visiškai 
vienokios.

Tuomi sesija ir užbaigia
ma.

L. D. S. SEIMO NUTA
RIMĄ I.

dvba ir Literatiška komisi- v
ja.

Svarstyta apie nariams 
mokesties pakėlimą. Kol kas 
nenutarta. Gal bus leista 
kuopoms nubalsuoti.

P. BLAIVININKŲ SEI
MAS PASIBAIGĖ.

Priimta rezoliucija, ku
rioj prašoma Lietuvos val
džios įvesti Lietuvoj prohi- 
biciją. Siųs kun. Sąurusąį.-, 
tį į Lietuvą. “Tautos Ry
to” redaktorium liko tas 
pats gerb. Navickas. Jei jis 
išvažiuos Europon, tai jis 
paliks kitą savo vietoj.

Abelnas iš seimų įspūdis 
geras. „

Anglijoj apie Neivmarke- 
to miestą yra rusiškas lage
ris, kur apie 1300 rusų su 
700 oficierių muštruojami 
kovoti prieš bolševikus.

Maskvos sovietų valdžia 
Kolčaką ir visą Omsko ka
binetą paskelbė beteisiais ir 
kaipo tokius tuoj suareštuo
ti.

. i į* .
» . - X .
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IŠ SEIMŲ.

Į katalikiškųjų organiza
cijų seimus AVorcesterin, 
Mass. suvažiavo delegatų iš 
įvairių kolonijų arti 500. J ei 
ne baimė geležinkelių dar
bininkų streikų ir jei trau
kinių ėjimo reguleriškumas 
nebūtų buvęs sutrukdytas, 
tai žinoma delegatų būt bu
vę kur kas daugiau.

Federacijos posėdžiuose 
dalyvauja visų organizacijų 
delegatai.

LDS. seimo posėdžiuose 
dalyvauja su svečiais arti 
arti 100 žmonių. Delegatų 
su mandatais yra apie 60. 
LDS. seimo vedėju yra Ma- 
sandukas iš Nevark, N. J., 
jo pagelb. Barbora Morke- 
vičiutė, rašt. Bakšys iš At- 
hol, Mass., jo pagelb. Kašė
ta iš Montello, Mass.

Nedėlios vakare buvo va
karas delegatų priėmimui.

DELEGATŲ PASITL* 

KIMAS.

Vakaras įvyko Worces- 
ter’io pobažnytinę j ė svetai
nėje. Prasidėjo lygiai 7 vai. 
vak. Vakaro vedėjas buvo 
kun Jakaitis, vietinis kle
bonas.

Pirmiausia pakalbėjo kun. 
klebonas į svečius juos svei
kindamas. Toliaus kalbėjo 
vietinis vikaras kun. Čapli
kas. Toliaus vietinis mažų
jų mergaičių choras sudai
navo Lietuvos himną ir dar 
kelias daineles sudainavo 
gana gerai.

Kalbėjo Česnulis ir Kru- 
šinkas, nurodydami Lietu
vos žmonių reikalus ir A- 
merikos lietuvių kaslink tė
vynės pareigas.

Toliaus kalbėjo poni Jan- 
kienė iš So. Bostono, p-lė 
Petrauskaitė iš Waterbury, 
Ct. ir p-lė Jokubaičiutė iš 
New Haven, Ct. Visos aiš
kino reikalingumą Lietuvai 
pašalpos ir kaip tą darbą 
praktiškais būdais reikėtų 
veikti.

Visi kalbėtojai ir kalbėto
jos kalbėjo gerai, bet mano, 
o gal ir kitų damą, labiausia 
atkreipė p-lė Jokubaičiutė. 
Aš ją girdėjau kalbant pir
mu kartu ir teisybę pasa
kius aš nesitikėjau, kad 
New Havene jaunimo tarpe 
būtų tokia kalbėtoja,, kuri 
taip gražiai, taip nuosekliai 
ir taip jautriai galėtų lietu
višką prakalbėlę pasakyti. 
Tai mano būta apsirikta ir 
nedidelėje kolionijoje ran
dasi tokių žmonių, kuriais 
galėtų net dideliausia kolo
nija pasididžiuoti.

Žmonių buvo pilnutėlė sa
lė. ,

Įspūdis iš viso vakaro ga
na malonus ir jaukus, tarsi 
tie žmonės visi vienos šei
mynos vaikučiai taip jautie
si, kad tai esi gerų tėvy
nainių ir katalikų tarpe.



>

Eina ii So. Boston’o utarnin- 
kais, ketvergaia ir subatomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Katali- 
ką iv. Juozapo Darbininkų Są- 
>n<a.

“DARBININKAS”
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly pa- 
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Joseph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES-
Tearly.............................................. $3.0G
Boston and suburbs.................. 4.00
8 months ...........................................1.50
Foreign eountries yearly ... .4.25

VĖL PRIELANKUS 
ŽODIS.

Nesenai minėjome, jog A- 
merikos katalikai laikraščiai 
remia Lietuvos neprigulmy- 
bę ir smerkia lenkus, gulan
čius ant Lietuvos. “The 
Catholic World” nupeikė 
už tai lenkus. Dabar “Ame- 
rica.” jėzuitų laikraštis 
rugpj. 16 cl. rašo apie. Lietu
vos delegacijų atsilankymą 
pas Šventąjį Tėvą. Cituo
jamas popiežiaus laiškas 
grafui Alfredui Tiškevičiui. 
Po to rašoma:

“Lietuviai supliekė įvai
riuose mūšiuose bolševikų 
jėgas. Bet keista pasakyti, 
kad dabar jų didžiausias 
pavojus yra nuo Naujos 
Lenkų Respublikos, kuri, 
kaip lietuviai skelbia, kelis 
kartus siuntinėjo savo jėgas 
per alijantų nubriežtą de- 
markac-ijinę liniją ir nori 
paimti Lietuva savo kontro
lėm”

Yra labai malonu tokius 
prielankumo žodžius skaity
ti intekminguose laikra
ščiuose.

PASTABĖLĖS IŠ LIET. 
VYČIŲ 7-TO SEIMO.
L. V. 7 Kongresas Pitts

burgh, Pa., užsibaigė. Geis
tina. kad būtų su geriausio
mis pasekmėmis.

* *

Vyčių delegatei 7-me Sei
me matėsi su virš 3 tuzinai; 
tečiaus dailiosios lyties — 
panelių Vyčių delegačių pa
sirodė tik apie pusę tuzino. 
Kas žin kodėl taip nelygiai ? 
Turbūt dauguma pabijojo 
Pittsburgho dūmų.

* *
I

7-tąjį L. Vyčių Kongresą 
sudarė apie 50 delegatų. 
Reikia spėti, kad tai buvo 
tos tūkstantinės organizaci
jos geriausi smegenys — vi
sti kuopų Smetona. Tečiaus 
svarstyme Organizacijos 
reikalų nevisada tie smege
nys pasirodė.

* *

Įnešimų buvo labai daug. 
Nutarimų ne taip daug. O 
gerų pasekmių gal bus...

* ♦

Į Centro Valdybą papuo
lė daugiausiai Chicagiečiai. 
Turbūt dėlto, kad iš ten bu
vo daugiausiai delegatų. Pa
vydo nesimatė, tik chicagie
čiai ar ne perdaug rodė chi- 
eagiškų jausmų.

♦. *

Į Centro pirmininkus pa
puolė Dr. J. Bielskis. Iš 
vieno atžvilgio tas labai ge
rai. Visi vyčiai lig šiol ser
gantys įvairiomis ligomis 
turės geresnę progą greičiau 
išsigydyti. Dr. Bielskis ža
da padaryt nemąžta “opera-

Laikinoji Lietuvos 
Konstitucija

Trečiuoju skaitymu Lietuvos dento pasirašytieji įstatymai
Valstybės Tarybos priimta 
1919 m. balandžio mėn. 4 d.
Iki Steigiamasis (Kuriama

sis) Seimas bus nusprendęsLie- 
tuvos Valdymo formą ir kons
tituciją, Lietuvos Valstybės 
Taryba, reikšdama suvereninę 
Lietuvos galią (suprema potes- 
tas), steigia Valstybės Valdžia 
šitais Laikinosios Konstituci
jos pamatais:

I. Bendroji dalis.

§ 1. Vyriausius Valstybės 
Valdžios organus sudaro: a) 
Valstybės Prezdentas, b) Val
stybės Taryba ir c) Ministerių 
Kabinetas.

§ 2. Vyriausios Valstybės 
Valdžios būklė yra Lietuvos 
Valstybės sostinė Vilnius.

§ 3. Įstatymų iniciatyvos tei
sė priklauso Valstybės Tary
bai ir Ministerių Kabinetui;

§ 4. Visi Valstybės kreditai 
asignuojami įstatymo keliu.

§ 5 Visi Laikinosios Konsti
tucijos pamatiniai dėsniai prii
mami du treč. balsų: jie gali 
būti papildomi arba pakeičia
mi, tik į Valstybės Tarybos 
nariij balsų to pareikalavus ir 
papildymą arba pakeitimą du 
treč. balsų priėmus.
II. Valstybės Prezidentas ir jo

Kompeteacija.

§ 6. Iki Steigiamasis Seimas 
bus susirinkęs ir nusprendęs 
Valstybės valdymo. formą ir 
Konstituciją Valstybės Prezi
dentas yra renkamas Valsty
bės Tarybos.

§ 7. Valstybės Prezidentui 
numirus ar negalint jam eiti 
kuriam laikui savo pareigų, 
pavaduoja jį Valstybės Tary
bos pirmininkas.

§ 8. Valstybės Prezidentui 
priklauso vykdomoji valdžia, 
kurią jis vykdo per Ministerių 
Kabinetą,atsakomą prieš Vals
tybės Tarybą.

§ 9. Valstybės Prezidentas: 
a) skelbia su savo parašu įsta
tymus ir sutartis su kitomis 
valstybėmis; b) kviečia Minis- 
terį pirmininką, paveda jam 
sudaryti Ministerių Kabinetą 
ir tvirtina jau sudarytą; c) 
atstovauja Valstybei; č) skiria 
pasiuntinius ir priima akredi
tuojamus svetimųjų valstybių 
pasiuntinius; d) skiria aukš
tesniuosius kariumenės ir civi
linius Valstybės valdininkus; 
e) laiko savo žinioje kariume- 
nę Lietuvos nepriklausomybei 
bei josios žemių neliečiamybei 
ginti ir skiria Vyriausiąjį Ka
riumenės Vadą; g) šaukia ir 
paleidžia Valstybės Tarybos 
sesijas.

§ 10. Valstybės Prezidentui 
priklauso amnestijos teisė.

§ 11. Visi Valstybės Prezi
dento skelbiamieji aktai turi 
būti Ministerio Pirmininko ar
ba atatinkamo Ministerio pa
rašu žymimi.

§ 12. Valstybės Prezidento 
žinioje yra Lietuvos Valstybės 
antspaudas.
III. Valstybės Prezidento tei

sės leisti įstatymus.
§ 13. Valstybės Tarybos se

sijų tarpe arba per jų pertrau
kas Valstybės Prezidentas turi 
teisės leisti įstatymus Ministe
rių Kabineto priimtuosius.

§ 14 Valstybės Prezidentas 
gali Ministerių Kabineto pri
imtąjį įstatymo sumanymą 
grąžinti Ministerių Kabinetui 
su savo pastabomis. Tuomet 
Ministerių Kabinetas svarsto 
jį antrą kartą. Jei prezidentas 
neranda galimu ir antru atve
ju Ministerių Kabineto svars
tyta ir priimą įstatymo suma
nymą pasirašyti, tuomet šio įs
tatymo sumanymas yra įneša
mas į Valstybės Tarybą ir jo
sios sesija turi būti tuojau su
šaukta.

IV. Valstybės Taryba.
§ 15 Valstybės Taryba svar

sto ir sprendžia įstatymus ir 
sutartis su kitomis valstybė
mis.

§ 16. Ministerių Kabineto

DARBININKAS

VIENU MILIJONIERIŲ 
MAŽIAU.

neįnešami į Valstybės Tarybą. 
§ 17. Valstybės Prezidentas 

gali Valstybės Tarybos priim
tąjį įstatymą grąžinti Valsty
bės Tarybai su savo pastabo
mis. Tuomet Valstybės Tary
ba svarsto jį antrą kartą. An
tru atveju Valstybės Tarybos 
apsvarstytas ir priimtas įsta
tymas turi būti Prezidento pa
sirašytas. •

§ 18. Valstybės Tarybai pri
klauso interpeliacijos ir pa
klausimų teisė.

V. Ministerių Kabinetas.
§ 19. Ministeriij Kabinetą su

daro Ministeris Pirmininkas.
§ 20 Ministerių Kabineto su

dėtį tvirtina Valstybės Prezi
dentas.

§ 21. Ministeriij Kabinetas 
iš vieno (solidaringai) dirba ir 
išvieno atsako.

§ 22. Valstybės Tarybai iš
reiškus nepasitikėjimą Minis
terių Kabinetui, šis atsistaty
dina.

§ 23 Ministerių Kabinetui at
stovauja Ministeris Pirminin
kas arba jį pavaduojąs vienas 
kuris Ministeris.

§ 24 Įėję į Ministerių Kabi
netą Valstybės Tarybos Nariai 
nustoja buvę Valstybės Tary
bos Nariais.

§ 25. Ministerių Kabinetas ir 
atskiri Ministeriai, Valstybės 
Tarybai ir jos Komisijoms pa
reikalavus, turi duoti žinių ir 
paaiškinimų.
VI. Pamatinės piliečių teisės. 

§ 26. Visi Valstybės pilie
čiai, vis tiek kurios lyties, tau
tybės, tikybos, yra lygūs prieš 
įstatymus Luomų privilegijų 
nėra.

§ 27 Laiduojama (garan
tuojama) asmens, būto ir nuo
savybės neliečiamybės, tiky
bos, spaudos, žodžio, susirinki
mų ir draugijų laisvė, jeigu tik 
tikslas ir vykdomieji įrankiai 
nėra priešingi Valstybės įsta
tymams. Ginkluoti asmenų 
susirinkimai draudžiami.

§ 28. Srityse, kuriose Lietu
vos Valstybės nėra išleistų 
naujų įstatymų, laikinai palie
ka tie, kurie yra buvę prieš ka
rą, kiek jie neprieštarauja Lie
tuvos Valstybės Laikinosios 
Konstitucijos Pamatiniams 
Dėsniams.

§ 29. Karo metu, taip pat 
Valstybei gręsiančiam sukili
mui, ar riaušėms neprileisti 
yra taikinami ypatingi įstatai, 
kuriais laikinai suvaržomos pi- 
liečiij laisvės garantijos.

VII. Steigiamasis Seimas.
§ 30. Valstybės Valdžia nus

tato ir skelbia įstatymą Stei
giamajam Seimui rinkti.

§ 31. Steigiamasis Seimas 
yra renkamas visuotinojo, ly
giojo, tiesiojo ir slaptojo bal
savimo pamatais.

§ 32. Steigiamojo Seimo na
rių rinkimams pasibaigus, Sei
mas renkasi Vilniuje Valsty
bės Valdžios paskirtą dieną.

§ 33. Steigiamasis Seimas 
pradeda darbą du treč. atstovų 
susirinkus.

Vm. Valstybės Kontrolė.
§ 34. Valstybės Kontrolė da

boja, kad būtų teisėtai ir tei
singai dirbamas sprendžiama
sis ir vydomasis darbas paja
mų, išleidų ir valstybės finan
sų ir kitokių valstybės turto 
saugojimo srityje.

§ 35. Valstybės Kontrolei at
siskaito visos Valstybės ir sa
vivaldybės įsteigos, tos labda
rybės įsteigos, kurios gauna 
pašalpos iš Valstybės, ir tos 
bendrovės, kurios naudojas 
Valstybės kreditu ir garanti
jomis.

§ 36. Valstybės Kontrolė tu
ri būti visuomet prieinama: vi
sa atskaitomybė, visos knygos 
ir visi § 35 paminėti įstaigų 
veikimai.

§ 37. Valstybės Kontrolė sa
vo iniciatyva skiria ir vykdo 
revizijas.

§ 38. Valstybės Kontrolė su
daro atskirą Valstybės valdy
mo dalį ir nepriklauso nuo Mi- 
nisteriu Kabineto.

MIRĖ ANDREW CAR- 
w NEGIE.

Panedėlio rytą 7:10 vai., 
rugpj. 11 d. mirė vienas di
džiųjų Amerikos milijonie
rių Andrew Carnegie. Ji
sai sulyg turtų buvo antras 
Amerike. Pirmą vietą uži
ma John D. Rockefeller.

Carnegie yra pasižymėjęs 
labiau, negu bile koks ki
tas Amerikos milijonierius. 
Jis pagarsėjo savo gausio
mis aukomis įvairioms įstai
goms. 1901 m. sulaukęs 64 
metų amžiaus Carnegie pa
sitraukė iš veikimo, liovės 
pelnyti, o pasiryžo išleisti 
savo milijonus. Išleidinėjo 
vidutiniškai imant po $18.- 
000.0000 kasmet. /

Karališkos dovanos.

Įvairiems dalykams Car
negie klojo karališkas au
kas. Pirmiausia paskyrė 
$4.000.000 plieno dirbtuvių 
darbininkams. Tie pinigai 
išmokami sužeistiems, pa- 
senusiems ir kitiems nega
lintiems uždarbiauti darbi
ninkams. kurie prisidėjo su
krauti jam milijonus.

Toliau savo dirbtuvių dar
bininkų knvgynams aukojo 
$1.000.000. ‘

Pittsburge, kur buvo jo 
dirbtuvės įsteigė didžiausius 
knygynus, muzejų, puikią 
koncertų salę, ir Carnegie 
Technological mokyklą su 
fondu iš $16.000.000.

New Yorke įsteigė 65 
knygynų už $5.200.000.

Washingtone įsteigė mok
sliškiems tyrinėjimams ins
titutą ir jam paskvrė $25.- 
000.000.

Paskyrė $5.000.000 įstei
gimui taip vadinamo Hero 
Fund. iš kurio gauna do
vanas tie, kurie su gyvas
ties rizika išgelbsti kitą 
žmogų.

Pensijoms pasenusiems 
profesoriams ir jų našlėms 
paskyrė $15.000.000.

Jis įsteigė Haagoj taikos 
palocių už $1.750.000 ir įstei
gė Tarptautinės Taikos fon
dą. paskirdamas jin $10.- 
000.000.

New Yorke įsteigė muzi
kos salę už $2.000.000.

Knygynams Suvienytose 
Valstijose aukojo $45.000.- 
000.

Knygynams kitų šalių au
kojo $13.000.000.

Škotijos universitetų ne
turtingų studentų šelpimui 
paskyrė $10.000.000.

Savo gimtinio miestelio 
Dunfermline reikalams pa
skyrė $16.000.000.

Alijantų inžinierių drau
gijoms $1.500.000.

Įvairioms mokslo įstai
goms Amerike $20.000.000.

Šiaip visokioms Amerikos 
įstaigoms $20.000.000.

Įvairioms įstaigoms kitų 
šalių $3.000.000.

§ 39. Valstybės Kontrolierių 
parenka ir skiria Valstybės 
Prezidentui.

§ 40. Valstybės Kontrolie
rius Valstybės Tarybai ir jos 
Komisijoms pareikalavus turi 
duoti žinių ir paaiškinimų.

§ 41. Valstybės Kontrolie
rius dalyvauja Ministerių Ka
binete patariamuoju balsu.

§ 42. Valstybės Kontrolie
rius atsako už savo darbus 
prieš Valstybės Tarybą ir at
sistatydina, Valstybės Tatybai •v ’Yl . • _ _______

Kovai prieš ligą vadina- 
mą pellagra $1.000.000.

Iš viso jis yra išaukavęs 
$358.500.000.

Kaip iškilo.

Andrew Carnegie, kurs 
tokias milijonines aukas 
klojo yra kilęs iš neturtingų 
tėvų. Jo pirma alga buvo 
$1.20 savaitėje.

Carnegie gimė lapkričio 
25, 1835 Škotijoj, miestely
je Dunfermline, už 13 my
lių nuo Edinburgo. Jo tė
vas buvo pusėtinai pasitu
rintis, turėjo audiminę ir 
samdė keletą darbininkų. 
Bet darbai pablogėjo ir nu- 
sibankrutijo. Atvyko Ame
rikon su šeimyna ir su jau
nu būsiančiu milijonierių 
Andreiv. Šeimyna Carne- 
gie’ų atvyko į Alleghany, 
Pa. ir tėvas su sūnumi ėjo 
į audiminę. Pirma And
re w’o alga buvo $1.20 savai
tėje. O dirbo po 12 vai. 
nuo saulėtekio iki saulėly
džio. Paskui dirbo prie 
krosnies. Kadangi jautė 
didelę atsakomybę ir buvo 
neramus, tai turėjo to dar
bo atsižadėti. Po to buvo 
telegramų išnešiotoju. Prie 
to užsiėmimo pasižymėjo, 
kuomet telegramas išmoko 
priimti iš ausies. Prieš dar
bo valandas ir po darbo mo
kinosi telegrafystės ir pa
tapo operatorium. Dirbo 
Pennsylvanijos geležinkelio 
telegrafo ofise. Tuomet jis 
ėmė po $35 mėnesyje, o jo 
superintendentas net $125 
savaitėje. Jaunas Andre w 
stebėdavosi ir sakydavo: 
“Ką-gi ant svieto jis galėjo 
daryti su tiek pinigų.”

Pirmas Carnegie’o inves- 
tinimas buvo į Adams Ex- 
press. Paėmė 10 šėrų po 
$60 ant išmokesčio po 1 
nuoš. ant mėnesio.

Kai kilo naminė karė, tai 
Carnegie buvo karės sekre
toriaus pagelbininku.

Po naminės karės pas jį 
užėjo miegamųjų vagonų iš
radėjas. Pamatė, kad čia 
labai gera proga. Bet netu
rėjo kapitalo. Tai pasisko
lino $215.50 pirmam įmokė- 
jimui.

Vėliau, kuomet Pennsyl- 
vanijoj žibalas buvo susek
tas, tai su savo draugais 
investino $40.000 ir per vie
nus metus gryno pelno turė
jo $1.000.000.

Bet svarbiausias jo pasi
sekimas tai buvo plieno iš- 
dirbystė. Jis patėmijo, kad 
geležiniai bėgiai turi būt pa
keisti plieniniais. Tą pa
matė Anglijoj 1868 m. ir su
grįžęs Amerikoj Pittsburge 
pradėjo steigti plieno dirb
tuves. Nuo to laiko jo pa
sisekimas buvo didelis. 
Prieš jo įsteigimą didžiųjų 
plieno dirbtuvių plieniniai 
bėgiai atseidavo $95 už to
ną, jis davarė iki $26 už to
ną.

1901 m. jisai pardavė tas 
dirbtuves J. P. Morgano su
organizuotai korporacijai 
vadinamai United Statės 
Steel Corporation. Po to jis 
pradėjo išleidinėti savo mi
lijonus.

Kodėl rėmė knygynus.

Carnegie buvo žinomas la
biausia, kaipo knygynų stei
gėjas. Tą darė ne be prie
žasties. Kuomet buvo ma
žas, tai turėjo nepasotina
mą troškimą prie skaitymo. 
Kuomet Pittsburge dirbo 
audiminėje, tai ten buvo 
pulk. Anderson, kurs turėjo 
400 knygų ir jas paskolin-

—-:
KAS GIRDĖTI LIETUVIO KOLONUOSE. |

SO. MANCHESTER, CONN. 
Didelis balius.

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
28 kuopa Redman svetainėje 
Hartford, Ct. rugsėjo 13 d. ren
gia balių So. Manchesterio ir 
Hartfordo visuomenei prane
šame, kad viršminėtos kuopos 
balius bus didelis, vainikinis. 
Skiriama trys dovanos: $3.00, 
$2.00 ir $1.00. Muzika bus ge
ra. Atsilankykite visi. Įžan
ga maža. Prašome hartfordie- 
čių tą dieną nieko nerengti.

Bolševikų prakalbos.
Vietos bolševikai, susidėję 

su laisvamaniais parengė pra
kalbas 5 d. rugpj. Buvo Moc
kaus klierikas Kučinskas. Pra
kalbų negalėjo laikyti, nes pa
sisakė, kad tokiuose dideliuo
se karščiuose pagavęs šaltį, tai 
negalįs kalbėti. Tai pradėjo 
rodyti kokius tai “pikčierius” 
iš “Šakės” iškirptus, kur bu
vo išjuokiama krikščionija. 
Galop pradėjo rėkti: “duoki
te aukų, krapštykite kišenius, 
nes man reikia pavalgyti ir ap
sirengti.” Tuojau viena Bol- 

I ševikė pastvėrę kepurė, perbė- 
bo per svetainę ir surinko $7.- 

• 52. Permažai. Tuoj Kučinskas 
I užšoko ant estrados ir šaukė, 
paleidęs gerklę: “katrie nori
te, kad čia kalbėč kitą vaka
rą 7 rugp., pakelkit rankas”. 
Pakėlė 6, o kiti juokėsi iš žiop
lio. Tai pasirodo, kad išver
tęs kišenius turėjo išvažiuot 
su vavo “pikčeriais.

Šioje kolionijoje yra vienas 
lietuvis (bučeris) Jonas Bra
zauskas, kuris, vienok turi 
troką, kur parašyta Jan Bra- 
zowski. Štai jis atvažiavo 
kartą pas mano namus ir tuom 
kartu išeina amerikonas, ma
no kaimynas ir klausia kokios 
jis tautos. Aš sakiau lietuvis, 
o kaimynas atsakė, kad jo pa
vardė esanti palokiška, o ne 
lietuviška. Tai aš patarčiau 
tau Jonai nugrandyti tą poniš
ką pavardę, o užrašyk tikrą 
lietuvišką Jonas Bražys, tai 
busi vyras — lietuvis.

Vilkaviškietis.

NEWARK, N. J.
Liep. 29 Šv. Ražančiaus dr-ja 

laikė pusmetinį susirinkimą. 
Nutarta surengti prakalbas 24 
d. rugpj. Kalbės Jonas Vaite
kūnas La Salettos kolegijos 
moksleivis, kuris mokino vasa
rinės Nevarko mokyklos vai
kus.

Šv. Rąžančius paaukavo mo
kyklai $30.00. Minėta draugi
ja niekados neatsisako nuo šel
pimo, už tai ir turi didelį 
skaitlių narių. Mėnesinės mo
kama tik 25c. už kurios susir
gus narė gauna pašelpos $5.00 
į savaitę ir $150.00 pomirtinės. 
Ko daugiau turėsime narių di
desnę pašelpą galėsime duoti 
ligoniams.

Narė.

Jaunas Andrew su dideliu 
dėkingumu skolindavosi tų 
knygų ir uoliai skaitydavo. 
Patapęs milijonieriumi, at
mindamas, kaip jis alko 
knygų, pasiryžo, kad jau
nuomenė nejaustų daugiau 
knygų bado ir steigė knygy
nus. Ir šiaip jis mokslą my
lėjo. Pralobęs samdėsi mo
kytojus ir lavinosi įvairiose 
šakose. Jis yra parašęs ke
letą knygų ir jos turėjo pa
sisekimą. Tas Carnegie’ui 
daugiau suteikė džiaugsmo, 
negu milijonai.

Savo gimtinėje Carnegie 
turėjo puošnų palocių ir va
saras jame praleisdavo. Per 
Atlantiką jis yra plaukęs 
bent šimtą kartų.

Carnegie jau per pasta
ruosius du metu buvo silp
nos sveikatos. Pastaromis 
dienomis prasišaldė ir rug
pjūčio 8 d. atsigulė, kad 
daugiau nekelti Būdamas
40 metų amžiaus apsivedė ir 
ture j o vieną dukterų#

✓ ROCHESTER, N. Y.
6 d. rugp. L. Vyčiai išrinko 

delegatą į L. Vyčių 7 seimą J. 
Braknį.

Ant ryt vakare T. Fondo 
skyriaus susirinkime išrinko 
į T. Fondo seimą atstovą kun. 
J. Kasakaitį. Minėto F. su
rengtas išvažiavimas parapi
jos naudai buvo 10 rugp., ant 
“Bay View” parko. Kadan
gi pasitaikė graži diena, tai ir 
publikos nemažai atsilankė, iš 
ko tikimasi, kad pelno liko ge
rokai.

Rugp. 12 d. lietuvių katali
kiškos draugijos prigulinčios 
prie A. L. R. K. F. ingaliojo 
kun. J. Kasakaitį atstovauti 
nuo jų ant Federacijos sesijų.

Koresp.

CAMBRIDGE, MASS.
Pas mus dabar jau kitoki 

laikai. Katalikai kas diena kį- 
la, bet nabagai socialistai taip 
pradėjo smukti, ir girdžiame 
greitu laiku padarysią savo 
kuopai gyvenimo galą. Prięš 
kelias savaites jie išmetinėjo 
lapelius, kad bolševizmas su 
socializmų esą geriausi darbi
ninkų prieteliai, bet dabar 
nebėra žmonės tokie kvaili, 
kokie buvo prieš kelis metus, 
nes aiškiai pamatė jų darbe
lius.

Iš Blaivininkų veikimo.
Rugp. 15 d. š. m. Blaivinin

kai turėjo susirinkimą. Apta
rus svarbius reikalus prasidė
jo įnešimai seimui. Tikimės, 

Į kad musų kuopa su įnešimais 
lenks kitas, nes yra didžiausia 
ir darbščiausia kuopa. Nuta
rė siųsti septynis delegatus į 
seimą. Ant susirinkimo buvo 
atsilankęs Kl. V. Damašius ir 
pasakė gražią prakalbėlę. Pra
sišalinus jam iš svetainės vie
na ypata davė inešimą, kad 
parinkus keletą centij dova
noms už jo darbą. Nariai su
tiko.

Giedorių repeticijos.
Dabar kas kartą pas mus 

didėja giedorių būrys. Tiki
mės, kad greitu laiku musų 
kuopa lenks So. Bostoną. Mat 
jaunimas išgirdęs, kad L. D. S. 
išvažiavime vietinis choras su 
dainomis lenkė kitus chorus, 
tai jaunimo ūpas labai pakilo 
ir sako vi stiek mes turime 
lenkti kitus chorus.

Beje ant repeticijij buvo at
silankęs Kl. V. Damašius.

žada būti nepaprasto.
Rugpj. 24 d. š. m. Bažnyti

nėj svetainėj žada būti vaikų 
vakaras susidedantis iš loši
mų “deklemacijų” dainų, kal
bų ir t.t. Bet didžiausią nau
jieną išgirdome, kad tame va
kare dainuos choristij po va
dovyste p. J. Rekiečio.

Tikrai musų klebonas Pr. 
Juškaitis ir vargoninkas p. J. 
Rekietis nustebina žmones 
vienas su dailę kalbą, antras 
su choru, ir pas mus žmonės 
dabar yra visi užganėdinti, 
kad gyvena su visais meilėj 
ir vienybėj.

D. Šešupė.

TĄSYNĖS VENGRIJOJ.

Kuomet kunigaikštis Juo
zas Vengrijoj patapo dikta
torium, tai socijalistai atsi
sakė jį remti. Kunigaikštis 
buvo padavęs rezignaciją, 
bet prieš tai užprotestavo 
žemvaldžiai ir ponai. Sakė, 
kad neleisią maisto į mies
tus, jei kunigaikštis pasi
trauks. Tuomet kunigaikš
tis atsisakė nuo diktatorys- 
tės, bet liko .valdžios gal
va.

Prez. Wilson atsilankė į 
kongresą ir skaitė praneši
mą apie Tautų Lygą ir tai
kos sutartis. Ragino kon
gresą patvirtinti sutartis. 
Anglija, Belgija, Francija 
ir Vokietija per savo parla
mentus jau patvirtino tas
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Gen. Pershing vyriausias 
Amerikos armijų vadas 
Francijoj, grįš Amerikon 
rugsėjo m. pabaigoje.

yra liberalai sandariečiai prie- 
teliai ir gelbėtojai Lietuvos, ir 
pamatėm kas yra šalininkai 
lenkų. Bravo liberalai sanda
riečiai!

LIETUVOJE IŠDIR
BY STEI PUIKI • 

DIRVA.

PENNSYLV ANUOS LIE
TUVIŲ DIENA.

Kaip kas met taip ir šįmet 
Liet Diena pavyko, pelno duos

dekleraciją.
mus

■'•J

RUBSIUVIŲ BEND
ROVE.

STOKITE Į LIETUVOS 
ATSTATYMO BEND

ROVĘ.

JAU PRADEDAME 
SUSINEŠT SU 

LIETUVA.

Rūbai žmonėms visur rei
kalingi. Todėl rūbsiuviai

Per keturias dienas Šveica
rijoj buvo dideli magnetiški 
karščiai, kad telegramų siun
timas buvo sutrukdytas.

Lietuvoje miesto žmonės 
darbininkai neturi užsiėmi
mų nes nėra fabrikų. Lie
tuvoje audinyčioms, skūros 
išdirbvstei puikiausia dirva. 
Lietuvos Atstatymo Bend
rovė jau yra pradėjus rū
pintis įsteigimu tokių išdir- 
bysčių. Žemdirbystei rei
kalingi padargai dar kol kas 
niekeno neišdirbami ir tuos 
imtasi dirbtu

Bridgeporte, Ct. veterina
ro Mąrcino beždžionė ištrū
ko iš narvelio ir pagavus bu
telį pilių su vaišino jas 
dviem šunim. Šuns pastipo. 
Vienas buvo vertės $500, ki
tas $250. Paskui beždžionė 
įbėgo į vienos šeimynos mie
gamąjį kambarį, kur buvo 
du vaiku. Tuo tarpu polici
jos seržantas turėjęs prakti- 
k, su beždžionėmis, pagavo

f

AMATNINKAI IR BIZ
NIERIAI REGISTRUO

KITĖS.

IŠ LIETUVOS ATĖJO 
DIDELI UŽSAKY

MAI.

DU BOIS, PA
Liepos mėn. buvo laikytas 

parapijos Šv. Juozapo pusme
tinis susirinkimas. Raštinin
kui išdavus raportą, pasirodė, 
kad musų parapija kasdien 
auga, kaip ant mielių. Kasoj 
randasi suviršum šeši tūkstan
čiai. Klebonas M. Urbonas 
uoliai dirba, neatsilieka ir kiti, 
o ypač parapijos raštininkas, 
knygas veda geriausioj tvar
koj.

24 d. Liepos tautininkai ap
skundė teisman katalikus, kad 
jiems nedavė svetainės šo
kiams laikyti. Kaip ta prova 
išėjo niekas nežino, gal tauti
ninkai užsimokėjo teismo kaš
tus.

Gerb. kun. M. J. Urbonas iš
važiavo Į Pittsburgą ant Vyčių 
seimo.

Viena lietuvaitė tapo praša
linta iš krautuvės už kokią 
tai šunybę. Tas padarė daug 
klinčių ir neužsitikėjimo tarpe 
svetimtaučių.

Lietuvių kliubas rengia va
karą dėl kareivių priėmimo 
tuom darbų labiausiai rūpina
si A. Kardyšauskas.

P-lė Juzė Rakauskiutė išva
žiavo Į Clevelandą praleisti va- 
kacijas. Jijė yra žymiausia 
mergaitė tarpe vietinių lietu
vių. Ji užima svarbią vietą B. 
R. P. Co.dideliame ofise, kai
po stanagrafė ir knygvedė.

Darbai eina gerai, dirba fab- 
rikos ir kasyklos pilną laiką.

Onytė.

NEW HAVEN, CONN.
Demonstracijos prieš lenkus.

Liepos 26 d. 1919 m. vietos 
lietuviai ir Ukrainai suvieny
tomis spėkomis surengė de
monstracijas prieš imperialis
tus lenkus. Kaip lietuviai taip 
ir Ukrainai kartu maršavom 
po gatves su visokiais para
šais prieš lenki} užgrobimą 
Lietuvos ir Ukrainos žemių ir 
ir reikalaudami, kad lenkai 
greit trauktus iš Lietuvos ir 
Ukrainos. Programas buvo iš
pildytas sekančiai: 3 vai po
pietų Ukrainai nuo savo baž
nyčios Park gatvės visi atmar- 
šavo ligi lietuvių bažnyčios 
ant St. John gat. Čionai Uk
rainai užleido lietuvius prie- 
šakin. Tad-gi lietuviai ir Uk
rainai maršavo po gatves su 
savo tautiškomis ir Ameriko
niškomis vėliavomis atjausda- 
mi vieni kitų kritišką padėji
mą. o lenkai matydami tą vis
ką. tiktai griežė dantimis.

Po maršavimo gatvėmis bu
vo laikytas bendras susirinki
mas ant centralinio miesto 
parko ir išnešta net trys rezo
liucijos :

1. Kad lenkai išsikraustytų 
greitu laiku iš Lietuvos ir Uk
rainos. 2. Kad lenkai liautus 
žydų pogromus Lietuvoje ir 
Ukrainoje. 3. Prašant S. Vals
tijų paramos Lietuvai ir Uk
rainai.

Susirinkimo pirmininkas 
buvo miesto Judge E. P. 0’- 
Meara. Kalbėtojai buvo, vie
tos pašto viršininkas P. Traup. 
Nuo lietuvių kalbėjo leitinan- 
tas F. Bagočius iš Boston, nuo 
Ukrainos H. Kovalskv.

Po bendrų prakalbų lietu
viai buvo susirinkę bažnytinėn 
salėn ir buvo renkamos aukos 
dėl padengimo iškaščių de
monstracijos. Aukavo sekan
čiai — p. Jonas Vikšraitis $10.- 
00, p. Jurgis Barasa $2.00; po 
$1.00 — Noburaitis, J. Pau
lauskas, B. Grigas, K. Mišei
kis, J. Barakauskas, J. Klimas, 
V. Miknaitis, J. Vyturis, J. 
Rukšnaitis, P. Aboja, A. Rukš- 
naitis, J. Tumša, J. Vikšraitis, 
P. Lasavičiutė, Magdė Babi- 
nas, St. Šliteris, J. Dambraus
kas Iz. Pauliukaitis, J. T. Ra
manauskas. ,

Viso aukų su smulkmenomis 
..............................t................. $58.76. 
Už velevukes surinkta $ 3.60. 
Viso .............................. $62.36.

Aukas priėmė p. J. T. Kaz
lauskas. Dar ant pabaigos tu
riu pabriešti kelis žodžius 
kas link maršavimo. Die- 
tuvių demonstravo neper- 
daugiausia, kadangi musų did
vyriai liberalai nedalyvavo ir 
kitus atkalbinėjo, Na, žinoma, 
kad daug tokių ir buvo kurie 

-paklausė “didvyrių”ir nedaly
vavo. Tai dabar pamatėme ir 
dažinojome galutinai kokie

PHILADELPHIA, PA.
Surašąs aukavusių dėl Lie

tuvos laike prakalbų Al. Rač- 
kaus liepos 13 d.

Štai vardai tų, kurie aukavo 
laike augščiau minėtų prakal
bų. Po $5.00, J. Bačiulis, T. 
Martinkus; po $2.00 Jo. Mozū
ras, M. Mazūras, St. Radaus
kas, Vin. Varvulis, P. Vaitekū
nas, J. Činunis, A. Vanavičius; 
po $1.00 J. Žvirblis, A. Vait
kus, P. Valaškus, J. Valinskas, 
A. Zigmontas, P. Draugas, J. 
Grukauckas, M. Kazlauskas, 
A. Valentas, K. Kičius, J. Taš
kus, J. Dragūnas, A. Balbonis, 
J. Kazlauskas, A. Bernaitienė, 
M. Kaunienė, V. Kaunas, J. 
Paškauskis, P. Statkus, P. 
Stukas, A. Tekutis, A. Berno
tienė, O. Mikaitienė, K. Stan- 
kiučienė, M. Stasiulienė, A. 
Arkivčiutė, A. Povilaitis, P. 
Jankauskas, K. Valančiūtė, K. 
Paupupis, J. Pirmentas, S. Su
sus, J. Susus , J. Merkelis, J. 
Poška, G. Karbauskas, J. Bra
zas, P. Nemanius, V. Kalma- 
šauckas, K. Žakas. A. Klemas, 
J. Navickas, T. Dumauskas, O. 
Vasiliauskienė, J. Saulis, P. 
Ginkus, J. Vileišė, M. Alitaitė, 
St. Klapatauskas, A. Danaus
kas, A. Graikauskas, V. Buč- 
niutė, J. Rutkauskas, L. Agen
tas, J. Jakštis, Z. Delionis, B. 
Randokievičienė, O. Žukauc- 
kiutė, A. Birgeliutė, M. Valič- 
kienė, A. Bišenis, J. Pilekai- 
čiutė, P. Znaidavičiutė, A. 
Kalvienė.

Sykiu su smulkiomis $135.- 
40. Visiems aukotojams ta
riame ačiū.

K. D.
T. F. 21 sk. rašt.

WATERBURY, CONN.
Pastaromis dienomis įvyko 

jaunimo tarpe permaina. Vie
nas dalykas nesmagiausias 
įvyko, kad musų gerb. vargo
ninkas razignavo nuo vietos 
Todėl pasidarė suirutė tarpe 
jaunimo. Pirmiaus buvo Vy
čių choras į kurį įėjo gabiau
sias jaunimas. Dabar tas jau
nimas išdalies pakriko,nekurie 
pasitraukė iš choro dėlto, kad 
permainė vardą, iš Vyčių cho
ro padarė kitokiu vardu cho
rą. Dabar L. Vyčių 7 kuopa 
neturi choro ir jos gyvavimui 
yra kritiška valanda. Pasta
ruoju laiku musų Vyčiai su
rengė gražų, draugišką vaka
rėlį išleistuves vargoninkui J. 
V. Kovui. Tas vakarėlis bu
vo įdomus tuomi, kad buvo 
maišytas su lindėsiu ir links
mybe. Tas vakarėlis buvo pa
rengtas rupesniu choro nariu, 
po skaniai vakarienei kiekvie
nas choro narys teikė geriau
sius linkėjimus J. V. Kovui ir 
visi labai apgailestavo savo 
vedėją. Ant rytojaus pradėjo 
jau krailstytis musų vargonin
kas. Visu pirma savo didžiulį 
knygyną, kuris randasi bažny
čios bokšte, pergabeno skersai 
gatvės pas Alytą ir ten sukro
vė.. Kadangi Alyta yra bedie
vis, tai nekurie parapijonai la
bai iš to užsigavo. Sako: “kas 
čia tokio atsitiko. Taip mes 
mylėjom Kovą, dėl ko jis ne
sikreipė į mus prašyti kamba
rio knygynui ir mes nei vie
nas nebūtume atsisakę priimti 
į savo namus”. Pastebėtinas 
atsitikimas.

Džiovyta silkė.

DARBININKAS

ma, butų dar daugias laimėta, 
bet Retus daug sulaikė nuo 
važiavimo.

Programas buvo įvairus ir 
gražus. Vedeju buvo kun. 
Augustaitis. Kalbėjo p. K. 
Česnulis, dainavo chorai, so
listės, bolę lošė, virvę traukė 
ir visokius išmistus darė. Pa
žymėtina, kad nevisi apielin
kės chorai dalyvavo programe. 
Kaip Shenandoah ’o, tokio 
miesto ir nesirodė. Antras 
dalykas gadino įspūdį tai ‘ci
cilikų dievaičiai” (alaus bač
kutės). Reiškia dar lietuviams 
trūksta apšvietos. Negana, 
kad namieje vien bačkutėmis 
džiaugiasi, bet dar ir po visų 
akių traukia, pumpuoja be jo
kios sarmatos kiek vyrai, tiek 
moterys.

Šiaip kiti dalykai buvo džiu
ginanti.

PHILADELPHIA, PA 
(Port Richmond).

Subatoje, rugpj. 23 d. L. D. 
S. 78 kuopa rengia taip vadi
namą karnavalą, didžiame Šv. 
Jurgio parapijos darže. Pra
sidės nuo 2 vai. po pietį} ' ir 
trauksis iki 11 vai. nakties.

Visuomenė: jauni ir seni, vi
si prašomi koskaitlingiausia 
atsilankyti. Bus visokių įvai
rumų. Bus šaldytos košės, 
minkšti} gėrynių, visokių vai
sių ir kitokių nematytų daly
kų. Žodžiu bus visko. Gailė
sis tie kurie neatsilankys. Ne
pamirškite dieną, t. y. 23 d. 
šio mėn. Įžanga visiems vel- 
tuj.

CLEVELAND, OHIO. 
Vieša, padėka.

Mes L. D. S. 51 kp. nariai 
išreiškiame kuoširdingiausia 
ačių L. Vyčių 17 kp. So. Bos
ton, Mass. už suteikimą mumis 
knygučių veltui po vardu “Iš 
Meilės”, taip-gi L. D. S. 51 kp. 
linki jums gerbiamieji, kad 
Augščiausias suteiktų spėkų 
darbuotis dėl Lietuvos ir Baž
nyčios labo.

L. D. S. 51 kp. rašt 
Adolpas Ivinskas.

pasišvęsti ant Demokratijos 
aukuro dėl labo žmonijos. At
eina tautos prisijungti kovoje 
už Demokratiją. Amerika jas 
visas sveikina iš eilios: nemir
tiną Belgiją, garbingą ir neap
galimą Franciją, drąsią Ang
liją, kantrią Italiją, o ant ga
lo ir Lietuvą: (čia suūžė sve
tainė nuo griausmingo delnų 
plojimo).“Tavo rankos per am
žius buvo apkaltos geležiniais 
retežiais! ir tu atėjai prie mu
sų, kurstyti šią laisvės ugnį! 
Sveikina Tave Amerika”! Šis 
paveikslas giliai užgavo lietu
vio jausmus. Visų veidai nu
kaito. Kitiems ir ašaros iš
tryško... Lietuvai, (kuria buvo 
A. Petrošaitė) teko širdingiau
sias pasveikinimas. (Origina
le Lietuvos nėra pažymėta, tą 
pridėjo patys rengėjai, lošė
jai). Tautos buvo apsirengu
sios savo vėliovomis su para
šu tautos vardo. Lietuva tu
rėjo vainiką su žirgvaikių 
priešakyje.

Toliaus progresas pasirįžta 
sutrupinti ginklus ir panaikin
ti kares ant visados. Visos 
tautos ir mergaitės eina ratą 
dainuodamos “Amerika gra
žioji”, o Lietuva su Amerika 
stovi viduryje, jos taip išeina, 
o ant galo ir Lietuva su Ame
rika. Šis perstatymas padarė 
didelį įspūdį į visus. Svetim
taučiai buvę ant šio vakaro 
sveikino'ir gyrė lietuvius. Ka
dangi pelnas skiriamas buvo 
dėl sušelpimo Lietuvos gyven
tojų, tai miestas davė svetai
nę už dyka. Pelno gal liks 
virš $70.00. Lietuviai šiuomi 
vakare labai pakėlė ir išgarsi
no savo vardą svetimtaučių 
tarpe.

Todėl jeigu kartais kas tuo
jaus negautumėte atsakymo, 
mums rašykite užklausimą, 
kad bendrovės valdyba apie 
tai žinotų ir surastų kas tame 
yra kaltas.

Steponas Navickas, gyve
nantis 124 Bowen St., So Bos
tone, buvo bepradedąs Lietu
vių Prekybos Bendrovei kaipo 
agentas darbuotis. Dėl tam 
tikrų priežasčių perstoją būt 
Liet. Prek. Bendrovės agentu.

Taip pat pranešame visuo
menei, kad musų Bendrovės 
visi agentai turi tam tikrus pa
liudijimus agentauti. Paliudi
jimai parašyti ant musų Ben
drovės blankos su Bendrovės 
antspauda ir valdybos para
šais. Už tuos agentus, kurie 
neturi Liet. Prekybos Bendro- 
nės formalio įgaliojimo Ben
drovė ant savęs atsakomybės 
neima.

Vardu “Lietuvių Prekybos 
Bendrovės”. •>

F. Virakas, iždininkas.

ATSISAKĖ NUO SOSTO.
Rumunijos sosto įpėdinis at

sisakė nuo teisių prie sosto. Jis 
yra vedęs žmoną ne iš karališ
kos giminės. 0 tas nepriimta 
tarp karalių. Jis^vedė pernai. 
Tuomet pasakė, kad dabar ka
ralių sostai labai neužtikrinti, 
todėl verčiau esą vesti žmoną, 
kadir ne iš karališkos giminės 
bi tik patinkama ir atsižadėti 
teisių prie sosto.

i TEISINGIAUSIA IR GE- 
; RI AUSI A LIETUVIŠKA 

APTIEKA.

Į Sutaisau receptus su di- 
! džiausią atida, nežiūrint, 
! ar tie receptai Lietuvos ar 
! Amerikos daktarų. Tai 
! vienatinė lietuviška aptie- 
! ka Bostone ir Massachu- 
rsetts valstijoj. Gyduolių ga-
• lit gaut, kokios tik pasau-
* lyj yra vartojamos. Galit 
> reikalaut per laiškus, o aš 
i prisiusiu per expresą.

K. ŠIDLAUSKAS,
; Aptiekorius ir Savininkas 
>226 Broadway, kamp. C St.,

; SOUTH BOSTON, MASS.
Tel. S. Boston 21014 ir 21013

NELEISK VAIKAMS 

GRIŪTI, NES GALI 

APKVAIŠTI.

Vaikai, kurie tankiai 
griūva, turi skeletoną silp
ną, kaulai nemaitinti ir nu
garkaulis silpnas. Nebark 
vaikų, kurie griūva, bet 
duok PARTOMILK, kuris 
sudaro tvirtus kaulus, pri
duodamas maisto kraujui ir 
kaulams. PARTOMILK y- 
ra labai vaiki} mylimas, dėl
to kad yra padarytas iš mil
tų pieno gardžiai kvepian
čių, ir moksliškai sudarytas 
su miltų Smetona, kuris yra 
geriausis maistas. PARTO
MILK kūdikiai priima, 
kaip savo motinų, nuo ku
rio auga sveiki ir gražūs 
vaikai. Vienas butelis 75c. 
Šeši buteliai $4.25, 12 bute
lių $8.00. Už persiuntimą 
nereikia mokėti pas N. C. 
Partos, 160 2-nd Avė. Dept. 
L. 2. New York. N. Y.

(193)

Tėmykite! 
SVARBUS PRANEŠIMAS.

Lietuvių Prekybos Bendro
vė turi įgaliojus sekančius 
agentus:

1. Domininkas Antanavy
čius, 438 E. 6-th St., So Boston, 
Mass.

2. Anicetas Baužinskas, 50 
Wexford St., Brighton, Mass.

3 S. M. Danaitis, 797 Bank 
St., AVaterbury Conn.

4. Pranas V. Jakaitis, De 
Paul University, 6 N. Miclii- 
gan, Avė., Chicago, UI.

5. Pranas Kavaliauskas, 380 
Pratt St., Meridan, Conn.

6. M. Kerbelis, 27 Scuyler 
St., Amsterdam, N. Y.

7. R. Kondrotas, 122 Merri- 
mac St., Manchester, N. H.

8. Jonas Močinskas, 44 Hun- 
gerford St., Hartford, Conn.

9. A. Namaksv, 880 Warren 
Avė., Brockton, Mass.

10. Stasys Noreika, 105 Sil
ver St., So. Boston, Mass.

11. R Saparas, 94 Warwick 
St., Newark, N. J.

12. J. Simoliunas, 40 Wood- 
land St., New Britain, Conn.

13. J. Tamošiūnas, 234 Park 
St., Hartford, Conn.

14. J. Žemaitis, 912 Bank St., 
Waterbury, Conn.

15. F. Zeleckas, 46 O St., So. 
Boston, Mass.

16. Povilas Petrauskas, 238 
W. Broadway, So. Boston, 
Mass.

Šie visi turi teisę parduoti 
šėrus, priimti pinigus už juos 
ir atlikinėti visus kitus reika
lus, kurie tik rišasi su L. P. 
Bendrove.

Yra agentų ir be įgaliojimo 
už kuriuos bendrovė neatsako. 
Todėl jei kuris iš jūsų norite 
pirkti bendrovės šėrus per ne- 
įgaliotiną agentą, tai mes pa
tariame pinigų jiems neduoti, 
bet patys prisiųskite regis 
truotame laiške. Tokie patar
nautojai gali duoti jums pata
rimus, informacijas, išpildyti 
blankas ir tt., šėrininkas pat
sai tegul prisiunčia pinigus į 
bendrovę. Bendrovė, priėmus 
blankas ir pinigus registruota
me laiške, tuoj išsiunčia šėrus 
ant paduoto antrašo blankoje.

Ant visų gautų laiškų ben-

LEWIST0N, ME. 
Šaunus pasirodimas.

Rugpj. 13 d. T. Fondo 99 sk., 
vadavaujant M. Dailidaitei, 
buvo parengęs pirmą viešą va
karą miesto svetainėje. Šis 
vakaras buvo dideliu siurpri
zu, kaip lietuviams taip ir sve
timtaučiams. Vietinė angliš
ka spauda iš anksto plačiai ra
šė apie šį vakarą, todėl prisi
rinko nemažai svetimtaučių. 
Publikos buvo apie 400. Scena 
buvo išpuošta Amerikos ir ali- 
janti} vėliavomis, pačiame vi
duryje kabojo Lietuvos tris
palvė, su žirgvaikių' viduryje, 
vėliava, kuri visų akį savep 
traukė. Dalį programo išpil
dė svetimtautės. Mergaitė pa- 
griežė solo ant smuikos , žymi 
dainininkė padainavo solo, ir 
viena pagrajino ant korneto. 
Maža francuzaitė stebino 
sus savo įdomiu “gėlių”
kiu. Ji ir solistė buvo iššauk
tos atkartoti. Po to sekė per
statymas ‘ ‘ Amerikos Demo
kratijos Istorija”. Šis veika
las pirmą kartą buvo statomas 
lietuvii} kalboje. Roles turė
jo gabiausios lošėjos, todėl 
apie jų atlikimą nereikia dei 
kalbėti. Svetimtaučiai stebisi 
kaip jos neėmusios lekcijų to
je srytyje gali taip lošti. Vei
kalėlio prasmė ir turinys maž
daug šitoks: Viduryje scenos 
stovi Demokratijos aukaras, 
kur dega laisvės ugnis. Dai
nuojant “Star spangįed Ban- 
ner” įeina Amerika (M. Meš- 
kaitienė), mergaitė Puritanė 
(E. Petrošaitė), Revoliucijos 
dvasia (M. Daidydaitė), Civi- 
lės karės dvasia (Z. Rimaitė), 
Progreso dvasia (B. Ivaškiu- 
tė). Progreso dvasia persista- 
to kaipo budėtoja per ilgus lai
kus Demokratijos žiburėlio ku
ris įsigavęs apšvietė padanges. 
Mergaitė dėl persekiojimų į 
šią šalį atbėgusi padėjo pirmu
tinį akmenį demokratijos au
kuro, tokiu būdu užiebdama 
pirmutinį laisvės žiburėlį. Se
kanti tos ugnies kūrėja pasiro
do Revoliucijos dvasia, kurios 
skyde žiba 13 žvaigždžių, jųjų 
šviesa įkūrusi ugnį, kuri ap
švietė visus kalnus pasaulio. 
Čia S. V. kareivis perskaito 
neprigulmpbės 
Dainuoja “Lai gyvuoj 
tauta”. Civilės karės dvasia 
pakuria laisvės ugnį vergams. 
Kareivis perskaito Lineolno 
prakalbą pasakyta Gettysbur- 
ge. Dainuoja “Kovos Himną”.
Amerika šios dienos stojasi drovės raštinė duoda atsaky- 
prie aukuro, įeina 10 mergai- mą tą pačią dieną Taip pat 
čių, kaipo dukterys 20 šimtme- ir šėrų pirkime paliudijimai ir 
tačio, kurios atneša savo tar- eertifikatai yra išrašomi ir iš- 
nyrtę ir meilę žmonijos. Pro- siunčiami

Mieli broliai ir sesers Ame
rikos lietuviai:—

Mes Lietuvos valstybės 
piliečiai ir pilietės, nelais- 
viai, išvežti į Vokietiją iš 
Lietuvos. Dabar esame Lo
taringijoj su žmonomis ir 
vaikais didžiausiame skur
de. Nors dirbame sunkiau
sius darbus geležų kasyklo
se, tečiau negalime pramis
ti patys, nei-gi galime ap
dengti savo žmonų nei vai
kų. Jaunos merginos be 
giminių ir tėvų neuždirbda- 
mos užtektinai pragyveni
mui skursta kūniškai ir dva
siškai Mes vargstame čia, 
c tėvynėje žūsta mūsų ūkiai, 
vaikai žmonos, nes ne visi 
buvome ištremti iš tėvynės 
su šeimynomis. Kreipėmės 
į lictuvos taikos delegaciją 
Paryžiuje, kad mums padė
tų. kiek nors ir prigelbčtų 
sugrįžti į savo numylėtą tė
vynę, bet jokios pagelbos 
negauname.

Tokiame padėjime būda
mi, meldžiame nužemintai 
brolių ir seserų amerikiečių 
neužmiršti mūsų. Mes nyks- 
tame kūnu ir dūšia su vai
kais ir žmonėmis. Vilimės 
iš jūsų pagelbos. Kam skur
stančių darbininkų padėji
mas rūpi, tegu daro miela- 
širdystę.

Lietuvių
Komitetas 

Nilvange.
Petras Navickas, pirm.
Antanas Stasiulis, sekr. 

Adresas:
Pierre Novicki,
3 ,rue Chapelle 
(Waldstrasse), 
Nilvange, Lorraine.

(Apgarsinimas)

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS KAMPELIS.

Jau vis lengviau ir leng
viau susinešti su Lietuva. 
Šiuo laiku Lietuvos Atstaty
mo Bendrovė, įeidama į 
exporto biznį, atidaro kelią 
ir siuntimui į Lietuvą tavo- 
rų. Priėmimui Lietuvos 
portuos tavorų siunčiamas 
iš Amerikos dabartinis Lie
tuvos Atstatymo Bendrovės 
sekretorius p. V. K. Rač
kauskas. Jau pabaigoje šio 
mėnesio išsiunčiamas į Lie
tuvą pirmaasi transportas 
vertės suvirs $500,000.00.

] labai pageidaujami Į Lietu
vą. Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė organizuoja Rūb
siuvių Bendrovę Amerikoje 
su kapitalu $150,000 ir į- 
steigs fabriką, Kaune. Rei
kia stoti visiems į Rūbsiuvių 
Bendrovę; šėras $25, — bet 
vienas žmogus negali pirkt 
mažiau, kaip du Šeru, nei 
daugiau, kaip už $2,000'. 
Pinigus už šėrus Rūbsiuvių 
Bendrovės siųskite Lietu
vos Atstatymo Bendrovėm 
Pelnas užtikrintas ir bus 
naudinga tiems kas į šią iš- 
dirbvstę pinigų įdės.

Lietuvos Atstatymo Ben
drovės atstovas Lietuvoje 
padarė didelius kontraktus 
su Lietuvos valdžia ir ko
operatyvais. Kontraktai sie
kia apie dešimtį milijonų 
dolerių. Nuo Rugsėjo mė
nesio turi būt pradėti išpil
dyt ir todėl rengiamasi į di
džiausią biznį.

Siunčiama Lietuvon įvai
rūs daiktai, be kurių negali
ma apsieiti vietos žmonėms, 
o

Lietuvos Atstatymo Ben
drovė nuo senai registruoja 
amatninkus, bet dar toli 
gražu visų nesuregistravo. 
Dabar prasidėjus darbui 
Lietuvoje tuoj bus reikalin
ga:—

Įvairiems statymo dar
bams, avalų dirbtuvėms ir 
audinyčioms. siuvėjai, kal
viai, mašinistai, gelžkelio į- 
vairiems darbams darbinin
kai.

Į ofisus darbininkai ir k. 
Moterįs ir vyrai gali už

siregistruoti.

Iš to, kas pranešta, gali
te suprasti, kad pradėta 
darbas milžiniško dydžio ir 
reikalauja nemaža pinigo. 
Iš to biznio bus ir pelno. To
dėl šaukiame visus lietuvius 
stoti į Lietuvos Atstatymo 
Bendrovę ir pasidalinti bū
siančiu pelnu.

Šeras Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės $10.00, bet ne
parduodama mažiau, kaip 5 
šėrai.

Už įdėtus pinigus išmo
kama nemažiau t4 nuošim
čiai.

Kreipkitės šiuo adresu:—

UETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ,
LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION
320 FIFTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.
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VIETINĖS ŽINIOS.
Darbštumu gerb. klebono 

kun. Kazimiero Urbonavičiaus 
ir jo gerų parapijonų, birželio 
pabaigoj šių metų, buvo suor
ganizuota Šv. Petro vaikų va
sariniai kursai. Neturint pa
rapijai atsakančių kambarių 
mokyklai, gerb. klebonas ga
vo iš vietinės miesto. švietimo 
valdžios leidimą atidaryti vie
šosios miesto mokyklos namą 
“George Frisbie Hoar School- 
house”, kuri randasi visai ar
ti musų bažnyčios, lietuviais 
apgyventoje vietoje.

Tame mokyklos name tapo 
atidaryti šeši dideli kamba
riai, kuriuose mokynas apie 
350 bernaičių ir mergaičių. 
Mokoma keturi pusdieniai į 
savaitę: Pirmadieniais, Antra
dieniais, Ketvirtdieniais ir 
Penktadieniais nuo devintos 
iki dvyliktos* valandos ryto.

Mokyklos direktorium iš 
pradžios buvo p. P. V. Stra- 
kauskas, Brightono Seminari
jos auklėtinis. Bet jam išva
žiavus ant pasilsio jo vietą 
užėmė A. J. Valantiejus, medi
cinos studentas.

Mokytojais yra:
1. Ktui. K. Urbonavičius, ku

ris išguldo Lietuvos Istoriją.
2. S. Kneižis, Hartfordo La 

Saletto Kolegijos auklėtinis; 
kuris išguldo lietuvių kalbą, 
gramatiką, poeziją ir rašybą.

3 Jonas Mėšlys, Pasijonistn 
Kolegijos iš Baltimore, Md. 
auklėtinis.

4. Bronė Valentukė,
5. F. Virakas.
6. K. Alisevyčiutė.
7. A. Kokanskiutė.
8. Mamertas Karbauskas, 

vietos vargoninkas.
Pasekmės iš šios vasarinės 

mokyklos yra labai geros ir 
nėra abejonės, kad vietinė lie
tuviška jaunuomenė bus atsi
žymėjusi lietuviškai - tautiš
koje dvasioje. Nes ji gerai 
pažins Savo tėvelių kalbą, Lie
tuvos Istoriją, Rašliavą ir dai
nelių.

M. Karbauskas jau daug va
landų pašventė, kad išlavinti 
South Bostono priaugančią 
jaunuomenę įvairiausių daine
lių, išauklėti jų gerus balsus 
ir teisingą ištarmę Jietuviškų 
žodžių.

Kaip girdėjau, užbaigimui 
šios vasarinės mokyklos yra 
rengiami du dideli vakarai, 
kuriuose dalyvaus daug šips 
mokyklos mokinių. Jie turės 
progą parodyti visuomenei 
kiek jie pažengė pirmyn. O 
visuomenė, labiausiai mokinių 
tėveliai, pamatys kokią nau
dą atnešė jų sūnūs, darbas ir 
matučių triūsas apšvietime sa
vo vaikelių.

. Eržvilkietis.

• v

apsvarstymo susirinkimas už
sibaigė 12:15 po pietų. Prieš 
šokių surengjmą dar bus vie
nas susirinkimas už kokių tri
jų savaičių. Taigi visi karei
viai tėmykite laikraščiuose 
paskelbimą sekančio susirin
kimo. Ant to susirinkimo visi 
kareiviai yra kviečiami atsi
lankyti ir prisidėti prie suren
gimo šoįrių. Paduosite savo 
vardą, pavardę ir antrašą raš
tininkui, kurie negalėsite atsi
lankyti tą dieną ant susirinki
mo galėsite prisiųsti savo var
dą, pavardę ir antrašą žemiau 
nurodytu antrašu. Prie to tu
ri prisidėti visi kareiviai Bos
tono apielinkės, kaip tai So. 
Bostono, Brightono, Cambri
dge, E. Boston ir kitų mažų 
miesčiukų, kurie priguli prie 
Bostono, neatsižvelgiant pa
kraipos ar partijos. Komite
tas šokiams jau paėmė ant 4 
spalio Lietuvių Svetainę, kam
pas E ir Silver gat., So Boston, 
Mass. Tai meldžiame dr-jų 
nerengti jokių pasilinksmini
mų minėtą dieną,. Su reikalu 
kreipkitės šiuo antrašu: K. 
Urbonas, 366 Broadvay, So. 
Boston, Mass.

Pirm. J. Jakubauskas.

EKSTRA SUSIRINKIMAS.
L. D. S. 1 kp. r L. D. S. Nau

jos Anglijos Ap. Kom. bus 
rugpj. 21 d., 8 vai. vak. Baž
nytinėje svetainėje. Susirin
kimas yra šaukiamas tam, kad 
sutvarkyti išvažiavimą L. D. 
S. Naujos A. A., kuris bus 24 
rugpj., Hudson, ant Čapliko 
farmos'.

Visus širdingai kviečia. 
Rašt. Zig. Klapatauskas.

PARSIDUODA AUTOMO
BILIUS OVERLAND.

5 pasažierų, naujai nupentita 
mašina, automobilius geriau
siame stovyje. Galite kreiptis 
iki 7 P. M. ant
314 E. 8 St., So. Boston, Mass. 
Po 7 P. M. No 4 Barrett Avė. 
tarpe Marine Rd. ir 8-th St., 
išeina ant M St. D. Olseika.

PIRKOSI DVARĄ.
Vokietijos ex - kaizeris deri 

Holaudijoje dvarą ir turbut 
šią savaitę nupirks. Tai yra 
viena iš geriausių vietų Ho- 
landijoj. Ten tikisi praleisti 
paskutines savo amžiaus die
nas.

NUOTAKA 60 METŲ AM

ŽIAUS.

Haverhill, Mass.
EmmaChase, 60 metų amžiaus, 
ištekėjo už savo šoferio, kurs 
yra 30 metų amžiaus. Našlės 
vyras buvo čeverykų biznyje 
ir mirdamas prieš porą metų 
paliko jai $300.000.

Našlė

Montrealyje, Ca., buvo 
kilę rasinės riaušės. Visa 
policijos jėga buvo panau

dota, kad sulaikyti riaušes.

L.

PARSIDUODA NAMAS 
t

Ant 3 šeimynų po 5 kambarius, 3 lo
tai žemės, didelis sodas ir 3 vištiny- 
čios. Namas dar nesenas ir labai 
giai parsiduoda. Ant Toicn Plot 

Petras Wasles,
100 Geddes Terr., Waterbury, Conn.

Pi-

•»

Paieškau Magdės Matulevičiūtės, 
Katrės Batušiutės ir Onos Beržiniutės; 
Suvalkų gub., Marijampolės apskr., 
Bugatovos par., Kriauklių kaimo. Jei
gu kas žino ar jos pačios malonėkite 
atsišaukti šiuo adresu:

MAGDĖ SKURIUTė,
1579 Main St., E. Hartford, Conn.

LAI GYVUOJA LAISVA 
L I E T U V A!

73
NATIONAL PRBSS.,

Porter Avė., Montelto, Mass.

PARSIDUODA
Rakandai, taip-gi yra daug malkų ir 
anglių, kurios parduodu sykiu su ra
kandais. Daiktai visi apinauji. Par
siduoda pigiai.

Turi būti parduota greitai.
J. Pūras,

398 2nd St., S. Boston, Mass 
(Galima matyti vakarais nuo 7 iki9).

Prašau

' REIKALINGAS 
BARBERIS

(Barzdaskutis)
Darbas ir užmokestis geras,
atsišaukti tuojaus šiuo adresu:

Jonas Apesega,
130 Wooster Avė., Akron, Ohio.

TEL. BACK BAY 4200

DR. F. MATULAITIS
Ofleoadyaoe Uydo viaokiae U«ae
14 P. M. 6-8 P.M. Priekine Akintas.

419 Boylston St., Bestos, Mase.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priėmimo valandos-
Nuo2 iki S popiet. Nuo 7 iki 8 vakare 

809W R0ADWAY Cor. ST SO. BOSTON. 
Tol 802 S. B.

WORCESTERIO LIETUVIU Q
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR Q

APDRAUDOS AGENTŪRA f
Vedama VINCO VILKAUSKO 'įj

314 Main Street, Ruimas 6 A
Telefonas Park 3890. |

Turiu ant pardavimo daugybė gerų stabų ir farmų, didelių ir ma- A 
žu, brangių ir pigių, po visas dalis Worcesterio, pas mane galite pasi- * 
rinkti kokią norite. Taipgi apdraudžių geriausia Amerikos kompani- A 
jose, namus rakandus, automobilius, gyvastį ir sveikatą, 'širdingai y 
kviečių visus AVorcesterio lietuvius atsilankyti pas mane, o aš užtikri- x 
nu teisingą patarnavimą. Neužmirškite adreso: II

Ofisas: 314 Main Str., Room 6 ?
Gyvenimo vieta: 63 Seymour Str. y

LIETUVIAI PAS LIETUVĮ! • A

VISI RE N G RITĖS PRIE i

D. S. NAUJOSIOS ANGLIJOS IŠVAŽIAVIMO,
KURIS BUS

RUGPJŪČIO 24 DIENA, 1919 
ANT P-NO ČAPLIKO ŪKĖS

Paieškojimai ir 
Reikalavimai.
Ar norite greit parduoti, 

pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbinin
ką” pridėdami ir dolerinę. 
Garsintis “Darbininke” apsi
moka.

Už vieną sykį, 
” tris sykius

.50c.
$1.00

HUDSON, MASS
PRADŽIA 1 V AL. PO PIETŲ.

IŠVAŽIAVIME DALYVAUS VISOS NAUJOS 

ANGLIJOS CHORAI, SOLISTAI IR TT. DALY

VAUS ŽYMIAUSI SVEČIAI. RENGKITĖS VISI, 
O VISI.

REIKALINGAS 
BARZDASKUTIS, 
Kuris galėtų dirbti vakarais ir suim
tomis po pietą. Mokestis gera. My
lintieji tą darbą malonėkite atsišaukti 
pas

P. Lapenas,
299 E St., So. Boston, Mass.

ĮŽANGA DYKAI
ANT PARDAVIMO NAMAI 3 šeimy

nų su 11 kambarių, elektros šviesa, 20 
vaisinių medžių, 17,000 pėdų žemės. 
Parsiduoda už $4500.

FELIX BENKIS,
30 Randsome Rd., Mattapan, Mass.

20 MI LIJO N y DOLERIŲ
%

SUVIENYTŲ VALSTIJŲ PLIENO KORPORACIJA

Tiką dabar išėjo iš spaudos paveiks
las 15X20 labai gražiai atspausdintas 
7 spalvose.

“LAI GYVUOJA LIETUVA“

šj paveikslą turėtų kožnas lietuvis įsi
gyti, kaina 50c. Taipgi reikalaujame 
agentų juos pardavinėti visose lietu
viškose kolionijose. Adresuokite:

Paieškau Dominiko čepalo, pirmiaus 
6 metai atgal gyveno Rockford, III 
Iš Lietuvos paeina iš Kauno gub., Uk
mergės pa v., Palei venės par. Jis pats 
ar kas kitas žinote apie ji praneškite 
šiuo adresu:

FRANK JANKAUSKAS, 
220 Athens St., So. Boston, Mass.

REIKALINGA MERGINŲ
Prie dirbtuvės darbų. Pritiri- 
mo nereikalinga. Mokestis 
$12.00 iš pradžios. Gera mo
kestis kada išmoksta darbą. 
Atsišaukife

American Can Co.
Off A St., So. Boston.

padarys veidą 
BALTĄ. Pra- 
nuo veido. Pa-

ŠEIMYNIŠKOS GYDUOLĖS 
APSAUGOJIMUI SAVO SVEIKATOS TURĖKITE 

PAS SAVE GATAVAI

Kad būt gražiu
Vartok tą mostl, ji 

TYRŲ, SKKAISTŲ ir 
šalina šlakus ir spuogus
daro minkštą ir baltą odą. Kaina dėta- 
tės 75c. Ir $1.00. Pinigus galima siųst 
popierinį dolerį arba stampomis.

Distributor Wilbert Co., 
P. O. Box 772, Waterbury, Ct

Jatul’s Capsulas
Vidurių Gyduolės 
Kaina 50 centų.

Jūsų sveikata yra brangiausiu turtu, 
tad gi dabokite ją nesigailint išleisti ke
letą centų nusiperkant pokeli gyduolių.

Siųskite auksines, popierines 
ir sidabrines bombas L. D. S. 
Paskolos Fondan.

Aš išdirbu taip vadinamas Jatul’s Capsulaz, kurios yra 5g 
pasekmingiausiomis gyduolėmis Prašalinimui Vidurių Karščio 
ir Gydymui Skilvio Silpnumų. Patartina jas naudot nuo Ęs 
Dispepsijos, Vidurių Nevirškinimo arba Užkietėjimo, -Vie- 
nas pokelis lėšuoja tik 50 centą. m

JATUL’S CAPUDACHE CAPSULES.
Gyduolės nuo Galvos Skaudėjimo, Peršalimo, GripoaS 

ir Influenzs. Kaina 50 centų. ag
Nei vienos gyduolės taip pasekmingai negydo, kaip kad 

šios. Jos gydo šias ligas: Galvos Skaudėjimą, Peršalimą, Ę5 
Gripą ir Influenzą. Neužmirškite jų vardo ir minėkite, kad pe 
šias labai pasekmingas gyduoles tik aš išdirbu, tad ir reika- m 
lauti geriausiai stačiai nuo manęs. Pinigus siunčiant išpir- 
kitę “Money Order” ir siųskite su laišku šuo adresu, kurs aro 
Čia telpa: ____

P, A. JATUL, Ap t i e k o r i u s,
(Išdirbėjas) į'g

P. O. B0X 2128, BOSTON, MASS. gS
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Kare ir ugnis £

Viską atėmė, sugadina ir sudegino gyvenimus jūsų giminių.
Jūsų pačios, vai kai,motinos, tėvai, broliai, seserys ir kiti artimi jūsų 

širdžiai žmonės liko be apvalkalo,' duonos, pastogės, vaikščioja nuogi, 
basi ir alkani: su ašaromis akyse prašo jūsų pagelbos.

AR PASIUNTĖT JUS? JEIGU NE, TAI KO LAUKIATE?
Kad pagelbėjus jums ir jūsų giminėms, Centralis Bendras Lietuvių 

Bankas siunčia visiems gerai 
advakatą p. F. J. Bagoėtų į 
ištirimo komercijinių reikalų 
dovanas, pinigus ir laiškus.

Jeigu jus nežinote kur jūsų giminės, tai prisiųskite mums senąjį 
antrašą ir vieną (1) dolerį padengimui lėšų, o mes pasistengsime sujieš- 
koti jūsų gimines. Laikas mus nelaukia, siųskite pinigus, laiškus ant 
šio antrašo:

CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS,

32-34 CROSS STREET, BOSTON, MASS.

žinomą kaipo kovotoją už Lietuvos laisvę 
Lietuvą, Latviją, Ukrainą ir Lenkiją del> 
tuo pačiu laiku jis galės nuvežti įteiktas

Tel. Jamalca 1831—W. 
Cambridge 1285—J.

RUSAS DAKTARAS
DR. N. A. GLEB0W.

Specialistas paslaptingų ligų. 
Ėmiau medicinos mokslą Berllno, 
884 Main St.,

Cambridge, Mass.
OFISO VALANDOS: Nuo 1 iki 2 

Ir nuo 7:30 iki 8:30 vai. va
karais, nedėliomis nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

KITAS OFISAS:
428 Centre Street, 

Jamaica Plain, Mass.

PIRMOJ KLESOS

DANTISTAS
Dantfe ištraukiami ir pripil
domi visai be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su 

naujų išra imu. * 
Visą darbą gvarantuojame.

DR. W. T. REILLY
469 Broadway,Se. Boston, Mass.

PRIE DORCHESTER 8T.

Valandos NedUiomfs
nuo 9 vai. ryta nuo 10 vai. ry ta
iki 8 vai. vakare. Iki 4val. vakare.

EX - KAREIVIAI ORGANI
ZUOJASI.

Pereitų nedėldieni, (rugpj. 
17 d.) Bostono apielinkio lie
tuviai, tarnavusieji Suvienytų 
Valstijų kariumenėj ir kituose 
skyriuose susirinko prie 'Lie
tuvių Svetainės, So. Boston, 
Mass. ir nusifotografavo. Su 
uniforma buvo apie 50 karei
vių ir vienas jūreivis. Tiks
las to suviejimo buvo tam, kad 
sutraukti visus Bostono apie
linkio lietuvius tarnavusius S. 
V. ir nutraukt paveikslą, dėl 
atminties ir sužinojimo skai
čiaus lietuvių tarnavusių Dė
dei Šamui. Po paveikslo nu
traukimo suėjo-visi į Lietuvių 
Svetainę ir laikė susirinkimą, 
kurį atidarė J. Jokubauskas ir 
paaiškino, kad tikslas to suėji
mo yra pasitarti kokiu būdu 
surengus privatišką pasilinks
minimą lietuviams kareiviams 
sugrįžusiems į civilį gyvenimą, 
visi susirinkusieji tam pritarė. 
Išrinkta tai dienai valdyba. 
Pirm. J. Jakubauskas, rašt. K. 
Urbonas, kasierius L. Stasiulis, 
po tam nutarė surengti šokius 
ir kad surengę tuos šokius pa
daryti pelno užtektinai su- 
rengt privatišką vakarą ka
reiviams. Šokius prisiėmė su
rengti stovinčioji valdyba. 
Raštininkas surašė visų karei
vių vardus ir antrašus, kad 
sužinojus, kiek lietuvių tarna
vo Suvienytoms Valstijoms iš 
šios apygardos. Po . trumpo

(U. S. Steel Corporation)

Paskyrė pabūdavo j imui didžiausių plieno dirbtuvių pasaulėj mieste 
Ojibway, kuris yra 5 mylios nuo miesto Detroit. Dirbtuvės jau buda- 
vojamos. LIETUVIAI! Pirkit lotus mieste Ojibway, o atminsite mie
stą GARY, IND., kur žmonės pirko lotus po $300 ar $400, o pardavė 
po $4.000 ar $5.000. Dabar parduoda m lotus po $400 ir aukščiau ir ant 

labai lengvių sąlygų: Užmokėk tik mažą dalį pirkdamas, o baigk mo
kėti po keliolika dolerių į mėnesį.

Kreipkitės informacijų į vieną iš didžiusių Read Estate Co. mieste 
_ Detroit. Šnekamo lietuviškai. Laiškus rašykite ir-gi lietuviškai.

S. E. B RU C E KOEPFGEN C 0.,
507 EQUITY BLDG. FOREIGN DEPT. PHONE MAIN 3175.

Cor. Grisvold & Larned Street s,

DETROIT, M I CH.

AS, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. |
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija,, , 

nevlrinlmas pilvelio, nuslabnėjlmas kraujo, inkstų, nervų Ir abelnas spė-] Į 
kų nustojlmas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-Į [ 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių.i i 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvan Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo,, , 
Nervatona, Inkstų Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė-] ; 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas, , 
išsivalz, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmušl-i > 
mul visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po butelį Salutaras.] ] 
Biteria, ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tokį skirtumą kaip tarp, , 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė-] [ 
kavoju Salutaras myllstų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa-] Į 
žįsta m lems su tokiais atsitikimais patariu nuoSirdžial kreiptis prie Salu-o 
taras:

1707 S. Halsted St Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, DL
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Sergantieji vyrai ir moterys!
Jeigu jums nepasisekė išsigydyti nuo savo ligos, ir jūs 

jau beveik nustojote viltį kada nors išsigydyti, ateikite ant 
eiamino dykai; leiskite man pažiūrėti ar aš jūsų negalėsiu 
pagelbėti. Aš esu praktikavęs medicinoje ir gydyme per su- 
virš 25 meus gydydamas Moteris ir Vyrus nuo Kroniškų, Ner
vą ir visokių ligą, jums mano praktikavimas gali pagelbėti, 
nes aš pats ypatiškai išeiaminavoju jus kiekvieną sykį atei
nate pas mane. Aš jums suteiksiu geriausį šios gadynės 
gydymą ar elektrikos ar medicinos pagal savo spėką. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytą kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigą nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai.

VYRAI IR MOTERYS
Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku- ; 
luose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- I 
jimą, galvos sukimą, šalčiaus galvoje, nosėje arba gerklėje | 
pasitark su manim.

NEGAMINK DAUGIAU LAIKO.
Mano ofisai yra įtaisyti su vėliausios mados elektrikos ir 

medicinos įtaisymais, kurie pagelbsti kur kiti būdai nieko 
negelbsti. Šimtai operacijų yra išvengiama vyrams ir mo
terims vartojan į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo I 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė | 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi man mokėti už nau- j 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- | 
rėjimas yra dykai.

Atidėliojimai, neapsižiūrėjimai ir netikęs gydymas yra pa
vojingi. Ateik tuojau pas mane jei tu reikalauji pagelbos 
gerai prityrusio ir pilnai prisirengusio gydytojaus.

D R. MORONEY |
173 Washington St., arti Boylston St, pirmos durys nuo Gaety 

Teatro. BOSTON, MASS.
Ofiso valandos r Nedėldieniais ir šventėmis i
9 ryto iki 8 vakare 10 ryte iki 2 po pietų. I

Td So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbrti ir littaoitabai 

Ofiso valandos:
Ryt ris iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

Dr. Ignotas Stankus 
1210 S. BroadSt.,PUladelphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

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

NedoBami* iki 4 pe pižta. «

Bell Phone Dickinoon 3995 M.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafum tulsĄa plauku slinki

mą, praialina pleiskanas, niežėsimi 
odos galvos, augina plauku priduoda 
mi jėma reikalinga maista.

Dermataga p adarys kad Jnsfl plaa- 
kai bus tankus ivelnus ir skaistus. 
4 Oda Jusd galvoje bus tyrs. pleis
kanos iinyks snt visados ir plaukai 
neslinka daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum paė- 
ta suvis dykai iibandymui tampai*.

Prisiųskite Ne. įtampomis persiun 
timo lėJu, gausi Hbandymai dėliota 
Dermafuros ir broiiura.

ARGU. SPECtALTIES CO.
BOX 37. PM1LAOU.PHIA. FA.




