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SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

sodipti kalėjimai!.

James M. Keyes 
Advokatas

Anglijoj valdžia pagavo 
ir nubaudė 336 spekulentus.

žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar

BAUDŽIA. SPĖKŲLEN
TUS.

Korespondencijos Atvežtos iš 
Lietuvos.

Ispanijos laivas Valbane- 
ra, plaukęs iš Kubos į New 
Yorką neatplaukė laiku. 
Ant jo buvo 300 pasažierių. 
Yra baimė, kad yra viesu
lo® malonėj.

Plieno darbininkų reika
lavimų yra 12. Štai jie:

Teisė prie “collective bar- 
gaįng.”

Priimti atgal atstatytus 
darbininkus už agitaciją už

LIETUVOJE BAISIAI 
BRANGŪS VISOKIE 

PRODUKTAI.
Rugių pūras buvo nuo 100 

iki 150 rub. Sviesto svaras 
nuo 8-10 rub". Vienas kiauši
nis 50 kap. Cukraus svaras 
8-10 rub. ir iš Amerikos perga
bentą cukrų spekulentai pa
griebę j savo rankas pardavi
nėja po 8-10 rub. Miltų svaras 
prisiųstų iš Amerikos 140 kap. 
Silkė 50 k. iki 75 kap., papras
ta ūkininko karvė, kuri prieš 
karą prekiuodavo 50 rub. iki 
70 rub., dabar 1000 r. iki 2000 
rublių. Paprastas arkliukas 
2000 rub., geras 5000 iki 10,000 
rub., druskos svaras 50 k. ir 
daugiaus; geležies svaras 1 
rublis. Vienu žodžiu viskas la
bai brangu, biednam darbinin
kui sunku gyventi, o apie gar
desnį kąsnelį, arba daiktą jis 
negali nei manyti. Žydai nau
dojasi žmonių tamsumu, krau
dami savo kišenėsna jų pra
kaitu uždirbtus pinigus. Lau
kia geresnių laikų. Tai-gi pa
greitinkite mūsų prispaus
tiems vargo darbininkams tuos 
geresnius laikus.

Kunigas P. Raščiukas.

Vokietijos laikraščiai 
daug rašo apie tai, kaip 
D’Annunzio užėmė Fiume 
miestą. Dabar vokiečiai pie
nuoja panašiai užimti Dan
cigą.

BJAURIAUSIAS 
ORAS.

Londone pagal tyrinėji
mus yra bjauriausias oras 
Anglijoj. Aprokuota, kad 
kasmet ant ketvirtainės my
lios suodžių nukrinta 60 to- 
nu.

D’Annunzio, Italijos ra
šytojas, kurs suorganizavęs 
būrį kareivių paėmė Fiume, 
sako greičiau žūsiąs, negu 
to miesto atsižadėsiąs. Tai
kos konferencija dar nenn- 
tarė kam tą miestą priskir
ti.

LIETUVOS ŠĮMET DER
LIUS.

Vietomis kaip Šiaulių. Pa
nevėžio pavietuose labai geras, 
bet Kauno paviete vasarojus 
•kaikur delei lietingos vasaros

uniją.
8 valandų darbo diena.
Panaikinti 24 valandų 

“šiftą.”
Padidinti algas, kad dar- 

Liniukai galėtu gvventi su- 
lyg amerikoniško gyvenimo 
standardo.

Standard algos visuose 
darbo-skyriuose ir darbinin
kų klasifikavimas.

Dviguba alga už viršlaiki, 
šventadieniais ir nedėlio- 
mis.

Čekiavimo sistema rinki
mo unijinių mokesčių.

Amžiaus principas pritai
kinti prie užlaikymo, pama
žini mo ii- padidinimo darbo 
j ėgib

Panaikinimas kompanijų 
unijų.

Panaikinimas fiziško ek- 
zamenavimo istojančių dar
bininkų.

Su puikiausiais pagra
žinimais.

Mierio plotkelė 3%x6 
Rašyk dėl platesnių infor 

macijų ir kainos pas

CHRISTIAN WOLF
3453 ST. VINCENT A"VE. 

ST. LOU1S, MO_.

STREIKAS.
Plieno darbininkų organi

zavimo komitetas Pittsbur- 
ge, Pa. turėjo konferenciją 
ir svarstė apie šaukimą 
streikan plieno darbininkų. 
Svarstyta apie atidėjimą 
streiko iki po spalio 6 d., ka
da prasidės prez. Wilsono 
šaukiamoji darbininkų kon
ferencija.

Šitame susirinkime daly
vavo atstovai nuo 24 unijų 
ir dauguma smarkiai kalbė
jo prieš streiko atidėliojimą. 
Buvo nurodinėjama, jog 
darbninkai pagatavi strei
kuoti, kad kompanijos ne
pakenčiamai persekioja uni
jų organizatorius ir abelnai 
unijistus ir todėl streiką ati
dėti reikštų apleisti darbi
ninkus ir pąlikti kapitalistų 
malonei. Sakyta buvo, jog 
unijų organizatoriai, kurie 
Įvairiose valstijose organi
zavo plieno darbininkus i li
nijas nedrįstų išnaujo pasi
rodyti, jei dabar streikas 
būtų atšauktas.

Plieno ir geležies darbi
ninkai ikšiol buvo . vieni iš 
labiausia išnaudojamų dar
bininkų ir jie buvo men
kiausia organizuoti. Perei
tos vasaros Amerikos Darbo 
Federacijos kongrese buvo 
nutarta kuolabiausia pasi
rūpinti plieno darbininkų 
suorganizavimu ir jų būvio 
pagerinimu, 
be streiko to nebus atsiekta 
ir visur buvo išanksto daro
mi prisirengimai prie strei
ko.

Plieno ir geležies darbi
ninkų yra apie 2.000.000. Jie 
šaukiami streikan . rugsėjo 
22 d.

Unijų vadų suvažiavimas 
paskelbė 11 punktų, dėl ku
rių negali atsižadėti streiko. 
Štai jie:

1 — Gary, plieno magna
tas, Įžeidė darbininkus saky
damas. kad jie neturi išla
vintų atstovi} tartis su kom
panijų atstovais.

2 — Kaip tik darbininkai 
pradėjo tvertis į unijas, tai 
kompanijos pradėjo nuola
tinį unijų ir organizatorių ir

LIETUVOS SVEIKATOS 
STOVIS.

Bolševikai ulnešė visokias 
ligas Lietuvon. Labai žmonės 
serga ir įniršta nuo šiltinės. 
Vaistą ir gydytoją maža. 
Vieną kunigą nuo Naują Metą 
iki rugiūčio pradžios išmirė 40 
užsikrėtę nuo ligonią. Lietu
voje dabar jaučiama didelė 
stoka kunigą; mažos filijos ir 
koplyčios yra visai be kunigą. 
Atgijant Tėvynei, auga ir mo
kyklą skaitlius, bet kapelioną 
joms trūksta. Seminarijon 
neperdaug pastoja, o per 6 me
tus kol prieina šventimą lai
kas mažai lieka kandidatą į 
kunigus.
.Jau pradeda žmonės sirgti 

raupais ir dizenterija. Yra jau 
mirusią tomis ligomis.

rytos.
9 — Leista gandai, jog 

streikas atidėtas ir kad dar
bininkų vadai parsidavė.

10 — Kompanijos nekliu
do organizavimuisi į netiku
sias organizacijas Todėl I. 
W. W. kaikuriose viętose 
platinasi.

11 — Tikra priežastis, dėl 
kurios kompanijos priešina
si yra ta, kad jos nori dar
bininkų algas numušti.

Reikalavimai.

U A BALTINOS F EDE 
RACIJA.

MŪSŲ LIETUVOS BAŽNY
ČIŲ VARPŲ LIKIMAS.

Kas nežino, kaip garsiai 
Lietuvos varpai kviesdavo 
žmones bažnyčion arba grau
dingu aidu jie apreikšdavo 
žmonėms mirtį tėvą, brolią, 
pažįstamą ir draugą. Daug ir 
brangią varpu buvo prieš karą 
Lietuvoje. Dauguma Lietuvos 
varpą buvo garsūs savo senu
mu, istoriškais užrašais ir di
dumu. Labai daug varpą tu
rėjo ypatinga| maloniai gau
džiantį garsų Kaip antai: 
Kauno katedros, seminarijos ir 
daug kitą bažnyčią. Daugu
ma Lietuvos varpu buvo Jūsų 
Amerikos lietuviai pinigais iš
taisytą. Tai-gi tą visų garsią 
visokiomis ypatybėmis varpą 
Lietuva per karą nustojo. Pra
sidėjus karui rusai plėšė iš 
varpnyčią, kur negalėjo čielų 
išimti, ten su dinamitu ir ki
tais prietaisais sprogdino ir 
visus čielus ir sudaužytus var
pus išgabeno į Rosiją. Kur 
dar rusai nebuvo suskubę iš
vežti, ten ateityje vokiečiai 
juos išbaigė daužyti ir išvežti 
Vokietijon. Tai-gi visos Lie
tuvos bažnyčios dabar be var
pą kaipo kurčios išrodo. Tik
tai Josvainnj ir Joniškio baž
nyčią kiek žinau varpai nors 
ne visi tebėra ačiū kleboną su
manumui. Daugelyje vietą be- 
sprogdindami rusai ir vokie
čiai varpnyčias są varpais su
gadino ir pačias bažnyčias.

Kunigas Petras Raščiukas.

ŽAGARĖ 
(Šiaulių apskričio)

Pas mus yra daug priešą 
Lietuvos nepriklausomybei. Ją 
vadais yra A. Kvedaras, Juo
zas Keturakis, Šidlauskas, 
Girčius, Dauginis, Kriaučiū
nas, Žlabis ir kiti. •‘Jie atkal
binėja Lietuvos jaunikaičius, 
kad jie neitą kariuomenėn, — 
sodiečius, kad jie neduotą ja
vą arklią ir kitokią dalyką 
reikalaujamą Lietuvos val
džios. Išdalies jiems tas dar
bas sekasi. Štai pavyzdis. Į- 
vykus Žagarės jaunimo mobi
lizacijai ir sumobilizuotus pri
stačius Šiauliuosna, kaip jau 
gal ir Rmerikoje girdėjote, 
vokiečiai užpuolė nakčia be
ginklius Lietuvos naujokus 
Šiauliuose, daug ją sužeidė ir 
kelioliką užmušė. Persigandę 
likusieji naujokai kiekvienas 
parbėgo namuosna. Savo lai
ku valdžios buvo paskelbta 
visiems grįžti į Šiaulius, bet 
gavę nuo bolševiką agentą pa
drąsinimus naujokai ir po šiai 
dienai negrįlta. Tuo pačiu de
moralizuojama Lietuvos ka
riuomenė, reikėti? pavartoti 
čia griežtesnes priemones, y- 
pač prieš bolševiku čia palik
tus agentus. Šiauliuose ir Ža
garėje yra tam tikros bolševi
ką organizacijos griauti Lie
tuvos nepriklausomybės dar
bai. Jie turi susisiekimus ir 
su Rusijos bolševikais per tam 
tikrus “ištikimus draugus.” 

šingalis.

KETINA DĖTIS PRIE 
AMERIKOS DARBO 

FEDERACIJOS.
Nev Yorko miesto darbi

ninkų unijos turėjo susinu 
kimų ir tarėsi apie prisidėji
mą prie Amerikos Darbo 
Federacijos. Tame susirin
kime dalyvavo atstovai nuo 
gaisrininkų, policmonų. mo
kytoji}, techniškų žmonių, 
klerkų, stenografų, knyg- 
vedžių unijų, vandens me- 
terių inspektorių, sveikatos 
inspektorių, tenementų in
spektorių, gatvių šlavėjų 
unijos, vežėjų unijos ir 
Keepers’ and Matrons’ uni
jos.

Tų unijų narių skaičius 
siekia arti 100.000. Reiškia į Bausmės išviso jie užmokė 
ant tiek pasididintų Amen- jo $20.000. Keturi iš jų pa 
kos Darbo Federacija.

Amerikos armijos Franci joj La Pollice stovykla. 
Čia buvo sukrauti / laivus daiktui, supirkti Lietuvai nuo 
Amerikos karioumenės.

Iš kairės ant porčiaus stori francūzų vertikas prie 
amerikiečiu, toliau stori majoras Sutkus, Lietuvos ar
mijos leitenantas Biliūnas, kun. J. Dobužis ^civiliuose 
rūbuose) ir Amerikos armijos kapitonas Dornfield.

[Marijona, Saldys Juozas, Moc- 
I kus Adomas, Ažna Mateušas, 
Šaparauskas Jonas, Šaparaus- 
kienė Uršulė, ir Jasiukaitienė 
Stanislova, visi nuo šiltinės. 
1918 mirė Šingaliuose A. Raš
čiukas, Kaščiukytė Uršulė, Ju
lijonas Žiužnis, Jakaitis Vin
cas, Jakaitienė Marijona, mi
rė 1914 m., Kazakauskai abu
du, Rainis Baltramiejus 1916 
m. mirė ir daug kitą. Visi mi
rė laike vokiečią viešpatavi
mo. Vokiečiai iš Lietuvos iš
vežė visus vaistus, naują ne
duoda. Gydytoją Lietuvoje vi
sai maža buvo ir dabar ne
daug. Vokiečiai mūsą žmonių 
nelabai žiūrėdavo, per tai li
gos plėsdavos ir nebuvo kas 
jas sulaiko, o čia dar ligoms 
platintis padėjo vokiečią ir 
paskutiniu laiku bolševiką pri
spaudimas, badas ir vaigai. 
Rašykite iš Amerikos į Lietu
vą prie savo giminią, pažįsta
mą, jie jūsą labai laukia. Ki
tu namiškių neliko visai vy
riškių. Grįžkite namon, jūsų 
laukia Tėvynė ir giminės.

Jus širdingai mylintis 
Kunigas Petras Raščiukas.

J osvainiai,
16 rugpjūčio, 1919.

unijistų persekiojimą, pava
rant iš darbo ir net nugala
bijant, panašiai, kaip Rusi
joj.

3 — Buvo visur persekio
jami susirinkimai ir prakal
bos. Unijų organizatoriai 
buvo areštinėjami, teisiami 
baudžiami.

4 — Pavyzdžiui McKees- 
port darbininkų legalis susi
rinkimas buvo išvaikytas, 
rengėjai ir kalbėtojai areš
tuoti ir kalėj iman uždaryti. 
Paskui paleisti po $30(K) 
kaucijos. Hammonde, Ind. 
buvo užmušti keturi unijis- 
tai. Tą padarė kompanijų 
pasamdyti detektyvai. Po 
to užmuštųjų liudininkai 
buvo taip Įbauginti, kad ta 
piktadarybė tapo užslėpta.

5 — Šautuvai ir anuotos 
tapo atgabentos dirbtuvės- 
na ir jos aptvertos labai e- 
lektrizuotomis vielomis.

6 — Ginkluoti žmonės ei
davo terorizuoti netik dar
bininkus, bet ir pašaliečius 
darbininkams pritariančius.

7 — Persekiojimai darbi
ninkų nuolatai diidnosi, rei
kalaudavo, kad pasirašytų 
po pažadu, jog nesą ir ne
būsią unijistais.

8 — Kadangi plieno dar
bininkai buvo privilioti pir
kti kompanijų šėrus. tai jie 
buvo bauginami, jog Šerai 
bus nupiginti ir dirbtuvės

Pasirodė, kadhmt neapribuoto laiko užda-

žėlę, bet suimti sunku, nes 
nuolat lija ir lija. daug šieno 
ir dobilų supuvo. Rugiai abel
nai imant vidutiniai. Duonos 
gal užtektą, kad būtą sulaiky
tas išvežimas spekuliacijos 
keliu į Kuršą ir Rosiją. Žydai 
ir šiaip spekuliantai Lietuvos 
javą, gyvulių ir kitą pro
duktu gabenimu Kurlian- 
dijon ir Rusijon* per Lietuvso 
sieną vien tik ir užsiima, iš to 
pripildami sau kišenias tūks
tančiais, o Lietuvoje javą ir 
kitą dalyką neapsakomai kai
nas įvarydami ir tuomi gimdy
dami biedną žmonių Litt. val
džios nepasitikėjimą.

Kunigas Petras Raščiukas. 
Gerbiamo “Darbininko” 
Redakcija!

Malonėkite patalpinti se
kantį laišką iš Lietuvos, Jos
vainiu parapijos. Šingaliai.

Gerbiamieji mano gūninės 
Amerikoje! Jau 6 metai kaip 
aš apie jus nieko negirdžiu. 
Gal iš ją nevisi esate gyvi. Aš 
jūsą brolis kun. Petras Raščiu
kas pranešu Jonui Raščiukui, 
Antosei Kuprienei, Jonui Re
meikai, Jonui Navickui ir ki
tiems, kad aš esu sveikas ir 
gyvenu Žagarėje. Šiaulią pa
viete; ilgai buvau po bolševi
kų jungu. Apsilankiau Šinga
liuose. Tėvelis Juozas Raš
čiukas sveikas. Rašei ukienė 
Pebrienė mirė šįmet nuo šilti
nės Šingaliuose. 1919 iri. išmi
rė šie žmonės: Raščiukienė, 
Aleksienė (vyras 1918 m. mi
rė), Jakaitienė Jieva, Raščiu
kienė Eleonora, žiužinis Jo
nas, Pečiuks Mikols, Rara- 
kauskienė Antanina, Saldienė
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LINKSMA GIRDĖTI

P. J.

DARBININKAS 
, r- t______

NAUJOSIOS ANGLIJOS IR 
ABELNAI L. D. S. APSKRI

ČIŲ IŠVAŽIAVIMŲ 
REIKŠMĖ.

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BEND
ROVĖS pamatuosna patiesta Lietuvos pramonė api
manti šakas: — Importo-Exporto, Konstrukcijos ir In
dustrijos.

Linksma yra mums, pranešti visuomenei, kad LIE
TUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVEI 
puikiai sekasi varyti darbas liuosavimo Lietuvos ekono
miškai.

savybės. Pne jos priguli 
visi radikalai, bolševikai. 
Kokią naudą ši klesą darbi
ninkams atneštų, matome iš 
Rusijos bolševikų...

jo tikslui. Judėjimas turi 
būt harmoniškas abiejų pu
sių tobulinimas kaip pavie
nių darbininkų taip ir gru
pių. Jisai pilnai privalo at-

(T. B.)

Didelės gamtos pajėgos 
nematomos. Jos veikia pa
slapčiai. Arčiau dirstelėję 
pastebėsime jog reališkiausi 
dalykai nėr greit patiriami.
Norėdami gerai suprast ■ sakyti šventai tiesai kiekvie- 
gamtą, privalome eiti už i-Ino progreso, krikščioniškai 
liuzijos uždangos, kuri sle-[civilizacijai. Tasai judėji- 
pia jos pajėgas nuo negeis-,mas privalo būt paremtas 
tinų ir mažai atidos atkrei- Į pamatu “Mylėk artimą kai- 

*po patsai savę.” Tikras dar
bininkų judėjimas priešina
si visokios formos priespau
dai, nes priespauda nelei
džia žmogui atsiekti savo 
gyvenimo tikslą, ale jį pri
verčia gyventi dėl kito, bei 
kitų.' Todėl tikra darbinin
kų judėjimo reikšmė yra to
ji, kuri stengiasi tobulinti 
žmoniją pagal principus, 
kurie gaivino pranašus, gal
vočius visų amžių. Apima 
idėja kad laikas turės atei
ti kuomet visokios rūšies 
karės turės pranykti, ir kuo
met rami žmonių organiza
cija ras vietą geram tobuli
nimui bei augimui delei 
kiekvieno asmens. Visokia 
vergija turi pranykti. Tok
sai darbininkų judėjimas 
buvo ir tebėra Amerikoje. 
Kuomet jis atsieks savo sie
kį? Kuomet meilė artimo 
bus ne tik žodžiuose, ale ir 
darbuose. “Mylėk artimą 
savo kaip pats savę”
Darbininkų judėjimas kaip 

kitose šalyse taip ir Ame
rikoje paliečia visą žmoniją. 
Juk žmonija diduomenėje y- 
ra darbininkais. Tasai ju
dėjimas apsireiškia įvairio
se formose. Todėl nestebė
tina jog randasi tokių, ku
rie darbininkų judėjimą no
ri bei stengiasi nukreipti 
nuo tikro kelio arba pasta
tyti ant pražūties. Beveik 
visad radosi netikrų vadų, 
kurie norėjo užbėgti kelią 
geriems - tikriems vadams. 
Socialistai, komunistai, I. 
W. W., anarchistai, nichilis- 
tai, įvairios unijos bando 
traukti tai vienon tai kiton 
pusėn. Arčiau darbininkų 
judėjimo Amerikoje prisi
žiūrėję išvysime jog jisai 
nuolat išlengvo pirmyn 
plaukia. Jo nieks negal su
laikyti, nelyginant sraunios 
upės bėgimo. Nebereikalo 
dainius Maironis sako:
. .“Nebeužtvenksi 

upės bėgimo, 
Norint sau eitų 

ji pamažu;
Nebsulaikysi 

naujo kilimo 
Nors jį pasveikint 

būtų baisu.

Naujos idėjos — 
darbas ne vaiko: 

Užtvenktos mėto 
audros žaibus! 

Nebsuturėsi 
bėgančio laiko: 

Vaikas tik stabdo 
jo veikalus.”

— P. B.

piančių tyrinėtojų.
Tyrinėdami socialį moks

lą, atrasime ir-gi tas dideles 
veikiančias pajėgas negreit 
pastebimas. Ypatingai dar
bininkų judėjimo Ameriko- 
klausime tuoj paaiškėja 
svarbiausios veikiančios so- 
cialės pajėgos; o vienok jos 
yra beveik suvis nežinomos 
jų veikmėje • paprastiems 
darbininkams; nors jie pa
tįs tikrai sudaro tąjį judėji
mą arba jie patįs yra tąja 
spėka.

Praeities istorijoje skai
tome stebėtinus darbus nu
veiktus nekuriuose laikuose. 
Bet nūnai įsivaizdina, kad 
jokis pirmesnis amžius ne
buvo taip pilnas išradimuo
se ekonominiame- bei pra
monės — industrialiame gy
venimuose kaip šis kuriame 
gyvename. Šiandien m?s e- 
same liudininkais didžiau
sios pasaulio dramos veiks
mo. Vienok turime prisi- > 
pažinti, anot prof. R. T. Ely, 
Ph. D., kad mes matydami 
nematome, arba kad ir ma
tome, tai neaiškiai. Iš vie
nos pusės, galėt neatkreipia
me ganėtinai atidos ant ne
palyginamo su kitais am
žiais socialio judėjimo; o iš 
kitos pusės nelengva esti 
mums, kurie tame judėjime 
esam, įgyti didelį prospek- 
tyvį į tą judėjimą žvilgsnį. 
Didelės ekonominės socialės 
vilnys yra apėmusios visą 
žmoniją, kuri pusiau tą visą 
jausdama plaukia su jomis. 
Tokiame tai epoke mes rau
damės.

Nors tai sunku mums pa
tiems patirti tą socialį judė
jimą, kurio dalimi esame, 
ale vis-gi tas galima padary
ti. Praeitais metais vienam 
anglų laikraštyj teko maty
ti apie baisios karės pasta
bą, kad esą mes kaip nori
me galime stengtis ją pažin
ti, bet nekokiu būdu nega
lėsime. Tik už kelių desėt- 
kų metų teisingas šios karės 
aprašymas galės būt pada
rytas. O dabar mes patys 
per arti prie tikrų faktų kad 
juos prospektyviai matyti ir 
nuosprendį išduoti.

Apie dabartinį darbinin
kų judėjimą Amerikoje tik
rai gal ir panašią išvadą pri
versti būturre daryti, bet a- 
pie praėjusius laikus, tai 
jau kitaip. Juos aiškiau 
matome ir jų svarbą mato
me. Visųpirmu, kas tat y- 
ra darbininkų judėjimas? 
Visųplačiausjoje prasmėje 
yra tai stengimasis žmonių 
darbininkų gyventi žmogiš
ką gyvenimą. Yra tai sie
kis gauti atlyginimą už dar
bą tokį, kurio užtektų ge
ram pragyvenimui. Pagal 
R. Ely, yra tai sistematiš- 
ka organizuotų masių kova 
atsiekti pirmiausiai dau
giau linksmumo ir ekono
miškų šaltinių. Darbininkų 
judėjimas turi apimti kaip 
geresnį gyvenimą materia- 
les taip ir dvasios sielos sri
tyse. Judėjimas kurs tik 
viena puse rūpinasi neatsa
ko žmogaus gyvenimui bei pripažįsta asmeniškos nuo-

Darbininkų judėjimo va
dus abelnai dalinama į dvi 
kliasi. Viena klesa pripa
žįsta dabartinę egzistuojan
čią tvarką. Ji nereikalauja 
visiško perorganizavimo e- 
konominės sistemos įstaigų, 
bet tik eina prie jų pageri
nimo — tobulinimo, panai
kinimo blogybių. Ši pozici
ja yra gerų unijų bei orga
nizacijų ir konservatyvių 
vadų. Kita klesa beveik su
vis priešinga. Ji nori vis
ką išgriauti ir naujai viską 
perorganizuoti. Ši klesa ne-

Naujosios Anglijos L. D. S. 
apskritys šiais metais turėjo 
du didesniu išvažiavimu ir a- 
budu pavyko kopuikiausiai.

Pirmas išvažiavimas buvo 
Lavrence, Mass., Naujosios 
Anglijos taip sakant ciciliką 
lizde, bet išvažiavimas vi
sais atžvilgiais pavyko gerai.

Antras išvažiavimas buvo 
Hudson, Mass. ant p. Čapliko 
farmos. Ir tas pavyko gerai, 
tik į patį taip sakant gerumą 
užėjusi audra su lietumi neda
vė išvažiavimą kaip reikiant 
užbaigti. - -

Gryno pelno per abudu išva
žiavimu buvo apie $500.00.

Tai tiek apie finansinę išva-. 
žiavimą pusę, nes tas yra ant
raeilis dalykas, mums svar
biausia rūpi organizatyvė ir i- 
dėjinė pusės. Ir todelei ant ją 
ilgiaus apsistosime.

Kuomet tverėme L. D. S., 
tai buvo svarbiausis tikslas, 
kad lietuvius katalikus darbi
ninkus suorganizuoti į vieną 
L. D. S. organizaciją, kad pa- 
sekmigiaus galima būtą kovot 
prieš visokį išnaudojimą, prieš 
visokią skriaudą, prieš visokią 
apgavystę.

Sunkus tai buvo darbas 
anais laikais, kuomet visas ir 
visas veikimas koncentravosi 
vien laisvamanią ir ciciilką 
rankose. Kuomet visa viešo
ji opinija buvo vien jų išdir
bama ir nustatoma. Bet mes 
to viso nepabūgome, stojome 
vyrs į vyrą, petys Į petį; už
virė kova, atkakli kovo, idė
jinė kova. Buvo smūgiai tai
komi į mūsą veikliausius vei
kėjus, buvo šmeižami, nieki
nami, pravardžiuojami, net iš
provokuojami, bet mes dalai- 
kėme, mes kovą jau laimėjo
me, jau patį didžiausį mūšį 
išlošėme. Mes savo laimėji
mais suardėme laisvamanią ir 
cicilikučią vienybę. Dabar jie 
tarp savęs pešasi, kad net dul
kės rūksta, vieni kitus jie kal
tina už pralaimėjimus, o jie ne
žino, kad jie visi lygiai yra 
kaltais dėlto, kad visi stengė
si išgriaut neišgriaunamą 
daiktą. Jie visi kovojo prieš 
Kristaus Bažnyčią ir visi dan
tis atkando į tą amžinąją uolą, 
kurios nei pragaro vartai ne
pergalės.

Iš seniaus katalikai turėjo 
tris laikraščius: “Draugą,” 
Žvaigždę” ir “Pažangą.” Tie 
laikraščiai buvo labai geri, bet 
jie buvo mūsą inteligentijos 
laikraščiais, liaudis didžiausia 
dalis ją nesuprato taip jų kal
ba buvo moksliška ir visas tu
rinys taikomas ne liaudžiai, 
bet inteligentijai.

O kataliką priešą spauda 
kaip tik priešingai, stengėsi 
kodaugiausia prisitaikinti prie 
liaudies supratimo ir prie jos 
kalbos, tuomi gaudavo dides
nį skaitlių skaitytoją ir dides
nę įtekmę į visuomenę.

Atsirado toki iš katalikų tar
po, kurie tą dalyką stovį su
prato ir pasiryžo atitaisyti. 
Kilo sumanymas įkurti laik
raštį skiriamą vien darbinin
kams, pritaikintą ją suprati
mui ir jų reikalams — tai bu
vo “Darbininkas,” L. D. S. 
organas.

Bet išleisti laikraštį reikia 
pinigą o jų nebuvo. Čia reikė
jo griebtis organizacijos, or
ganizuoti kapitalą, įtseigti lai
kraštį ir jį palaikyti.

To kapitalo suorganizavimu 
ir laikraščio spaustuvės ir re
dakcijos suorganizavimu dau
giausia pasidarbavo kun. F. 
Kemėšis LDS. Dvasiškas di
rektorius ir garbės narys.

Mes, kurie veikėme nuo pra-

Y

džios “Darbininko’’ gyvavi
mo, žinome kiek jisai yra pra
leidęs visokių valandų ir kaip 
kiekvieną poziciją reikėjo iš
kovoti ne tik ką iš idėjinių 
priešų, bet daugelyje atvejų 
ir iš saviškių tokių, kurie ant 
karto dalyko gerai nepermaty- 
dami kaip kuriems sumany
mams kliudyti bandydavo.

Dabar “Darbininkas” jau 
stovi tvirtai, o kas jį taip tvir
tu padarė? — organizacija .

“Darbininkas” gimė orga
nizacija, augo, plėtojosi, to
bulinosi organizacijos keliais 
ir tiesioginiu ir netiesioginiu 
būdu judino visuomenę prie 
organizatyvio veikimo taip, 
kad žmoneliai nekartą net pa
tys nežinodami kodėl tas daro
ma taip o ne kitaip, organi
zuotomis spėkomis veikė ar tai 
rengiant Spaudos Savaites, ar 
tai rengiant aukų rinkimus, ar 
tai išvažiavimus, parodas ar 
ką kitą, o tas viskas buvo tam 
daroma, kad išauklėt katali
kišką organizuotą pajėgą atrė
mimui organizuotos pajėgos 
mūsų idėjinių priešų ir mūsų 
klesinių priešų.

Iš pradžią tas ėjo labai sun
kiai, svarbiausia dėlto, kad 
mažai kas tesuprato organiza
vimo svarbą, bet su laiku, juo 
tolyn juo daugyn atsirado pri
tarėją, rėmėją ir veikėją to
kią, kurie suprato kam tas y- 
ra daroma, kodėl taip, o ne ki
taip yra daroma ir tą darbą rė
mė.

Keturi metai atgal, kuomet 
reikėdavo kaip kuriose koloni
jose surengti paprastą margu
myną vakarėlį, tai būdavo 
sunku surasti žmonią, kurie 
galėtą tinkamai atlikti užde
damas jiems priedermes, o da
bar darant milžiniškiausius iš
važiavimus kur sutraukiama 
keletą tūkstančią apylinkės 
kolioniją lietuvią, visiems 
darbams yra žmonią užtekti
nai ir kiekvienas savo užduo
tis atlieka ne tik taip kaip rei
kia, bet kogeriausia, geriau 
negu kad būtą galima iš ją rei
kalauti ir norėt.

Tas viskas reiškia, kad mū
są LDS. jau išauklėjo katali
kių liaudies visuomenėje orga- 
nizatyvę pajėgą ir gabumus, 
o tas yra neapsakomai bran
gus dalykas visokiame visuo
meniškame ir politiškame vei
kime.

Jau dabar mes matome kad 
laisvamaniai su cicilikais ka
taliką už nosies vadžioti ne
įstengia, nebent kokioje labai 
apsileidusioje kolionijoje.

Daug didesnią kolioniją vie
šame veikime, jei tik katalikai 
panori, tai ją idėjiniai prie
šai noroms nenoroms turi tai
kytis prie kataliką reikalavi
mą ir nonų.

Toki apskričių išvažiavimai 
yra mūsą kvotimai, mūsą vei
kėją egzaminai ir Naujosios 
Anglijos apskritys šiais metais 
tuos kvotimus puikiai išlaikė.

Dabar dar reikia lavintis or
ganizavimo greitume arba ki
taip sakant, kad susiorgani- 
ti prie ko nors didesnio staiga, 
į 2-3 dienas, kuomet tas bus at
siekta, tuomet galėsime pasa
kyt, kad jau L. D. S. organi- 
zatyvė pusė yra tvarkoje ir jo
ki priešai mūsą neapgalės.

Idėjos žvilgsniu organizavi
mas tokią išvažiavimą yra la
bai svarbu. Čia galima viso
keriopus žmonią gabumus ir 
palinkimus pakreipti taip, kad 
jie būtų visuomenės veikimui 
naudingais.

Kas geriaus tinka į kokį biz
nį prie pardavinėjimo, tas į- 
statomas į tokią vietą kur to
kią žmonią reikia. Kas tinka 
prie žąslų, tas prie žaislų; kas 
prie dainą ar muzikos, tas prie 
dainą ar muzikos, kas tinka 
prie tvarkos darymo, tas lieka
si tvarkdariu; kas susižinoji
mams, ištyrimams kokio daly
ko, tas gauna tokį ir darbą. 
Kas tinka kontrolei, tam pa
vedama kontrolė pinigų, daik
tų, knygų, sąskaitų, vienu žo
džiu sakant, visokios pajėgos 
ir gabumai inkinkoma į jiems 
tinkamą darbą ir paskiriama 
į joms maloniausią vietą. O tą 
viską vienija viena idėja, kad 
jie tą viską daro lietuvių ka-

talikų visuomenės naudai, o 
per tai tarnauja Tautai ir Baž
nyčiai.

Kuomet taip visuomenės vei
kėjai įsijudina veikti, tuomet 
jie nežino nieko negalimo — 
jie ką sumanys, tai ir įvyks.

Jeigu nevalios viena L. D. 
S. kuopa, tai valios visas L. 
D. S. apskritys, jei nevalios 
viens apskritys, tai valios du, 
trys apskričiai, jeigu ir tie 
nevaliotų, tai valios visa L. 
D. S., nes tai yra ta pajėga, 
prieš kurią mūsų idėjos prie
šai pasistatyti neįstengia, nes 
per menki į kelmas.

Todeliai visi L. D. S. nariai, 
norės ir pritarė jai remkite 
kiek galėdami kiekvieną L. D. 
S. organizuotą veikimą, nors 
jisai atrodytų ir mažiausios 
vertės, jis vistiek turi savo 
reikšmę ir savo svarbą.

Iš mažų plytų sumūrijama 
dideliausias bažnyčias ir neiš
griaunamas tvirtoves ir drūt- 
vietes taip yra ir su L. D. S. 
Prieš organizuotų darhininku 
pajėgą nieks neatsialikys — 
dėlto kad tas yra negalima.

F. V.

JONO EVANGELISTO 
PAZALPINĖS DRAUGUOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Žioba,
539 E. Seventh St., 

So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas,

262 Fourth St., Room 7.
II PROT. RAŠT. — G. Gedminas,

126 O St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaite,

47 Vale St., So. Boston, Mass. 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietą Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan 
tis susirinkimas bus 21 d. Rug
sėjo 3:30 vai. po pietą.

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius.

122 Bowen St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas,

81 Mercer St, So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas,

104 Market St, Brighton, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas.

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas.
140 6-th St., So. Boston Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tulelkls,
130 Bowen St, So. Boston, Mass 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimu? 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No 
193 Hanover St., Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENO. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienč, 
'359 — 4-th St.

VICE-PIRM. — A. CyžiuvienS. 
377A Broadway,

FIN. RAŠT. — O. KašėčiutS, 
259 Athens Street.

PROT. RAŠT. — M. MarknniutA 
12 Lark Str.

KASOS GLOBĖJOS —
M. Kilmoniutė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
J. PečinkoniutS, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass.
MARŠALKA — Ona Mizgir+ienf, 

135 C Str.
43 Havkens St., Boston, Mass.

M.UZIjlOS ^IOKYBUjA..

D. L. K Vytauto Beno ir Or- 
kestros Muzikališkoje Mokykloje 
mokinama ant visokią instrumen- 

Norintieji išmokti atsišauki- 
Kambarys:
Broadway, S. Boston, Mass.

(18)
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“DARBININKO” ĮGALIO
TAS AGENTAS.

«noml pranefcun Grand Raplda. 
Mich. ir apieflnkčs lietuviams, kad 
JUOZAS MARGELIS įgaliotas užraki- 
nfiti 
nSti

la!kraSt| “Darbininku” ir prilml- 
apgarstnlmua. Jo adresas 1

JUOZAS MAROKI Jg,
544 Myrtle 8L, Grand Rapida, Mich.

u t.
A.
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1) Importo ir Exporto šaka netiktai įsteigta, sutvar
kyta, bet jau ir veikia iš New York’o. Įvairu tavorai ir 
maistas gabenama į Lietuvą laivais aprūpinimui Lietuvos 
gyventojų. Šis exporto skyrius patarnauja ir Amerikos 
lietuviams priimdamas ir išpildydamas užsakymus ir per- 
siųsdamas sušelpimo dovanas (drabužius, maistą) saviem- 
siems Lietuvoj. Jis patarnaus ir Lietuvos gyventojams 
priimdamas ir perveždamas tą ką jie turės išsiuntimui, 
dėl apmainymo prekių ar išpardavimo, svetur. Šį sky
rių veda gerb. B. F. Mastauskas. Norėdami susižinoti ir 
reikalaudami informacijų šios šakos veikime adresuoki
te:— Lithuanian American Trading C o. Export Dept. 6 
W. 48-th St., Neto York, N. Y.

2) Konstrukcijos skyrius įsteigtas ir jau plačiai įsi
leidęs į veikimą. Delei išlavinimo toj šakoj darbininkų ir 
prirengimo jų išpildymui užimtų kontraktų statymo na
mų, dirbtuvių, bažnyčių etc. Lietuvoj; savo veikimą, 
tuolaikiniai, praktikuoja čia Amerikoj. Liet. Am. Pra
monės Bendrovė, prijungus Lietuvių Statymo Bendrovę, 
apipirko plotus žemės už $100.000.00 mieste Akron, Ohio., 
vietoj kur, dabartiniam laike, didžiausiai biznis plečia
mas Amerikoj. Ten statoma, po kontraktais, namai prie 
kurių dirba vien Lietuviai ir tai L. A. Pram. Bendrovės 
šėrininkai. Jeigu bus suspėta visus, užimtus, kontrak
tus statymui išpildyti iki persikėlimui į Lietuvą, tai ver
tė čia Bendrovės pastatytii namų sieks į $1,000.000) mili
joną dolerių. Reikia pažymėti kad Bendrovė yra pada
riusi kontraktą ir statys ten jau vietos lietuviams bažny
čią. Išpardavus tuos lotus ir namus Bendrovė padarys 
nemažiau $100,000.00 gryno pelno. To skyriaus vedėjas 
yra p. S. Radavičius. Norėdami gauti toj šakoj informa
cijų adresuokite:— Lithuanian American Trading C o. 
Construction Dept. 130 Wooster Avė., Akron, Ohio.

3) Industrijos arba išdirbystės skyrius taip-gi jau į- r 
steigtas ir jau Bendrovė yra prisiruošus statyti dirbtu
ves išdirbimui linų ir vilnų Lietuvoj. Pradedant žalia 
medžiaga, tai yra tik nukirptų vilnų, iki puikiausių ge
lumbių; nuo nurautų linų, iki puikiausio audeklo (perke
lio) gatavų siuvimui. Kadangi medžiaga, tai išdirbystei, 
bus gaunama Lietuvoj, pertai ir pradėti veikimą, imant 
iš praktiškos pusės, negalima kitur tik Lietuvoj. Todėl, 
kaip tik bus galima, Bendrovė tuoj pradės ten savo vei
kimą, nes jau pienai gatavi ir viskas priruošta: specialis
tus toj išdirbystėj turime, mašinos užorderiuotos. Vedė
ju to skyriaus yra p. C. J. Mekšras. Adresas susinešimams 
ir informacijoms toj šakoj:— Lithuanian American Tra
ding Co. Tudushy Dept. 806 W. 11-th St., Chester, Pa.

Iš šito kas viršuj pranešta Tamsta galite matyti, kad 
darbas yra varomas ištikrųjų, su dideliu pasistengimu, 
užtai ir eina pasekmingai. Apart to Bendrovė yra įstei
gus keletą mažesnių biznių kaipo: agentūrą laivokarčių, 
pinigų siuntimo, susinešimo biurą su Lietuva etc. Rei
kia žinoti kad ir pelnas už įdėtus pnigus į šėrus daromas 
jau gana didelis. Ateinančiam L. A. P. Bendrovės Direk
torių susirinkime, bus tariama apie išmokėjimą dividen
dų. O dividendai tikimasi bus dideli, kurie gaus, turės 
kuo pasidžiaugti.

Bet-gi vienok nereikia užmiršti, kad čion paminėti 
Lietuvos Amerikos Pramonės Bendrovės užimti darbai y- 
ra milžiniški. Reikalauja daug j i egi j ir kapitalo. Tie 
darbai, su laiku, atneš, neapsakomai, didelią naudą 
Lietuvai ir gerą pelną turės, pats lietuviai, šėrininkai.

Todėl, kad tą greičiaus atsiekus, reikia būtinai, tuo
jaus, sukelti nors vieną milijoną dolerių kapitalo išper- 
kant visas Bendrovės Šeras.

Jeigu Tamsta neesi iki šiol užsirašęs šios Bendrovės 
šėrų, tai užsirašyk tuojaus nieko nelaukdamas. Jeigu jau 
užsirašiai, užsirašyk dar daugiau, kiek tiktai gali nes 
turi gerą progą išlaimėti ir išlaimėsi.

Atmink kad prisidėdamas su savo doleriais, paim
damas šėrų šios Bendrovės (1) padedi liuosuoti Lietuvą 
iš ekonomiškos vergijos' (2) darai prakilnų ir garbingą 
darbą ir (3) užtikrini pelną pats sau daug didesnį neg 
tie pinigai būtų bankose sudėti iš kurių svetimtaučiai nau
dojasi.

Liet. Amer. Pramonės Bendrovės šėrai parsiduoda po 
$10.00 vienas. Šėrų galima pirkti kiek norima. Rašyki
te klausdami informacijų ir siųskite pinigus už šėrus į 
Centralį Bendrovės ofisą šiuo adresu:—

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.,
BALTIMORE, MD.

(Apgarsinimas)

112 NORTH GREENE ST.,
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Lietuvos Krikščionių Demokratų Atsišaukimas į 
Amerikos Lietuvių Katalikus.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
KATALIKŲ DIENOS

KAUNE.

LIETUVIŲ KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ i
PARTIJOS ;

LAIŠKAS AMERIKOS LIETUVIŲ i
KRIKŠČIONIŲ-DEMOKRATŲ VISUOMENEI. ;

Mes Liet. Kr.-Demokratų partijos Centro Komitetas ' 
skaitome būtinu reikalu kreiptis į pažangių Amerikos ka
talikų krikščionių visuomenę šiuo laišku, manydami tuo ' 

būdu atsiekti dviejų tikslų:
1) Susijungti savo pajėgas materiales ir morales to- ’ 

lvmesniam Lietuvos valstybės darbui kurti ir
2) Padėjus savo bendrojo darbo Lietuvos darbo žmo- 1 

nių gerovę ir įsteigimą nepriklausomos demokratinės res
publikos Lietuvos, gerai išsiaiškinti, kuriais keliais ir 
priemonėmis galima šiandien to viso atsiekt.

Toku būdu, kalbėdami pirmuoju klausimu turėtu
mėm visli pirma atvaizdinti jums dabartinį Lietuvos val
stybės stovį, kaip visuomeniniu, taip ir politiniu atžvil
giu. Manome, jog šį reikalą ganėtinai nušvies jūsų dele
gatai, kurie žodžiu mokės visa tinkamai nupasakoti. Mes 
gi turime tik pamatuoti keletą mūsų nusistatymo ypatin
gumų, kurie galbūt kelia jumyse kokių-nors nesusiprati
mų, ar abejonių. Tai-gi, mes manome, jog Lietuvoje 
prieš nepriklausomybę išgausiant turi būti koordinuotas 
visų lietuvių visuomenės srovių ir tautinių mažumų vei
kimas. Tuo pagrindu Lietuvoje veikia dabartinė koalici- 
jiniai-paritetinė valdžia. Nors per tat mūsų kr.-demokra- 
tų dalyvavimas valdžioje turi daugiau moralės negu tau
tinės naudos ir mes negalime pravesti tinkamų įstatymų 
nei žemės reformos, nei darbininkų būvio pagerinimui, 
nei kitais klausimais, — vis tik užsienio įvykiai rodo, jog 
Lietuvos nepriklausomybei išgauti Lietuvos visuomenė 
gali ir turi susijungti.

Mes čia pat turime keturius svetimų šalių ginkluo
tus priešus, tai lenkai, vokiečiai, rusai bolševikai ir ru
sai kolčakininkai. Lietuva nebijo tų savo priešų jau vi
sų pirma dėlto, kad tai yra viešieji priešai ir apie juos 
visuomenė laiku ir tinkamu būdu perspėja visą šalį. Ant
ra, Lietuva siekdama laisvės ir nepriklausomybės reaguo
ja į kiekvieną mūsų priešininkų žingsnį tokiu užsidegimu, 
kad stačiai nėra pasaulyje šalies, kuri taip vienbalsiai ir 
griežtai gintų savo reikalus, kaip tai matome pas mus Lie
tuvoje. Beto, galime nesigirdami pasakyti, jog pačioje 
liaudyje visų demokratinių ir tautinių obalsių rėmėja ir 
vykintoja yra visų pirma Lietuvių Krikščionių-Demokra
tų partija. Per tai, be abejo, krikščionys demokratai 
griežtai atmeta nuo savęs visus kaltinimus ir nebūtus fak
tus apie bet kokį susirišimą su G-abriu-Paršaičiu ir visa 
jo kompanija. Mes nuo pat pirmos valandos, kuomet at
vyko Gabrys Lietuvon, supratome jo siekimus ir padarė
me visa, kad tie siekimai neįvyktų. Mes esame priešingi 
bet kuriam susibendrimui su Lenkais. Mes darome visa, 
kad lenkai negalėtų įsivirauti mūsų šalyje, kaip čia pus, 
taip ir ana pus lenkų durtuvų. Norėdami, kad vokiečių 
kariuomenė draug su “rusiškais formaeionais” kuogrei- 
čiausiai apleistų Lietuvą ir nevargintų mūsų šalį, nes ve
dame smarkią agitaciją prieš vokiečius ir rusus, skelbda
mi jiems “visuomeninę blokadą,” t. y. kad izoliuoti vo
kiečius nuo bet kokio susinėsimo su krašto gyventojais 
(boikot). Santykiuose su rusais-bolševikais mes skaito
me, kad Lietuva turi pabaigti karą, kai tik mūsų krašte 
neliks nei vieno priešo. Mūsų karo veikimai koordinuo

jami su kitų pabalti jos armijos veikimu, todėl mes ne
kariaujame ir nekariausime dėl Rusijos reikalų. Mes gi
name vien savo šalį nuo kiekvieno Lietuvos priešo, kurs 
stengiasi uždėti mums naujos vergijos pančius.

Vidaus gyvenime mes aiškiai stovime už įvykinimą 
Lietuvoje visų pilietinių laisvių ir už įsteigimą nepriklau
somos demokratinės respublikos Lietuvos? Daugelis mus 
kaltina žydų neapykantoje arba slaptame monarchizme. 
Taigi mes skaitome, jog tas apkaltinimas yra gryni šmeiž
tai. Tiesa, mes nekartą neprielankiai rašėme apie žydus, 
kurie užsiima spekuliacija, ar kitokiu būdu kenkia mūsų 
valstybės darbui bet mes niekuomet nekėlėme balso prieš 
žydų tautą ir nekaltiname jų tame, kame jie nebuvo kal
ti. Šiandien juo labiau mes suvis neliečiame žydus, ka
dangi jie kas kart -aktingiaus pritraukiami prie valstybi
nio darbo.

Apie monarchizmą Lietuvoje sunku būtų svajoti net 
tiems, kurie amžin dien laukė karalių išrinksiant; juo la
biau yra monarchijai priešingi krikščionys-demokratai, 
kuriems šiandien vadovauja didžiuma grįžusių iš Rusijos 
visuomenės veikėjų, prisidėjusių prie kėlimo demokrati
nės sąmonės lietuvių tremtinių tarpe. Būtų galima dar 
nevienu klausimu išaiškinti mūsų nusistatymo ir veikimo 
būdus; bet nesuklystumėm pasakė, jog Liet. Kr.-Demo
kratų partija planingai eina prie įvvkinimo savo progra
mo (pažymėto “kairiojo sparno”) ir todėl norint pažin
ti mūsų darbus ir siekimus užtenka įsigilinti į minėtos 
programos turinį. Tik čia jau pravartu bus atkreipti jū
sų domą į keletą reikalų, be kurių mes krikščionys-demo
kratai negalėsime įvykinti savo programoje užsibriežtų 
tikslų. Visų pirma, artinantis “Steigiamajam Seimui” 
Lietuvoje mes nepajėgiame pakelti tinkamos visuomeni
nės akcijos dėlto, kad Lietuvoje stoka spaudos įstaigų ir 
kitokių propagandos įrankiu. Daugelis inteligentinio jau
nimo, kuris ikišiol sparčiai varė kr.-demokratų darbą šian
dien liko sumobilizuotas ar savu noru tamauja .kariuome-

nėje. Spauzdinimas knygų ir laikraščių yra baisiai ap- 3 
sunkintos, nes Kauno spaustuvės užverstos darbu, nėra 
gerų prietaisų, mašinų, darbininkų (zecerių) ir tt. Tai- j 
gi, pas mus stoka gerai įrengtos knygų ir laikraščių lei
dimo įstaigos, kuri turėtų savo spaustuvę su ratacine ma- ! 
šina, su linotypu ir panašiais dalykais; nėra taip-pat nei ’ 
cinkografijos nei geros litografijos. Nenorėdami susidė
ti su neprijaučiančiais mums visuomenės gaivalais, kurie ' 
galėtų pakenkti mūsų idėjinei darbo pusei, reikalaujame 
iš jūsų kuogreičiausios paspirties, kad kiek galint grei
čiau galėtumėm atnaujinti dienraštį, išleisti rimtą darbi
ninkų laikraštį, ūkininkų laikraštį ir dailės literatūros 
žurnalą. Turbūt negali kilti mažiausios abejonės, jog Lie
tuvos visuomeninis ir kultūros darbas yra vienas didžiųjų 
pagrindų mūsų šalies laisves ir gerovės.

Lenkai ir kiti, norėdami mus sukompromituoti sve- ; 
limtaučių akyse, nekartą pabrėžia, jog Lietuva neturinti 
spaudos ir todėl negalinti būti nepriklausoma. Bet visas 
pasaulis žino, jog .prieš karą Lietuvoje ir kitose šalyse : 
lietuviai turėjo virš 60 periodinių leidinių, kurių dides
nė pusė buvo leidžiama Lietuvoje. Tiesa, ir šiandien Lie
tuvoje išeina arti 12 visokių laikraščių, bet galėtų ir tu- ‘ 
retų eiti dar daugiau.

Dėl Lietuvių Krikščionių-Demokratų partijos orga- 
nizacijinio darbo Amerikoje davėme atsakančių įgalioji
mų pil. Karosui ir manome, kad šiandien, laukiant lietu
vių ]•(‘emigracijos iš Amerikos, reikalinga yra kiek galint 
smarkiau praplatinti kr.-demokratų akciją Amerikos lie
tuvių visuomenėje. 29-VIII Kaune bus L. Kr.-D. P. kon
ferencija. kuri sustiprins ir išlygins mūsų veikimą Lie
tuvoje. Svarbu yra, kad ir Amerikos lietuviai darbo 
žmonės, suprasdami mūsų tautos reikalų bendrumą šia
pus ir anapus okeano, įimtai ir sėkmingai remtų mūsų 
politinę akciją viso pasaulio akyvaizdoje, nenužengdami 
nuo mūsų užbrėžtojo kelio.

Primename apie tai jau dėlto, jog mums nesupran
tama yra Mastausko ir Česnulio veikimas, kurie dar ne
senai veikė Paryžiuje kaipo Amerikos lietuvių atstovai. 
Nevieta čionai reikšti savo abejonėms ar pasipiktinimui 
prieš tuos, kas apgaulingai ar klysdamas žemina dorą lie
tuvių kr.-demokratų visuomenės vardą. Bet mes pareiš
kiame, jog joks politikavimas nepajėgs atmainyti pačios 
Lietuvių tautos valios — būti laisva, nepriklausoma val
stybe. Svajonės apie sutrūnijusios Rusijos restauraciją 
arba apie “uniją" su Lenkija negali įvykti.

Tokiu būdu, siekdami darbo žmonių gerovės ir kur
dami nepriklausomą demokratinę respubliką Lietuvą mes 
negalime pripažinti mažiausio kompromiso su rusais ar 
lenkais dėl mūsų valstybės ateities. Mes griežtai stovime 
už tai, kad žemės reforma Lietuvoje būtų kuogreičiausiai 
įvykinta, kad paliuosuotame Vilniuje dar šiemet būtų su
šauktas Steigiamas Seimas ir kad būtų sutvarkytas mies
to ir laukų darbininkų gyvenimas. Mes padėjome kurti 
Lietuvos kariuomenę, mūsų jaunimas (ateitininkai ir pa
vasarininkai ) pirmutiniai stojo savanoriais ir karžygiškai 
gipa Lietuvos valstybę nuo priešų. Santykiuose su dabar
tine valdžia reikalaujame, kad kultūros ir krašto organi
zavimo darbas dėl karo nenukentėtų. Mums svarbu yra 
taip-pat įkurti kuodaugiausiai mokyklų ir jas palaikyti. 
Okupacijos metu didžiuma mokyklų Lietuvoje buvo kata
likų visuomenės rankose, bet dabar dėl stokos lėšų jų skai
čius mažta, nes kaikurios pavedamos valdžiai. Mūsų stu
dentija negali tęsti mokslo dėl stokos lėšų. Todėl reika
linga yra kuogreičiausia pašalpa. Beje, tuo reikalu smul
kiau žadėjo pranešti K. Pakštas.

Tarptautiniai-politiniu atžvilgiu mes matome, jog 
Prancūzija bevelytų mus atiduoti lenkams, o Amerika ne
parodo ypatingo pasiryžimo remti teisingus lietuvių tau
tos reikalavimus. Lietuvių manifestacija Kaune, kuri į- 
vyko 17-VIII, pareiškė griežto protesto prieš lenkus ir 
Prancūzų Misijos Kaune veikimą. Tas pats pasikartojo 
kituose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Užtat Angli
jos ir Amerikos atstovai buvo karštai sveikinami. Krik
ščionys-demokratai aktyviai dalyvauja tų protestų reiški
me, žinodami, jog tautos pasiryžimas ir valia yra galin
gesnė jėga negu diplomatinės kombinacijos, kame jos ne
būtų pinamos mūsų šalies nenaudai. Tokiu būdu lietu
viai yra pasiryžę neatiduoti be ginkluoto pasipriešinimo 
nei vienos Lietuvos žemės pėdos. >

Skaitome reikalingu visa tai aiškiai pažymėti, ka
dangi Liet. Kr.-Demokr. partija, kaipo galingiausia Lie
tuvoje, turėdama didelės įtakos į liaudį, stovi ant pama
to aiškiai agresyvės politikos, nes tik tokiu būdu tikisi lai
mėti Lietuvos darbo žmonių būvio pagerinimo ir valstybi
nės nepriklausomybės. Partija vykindama savo visuome
ninį darbą nėra su niekuo nesusiblokavus ir turbūt nesusi
blokuos. Tai jai užtikrins didesnės veikimo laisvės ir di
desnės vilties laimėti Steigiamajame Seime ir pačiame gy
venime. Tikimės ir neabejojame, jog Amerikos lietuviai, 
kurie stovi ant to paties pagrindo, kaip ir mes Lietuvo
je, visomis išgalėmis tame mūsų darbe padės. Pagalba 
tuojaus reikalinga. Amerikiečiai! Jūs — Lietuvos viltis.

Lietuvių Krikščionių Demokratų partijos Centro Ko
miteto

kūrimas ir sėkmingo darbo ve
dimas, tai a. a. V. Endziulai- 
čio Centro pirmininko nuopel
nas. Atsimainius gyvenimo 
apystovoms — reikėjo mainyti 
ir pats veikimo būdas.

Suvažiavimas pavyko pilnai. 
Jame dalyvavo apie 100 kata
likų dvasiškių ir pasaulinių 
veikėjų. Susirinkime buvo 
atsilankę visi Lietuvos vysku
pai. Buvo paliesti kalbose vi
ję istorija teikia mums gerą 
pavyzdį. Tyrinėtojui šiame 
si svarbiasi katalikų ir tautos 
reikalai ir klausimai. Susi
rinkime daugiausia vietos už
ėmė kalbos apie Centro darbo 
pritaikinimą prie naujų gyve
nimo sąlygų, jo reorganizavi
mą. Nutarta Centre sujungti 
visos katalikiškos pajėgos, pa
daryti jį visų katalikiškų orga
nizacijų Centrų. Nes tik to- 
kis susijungimas galės tinka
mai atsiginti prieš nekatalikiš 
kus gaivalus, kurie susispyrę 
i krūvą stengiasi išstumti iš 
viešojo Lietuvos gyvenimo 
krikščionybę ir sutverti ją so
cializmo pamatais.

Politikoje susirinkimas nu
tarė palaikyt tą krikščionišką
ją partiją kurį stovėdama ant 
grynos ir tikros demokratvbės 
pagrindo stengiasi pagerinti 
darbo žmonių būvi, prašalinti 
išnaudojimo ir skriaudimo po
litiką iš luomų santykių ir į- 
gyvendinti teisingumą.

Į valdybą išrinkta kun. prof. 
J. Meškauskas, Mielaška, Žit
kevičius, kun. Kariačka ir M. 
Krupavičius.

4) Tą pat dieną įvyko ir Lie
tuvos Vyskupų konferencija. 
Tarp daugelio paliestų konfe
rencijoj klausimų, buvo pada
ryta ir krikščioniškųjų pratijų 
programų revizija. Lietuvių 
Krikščionių Demokratų parti
jos programa rasta pilnai su
tinkančia su krikščioniškos 
dvasios mokslo dėsniais. Va
dinasi ir Krikščionių Demok
ratų partijos nusistatymas dėl 
žemės klausimo buvo Lietuvos 
vyskupų priimtas ir aprobuo
tas.

5) Liepos mėn. 15 d. įvyko 
Švento Kazimiero Draugijos 
narių susivažiavimas. Susi
rinkime dalyvavo gana daug 
žmonių. Draugija buvo įsi
kūrusi rusų laikais. Jos tad 
įstatai turėjo būti užtempti ant 
rusų liepiamo kurpalio. Išė
jus rusams, jie turėjo būti per- 
itaisyti. Tai buvo padaryta 
šiame susirinkime.

Karo metu draugijos gyva
vimas buvo žymiai sukliudy
tas. Dabar jis atsigauna ir 
vėl stoja i savo senas vėžes. 
Narių skaičius vėl pradėjo 
augti, leidinių daugiau galima 
leisti, nors labai nepatogus lai
kai : spaustuvės darbininkų 
maža, popieris labai pabrango 
ir sunku gauti. Vis dėlto šį
met išleista apie 30 įvairaus 
turinio knygučių Kai kurios 
knygutės spausdinama Tilžėje. 
Turi jį savo didelius namus. 
Karių draugija turi apie 5.000 
spaustuvę ir visas reikalingas 
knygoms leisti įstaigas. Ka-

Šį mėnesį įvyko Kaune kata
likų dvasiškijos eilės suvažia
vimai. Juose buvo svarstoma 
nesavi grynai organizaciniai 
reikalai, bet ir šių dienų gyve
nimo iškelti klausimai. Buvo 
tariamasi ir sprendžiama be 
savo artimiausių tikslų, apie 
naujose gyvenimo sąlygose 
veikimo būdus ir priemones, 
apie sutvarkymą Lietuvos gy
venimo krikščionybės pama
tais, kad nepriklausomos Lie
tuvos santykiose teisingumas 
ir teisė viešpatautų.

1) Pirmutinis iš eilės buvo 
Lietuvių Katalikių Moterų 
Dr-jos suvažiavimas. Iš pro
vincijų atstovių nedaug galėjo 
atvažiuti, nes tuo laiku, kaip 
tik buvo sustabdytas traukinių 
vaikščiojimas. Bet vis dėlto 
į susirinkimą atvyko apščiai 
žmonių. Susirinkimo bran
duolys, apie kurį sukasi visas 
darbas, moterų lygių teisių iš
gavimas, pakėlimas moteryse 
savo vertės ir reikšmės supra
timo, pilietinės sąmonės auk
lėjimas traukimas į visuome
ninį gyvenimą, o kad visa tai 
geriau ir lengviau pasiekti — 
sutraukimas visos Lietuvos ka
talikių lietuvių moterį] į vieną 
galingą gerai suorganizuotą ir 
veiklią moterį] draugiją. Tuo 
tikslu nutarta šaukti Lietuvos 
katalikių moterį] kongresą. 
Jis manoma Įvykti rugpjūčio 
mėn. pabaigoje.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
draugija Lietuvoje jau turi 
apščiai skyrių, bet dar toli gra
žu nevi sos moterys sutrauktos 
į vieną draugiją. Esama to
kių vietų, kur nei žinoti nežino 
apie moterų draugiją ir jos 
reikalus. Organizavimas ei
na sunkiai. Kliudo tam orga- 
nizavimos iš vienos pusės dau
gelio motenj pilietinis nesusi
pratimas, iš kitos gi — jų prie
šininkų statomos kliūtys. Tų 
kliudytoji] tarpe kai kur, kaip 
buvo matyt iš pranešimų, yra 
ir kunigų. Tikslesniam ir 
vaisingesniam organizavimo^ 
darbui buvo tariama steigti 
savo sekretorijatas ir instruk
torių įstaiga. Instruktorės 
turės laikyti tas vietas, kuriose 
dar nepradėtas moterį] organi
zacinis darbas ir padėti tam 
darbui pradžią.

L. K. Moterį] draugija turi 
Mergaičių Ūkio mkyklą Kar
mėlavoje, kurią veda specija- 
listas agronomas. Tai mo
kyklai įgijo dvarelį su triobe- 
siais ir reikalingu inventorium.

Išlaidų šiais metais turėjo 
44.794 auks. 84 sk.. iplauku — 
40,922 auks. 96 sk.

Susirinkimas buvo gyvas. 
Iš moterų veidų ir kalbų maty
tis buvo jų pribrendimas prie 
savystovio visuomenio darbo 
ir pasiryžimas būtinai iškovo
ti prideramas sau, kaipo pilna
teisiams žmonėms ir pilietėms 
teises ir patogesnes gyvenimo 
sąlygas.

2) “Saulės” draugijos vi-, .
suotinas suvažiavimas įvyko[ dangi dabar plečiasi ir vienuos 
liepos mėn. 12 d. Tas susirin- " 1 " "
kimas, galima sakyti, nepavy
ko. Atvykusių narių buvo 
nedaug. Rimtai kas nuspręs
ti nebuvo galima, juo labiau, 
kad draugija reikalinga daug 
naujų jėgų darinių ir medžia
ginių, kad tinkamai galėtų į- 
dirbti tą plačią dirvą, kokią 
yra dabar užsibriežus. Dėl 
to nutarta šaukti kitas plates
nis susirinkimas. Tas darbas

— v

Pirmininkas M. Krupavičius 
(Antspauda) Sekretorius J. Mieris.

Kaunas 20-VIII-19 m.

klausdami į nieką neatsižvelg
dami jie atėmė mums, mes ga
lėtume be jokių vidaus ir už
sienio paskolų savo valstybę 
įsikurt ir ją kuogeriausiai visa 
kuo aprūpint. Tais jaunikai
čiais, kur Izemburgas nukan
kino po “Arbeiter batalionus,’ 
mes galėtume dabar mūsų sie
nas ginti.

Negeresnė būtis mūsų lauk
tų, jei pakliūtum į lenkų, kol- 
čakininkų ar bolševikų globų... 
Mūsų užderėjusiais javais siū
buoją laukai juos vilioja. Per- 
badėję, išalkę įsigriautų jie į 
mūsų žemę ir visa vėl griuvė
siais, ir tyrumomis paverstų.

Tą turi kiekvienas ir prasti] 
prasčiausią žmogelis atsiminti. 
Kiekvienas privalo prisidėti 
prie mūsų žemės gynimo, prie 
valstybės kūrimo darbo. Pri
sidėti pasiaukojimu, darbu ar 
lėšomis.

Mūsų kilnusis jaunimas fron
te savo krūtinėmis turi užsto
jęs priešininką. Šiaip kas gy
vas įtrauktas į valstybės orga
nizmą eina įvairių įvairiausių 
pareigų kūrimo darbe. Bet 
plačiosios liaudies masės iki 
šiol dar lyg nerado sau atatin
kamos vietos prie to darbo pri
sidėti. Gal daug kas ir trokš
ta ką nors “nudirbti,” bet ką- 
gi žmogus sodžiuje būdamas 
padarysi, ką-gi čia darbuo- 
sies? Ir apima žmones apati
ja ir ima jie viską skersai iš
ilgai “kritikuoti,” barti... O 
tuo tarpu šalis laukia jų aktin
gai prie darbo prisidedant.

Besikurianti, bekovojant i 
valstybė reikalinga didelių iš
laidų. Mūsų Laikinoji Vy
riausybė, stovėdama ant vi
siškos nepriklausomybės pa
grindo, stengiasi kuomažiau- 
siai su užsieniu susirišti, nes 
užsienio valstybės nė vienos 
paskolos nedaro neišsiderėju
sios sau visokių patogumų mū
sų šaly.

Vyriausybė nutarė pasisko
linti reikalingųjų pini,gi] vie
niems metams iš savo piliečių. 
Išleido tam tikrų paskolos bo- 
nu, kur rašoma, kad valstv- 
be skolą laiduoja visu savo 
turtu. Kad mūsų Valstybė y- 
ra tiek jau tvirta ir pajėgs sa
vo pažadą laiku ištesėti, ma- 

’ tyti, jau ir iš to. kad sveti
mosios valstybės ir privatiniai 
bankai yra nemaža paskolinę 
ir sutiktų dar skolinti. — Tai
gi paskola Valstybei nėra ko
kia auka, nėra kokia išmalda, 
bet realiauisais pagrindais pa
remtas komercinis dalykas, 
kuris Lietuvos Valstybei di
džiausios naudos padarytų.

Čia ir atsiveria dirva plačio
sioms masėms prisidėti prie 
kuriamojo darbo. Nežymi da
lis tų visų poperinių “oštų” ir 
“banknotų,” kurių tiek mili
jonų be jokios apyvartos guli 
Lietuvoje, galėtų padengti 
valstybės reikalaujamą sumą.

Šiam reikalui privalo pati 
save mobilizuoti visa šalies 
šviesuomenė, kad bendromis 
jėgomis išaiškintų liaudžiai 
Valstybės paskolos esmę ir jos 
svarbą ir pritrauktų 
prie jos prisidėti, 
ly vietų susikūrė 
komitetų,” 
šlaitų ir 
klausimu.
lankosi ir dedasi prie paskolos. 
Sodžiaus inteligentija:—kuni
gai, mokytojai ir šiaip švieses
ni sodiečiai — savo pavyzdžiu 
ir žodžiu ragina ir kitus prie 
darbo prisidėti.

Kur tokių komitetų nėra, 
šventa kiekvieno pareiga tuo
jau jų įsteigt ir pradėt darbą.

Jau nekartą yra kartota, 
kad paskolos pasisekimas, tai 
mūsų visuomeninio ir valsty
binio subrendimo kvotimas. 
Kiekvienas laivas Lietuvos pi
lietis, kuris pasiryžęs sveti
miem nebevergauti, te pajun
ta savyje pareigos tą kvotimą 
išlaikyti. Te neatsiranda nė 
vieno, kuris nusigTįžtų nuo gy- 
viausio šalies reikalo ir ramin- 
tfisi, kad už jį kiti kas reikia 
padarysią.

I

namuos sunku visas įstaigas 
sutalpinti, Įgaliota valdyba 
pirkti kitiems namams.

Išrinkta nauja Revizijos ko
misija ir pririnkta išėjusieji 
Valdybos nariai.

mases 
Jau dange* 
“ Paskolos 

kur daroma pa-
susirinkimų šiuo 
Liaudis noromis

G. T.

Kaunas, 
rugpiūčio 20 d.

“Jei patys sau neduosime,
atlikti pavesta kun. J. Tume- *aj aįejs svetimieji ir atims 
lioniui, nes senoji valdyba at- Į kiek jiems tinka mūsą

nesiklausdami; jie nežiūrės, 
kiek mes išgalime.’ Tai žo
džiai vieno kalbėtojų, pasaky
ti sekmadienio mitinge, Kau
ne, prie Rotušės rūmų. Ge
ra būtų, kad tie žodžiai pa- 
sklvstų po visą plačią Lietu
vą ir kiekvienas jos pilietis 
gerai suprastų jų giliąją pras
mę.

Niekas gal nėra patyręs tiek 
svetimosios rankos sunkumo, 
kai lietuvis. Atsiminkime tik, 
ką darė mūsų krašte vokiečiai. 
Tuo turtu, kurį nieko nesi-

si sakė.
3) Katalikų Veikimo Centro 

susivažiavimas įvyko liepos m. 
14 d. Katalikų Veikimo Cent
ras tapo įkurtas labai sunkiose 
aplinkybėse, būtent pereitais 
metais, kada vokiečiai žiauriai 
šeimininkavo Lietuvoje. Su
sirinkimai buvo daromi be vo
kiečių žinios. Visas jo dar
bas buvo taikomas prie tų sun
kių aplinkybių. Nepaisant 
visa to, Centro darbas ėjo ga
na sparčiai ir buvo apėmęs vi
sus Lietuvos kraštus. Jo į- (Kauniškė “Lietuva”)
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Rugsėjo 14 d. 1919. Per kun. 
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Kas subytis Waterbury?
A. E. Petrauskaitė.

WATERBURY, CONN.
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ffina ii So. Boston ’o utarnin- 
kaia, ketvergais ir Bubėtomis. Lei
džia Am. Lietuvių Rymo-Ka 
kų tv. Juozapo Darbininkų 
|u<a.

“DARBININKAS”
(The Worker) '

The Lithuanian tri-weekly 
per. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St 
Joseph'i Lithuanian E.-0. Asso- 
dation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES-
Tearly......... ........................ $3.00
Boston and suburbs...............4.00
I months...................................1.50
Foreign eountriea yearly ... .4.25

•

PADIDINO VILTĮ.

Naujausios žinios iš Lie
tuvos yra džiuginančios, 
priduodančios daug vilties. 
Turbūt Lietuva laimingai 
perleido pastarąjį didį kri- 
zį.

Kuomet ateidavo iš Lietu
vos gąsdinančios žinios, kuo
met Lietuvos padangės apsi
niaukdavo, tai Amerikos 
lietuviai, žinoma ne visi, 
nusimindavo ir sakydavo, 
kad girdi duodam, duodam 
aukas ir jokio gero nėra. 
Girdi aukos .būsią perniek, 
nes girdi Lietuva neatsilai
ko nei nuo bolševikų, nei 
nuo lenkų. Panašiai kalbi} 
būdavo daug.

Ypatingai mus turi džiu
ginti ir daug vilties priduoti 
geras derlius Lietuvoje. Tai 
didžiausią Lietuvos laimė.

Kas būt išgalės Lietuvą 
sušelpti ir kaip Lietuva būt 
galėjus spirtis prieš neprie
telius, jei derlius būt buvęs 
blogas ir jei maisto būt rei
kėję iš kitų žemių gabentis. 
Ačiū Dievui derlius Lietu
voje buvo gausus, Lietuvos 
valdžia galės labiau atsiduo
ti gynimui Lietuvos rubežių 
ir tvarkvmuisi namie.

Toliau Lietuvos laimėji
mu yra tas, kad mezgasi tai
kos derybos su Rusijos bol
ševikais. Pranešama, būk 
Lietuvos, Latvijos ir Esto- 
nijos atstovai Rygoje turėję 
konferenciją ir nutarę pri
imti Rusijos bolševikų tai
kos pasiūlimą. Jei ištikro 
įvyks taika su Rusijos bol
ševikais, tai Lietuvos kari
nės jėgos pasiliuosuos bolše
vikų fronte ir atsisuks prieš 
lenkus.

Abelnai imant Lietuvos 
neprigulmybės aušra vis 
skaistėja ir neprivalome a- 
bejoti apie neprigulmybės 
saulės užtekėjimą. Taip da
lykams esant ir mažatikiai 
ir augštos dvasios — visi A- 
merikos lietuviai su padi
dinta energija privalome 
darbuotis dėl Lietuvos. Ne
paliaukime išnešinėję kuo- 
smarkiausius protestus 
prieš lenkus ir dėkime au
kas dėl Lietuvos valdžios, 
siųskime jas be atidėliojimo, 
rinkime drabužius ir avali
nes Lietuvos pavargėliams.

, ,, H&RCESTEB., MASS.
Aukos surinktos kun. J. Laukai

čio prakalbose 22 d. rugpiučio 
Po $10.00 Ignotas Tamašaus

HARTFORD, CONN. ją, Darbo Federacija (A. F. of L.)
Šv. Cicilijos choras laikytame I Policmonams' apleidus gatves pa- 

susrinkime Rūgs. 4 d. nutarė su-Įsiliko jų vietose taip vadinami 
rengti koncertą. Iš naujausiu 
dainų surinktų vargonininko p. 
Kamantaucko. Nutarė pirkti 
pijaną, bet neturėdami užtektinai 
ižde* pinigų, tai tuojaus nariai su
metė paskolą ir pijanas jau per-, 
kams.

Skolino po $50.00 p. Kaman- 
tauckas, P. Stankevičius ir Ona 
Motiejutė.

Jurgis Mockus $25.00, B. Šid
lauskas $20.00, P. Jankauskas 
$5.00.

Šis choras daugumui yra žino
mas. Dalyvavo išvažiavimuose 
apskričių Conn. valstijos organi
zacijų

Laike vakacijų turėjo išvažia
vimą ant laivo Conn. upės, kur 
kartu dalyvavo gerb. kun. A. A. 
Vaškelis. Dabar sergančiam 
gerb. klebonui kun. J. Ambotui," 
kuris yra ližonbutije Šv. Pranciš
kaus. Nupirko gražu bukietą 
kvietkų. Visi su nekantrumu 
laukė pasveikstant gerb. klebono.

Vienas gabus tenoras ir solistas 
Apolinoras Norkevičius apsivedė 
su p-le Marijona Šiuleikiųte.

Iškilmingas šliubas buvo 10 d. 
rugsėjo. Buvo choras bažnyčioj 
patarnaute giedojimu. Taip-gi 
užkviestas choras ant vestuvių. 
Pavizdingos buvo vestuvės, be jo
kių svaigalų. Įduota graži do
vana jaunai porai. Linksmų il
giausių metij.

karvavarifei, bet matomai tvarka 
pusėtinai užlaikoma. Kokios rū
šies darbininkas nebutu, organi
zuotas to nepadarys, ką padarė 
ne' organizuotie. Taigi darbinin
kams nebutu jokio pavojaus jei 
pohciBtai laimėtų uniją. Tušče 
galas, kad ir lig šiol mums dar
bininkams streikuojant daužė gal
vis gi toliau nebdaužytu. Poli- 
eištai galėtu priklausyti prie Dar
bo Federacijos.

V

ĮSIDOMĖKIME VISI.

Šiame numeryje skaityto
jai ras svarbų Lietuvos kri
kščionių demokratų atsišau
kimą į Amerikos lietuvių 
katalikus. Prašome įsiskai
tyti į tą atsišaukimą. Gi L. 
15. S. kuopos tegu pasvarsto 
apie tat Teisybė, jau mes 
pradėjome remti savo vien
minčius Lietuvoje. Iš “Dar
bininko” jau pasiųsta Lie
tuvos krikščionims demo
kratams trys skrynios kny
gų. Netrukus antra tiek bus 
pasiųsta. Visi sąjungiečiai 
ir abelnai Amerikos lietu
viai katalikai privalo sujus- 
ti rinkti, aukuoti knygas ir 
aukuoti pinigų jų persiunti
mui.

Tai pirmas mūsų bus 
žingsnis. Vėliau pakalbėsi
me apie tai plačiau, nes pri
valome rimtai rengtis pa
remti Lietuvos kr.-demokra
tus.

NEW PHILADELPHIA, PA. 
Šv. Grigaliaus choro išvažiavimas.

Nuo senai vietinis Šv. Griga
liaus choras, vadovaujamas A. J. 
Gudaičio skyrė sau vieną pasi
linksminimo dieną, kadangi šio 
miestelio lietuvių jaunimas veik 
kiekvieną šventadienį, tai šen tai 
ten išvažiuodavo, tadgi chorui pri
siėjo -gana ilgokai laukti iki savo 
eilės. Beto choras neturėjo ir 
taip liuoso laiko, kadangi kiekvie
na progą turėdavo išnaudot padi
dinimui iždo naujų vagonų, kurie 
statomi yra per P. A. Radzevičių 
iš Newark’o N. J. Galutinai 14 
Rugsėjo, po antrų šv. Mišių, visas 
choras drauge su užkviestais sve
čiais išsirengė į pasilinksminimo 
vietą, taip vadinama Lake Run, 
kame nuo 1 iki 8 vai vakaro links
minosi. Tai visokiais pritinka
mais jaunimui žaislais, tai daino
mis ir tt. Protarpiais pasisotin
davo išsigerdavo ant’viršaus ė- 
sąnčio šaltinio vandienių. kuri 
dėl didesnio skonio mergaitės pa
gardino cukrinių išleistu iš citri- 
no ir pamerančių sultims. Se
niai pauksni sėdėdami ir pipkęs 
rukjdami, džiaugėsi žiūrėdami Į 
jaunimą besilinksminantį, o pro
tarpiais, kuomet jaunimas už
traukia kokią nors dainelę, tai 
patis seniai, bei senutės, nepasi
gailėjo plojimo savo sustingusių 
rankų. O jaunimas, ištroškęs 
girių atbalsio, noriai linksmino 
svečius savo dainelėmis. Tik 
vakaro sulaukus, kuomet saulutė 
slėpė savo spindulius, duodama- 
ženklą, kad jau diena pasibaigė. 
Visas choras drauge su svečiais 
pasijudino namo link dainuodami 
“Eisim Svoteliai Namo.”

Išviso išvažiavime dalyvavo su
virš 80 asmenų.

BRIDGEPORT, CT.

Bridgeporto Lietuvių kolonija 
ru8Pj- 28 d. .š m. netikėtai susi
laukė brangaus svečio ypatoje 
kun. Laukaičio, kursai vien tiktai 
po didesnes kolionijas tesilanko ir 
apie Lietuvos padėjimą dabarti- 
niį mums lietuviams Amerikoje 
praheša. Laimingi tie žmonės, 
kuriems tenka jį pasakajant iš
girsti. Neprisirengę žmonės prie 
aukavimo vienok sudėjo per $200. 
Aukos žemiaus $2 ne garsinamos.
Po $5.00 A. Lukoševičius, J. 

Pocius, B. Alekna, P. Kajackas,
J. Petkevičius, D. Merkis, 
Tuska, Liniauskienė.

$4.00 Bol. Totorunas.
Po $2.00 Antanas Miliaus

kas, A. Šerkšnis, Jakštienė, K. 
Jokšytė, Stravinskienė, A. Skir- 
ka, V. Varkalis, J. Švelnia, A. 
Gustas, J. Gustas, K. Ivanaus
kas, .S. Varonėliš, S. Songaila, 
M. Kavaliauskas, V. Baltrušaitis,
K. Šimkūnas, P. Milašas, A. Sta- 
nislauskas, A. Plentavičius, Mi- 
kučioniukė, ir A. Ignatavičia.

Su smulkesniom aukoms sykių 
pasidaro........................ .. $204.00

Pinigai pasiųsti Tautos Fondo 
pirmininkui kun. Urbonavičiui.

Čekis už $204.00 priimtas.
Kun. K. Urbonavičius.

PORT RICHMOND, PA.
Rugsėjo 14 d. nedėlioj 7 val- 

vakare Lietuvių Muzikališkoj sve
tainėj į vyko draugijų susirinki
mas. Pirm. Stanislavas Bajo- 
riunas, atidarė susirinkimį Buvo 
svarstoma svarbus dalykai, dėl 
Lietuvos. » Ponia Janušauskienė 
įnešė, kad reikia gelbėti Lietuvą, 
nes žiemai ateinant reikė drabužių 
Priimta ir nutarta išrinkti kolek
torius rinkti drabužius. Po to 
buvo užklausta kas link Lietuvos 
kariumenės. Yra tam išrinktas 
kapitonas Petras Januliunas.

M. S. D.

BALTIMORE, MD.
Kun. Laukaičio prakalba, 

Baltimoriečiai sukirto visus.
Rugsėjo 8 d. š. m. Teikėsi mus 

aplankyti didžiai serb. kun. J. 
LAUKAITIS, kuris buvo Balti- 
moriečių taip laukiamas.

Kada atėjo laikas prakalbų, 
žmonės nežiūrėdami nei didelių 
karščių, nei kitokiu kliūčių grūsti 
grūdosi į svetainę, ir visi sunekan- 
trumu laukė pamatyti svečią.

8 vai. vakare mūsų gerb. kl. 
kun J. Lietuvninkas su kitais pa
lydovais atėjo gerb. svečias į sve
tainę. Patėmvję tai žmonės pa- 
-srtiko su didžiausiu antuziazmu. 
Net svetainė drebėjo nuo aplodis
mentų.

Atvykus gerb. svečiui, tuoj pra
sidėjo programas. Bažnytinis 
choras vedamas p. J. Čižausko su
dainavo gerb. svečiui “Lai Gyvoj 
Sveiks.” Toliaus buvo sudai
nuota už gerb. prez. SMETONĄ.

Po tam p. O. Frankiutė padek- 
lemavo “Pasveikinimas, Sve
čiams,” ir suteikė gerb. svečiui 
gyvu rožių bukietą. Bažnytinis 
choras sudainavo keletą gražių 
dainelių, kurios nusisekė puikiai.

BRIGHTON, MASS.
Brightonas yra dalimi Bostono, 

taigi susimainimas sermėgių, tas 
pats kaip ir Bostone. Bet lig 
šiol pas mus ramų. Langai svei
ki. Lietuvių apgyventoj vietoj 
randasi skerdyKlos. 
darbininkai susiorganizavo į uni-.

fukėviČius, X Jurkevičius, J. 
Svirskis, P. Bartkus, P. Raga- 
liauskas, M. Kopkienė, P. Stirlys, 
M. Bublienė, J. Katinas, J. Ba
ranauskas, V. Barysas, J. Stoš
kus, M. Čirienė, 0 Pauliukonie- 
nė, A. Pauliukonis, J. Siaurys, 
V. Kereišienė, K. Ališauskas, M. 
Kališauskienė, J. Ginkuvienė, O. 
Hulevieiutė, K. Juškevičienė, M. 
Dabravalskiutė, M. Gelusevičiu- i 
tė, J. Maciulevičiūtė, J. Strei- 
mikiutė, A. Masilioniukė, K. Lu- 
cinskaitė, J. Januškevičius, E- 
Valukoniutė, P. Kalanta, A At- 
kočienė, O. Mačienė, M. Svik- 
liutė, A. Mikienė, A Stoškiutė, 
K. Banis, J. Pustas, M. Jovai- 
šius, J. Palubeckis, A Sviders- 
kis, K. Jurevičius, P. Palionis, 
J. Brazulis, J. Vainys, J. Ridze- 
vičius J. Petrulis, K Liberis, J. 
Galauskas, U. Domavičius, T. 
Mankeliunas, A. Žilinskas, M. 
Ledzeveckas, A. Ledzeveckas, J. 
Pisaga, A. Spidelnikas, V. Po- 
nys, M. Bulanka, B. Ambroževi- 
čius, J. Alyta, V. Senuta, A. 
Mansevieius, J. Ulida, V. Puza- 
ras, J. Žemaitis, A Račkauskas, 
P. Karoblis, V. Barysas, S. Amb- 
roževičius, V. Palukonis, J. Ka
šėta, P. Lukšaitis, P. Drugelis, 
J. Domanskas, K. Dilis, K. Be
ketas, K. Stočkauskas, M. Čes
nulevičius, K. Ivanauskas, J. 
Bimskevičius, J. Muscinskas, J. 
Galevičius, A. Mazronis, J. Kašė
ta, P. Zataveckas, J. Dimšė, K. 
Kereišis, S. Stolinskienė ,A. Čele- 
sienė, A. Stadalnikas, P. Berno- 
tavičiu, P. Jurgelionis, V. Gied
ra, P. Grigorauskas, A. Gure
vičiūtė, J. Naujokaitis, M. Ser- 
liutė, P. Leiveris, J. Česnulevi
čius, O. Šimkuvienė, D. Volun
gevičius, NN,.

Smulkių surinkta _  . . $31.23
Viso labo...................... $377.34
Įžangos prie durų .. .. $63.35 
Viso labo .. .. ..............$723.24

Kun. J. čeplikas 
T. F. 30 skyriaus pirm.

tai tikra manėm, kad iš to stroko- 
pasius. Kadangi Rumforde: Vy
čių nėra, tai kas ten jį suareštavo 
Tai girdi jau kunigai tur būt. 
Kiek teko girdėti, kad daugiausia 
Mockaus suareštaviu daug pasi
darbavo žydai. (!)

DOMEI AMERIKOS LIE
TUVIŲ IEŠKANČIŲ 

SAVO GIMINIŲ 
LIETUVOJE.

Man važiuojant į Lietuvą 
daugelis Amerikos lietuvių 
inprašė paieškoti jų gimi
nių ir pažįstamų Lietuvoje. 
Nuvykęs Kaunan visus pa
ieškojimus pasiunčiau Aps
kričių Valdyboms, klebo
nams ar šiaip žymioms ypa- 
toms, prašydamas jų paieš
kojimus induoti kam reikia. 
Ypatiškai dėl laiko stokos ir 
svarbių reikalų negalėjau 
Lietuvos kaimų aplankyti, 
tik keliuose svarbesniuose 
Lietuvos punktuose teko bū
ti.

Atsakymų į pasiųstus pa
ieškojimus gavau nemažai, 
juos paskelbs “Darbinin
kas.” Kurie dabar atsakv-

I
mo lietaus, vilties lai nepa
meta. Lietuvoje mūsų inga- 
liota trys ypatos Vaškas ir 
dar du su paieškojimais 
darbą užbaigti ir Vaškas 
grįždamas Amerikon atvež 
visas žinias. Visi paieškoji
mai savo vietas pasieks.

Induoti parvežti gimi
nėms pinigai sudėti Lietu
vos Pramonės ir Prekybos 
Banke, kuriam insakyta 
pinigai išmokėti pažymė
toms ypatoms ir iš jų gau
tas kvitas persiųsti Ameri
kon.

Lietuvoj susisiekimas pač- 
tu ir geležinkeliais dar ne
sutvarkytas kaip reikia, to
dėl sunku buvo į trumpą lai
ką visus Lietuvos kampus 
pasiekti.

Laiškų iš Amerikos Lietu
vos žmonės jau gauna. Ži
nių laukia nekantraudami. 
Labai susirūpinę savaisiais. 
Lietuvoje trūksta labiausia 
avalinių, drabužių, cukraus, 
kavos, arbatos ir t. p. Tų 
dalykų Lietuvos žmonės ir 

i laukia iš Amerikos.
Jonas E. Karosas.

TIESIOG IŠ LIETUVOS 
— KAUNO.

Puikiausių atvirlaiškių 
tiesiog iš Lietuvos parvežė 
atstovai Karosas ir Roma
nas. Yra 35 rūšių, spalvuo
tų ir paprastų, kurios par
siduoda po 5c. ir 2 — 5c.

kas, J. Kaupas, V. Čirvinskas, 
J. Vaitekūnas K. Tirklikas ir 
Kaulakis.

$7.00 A. Sabaliauskas.
Po $5.00 Katilius, J. Dabrila, 

J. Malinauskas, K. Milkušis, K. 
Tirlikas, M. Klimaitis, O. Saf- 
ronckienė, M. Gužauskienė, K. 
Drižas (Phila., Pa.) ir J. Vaitkus.

$3.00 A. Šukienė.
Po $2.00 J. Levinskas, A Sta- 

dolnikas, V. Struckis, J. Kubi- 
lionis, S. Puozis, J. Burokas, A. 
Civilka, J. Poškienė, A. Atko
čiūnas, J. Kirmilas, A. Šalčius, 
A. Staniukinas, M. Brondzaitė, 
A Zakaitė, M. Urmanienė, A. 
Visminas, V. Gudukas, T. Miliu- 
niutė, K. Mažeika, Gudelis, kun. 
N. Petkus, kun. Kelmelis, Palta
navičius, Puišys, S. Urbonavi
čius, P. Navickac, Z. Kaulakis. 
A. Mikėnas ir V. Gibavičius.

1.50 M. Varnagirienė.
$1.00 A. Paliubeckas, M.

vinskienė, V. Ginkus, A. Vaičiu
lis, O. Zokiutė. O. Sidaravičiutė. 
J. Gustaitis, J. Babrauskasį, J. 
Navikas, P. Sluckus, P. Jazavi- 
tas. S. Paltanavičienė, O. Čepu
lienė, Kaupienė, Kuznickas, A. 
Žaliauskas K. Raškauskas, Čima- 
kauskas, Radavičius, Beržinskas, 
M. Čivinskas, E. Baevinkienė, J. 
Sunelaitis, J. Čiras, O. Galevičie- 
nė, A. Nevulis, Migauskas, A. 
Virbalas, Šimkus, Mankus, J. 
Černius, A. Lozoraitis, O. Ben- 
doraitienė, P. Šukiutė, Dumblie- 
nė, V. Shea, B. Tumasonis, L. 
Kavaliauskas, O. Šivinskaitė, J. 
Mažeika, B. Vaškiutė, M. Jaku- 
baičiutė, Virakas, M. Mažeika, 
M. Dailidaitė, A. Valatka, K. 
Arbačauskas, A. Petrauskaitė, E. 
Rčkienė, K. Krušinskas, Miliau
skienė, K. Česnulis, 
niūkė, M. Gedvinaitė, 
raitė, J. Leonaitė,
kienė, M. Ulevičienė,, 
nikienė, A. Paulauskas, 
maitaitienė, 
likas, P. Skrickis,
Keršis, J. Dubinskas, 
nauskas, J. Skrinskas, 
kus, A. Serafinas, J.
J. Debeikis, J. Palevieius, J. A-
domukaitis, S. Freimonas, A. Ži
donis, R. Glavickas, A. Račkaus
kas, P. Petrauskas, M. Krušins- 
kienė, M. Valiukonis, J. Slda- 
ras, A. Motukaitis, O. Kardonie- 
nė, J. Jaskonis, F. Migauskiutė, 
J. Žemaitaitis, M. Palevieius, O. 
Garmukė, M. Kvekšienė, P. Ka- 
rosaitė, S. Danaitis, E. Račkaus- 
kiutė, A. Šalaševieius ir John 
Larkin.

Smulkių surinkta ...............$6.55
Viso labo .. ______ _ .. $262.55
Aukos, surinktos per kun. Lau

kaičio prakalbas, Lietuvos pa
kraščiams — 24 d. rugpiučio, 1919 
Worcester, Mass.

Aleksandras Budrevičius $20.00 > 
A. Mažeika, J. Skrinskas, V. 

Rimša, F. Valentukevičius ir V. 
Galevičius po $10.00.

Po $5.00 A. Karsokas, J. Sa- 
latka, E. ir J. Gudzevičiai, J. 
Frankiutė, K. Sinkevičius, P. 
Augunas, Z. Bakšiutė,-Galčiuvie- 
nė, J. Mažaknienė, M. Kupčienė, 
J. Žemataitis, A. Karalaitis, S. 
Arasemavičius, ir A. Adomavičius.

J. Sidaravičius $4.00.
J. Navikas $3.00.
Po $2.00 M. Bublys, P. Milius, 

M. Veniukė, A. Tamulevičiūtė, 
L. Meškeniutė, P. Kundrotavi- 
čius, U. Žiogaitė, J. Juškevičiū
tė, S. Čižius, V. Blusas, J. Kara
laitis, S. Galminas, P. Kvetins- 
kas, A. Galčius, O. Kairevičiutė, 
V. Valukonis, M. Stelmokienė, 
P. Česnienė, J. Šemelevičius, J. 
Akstinas, F. Kamblevičius, J. 
Smolskis, F. Jakaitis, ir Z. Kau
lakis.

K. Stelmokas $1.50.
Po $1.00 O. Kunigiutė, O. Bub- 

liutė, M. Filiponiutė, A. Boblie- 
nč, J. Kirmilas, M. Grigaitienė,
E. Ginkus, P. Valinkskienė, F. 
Platukis, S. Lukšis, O. Keršis,
F. Jezukevičius, E. Keršis, O. 
Gludzinskaitė, E. Katinas, Ka
šėta, . P. Skliutas, O. Dominaitis, 
P. Smaliukai, P- Grigas, F. Bo- 
binas, P. Račkauskas, O. But- 
kevičieXė, NN, V. Kvietinskas, 
P. Kardžius, O. Rimšaitė, A. 
Žitkus, S. Augunas, J. Kuzmic
kas, J. Gudukas, O Mocejuniu- 
tė, J. Kušlevičius, A. Stankevi
čius, K Lekeckas, J. Kandrata-

HARTFORD, CONN.
Rugsėjo 10 d. čia kalbėjo gerb. 

kun. J. Laukaitis. Nors nebuvo 
iškalno plačiai garsinta, bet žmo
nią labai daug susirinko. Gerb. 
Kalbėtojas neapsakomai aišikai 
išdėstė dabartinį Lietuvos padėji
mą ir suvedė į artimą pažintį su 
Lietuvos žmonių ir kareivių troš
kimais.

Aukų surinkta arti $600.00. 
Dar trumpai kalbėjo Česnulis. 

Jo kalba buvo per aštri, nieku- 
riuos uslaikė nuo aukavimo. bet 
Hartfordiečių duosnumas dėl Tė
vynės Lietuvos, išlaikys iki galui. 
Šelpėjų skaičius vis auga tokių 
būdų Hartfordiečiai nenuleis ran
kų patol, pakol Lietuva pilnai 

Skerdyklių taps Laisva ir Neprigulminga.
Dura Sargas, vičius, J. Glavickas,

DuBOIS, PA.
Kokis laikas atgal DuBoisiečiai 

sujudo Bažnyčią statyti ar dasta- 
tyti. Daugumas jau ir aukavo 
dėl to darbo ir nori, kad graičiau- 
sia pradėt darbą. Bet yra ir to
kių, kad tą darbą ardo, nors ir 
priguli prie parapijos ir eina į 
bažnyčią, bet kitą ką mano.

Aš patarčiau DuBoisiečiams lie
tuviams ypač parapijonams pa
mest visus nesusipratimus, o už
manytą darbą pradėti 
kol nebus užbaigtas, 
mes nesuprantam kas 
dingą?

ROšiy PO VIEN4 KIEK 
VIENOS UŽ $1.00

Jų parvežė aprubežiuotą 
skaitlių ir jau nemažai par
duota. Pasiskubinkite 
užsakymais.

Maryte.

LEWIST0N, ME.
Rugsėjo 13 d. Moterų draugija 

N. P. P. Šv. buvo parengę “Vaini
ku balių.” Žmonių atsilankė 
pusėtinas būrelis. Vainikuotu 
taip-gi buvo nemažai. Už gra
žiausius vainikus buvo net paskir
tos 5 dovanos. Pirma dovana 
tai buvo gaidys, kurį buvo pado
vanojus p-nia Z. Bražienė. 
laimėjo p-lė Z. Baniulaitė.

Šiaip viskas nusisekė puikiai, . 
buvo žaista įvarus tautiški žaislai 
ir tt. Atsilakusieji visi buvo pa- t tenkinti.

Nelaimė.
Subatos ryta rugsėjo 13 d. Sta

nislavas Šabanas dirbtuvėje valy- ; 
damas langus paslydo kopiečios ir 
prisimušė. Nuvežtas į Šv. Mari
jos francūzų ligoninę pagulėjęs 
14 valandų mirė. A. A. Stanis
lovas paliko nuliudime moterį ir 
du kūdikių, viena 4 metų antrą 6 
mėn. Buvo pasiturintis, turėjo 
nuosavus namus. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis 17 d. 
rūgs. Amžina jam atilsį sveti 
moję šlyje.

Mockaus bus teismas.
Strokas cicilikam. Kaip Moc

kų Lewistone suareštavo ir vald
žia paliepė tuojau iš Maine vals
tijos išsikraustyti, tai Mockus ne- 
klouse valdžios paliepimą išsidan
ginti iš Maine valstijos, bet nusi 
baladojo į mūsų kaimynus Rum- 
ford, Me. manydamas, kad niekas 
nežino, bet ir čia nabagėlis susi
grobė karšto. Ne taip kaip Lew- 
istone, bet buvo paleista tik po 
kaucijos $2.500.00 ir rugsėjo 17 
d. bus teismas. Kaip Mackų su
areštavo Lewistone tai cicilikai 
už tą Mockaus nelaimę / žadėjo 
Vyčiamš atmokėti. Na kaip iš- 
ragirdo, kad ir Rumforde suareš-

• tuotas ir palesta tik po $2.500.00 
J. Valen- kaucijos ir 17 d. rūgs, bus teismas,

“DARBININKAS,”

242 W. Broadway,

Atstovai L. Prekybos Ben
drovės Karosas ir Romanas 
parvežė gražių spalvuotų 
paveikslų.

Čia mes pasiūlome papuo
šimui namų įsigyti gražų 
spalvuotą “Žirgvaikį” Šis 
paveikslas susideda iš šių 
spalvų: žalios, geltonos ir 
baltos. Žirgvaikis ant rau
dono dugno.

MES JUOS PARDUODAME 
PO 75 CENTUS.

Užsisakykite tuojaus. 
“DARBININKAS,”

242 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

LAIKRAŠČIŲ!
Tūkstančiai Amerikos lie

tuvių norėtų gauti pasiskai
tyti laikraščių, leidžiamų 
Lietuvoje. Dabar jų galite 
gauti. Karosas ir Romanas 
atvežė jų pilną didelę skry
nią. Jų gausite pundelį, ku
riame bus įvairių laikraščių.

Galite gauti trijose kom
binacijose.

No. 1.
Laisvė 2 ekz.
Saulėtekis 1 ekz.

Lietuvos Ūkininkas 1 ekz.
Neprikl. Lietuva 1 ekz.
Garsas 1 ekz.
Vienybė 1 ekz.
Žemaitija 2 ekz.
Lietuva 2 ekz. 
“Aušra” 1 ekz.
Plakatas iš Lietuvos 
Proklemacija iš Lietuvos. 

No. 2.
Žemaitija 3 ekz.
Lietuva 3 ekz.
Laisvė 3 ekz.
Neprikl. Lietuva 1 ekz.
Saulėtekis 1 ekz. 
Przyjaciel Ludu 1 ekz. 
Glos Litwy 1 ekz. 
Ziemia Kovenska 1 ekz.

No. 3.
Lietuva 4 ekz.
Laisvė 4 ekz. 
Žemaitija 4 ekz.
Saulėtekis 1 ekz. 
Neprikl. Lietuva 1 ekz.
Už kiekvieną pundelį tik 

S 1.00.
Kainos paskirtos nevisai
Kainos paskirtos suvisai 

pigios, nes kiti ima po 15c. 
už numerį.

Patariame parsitraukti 
agentams ir pardavinėti su 
šiokiu tokiu sau pelnu.

Skubėkite su užsakymais. 
“DARBININKAS,” 

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

---------  Rengia ---------
L. VYČIŲ 26 KUOPA

NEDĖLIOJ, RUGSĖJO-SEPT. 21 D., 1919
--------- Bus-----------

POBAŽNYTINĖJE SVETAINĖJE, 
WORCESTER, MASS. 7 VAL. VAKARE.

Programą išpildys High School’ės orchestra. Taip
gi dainuos Bostono solistai.

Kadangi dar pirmas toks vakaras Worcesteryje, 
kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti ir pa
remti mūsų jaunimo organizAciją.

Širdingai visus kviečia VALDYBA.



NURODYMAI.
KAIP ADRESUOTI LAIŠKUS Į LIETUVĄ.

Lietuviu Darbininkų Sąjungos pasiųstos knygos iš “Dar
bininko” Knygyno jau turi būti Lietuvoje, Kaune.

Visus laiškus ir siuntinius adresuokite pavyzdžiui 
šiaip:

LITHUANIA
From B. Sūrius,

57 Main St, 
Chelsea, Mass.

U. S. A.
Antanas Ribikas, 

Kerdžių kaimo,
Rozalino paštas, 

Panevėžio apskritis, 
“DARBININKAS” SIUNČIAMAS LIETUVON.

Kaip maistas ir drabužiai reikalingi Lietuvos žmo
nėms, taip lygiai reikalingi laikraščiai ir knygos.

“Darbninkas” turi būti pirmutinis pasiuntė į Lietu
vą didžiausią skrynią knygų ir laikraščių vertės $300.00. 
Ta skrynia knygų gal jau pasiekė Lietuvos suvargusius 
žmones. Mes taip-gi sudarėme antrą didesnę skrynią ir 
siunčiame draug su kitomis prekėmis į Lietuvą.

Tamistos suprantate, kad pavienis žmogus arba, kad 
ir toki įstaiga kaip “Darbininkas” negali imtis ant savęs 
ir pristatyti į Lietuvą užtektinai knygų ir laikraščių. Juk 
ir taip Lietuvių Darbininkų Sąjunga arba “Darbininkas” 
išsiųsdamas 2 skryni knygų padarė auką Lietuvai apie 
$800.00.

Čia reikia, kad kiekvienas Amerikos lietuvis ir lietu
vaitė suprastų priedermę ir reikalą ir prisidėtų aukoda
mas knygų arba pinigais padengimui lėšų.

Jau visi žinote, kad laiškus, laikraščius ir knygas ga
lima siųsti į Lietuvą.

Kaip mes ištroškę žinių iš Lietuvos, taip-pat Lietu
vos broliai ir sesutės ištroškę laukia žinių iš Amerikos.

Mes amerikiečiai esame pavalgę ir apsidengę, o vis 
dėlto negaudami žinių iš tėvynės lig ką praradę vaikščo- 
jame nuliūdę ir niekas nemiela.

Tas pats ir su Lietuvos žmonėmis.
Tai-gi siųskite kodaugiausia žinių į Lietuvą.
Daugiausia žinių apie Amerikos lietuvių gyvenimą 

paduoda laikraštis “Darbininkas.”
Laikraštis “Darbininkas” jau eina į Lietuvą ir kai

nuoja metams $4.25. Ta kaina tik iki Naujų Metų. Nuo 
sausio 1 d. 1920 prenumeratos kaina bus $4.75 metams. 
Nelauk, nei vienos dienos ilgiaus, bet užrašyk vienintelį 
darbininkų laikraštį “Darbininką” — tuojaus.

Jūsų tėveliai, broliai, sesers ir giminės bus labai dė
kingi, nes laikraštis ‘ ‘ Darbininką s ’ ’ bus suraminimu var
ge ir rūpestyje. -

Čia paduodame, kaip dabar tvarkoma Lietuvos paš
tas. Lietuvoje jau daugiau gubernijų arba rėdybų nėra. 
Yra tiktai apskričiai, kurie kiekvienas sudaro adminis- 
tratvvę provincijinę vienutę ir tiesioginiai priklauso nuo 
centralės valdžos, kurios sėdynė yra Vilniuje (dabar lai
kinai Kaune).

Tie apskričiai nesupuola su prieš karę buvusiais pa
vietais. Pavyzdin: Kalvarijos apskričio visai nėra, bu- 
vusis Kalvarijos pavietas išskirstytas tarp Mariampolės, 
Vilkaviškio, Seinų ir Alytaus pavieto. Vėl buvusioje 
Kauno rėdyboje sudartya keletas visai naujų apskričių, 
Naumiesčio pavietas užvardintas Šakių apskričiu ir tt. 
Kokios sienos dabartinių apskričių,' mes žemiau ištisai pa
skelbsime įstatymą išleistą Lietuvos valdžios 1 liepos, 1919 
metų. Tas įstatymas šitaip skamba:
APSKRIČIŲ ŠIENŲ IR JŲ CENTRŲ ĮSTATYMAS. 

I.
Apskričių centrai.

Apskričių, kaipo administratyvių vienatų, centrai nu
statomi toki: Suvalkai, Seinai, Vilkaviškis, Šakiai, Ma
rijampolė, Kaimas, Alytus, Trakai, Kėdainiai, Raseinai, 
Tauragė, Kretinga, Telšiai, Mažeikiai, Šiauliai, Pasva
lys, Panevėžys, Ukmergė, Utena, Rokiškis, Ežerėnai, 
N. Švenčionys, Ašmena, Lyda, Gardinas, Sokolka, Balt
stogė, Bielskas, Valkaviškis ir Belovežą.

n.
Apskričių sienos.

1. Suvalkų apskritis palieka buvusio vokiečių Suval
kų kreiso sienose, išskiriant Punsko valsčių, kuris pri
skiriamas prie Vilkaviškio apskrities.

2. Seinų apskritin įeina dabartiniai: Seinų, Lazdijų, 
Šventežerio, Veisiejų, Leipalingio, Kapčiamiesčio, Ra
čiūnų, Beržininkų, Gibų, Krasnopolio, Punsko, Būd
viečio ir Rudaminos valsčiai.

3. Vilkaviškio apskritin įeina dabartiniai Vilkaviškio, 
Paežerių, Gižų, Keturvalakių, Bartininkų, Lankeliškių, 
Gražiškių, Vižainio, Vištyčio, Pajevonio, Alvito, Ky
bartų, Virbalio, Žaliosios ir Pilviškio valsčiai.

4. Šakių apskritin: Barzdų, žvirgždaičių, Naumies
čio, Bublelių, Sintautų, Slavikų, Kidulių, Gelgaudiš
kio, Šakių, Lukšių, Plokščių, 
či ir Jankų.

5. Mariampolės apskritin 
Kilebiškių, Ašmintos, Prienų, 
Mikališkio, Gudelių I, Kvietiškio, Antanavo, Šunskų, 
Sasnavos, Jevaravo, Padovinio, Liudvinavo, Janavos, 
Kalvarijos, Liubavo, Raudenio,-Krosnos ir Mariampo
lės.

6. Alytaus apskritin: Simno, Kriokalaukio, Ūdri
jos, Antnemunio, Alytaus, Metelių, Seirijų, Miraslavo, 
Liškavos, Nemajūnų, Jezno, Birštono, Nemunaičio, Pu-

nios,. Pįyšjiįinų, Alovės, Daugų, Varėnos, B u^os, Mar- ; 
cinkonįų, Perlo j aus, Merkynės, Druskininkų įrKoSelių.

. ,7. Trakų apskritin:: Kruonio, Darsūniškio, Žiež
marių, Kaišedorių, Gegužyno, Žąslių, Vievio, Landva- 
ravo, Trakų, Kietaviškio, Sameliškio, Užugasčio, Auk
štadvario, Onuškės, Dusmėnų, Valkininko ir Rudziškių.

8. Kauno apskritin: Rumšiškių, Turžėnų, Janavos, 
Vendziologos, Babtų, Čekiškės, Veliuonos, Vilkijos, Za
pyškio, Raudondvario, Garlevos ir Pakuonio valščiai.

9. Kėdainių apskritin įeina šie dabartiniai valsčiai: 
Kėdainių, Josvainių, Krakių, Pašušvio, Grinkiškio, 
Baisiogalos, Gudžiūnų, Krakinavos, Surviliškio, Daina
vos, Šėtos ir Žeimio.

10. Raseinių apskritin: Jurbarko, Skersnemunio, 
Šimkaičio, Girkalnio, Juodaičių, Betygalos, Šidlavos, Ti- 
tavėnų, Kelmės, Lielių, Kražių, Nemakščių, Viduklės 
ir Raseinių.

11. Tauragės apskritin: Eržvilko, Skaudvilės, Upy
nos, Kaltinėnų, Sartininkų, Šilelio, Kviedarnos, šviekš- 
nos, Naumiesčio, Vainutos, Pajurės, Pagramančio, Tau
ragės ir Batakių.

12. Telšių apskritin: Alsėdžių, Gadunavo, Triškių, 
Luokės, Užvinčio, Varnių, Tverų, Žarėnų, Rėtavo, Plun
gės ir Telšių.

13. Kretingos apskritin: Skuodo, Mosėdžio, Linki
mų, Grūšlaukio, Salantų, Platelių, Kartenos, Darbėnų, 
Palangos, Kretingos, Kulių, Gargždų, Veviržėnų, And
rėj avo.

14. Mažeikių apskritin: Ylakių, Židikų, Sėdos, Ma
žeikų, Liackavos, Viekšnių, Papilės, Akmenės ir Klikuo- 
lių.

15. Šiaulių apskritin: Žagarės, Skaizgirio, Joniškio, 
Kriukių, Pašvitinio, Linkuvos, Pakruojaus, Lygumų, 
Meškučių, Gruždžių, Šakynos, Kuršėnų, Šaukėnų, Pa- 
dubisio, Pakapės, Šiaulėnų, Radviliškio, Stačiūnų ir Šiau
lių.

16. Panevėžio apskritin: Šeduvos, Rozalimo, Smil
gių, Naujamiesčio, Ramygalos, Raguvos, Panevėžio, Pa- 
nevos, Pušaloto, Stumbriškių, Subačiaus, Sudergiu, Troš
kūnų, Androniškio, Viešintų ir Kupiškio.

17. Ukmergės apskritin: Kurklių, Kavarsko, Taujė
nų, Traupio, Pagirių, Siesikų, Panatėrių, Veprių, Pa
baisko, Liduokių, Balninkų, -Želvos, Šešuolių, Širvintų, 
Gelvanių ir Ukmergės.

18. Pas valio apskritin: Žeimelio, Vaškų, Joniškėlio, 
Pasvalio, Daujėnų, Krinčio, Pabiržės, Biržių Sosto, Pa
pilio, Čipėnų ir Kvietkų.

19. Utenos apskritin: Anykščių, Debeikų, Vižonių, 
Užpalių, Daugailių, Utenos, Lieliūnų, Pakalnės, Ske- 
monių, Aluntos, Malėtų, Kuktiškio ir Tauragnų.

20. Rokiškio apskritin: Šimonių, Svėdasų, Skapiš
kio, Pandėlio, Čedasų, Aknystos, Rokiškio, Abelių, Pa
nemunio, Alotų, Kamajų, Jūžintų, Kriaunų ir Saba- 
to. , ’

— * ’ MYU, -------- *

bet visados-1 turėk savo nafti
nėje aptiekojė ’gytiytoją p$vy-' 
dale saldainių

PARTOLA
PARTOLA išvalo vidurius ir 

kraują, jeigu jūs turite neti
kusį vidurių veikimą, blogą 
valgio virškinimą, <- galvos 
skaudėjimą, arba kitokius ne
galavimus, tai paimkit prieš 
eisiant gult tris saldainius 
PARTOLA. Ant rytojaus af- 
sikelšite sveikais žmonėmis.

PARTOLA labai maloni dėl 
skonio. Gera dėl visų: vyrų, 
moterių ir vaikų. •

PARTOLA apdovanota auk
so medaliais ant visapasauli- 
nių parodų. Didelė dėžhitė 
kainuoja tiktai 1 dol., 6 dėžu
tės už 5 dol. Užsisakvkit šian
die.

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., Dept. L. 3 

New York, N. Y/

h PARSIDUODA AUTOMO 
-BILIUS labai pigiai. Buick4 
.cilinderių 5, pasažierių. Visa 
rhaįnerija randasi Iriausia
me stovyje. Yra du nauji ra- 
taplankiai (tires). Kaina $365. 
Kreipkitės tuojaus pas 3.

J. Maurušaitis, 
332 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

A

Lietuvių Rakandų 
Bendrovė. 

SPECIAL VAIKAMS.
f C -

Vežimėliai yra su mediniais 
račiukais apsisukanti į abi pu
si. Atsileidžia ir užsidengia ga
las ir viršus. Parduodame už 
cash arba ant išmokesčio.

IIL
Kitų apskričių — Ežerėnų, Naujųjų Švenčionių, Vil

niaus, Lydos, Ašmenos, ir buvusios Gardino gubernijos 
apskričių sienos bus nustatytos vėliau, būtent, po okupa
cijos, kuomet bus galima, pradėti valsčių organizacija.

rv.
Pasienio kaimams ir valsčiams leidžiama reikalauti 

priskirti juos prie geidžiamojo apskrities ar valsčiaus.
V.

Apskričių ir valsčių galutinas sienas tvirtina Vidaus 
Reikalų Ministerija.

Ilguvos, Paežerio, Leke-

Višakio-Rudos, Veiverių, 
Balbieriškio, Gudelių II,

v
Šiuomi pranešu vietos ir a- 

pieljnkės Uetuvi$ms, kad aš 
esu, agentas. Pas mane galite 
gauti visokių makįaknygių jr 
svietiškų knygų. :Taip-gų už
rašau laikraščius “Darbinin
ką” ir “Draugą.” Nedėliotais 
galite mane rąstį Bažnytinėje 
svetainėje 815 Tark Avė., Bu
cine, Wis.

Gyvenimo vieta:
A. Valinskas, >■

7* N

REIKALINGA MERGINŲ,
prie dirbtuvės darbų. Pri
tyrimo nereikalinga. Mo
kestis $12.00 iš pradžios. Ge- 1332 Herreck Jtv., Raciną.Wis. 
ra mokestis kada išmoksta 
darbą. Atsišaukit.
- AMERICAN CAN CO., 
Off A Street, So. Boston.

’l

l

LAIVAS
Ant pardavimo puikus 

“Seagull” laivas, vienas iš 
geriausių ir patogiausių jė- 
ginių laivų Bostono uoste. 
Pilnai aptaisytas. Inžinas 
geriausiame stovyje. Laivą 
galima apžiūrėti ir pardavi
mo sąlygas sužinoti pas:

BROWNFIELD & 
JOHNSON,

217 Medford Street, 
Charlestown, Mass.

y?

..PARSIDUODA 3 Šeimynų namas 9 
m. senumo; elektrikos šviesa; garu šil
domas! 1600024 pėdų žemės; 15 vaisi
nių medžių su daug žemės ir tik už 
$4300. Kas sutiks užmokėti visus ant 
syk, atiduosiu už $4200. Perkant ant 
išmokesčio, reikia įmokėti $1300, o už 
likusius mokės tik 5 nuošimtį. Atsi- 
šaukit tuojaus. 30 RAUSOM ROAD, 
MATTAPAN, MASS.

, KADANGI.- ....
Kadangi sveikata yra per- 

brangi, kad ją pavojun sta
čius; kadangi jūs jieškote 
vaistų, kurie tikrai sveikatą 
apsaugotų be didelių lesų; ka
dangi jūs norite gaut vaistus, 
kurie kiekviename atsitikime 
prašalintų nesveikatą, tai pri
valote pirkti vien tik Trinerio 
Amerikonišką Kartaus Vyno 
Elixerį, kuris yra tikriausiu 
vaistu kiekvienai skilvio ne
sveikatai. Vaistas turi išsidir
bęs geriausį vardą bėgiu 30 
metų. Jis teikia pagalbą ne
kenkdamas, labai priimjius ir 
prašalina iš vidurių visą be
tvarkę, delei užkietėjimo, ner
viškumo ir tt. Galite jį gaut 
savo aptiekose. Neužmirškite 
turėt po ranka Trinerio Lini* 
mentą, nesą atsitikime nikste- 
lėjimo, ištinimo, raumenų su
kimo ir t. p. jis teikia ūmą ir 
tikrą pagalbą. — Joseph Tri
ner Co., 1333-1343 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

LIETUVIŠKA BARBERNĖ 
IR MAUDYNĖS.

Gera proga Worcesterio lie
tuviams apsivalyti, išsimau
dyti. Mes kerpame plaukus su 
elektrikos mašinomis gražiai ir 
greitai. Plaukus kerpame už 
25c., subatomis už 35c. Barz
dą skutame už 10c., subatomis 
už 15c. Ateikite, o būsite už
ganėdinti.
). Mažeika r A. Barkauskas, 

26 Ward St., Worcester, Mass.
.(10-7)

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

VI.
Šio įstatymo 1 turi būti įvykdintas iki l-VII-19 m., 

o galutinas valsčių ir apskričiij sienų sutvarkymas turi 
būti pabaigtas iki 1-1,1920 metų.

A. Smetona, Valstybės Prezidentas. 
M. Sleževičius, Ministeris Pirmininkas.
T. Petkevičius, Minist. Kab. Reikalų Vedėjas. 

Kaunas, Liepos 1 d., 1919 m.
Sulyg pačio šio įstatymo, jis jau dabar įvykdintas. 

Tiesa, padaryta provizija, kad pasieniniai valsčiai dar 
iki Naujų Metų gali reikalauti permainų, tai yra, gali 
reikalauti, kad būtų priskirti tan ar kitan apskritin.

Iš šito įstatymo mes (Tasižinome, kad iki šiol kaimai 
arba sodžiai pasilieka tose pat sienose, kaip buvo prieš 
karę. Taip-pat pasilieka tokios pat sienos ir valsčių (gmi
nų ar vološčių). Gi gubernijos ir pavietai panaikinti, o 
jų vieton sudaryta 20 apskričių, kaipo administratyvių 
vienučių.

Amerikiečiai ypačiai turėtų gerai įsitėmyti šias nau
jų apskričių sienas, nes tas jiems yra svarbu dėl sužino
jimo, dėl rašymo laiškų. Kad dabar rašyti laišką, rei
kia padėti vardą to, kas turi laišką gauti, paskui reikia 
parašyti kokiame kaime ir valsčiuje gyvena, o paskui pa
dėti artymiausią pašto stotį ir kokiame apskrityje ji ran
dasi.

268 W. Broadway,

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.,

So. Boston, Mass-

TEISINGIAUSIA IR GE- I 
RIAUSIA LIETUVIŠKA ” 

APTIEKI
Sutaisau receptus su di- į į 

džiausią atida, nežiūrint, j j 
ar tie receptai Lietuvos ar J j 
Amerikos daktarų. Tai Į j 
vienatinė lietuviška aptie- ” 
ka Bostone ir Massachu- j ! 
setts valstijoj. Gyduolių ga- ‘I 
lit gaut, kokios tik pašau- ! i 
lyj yra vartojamos. Galit I! 
reikalaut per laiškus, o aš i i 
prisiųsiu per expresą.

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

SOUTH BOSTON, MASS. < 
ei. S. Boston 21014 ir 21013

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

Ar norite greit parduoti 
pirkti, surasti? Jeigu taip, tai 
siųskite tuojaus į “Darbiiiin 
ką” pridėdami ir dolerine 
Garsintis “Darbininke” apsi 
moka.
Už vieną sykį 
Už tris sykius

I'
i į

Jei tamstos plaukai šimpa darosi plo
nais; turite nežėjimų galvos uodos; turite 
pleiskanas, arba kitokius symptomus gal
voje, puola jūsų plaukai, ar žyla, maždaug 
jau išpuolė. Nepagailėkite laiko, bet 
prisiųskite už du centų štempių ir savo 
adresų, o gausite informacijas. Net ku
rie turite sveikus plaukus, neprošalį tu
rėti geras žinias. Bus duodami recep 
tai. čia rasite pasekmingų specialų. . .

Taip-gi tie. kurie turite šlakus (dakš- 
lus) bei spaugus įdėkite už du centro 
štempų. delei Informacijų.

Rašykite ant adreso —

THE WESTERN 
CHEMICAL CO., 

P. O. Box J., Berea, Ohio.

i

WORCESTERIO LIETUVIU
NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS IR 

APDRAUDOS AGENTŪRA
Vedama VINCO VILKAUSKO

314 Main Street, Ruimas 6
Telefonas Park 3890.

Turiu ant pardavimo daugybė gerų stubų ir farmų, didelių ir ma
žu, brangių ir pigių, po visas dalis Worcesterio, pas mane galite pasi
rinkti kokią norite. Taipgi apdraudžių geriausia Amerikos kompani
jose, namus rakandus, automobilius, gyvastį ir sveikatų. širdingai 
kviečių visus IVorcesterio lietuvius atsilankyti pas mane, o aš užtikri
nu teisingų patarnavimų. Neužmirškite adreso:

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

LIETUVIAI PAS LIETUVĮ!

BUČERIS

paieškau darbo pas savininką 
arba koopercaijos krautuvė; 
už gaspadorių arba darbinin
ką. Esu patyręs tame darbe, 
nes dirbau per ilgus metus, 

j Į Kalbu angliškai, lietuviškai ir 
j lenkiškai. Kam reikalinga ma- 

' lonėkite rašyti, aš pribūsiu.
J. Jankauskas,

24 Wall St., Lowe

50c.

AL. POŽELLO CO.

1908 W. DlVlSION ST

(Buvęs T. ANDRUSZEWICZ Co.). v ■

KRa .-M

Dirbame karūnas, vėliavas, šar-
pas, ženklelius ir kitokius Drau
gystėms reikalingus dalykus. Rei
kale kreipkitės sekančiu antra-

CHICAGO, ILL.

re rererererererere^»

žl^Mass.
REIKALINGAS jaiZs vy

ras kaipo prižiūrėtojas gydy
tojaus ofiso, kuris sukalba len
kiškai, lietuviškai ar rusiškai 
ir angliškai. Atsišaukite: 

Dr. Moroney,
673 Wash St., Boston, Mass.

>•

Į
1

Pati už save kalba. Pirk dabar, nes vėliaus 
pritruks. Tai naujausios laidos maldų knyge- 
je. Joje atrasi visas reikalingiausias maldas. 
Gražiai papuošta visokiais paveikslėliais ir tin
ka visiems.

Galima gauti “Darbininke” ir pas agen
tus. Kaana $1.50, $1.85, $2.00, $2.50 ir $3.50.

“DARBININKAS,”/
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

i
i
i
i

♦ - - ' *

. ...... ■b
%

- r' >



Ginklianiškis.

PIRMYN TĖVYNĖS SŪNŪS!..
Pirmyn, pirmyn sūnai tėvynės! 
Pirmyn prieš nuožmių gūnų gaują!
Drąsiai atremkim mes krutinės, 
Drąsiai praliekim savo kraują!..

Tėvynę plėšia gaujos laukinės, 
Liepsnoja miestai, stubos šiaudinės — 
Drąsiai, drąsiai, — galvas aukštyn, 
Sūnai tėvynės pirmyn, pirmyn!..

J • •

Gana draskyt Lietuvos kūną,
Gana žudyt tėvynės vaikus! —
Drąsiai užkirskim kelią gūnui, 
Kurs’ nor’ grąžint nelaisvės laikus; —

Už laisvę, garbę mūsų tėvynės, 
Sukurkim ugnį viduj’ krutinės! —

Drąsiai, drąsiai — galvas augštyn — 
Sūnai tėvynės, pirmyn, pirmyn!..

Harbinas, Kovo 5,1919.

laisvi paliuosuoti, rytojaus gi sulaukęs ir vėl pradėjo bastyties iš 
vietos į vietą. Įšėlęs, girių tankumynuose, stengėsi paslėpti savo 
pažeminimą.

• •
Kuomi-gi buvo tas įkvėptas vaikas, tas jaunas žinys, iš ku

rio lūpų išėjo taip didžiai viršžemiškos .galybės apreiškimas?
Šin pasaulin jo atėjimą dengė paslaptys.
Tvirtina, būk jis buvo nelabojo perėjo ir vienos iš Kambri

jos tyrolės sūnus. Kiek tai tikėtina, tai nežinia ir abejojama. Bet, 
kuomet tyrolė liko nėščia, tai nusibastė pas nekurį susikuopusių 
bardų mistrą, vardu Taliesinas ir surado prieglaudos vietą.

Ir, kuomet jai gimė kūdikis, tai minimas mistras suteikė 
jam vardą “Merlinas” ir prižadėjo jį išauklėti.

Vėliaus, nei vienas iš mistro mokinių neparodė taip daug ir 
tiek nepaprastų gabumų, kaip kad Merlinas. Rodėsi, kad jau iš 
anksto, intuiviškai valdo kilnių symbolių raktą ir širdį didžių pa
slapčių, kurias mistras prieš jį atidenginėjo, arba, kitais žodžiais 
sakant, surado trejibvnio gyvenimo — dangaus ir žemės tamsybių 
— pradžias.

Būta gan daug atsitikimų, kuriuose vaikas nustebino visus ap- 
linkynius nepaprastomis pranašystėmis, panašiai, kaip kad pra
našavo nupuolusim karaliui Tortigernui.

Taliesinas suprato, kad vaikas turi augštą pašaukimą.
Tai-gi, praslinkus keliems metams, iškilimai jį įšventė bar- 

du-žiniu bei pranašu, pirm to jam įsakęs pereiti daug bandymų, 
reikalingij dėl tos garbės apturėjimo.

Merlinas, pildydamas savo pareigą, suteikė daug naudingi! 
patarnavimų Gortigerno įpėdiniams, ypač Utrer Penn Dragūnui, 
kuriam kelis syk prigelbėjo nugalėti Saksonus.

Vienok, toms pergalėms atmokėta gyvastimis daugybės ka
riauninkų, kurių kaulai baltavo įvairiuose kovų laukuose.

Merlinas gi norėdamas juos pagerbti, suteikė karaliui sekan
čią rodą:

— Ant vienos Irlandijos kalnų viršūnės randasi neapsakomo 
didumo akmenys, suguldyti lyg į šokio ratą ir nuo to vadinamo
ji: “Milžinų “Milžinų Šokis” (Kor y Kevri)... Visame pasau
lyje nesurasi paminklo tvirčiaus tveriančio ir geriaus atsakomo mū
sų kariauninkų pagarbai...

Karalius apreiškė, kad tai negalimas būdas pergabenti tuos 
milžiniškus granitų akmenis, bet gi Merlinas varėsi:

—. Tie gi akmenys esą paslaptingi, turintieji daugybės li
gi} gydymo ypatybę. Vanduo, nusileidžiantys iš dangaus erd
vių ir persisunkiantis į jų suderinimą, gydo žaizdas ir sugrąži
na sergantiems sveikatą. Ties jų pamatu dygsta ir auga auga
lai, turintieji išganingų gydymo veiksnių tūkstančius.

Tuomet karalius pakvietė penkiolika tūkstančių iš saunorių 
tarpo ir paliepė įsėsti į laivus ir plaukti Merlinui vadovaujant. 
Irlandijos gi karalius veltui priešinosi Bretonų išlipimui, nes jie 
netrukus privertė pasitraukti ir tuojaus apvaldė kalną, kur ak
menys, suguldyti į keturis viduryje ratus, radosi ir garsėjo, ne
apsakomu savo didumu.

Vienok, tuščias buvo triūsas tų penkiolikos tūkstančių darbi
ninkų, kurie darbavosi akmenų išjudinimu visą naktį ir ištisą se
kančią dieną; jų nei vienas nepasijudino... Antrasis vakaras ar
tinosi; nuvargusieji ir nepatenkinti kareiviai buvo jau bemetą 
darbo įrankius, kuomet Merlinas inžęngė į užburtą milžinų akme
nų ratą. Dasigavo ant akmeninės skobnies, pastatydintos vidury
je, sekančiai, iškėlęs virš galvos savo arfą, nulietą magišku mė
nulio atspindžiu, užkauklino užkerėtą dalelę:

— Prisiartino valanda ! — Bunda stebūkltvėrių akmeni! kuo
ras ; keliasi ritmų taktan; atspindžiai judinasi paniurusian ra- 
tan savo kertėse; jų kiekvienas pirmiausia atiduoda pagarbą tam, 
kurs veda šokį...

Ir, ištikrųjų, mistiška kankle užkerėti slaptingieji milžinai 
išsijudino iš žemės ir lyg banda, paklusni nūdienio Orfejaus pa
šaukimui, sekė paskui bardą net iki upės krantų.

Ilgoje iškilmės eisenoje perskriejo okeaną tas milžinų laivy
nas, pergalėdamas bangas ir palikdamas už savęs baltųjų putų 
sluogsnius...

Kareiviai, sugrįžę į Armoro šalį, paregėjo laukuose bal
tuojančius paliegusių kariauninkų, kaulus, keturias milžinų ak
menų eiles, suguldytas viduryje į ratą, panašiai, kaip kad Irlan- 
dijoje.

Bardas-žinys vėliaus nuveikė šimtą syk dar didesnių darbų. 
Sulyg jo noro pirmiausia iškilo ans garsusis Apskritas Skob

nis, apie kurį užsėsdavo penkiosdešimts užsitarnavusių karalystės 
kariauninkų ir piliečių. Prie to gi dar tvirtino, būk tai būrys tas 
pats žuvęs ir per jį surastas skobnis, prie kurio Kristus sykiu su 
savo mokintiniais valgė Vakarienę.

• .Idant galutinai ta’p nustatyti, tad-gi iškleiavo Žolinės iškil- 
mčsna į Cardenilą, Galijoje, kur tuom laiku viešėjo karalius sy
kiu su visa savo šviesuomene. Užsėdus penkiosdešimts skaitliu- 
je apie skobnį, parinktieji kariauninkai sudėjo prižadus, būk vi
si turį vieną tik širdį ir visame kame išvieno eis petys į petį, o 
perskirs juos bent tik mirtis.

Tas viskas dėjosi Uthero viešpatavime.

• •
Merlinas taip-gi užreiškė, kad kariauninkai, kurie užsės prie 

Apskrito Skobnies, karaliaus Artūro viešpatavime, tai liks didvy- 
riškesni ir apturės už pirmuosius dar didesnę garbę. Taip-pat-gi 
dėjo daug galimų pastangų, kad išangštinti "Artūro valdžią.

Tuo tikslu paėmė mažąjį karalaitį, dar vaikiščią, kad galė
tų jis pats jį išauklėti girioje. Seneliui, vardu Antaras, pave
dė, kad globotų ir augintų, jis pats gi apsiėmė jį mokinti ir 
sviesti.

Ir štai kokiu tai būdu prie to daeita, kad Arturas liko ap
šauktas karalium, Utherui mirus.

Pasiuntiniai, pribuvę pas Merliną, skundėsi ant rūpesčių ir 
keblumų, kuriuosen staiga inpuolė baronai ir visi žmonės, kuo
met prisiėjo jiems rinkti įpėdinį po mirties Uthero, kurs nepa
liko sūnaus.

Merlinas prižadėjo pagelbą rinkimuose ir tuo tikslu pasisten
gė keliauti su Bretanijos žmonių įgaliotiniais iki Kaerlleono mies
to.

Ten į susirinkusiuosius prakalbėjo:
— Kadangi geidžiate mano patarimo, tai jums suteiksiu ge

rą ir dorą rodą, sutinkančią su dieviškomis ir žemiškomis teisė
mis. Štai prisiartina didi diena, kurioje gimė karalių Karalius. 
Tai-gi, jums apbeiškiu, kad, jeigu toje iškilmingoje dienoje pa
siųsite karščiausias maldas Augščiausiąjam mūsų Viešpačiui, tai 
stosis stebuklas ir surasite sau karalių.

Kaip tik Dievo Užgimimo dienoje, minia, išeinanti po anks
tyvų mišių, paregėjo prieš didžiuosius katedros vartus milžiną kar
dą su oniksiniu rankos apėmimu ir parašu:

Celui qui, me retinera
De par Jesus Christ roi serą*).

•)Ką relAki*: “Km mane ištrauks, Kristaus vardan, liksis karalium.” 
Kaerlleono antvyskupis tuomet pakvietė Šešis Bretanijos ku

BARDAS-ŽINYS MERLINAS.
(Lyg vertimas)

Britanijos karalius, Gortigernas, buvo neapkenčiamas savo 
žmonių.

Idant Piktų užpuolimų nugalėti, negana to buvo, jog pakvie
tė svetimšalių stabmeldžių talką, bet dar prieš krikščionių pavaldi
nių valią ir norą, piršo sau stabmeldžių, savo talkininkų, vado, 
Hengisto, dukterį; o, kad ją apturėjus sau už pačią, visai nesi
priešino perleisti rytinę karalystės dalį Hengistui, jos tėvui to rei
kalaujant.

Pagaliaus gi žmonės tiesiog pakėlė smarkų maištą. Ir prie
žasties tame būta: atsitiko biauri šelmystė. Mat, Gortigernas, 
netikęs valdovas, dar labiaus nevertas ir palaidūnas, sužagino sa
vo dukterį ir, kuomet toji niekšystė išsidavė, tai net drįso mesti 
tą kaltę ant Germano, vyskupo iš Auferre.

Vienok gi vyskupas, garsus savo dievobaimingumu ir tvirta 
drąsa, likosi dar labiaus mylimas ir gerbiamas. Pasidėkojant vien 
tik jam, Saksonai iš naujo buvo vėl sumušti.

Kunigų perspėjamas, minių keikiamas, niekšas tironas turė
jo išsinešdinti, pasikviesdamas su savim ir savo burtininkus.

O, kuomet jų užklausė, į kurią pusę turi nusiduoti, tai jam 
patarė eiti į viešpatijos gilumą ir ieškoti tvirtovės, kuri jį apgin
tų nuo priešų.

Nuverstas nuo sosto karalius, praleidęs daug dienų kelionėje, 
pagaliaus pribuvo su saviškiais palydovais prie Sniegyno kalno, 
Kambrijos šiaurėse.

Čia-gi apsistojo sykiu su savo burtininkais.
— Štai toje vietoje reikia pastatyti tvirtovę; iš aplinkybių 

pramatymo, matyti: bus saugi, nepergalima.
Ir, neužilgo, kuomet surado darbininkus ir reikmenis sta

tymui, tai visi akmenys ir žmonės nugrimzdo žemėn. ,
Persigandęs Gortigernas teiravosi savo burtininkų rodos.
— Kaip užkeikti piktąją dvasią, kad nekliudytų mano tikslui ? 

— užklausė.
Po trumpos valandėlės tarimosi, burtininkai pasitarę, vienmin

čiai suteikė jam tokį atsakymą:
— Reikia surasti tokį vaiką, kurs neturėjo savo tėvo, užmuš

ti jį ir jo krauju apšlakstyti žemę, ant kurios nori pastatyti tvir
tovę. Kitaip negalėsi pastatydinti.

Karaliui įsakius, nelaukiamai išsiuntinėta žygūnus į visus Bri
tanijos pakraščius. Po ilgų ieškojimų pagaliaus buvo surastas vai
kas, atsakąs reikalaujamoms išlygoms, sulyg pažįstamų ir moti
nos, liudijimo, kad neturėjo tėvo.

Jaunas kalinys, atvestas prieš nupuolusio monarkos asmenį, 
naiviai, iškilu balsu, jo užklausė:

— Delko-gi tavo žmonės čion mane atvedė?
— Kad užmušti tave, — atrėmė žiaurusis Gortigernas, nenu

jausdamas mažiausio pasigailėjimo. — Tavo krauju turi būti ap
šlakstė ta šita vieta, ant kurios stotis turi mano tvirtovė; vien tik 
tuo duosis pastatydinti ir išlaikyti.

— O, kas-gi tau paliepė į tai tikėti?
— Mano burtininkai.
— Tegu prisiartina; su jais gi pakalbėsiu.
Karalius, žingeidumo apimtas, išpildė velijimus vaiko, kurs 

drąsiai klausinėjo susirinkusių burtininkų.
— Iš kur gi žinote, kad tvirtovės vieta turi būti apšlakstyta 

mano krauju? Jeigu gi ištikrųjų mokate atspėti gamtos paslap
tis, tai pasakykite karaliui, kas gi randasi po žeme, vietoje, kur 
nori tvirtovę pastatydinti? Ar-gi bent turite apie tai suprati 
mą?

— Ne, nežinome, — atsakė burtininkai.
— Tai gi, štai jums pasakysiu. — tarė vaikas. — Randasi di 

dis ežeras; įsakykite kasti, o jį rasite.
Vaiko rodos paklausyta ir ištikrųjų užtiko ežerą, kaip kad vai

kas sakė.
«— O dabar, — tęsė toliaus vaikas, — ar galėtumėte man pa

sakyti. kas randasi to ežero dugne?
Burtininkai ir vėl turėjo prisipažinti prie nežinojimo.
— Tai-gi, ir tą jums dar išaiškinsiu, — tarė mažas, bet ne

paprastas vaikas. — To ežero dugne randasi urvas, kurį sergsti du 
slibinu, o kiekvienas jų pasijudinimas sujudina uolą, ežerą ir že
mę.

Sulyg vaiko nurodymo, pradėta ieškoti ir tikrai surado urvą, 
kurį sergėjo du tarpe savęs bešūkaujančiu slibinu. Jų vienas bu
vo raudonas, kitas gi baltas. Po gan ilgų imtynių pirmasis slibi
nas išginė iš urvo antrąjį slibiną ir nusivijo paskui jį ežeru.

— Ar įspėsi, karaliau, ką tai reiškia tų dviejų slibinų ko
va? — paklausė mažasis žinvs. — O, kadangi tavo burtininkai 
to nežino, tai-gi aš tą visą dalyką dar sykį tau išaiškinsiu. Tie 
du slibinu, kaip matai, turi dviejų tautos srovių spalvi: raudono
ji spalva reiškia tavo vėliavą, baltoji gi — Britanijos priešų vė
liavą. Kaip sykis Saksonams teks ji visa, bet paskui mūsų žmo
nės sukils ir didvyriai išvarys užpuolikus net už okeano vande
nų. .. Tu-gi, nupuolęs tirone, skubėkis pabėgti vis toliaus ir var
gingai daužvsies, nes niekados nesugebėsi tvirtovės pasistatydin
ti... Kas link manęs, tai aš gyvensiu. Tu-gi užtektinai neturi 
galės, idant drįstum įsakyti, kad ištremti mane, arba, kad aplei- 
ščiau tą žemę, kurią dėl manęs nuskyrė laimė...

Karalius, persigandęs vaiko pranašyste, taip-gi ir naiviu jo 
burtininkų susimaišymu, nusvėrė galvą ties krutinę ir paliepė ne

KOKIUOS MES TURIME 
PRIEŠUS?

Mes kaipo krikščionys de
mokratai, turime trejopus 
priešus: tikybinius, idėjinius 
ir klesinius.

Mūsų tikybiniais priešais y- 
ar visi bedievybės skleidėjai, 
laisvamanybės auklėtojai, ne- 
zaležninkai ir tiems panašūs 
gaivalai, kurie tiesę, pasakius, 
daugiausia dangstosi “tauti
ninkų” vardu, o ne kartę net 
ir “bepartyviškumu.” Jie 
paprastai užsipuola prieš šven
tas tikėjimo tiesas, prieš šv. 
raštų, prieš šv. Tėvą popiežių, 
prieš vyskupus 'ir kunigus ir 
abelnai prieš visų katalikiškų 
visuomeniškų veikimų jį pra
vardžiuodami “klerikališku” 
o visus susipratusius katali
kus vadindami “klerikalais.”

Drąsesnieji ir atviresniej iš 
jų net viešai skelbia, kaip dr. 
Šliupas kad visus kunigus rei
kia iškarti, bažnyčias išgriau
ti arba Į laisvamanybės sklei
dimo urvus pakeisti, o kurie 
neturi tiek drųsos, tai tie bent 
nuolatos miniose skleidžia ne
pasitikėjimo ir nepasitenkini
mo dvasių ir bruzdėjimus daž
niausia prieš kunigus, o kurie 
iš jų žiopliai, tai net užsiganė
dina apkramtymu klebonijos 
tarnaičių papadalkiij ir davat
kų pantaplių kandžiojimu. Tai 
visas jų darbas, bet tame vi
same slepiasi neapykantos 
dvasia, kuri kaip gyvatė gali 
neatsargesni katalikų bile va
landų įgelti užnuodinti ir am
žinai pražudyti, dėlto kiek- 
nas katalikas privalo ne tik kų 
nuo jų šalintis kiek galint, bet 
dar prieš jų nedorus darbus 
kovoti, juos atremti ir katali
kų pozicijas palei savo išgalės 
apginti. Ar tai žodžiu, ar tai 

i raštu, ar centais ar kitokiu ko
kiu darbu ir veikimu, kurs pa
sirodytų reikalingas, naudin
gas ir parankus.

Prie idėjinių priešų mes pri- 
; skaitome laisvamanius, socija- 
jlistus ir kitokius visokius libe
ralus ir radikalus. Jie taip-pat 
'stengiasi išgriauti dabar esan
čią tvarkų o pravesti savotiš
kas idėjas: liberalai kapitalis
tiškas, o radikalai daug maž 
socijalistišks, bet kaip vienų, 
taip ir kitų idėjos yra remia
mos ant Kristaus mokslui prie- 

įšingų pamatų, tai yra jie visi 
j savo teorijas remia materia
lizmu arba bedievybe. Kaipo 
įsu tokiais mes negalime veik
ti išvien. O kad jie katalikij 
tarpan lenda su savo teorijų 
skleidimu, todėl mes prieš 
juos turime kovoti kaipo prieš 
savo idėjų idėjinius priešus.

Trečioji rūšis mūsų priešų 
yra kapitalistai.

Mes esame žmonės darbinin
kai, mes sau pragyvenimų pa
sidarome savo uždarbiu. Mus 
išnaudoja ir visokiais būdais 
skriaudžia kapitalistai, todėl 
mes privalome su jais kovoti 
visokiais legaliais būdais, kad 
ne tik išsikovoti sau geresnį 
pragyvenimų, bet kad visokių 
skriaudų iš pasaulio iš pat šak
nų išnaikinti. Ta kova jau y- 
ra varoma ir kuo tolyn tuo ji
nai labyn išsivysto ir plėtoja
si.

Prieš tuos visus trejopus 
priešus mes privalome visuo
met budėti ir tėmyti, kad vi
sus jų antpuolius laiku ir tin
kamai atremti ir juos nugalėti. 
Toks yra tikslas krikščionių 
demokratų.

nigaikščius, o taip-gi baronus ir kariauninkus, kad atliktų ban
dymą, nurodytą parašu, apreikštą stebūklu, vienok nei vienas 
neišgalėjo ištraukti kardo iš makšties, taip, jog pačiame jau ga
le net paprasčiausi piliečiai bandė savo spėkas, bet-gi viskas buvo 
tuščia.

Tatai gi visuotis juokas apėmė visus, kuomet prie kardo pri
siartino vaikas. Juo buvo ne kas kitas, kaip tik Arturas, atvestas 
per Antarą ant rytinių mišių. Apie Artūro gi tėvą niekas nedasi- 
protėjo ir niekas nežinojo.

Antvyskupis paliepė žmonėms nusimalšinti ir dar padrąsino 
vaiką.

Stebėtinybė! — maža rankutė ištraukė kardą be jokio sun
kumo, švaistydama ore, lyg užmerkiančiais Perkūno trenksmo žai
bais.

Tuo laiku pasirodė Merlinas, išaiškindamas kardo reikšmę. 
Buvo tai stebūkltvėrys kardas, kurs vadinosi “Eskalibora” ir bu
vo surastas ant vienos užkerėtos Okeano salos, sergiamos nuož
maus slibino. Tas kardas, nuneštas plėšraus aro nagais ant nepri
einamo kalno viršūnės ir ten paslėptas, rodėsi, kad negalimas bu
vo būdas tą kardą iš ten igauti, vienok bardas išvijo slibiną ir 
arą su dieviškosios savo arfos atbalsių pagelba.

Tada antvyskupis, paėmęs Artūrą į savo ranki, iškėlė besi- 
spaudžiančios minios tarpe ir parodė jį žmonėms, apreikšdamas:

— Štai jūsų karalius iš Dievo malonės!
Tuomet iš baronų pusės pasigirdo neužsiganėdinimo balsai:
— Neatiduosime į klaidūno rankas valdžios tokios viešpatijos, 

kaip kad Didžioji Bretanija. Kuo gi yra vaiko tėvas?
— Žinokite, — atrėmė Merlinas, — kad tas vaikas paeina iš 

galingesnės giminės, negu kas iš mūsų tarpo čia susirinkusiųjų, 
o Antaro tėvystė yra tik tame, kad jį globojo. Jis yra karaliaus 
Uthero sūnus, o aš pats jį išauklėjau ir mokinau.

Tuomet pasiliejo vienmintis apšaukimas garbei karaliaus, ku
rio apvainikavimas bent kiek vėliaus atsibuvo.

Arturas, užžengęs sostan, paskyrė Merliną būti karališku bar
du.

Ant ko žinys-pranašas nenorėjo sutikti kitų karalių viešpatavi
mo laike, tai padarė dabar dėl garbės pakėlimo jaunąjam valdyto
jui, kuriam pasižadėjo paaukauti visą gyvenimą; pmetė numylė
tas jo girias ir persigabeno į karaliaus palocių.

Naujos valdžios pradžia nepaprastai buvo laiminga. Arturas, 
prigelbstant Merlinui, pasekmingai ir galutinai nugalėjo Saksonus 
ties Argorda. Bardas kovėsi pats toje karėje prie karaliaus šo
no, o kuomet pergalėtojai inžengė į Kaerlleono sostapilį, iškel
ta garsias puotas garbei laimingos dieviškosios arfos su magiš
ku kardu sandaros, kurios garsas skambėjo po visą pasaulį.

•
* *

Netrukus gi pradėta kūnyti slaptąjį suokalbį prieš karalių ir 
jo bardą.

Po pergalės ties Argorda, praėjus nekuriam laikui, Arturas 
vedė sau pačią, dukterį Škotijos karaliaus, Leodogano, kuriam 
buvo prigelbėjęs sykiu su Apskrito Skobnies kareiviais ir Merli- 
nu.

Gražioji Ginevra, persiėmusį didžiais darbais to, kurs taip vy
riškai valdė bauginančiu Eskalibora, visai neišgalėjo paslėpti savo 
įsitikinimų gerbimo ir balsiai prasitarė:

— Kaip laiminga bus mergelė, kurios patraukimas pagundys 
tokį didvyrį kariauninką ir, kaip nelaiminga ta, kurią panie
kins!

Arturas iš savo pusės lygiai gi neabejojo apie gražiąją Gi- 
nevrą, o Škotijos karalius savo pakilumu ir džiaugsmu priėmė ma
lonią apreišką Bretanijos valdovo, kurs iš talkininko turėjo būti 
jo žentas.

Vestuvės buvo neužilgo sutaisytos ir ištikrųjų turėjo būti lai
mingiausias sąryšis, jeigu ne ėsimas karališkame palociuje Artūro 
brolėno, vyliugingo Mordredo.

Buvo tai žmogus ambicijos pilnas, bet savyje turėjo vyliugio 
sielą. Jis mylėjo Ginevra, bet už viską labiausia tykojo sosto, 
kad kokia nors prigavyste jį užvaldyti.

Karalienė gi pasidavė meilei jauno žmogaus, kurs netrukus 
ją apviešpatavo. Vienas tik asmuo jiemdviem trukdė viską, juo 
gi buvo bardas Merlinas, kurs regėjo slaptingus suėjimus ir, be 
abejonės, prie pirmosios progos būtų išdrysęs pranešti karaliui a- 
pie pačios neištikimybę ir rengiamąjį suokalbį.

Dėl to tai Mordredas pasirengė, kad bent kokiu nors būdu 
prašalinti bardą iš palociaus.

Tam tikslui ėmėsi klastos.
Ginevros mylimasis girdėjo, būk Brocelando giriose gyvena 

garsi burtininkė, tatai gi puolė jam mintin pavartoti priemonę, 
kuria apibudinus žinio-bardo pavydą.

— Įsivaizdinkie, kad esu tikras, — tarė kadaise Merlinui, 
— kad toji burtininkė yra vienatinė, kuri žino paslapčių šaltinius, 
valdo permatomybę visame kame. Jos tai globoje tūno užkeiki
mai, kuriais tik ji pati tevaldo ir giriasi, būk ji daugiausia ži
no už visus kitus bardus, suėmus į vieną.

— Kaip ji vadinasi ? — užklausė Merlinas.
— Viviana, — atsakė Mordredas. x
— Gerai, — atsiliepė karaliaus bardas. — Suieškosiu ją ir 

persitikrinsiu, ar gi josios Žinija viršina mane.
Neužilgo Merlinas ištikrųjų dasigavo Brocelando girių ir in

žengė į uksnotas tankumynas šimtamečių aržuolų, kuriems tuo lai
ku atidavinėta dieviška garbė.

Klaidžiodamas, atitiko sriovenantį šaltinį, virš kurio šlamė
jo alksniai, išsipuošę: tankiomis, ilgomis šakomis, lyg burtinin
kės, plaukais, vilniuojančiais tykiu drebėjimu. Sustojo, nes tai 
buvo užkeikimų šaltinistai-gi, svaidęs akmenį į krikštalines ban
guotas, tris kart pašaukė:

—: Viviana! Viviana! Viviana!
Staiga visa giria sudejavo, ūždama baisia viesulą, lyg kokia 

milžiniška užkeikimo lyra; ūžverpetėjo šaltinio vanduo, o iš gel
mių išaugo didi, stebuklinga gėlė.

Merlinas ranka paženklino slaptingą ženklą.
Gėlė prasiskleidė, o iš atsivėrusios širdies pasirodė spindan- 

ti esmė. Tai buvo Viviana veriančio žaliumo dangale ir gėlynų 
vainiku ant galvos.

Apsukriu pasikrutinimu praskleidė auksinių plaukų vilniavi- 
mąsi, idant būtų galima geriaus prisižiūrėti Merlinui ir užkerėti 
jį maloniu nusijuokimu.

— Štai esu!.. Sveikas!.. Tavęs laukiau... Ko gi sau gei
di nuo manęs?

— Norėjau dasižinoti, — tarė bardas, — ar tai teisybė, kad 
valdai kerus ir užkeikimus visai man nežinomus?

Viviana pradėjo juokties.
— A-a! — tarė pagaliaus, — daveisi kam nors įvesti save 

į klaidą, net iki to laipsnio, tu, visuomet esąs toks protingas 
ir žinąs viską? Turėčiau gi aš perviršyti Žinija tave, bardų bar
dą, kilnų kerėtoją, aš, kuri esu nieku daugiaus, kaip tik šio ty
ro šaltinėlio burtininkė? Velyk, pasakykie, kad atėjai-pribuvai su 
linksmybėmis dėl manęs. Klausau. Ką gi turiu padaryti, kad 
sutikti su tavo valia?

(Tąsa ant 7 puslapio)

SERGĖKITĖS “INFIAJ- 
ENZOS.”

Federal Board of health 
pataria žmonėms sergėtis-, 
nuo visokių šalčių ir kitokių 
ligų, nes jie mano, kad šį
met “«influenza” vėl pradės-, 
platintis, už tai patariama 
išanksto apsisergėti.

PARDUODU geriausos iš- 
dirbystės vyriškus ir moteriš
kus laikrodėlius ir kitokius, 
auksuotus ir aukso daiktus.. 
Beto parduodu GRAMAFO- 
NUS, REKORDUS ir REIN- 
KOTUS. Norintieji pirkti ar
ba persitikrinti kreipkitės šiuo 
adresu:

Felix A. Zaleckas,
244 Broadway, So. Boston*.



Viviana kalbėjo tą viską balsu, meilės pilnu, o Merlinas, kurs 
pribuvo čion mintim, kad reikės susitikti su baisia priešininke, 
staiga gi atjautė savyje didžią permainą ir stebėjosi iškiliems pa
gyrimams.

— Linksmybių dėl tavęs neturiu, — atsakė bardas lygiai ma
loniu balsu. — Dėl ko gi, vienok, abejoji apie savo galę, tu, 
toki kerenti? Bent kas prie tavęs prisiartins, ištikrųjų, galės sau 
įsivaizdinti kerus, nes jie gimdyti tik gali tokį gražumą, lygų ta
vo.. .

— Mano gražumas tai grazna tų girių, kurių esu verpetuo
janti šėla. Valandoje, kuomet praeidinėjai po jų šakomis, tai 
visa virpėjo iš laimės. Mano nusijuokimas tai to džiaugsmo atspin- 
dis. “Štai bardas, didis bardas!” rodosi, jausliai kalbėjo visa 
giria, “štai bardas! giesta ir dieviškoji jo arfa!” Tad-gi išėjau 
iš šaltinio gelmės, kad geriaus jį girdėti ir apturėti visad-tveriantį 
pamėgimą.

Viviana, tai pasakius, prisiartino prie Merlino ir lengvu, pa
rankiu krustelėjimu paėmė nuo jo pečių auksinę arfą.

Bardas nuo jos atėmė savo arfą su nusišypsojimu, o tame lai
ke suvirpėjo tylios jos stygos.

— Prie tavęs mano arfa skamba, lyg inžengusi jon mistiš
ka siela, — tarė bardas. — Moteriškė, kuri atsisako magiško
sios galybių galės, kas gi žino, gal turėčiau pasipriešinti tavo 
lipšnumams? Ką gi nori, kad tau užkanklineiau?

— Uždainuokie man apie tris pasaulio stebuklus.
Merlinas užgavo stygas. Niekad dar iš jų neplaukė skaistes

nė melodija. Dar nei vienas žinys neatjautė savyje tokio gilaus 
inkvėpimo. Viviana, rods, klausėsi ekstazoje. Iš sykio gi užka
riauta neapsakomos muzikos kerėjimu, lyg nejučiomis atsirėmė 
bardo krūtinėn.

$
O žavesio daina tuo kartu persimainė j meilės giesmę, į ver

petuojančią jausmų sonetą. Paskutinė styga nuvirpėjo jausmin
game kliksme ir pabučiavime. Arfa gi išslydo iš Merlino rankų, 
bet į jo prieglobstį atsidūrė Viviana.

— Myliu tave, — šnabždėjo, liesdamas savo lūpas prie jos lū
pų.

Burtininkė nieko neatsakė, skęsdama lyg į didesnį apalpimą ir 
užsimiršimą.

.Ir, kuomet Merlinas išsibudino iš gilaus inkvėpimo, tai at
jautė prieš save vieną iš tą viizjų, kuriomis pranašingas jo ge
nijus taip tankiai kankino jo vaidentuvę. Buvo tai persergėji
mas prieš didžią nelaimę, kuri turėjo sudrumti jo gyvenimą.

Kad ir toli radosi, vienok aiškiausia pramatė pavojingą klas
tą karaliaus palociuje; paregėjo vyliugingą Mordredą, kaip iš
veda Ginevėrą. ir sykiu su ja pabėga į Škotiją; išgirdo skaus
mingą ir sielvartos pilną karaliaus Artūro nuliūdimą.

— “Merline, kur esi? dėl ko gi mane apleidai? Tavo tai 
neėsimas sudarė tas nelaimes!”

Tada bardas, persiėmęs išmetinėjimu, pusiau sąmoningas iš 
gailesčio, pabėgo per girią, kad kuogreičiausia stoti prieš tą, kurs 
jį šaukė.

Tame sekubiame greitme užmiršo net savo arfą, kuri užsiliko 
Vivianos rankose.

VEIKĖJO VARGAI.
Paklausykit gerbiamieji, 
Ką aš pasakysiu. • 
Visus vargus ir nelaimes, 
Savo aprašysiu.
Kiek daug žmonių nedėkingų 
Ant šio svieto yra, 
Tik ant jųjų pažiūrėjus 
Ašarėlės byra.
Jau pakirto mano' jiegas 
Gana rodos tvirtas.
Aš apsvaigęs taip nuo darbo, 
Sako jie, kad girtas.
Nemigau aš daug naktelių, 
Dėl tautos vis labo.
Nes tiek darbo, o veikėjų 
Dėl jo nesirado.
Ne viens nor dėvėti, 
Bet nežino su kuom darbą, 
Ir kokį pradėti.
Bet palaukit, pasakysiu 
Aš dar vieną bėdą, 
Ta užvis yra skaudžiausia 
Ir sveikatą ėda.
Jūs supraskit, kad veikėjas, 
Niekuomet nesnaudžia.
Ir jo mintys, kaip tas vėjas, 
Po pasaulį audžia.
Man beaugant dar pas tėvą, 
Lietuvos kaimelį,
Pamylėjau aš merginą, 
O labiaus jos dalį. 
Jai išdėsčiau savo mintį 
Pakalbinau kartą: 
Ji sutiko ištekėti 
Ir davė man ranką. 
O tas laikas po vestuvių, 
Atminimo vertas.
Man atrodė, kad pasaulis 
Vien laimei sutvertas. 
Greit prabėgo laimės dienos 
Atsiskirt reikėjo.
Vilgo ašaros blakstienas, 
Oi širdį skaudėjo.
Ir likimas štai išbūrė 
Sielvartų man jurę, 
Aš pas’ėmęs savo krepšį, 
Palikau ten jąją.
Aš apleidau gimtą namą 
Ir pačiutę savo.
Plaukiau skersai Okeaną, 
Ten sesutė mano.
Atkeliavęs į šią šalį, 
O, darbo galybės. 
Nu dabar tai jau vyreli, 
Dirbk kad ir nemigęs! 
Štai plati dirva prieš mane 
Stovi ne ant tyčių, 
Tai jaunimas susispietęs, 
Prie Lietuvos Vyčių. 
Aš norėdamas ingyti, 
Titulą veikėjo, 
Savo ateičiai nupinti, 
Vainikus reikėjo.
Ir nebuvo tokio darbo,/ 
Kurs be manęs būtų 
Padarytas, tai ištikro 
Dar negimęs žūtų.
Slinko metai, plaukė dienos, 
Dirbau net stenėjau.
Darbas buvo ne už dyką, 
Ir aš pragarsėjau.
Tartum noras manyj augo, 
Aš kasdien stiprėjau.
Tiktai dar čia viena kliūtis,— 
Išsisukt norėjau.
Štai papūtė naujas vėjas, 
Žiedą pakavosin.
Prie meilužių prisišliejęs, 
Ir anas viliosiu.
Kaip bematant aukso žiedą, 
Nuo piršto numoviau, 
Ir nudavęs kaip nekaltą, 
Į krepšį sukroviau.
Mat laikiausi tos partalės: 
“Ilgas plauk’s, trumpas pro- 

[tas;
Ir sukausi aš be baimės, 
Kaip vestuvių svotas. 
Augo noras, brendo protas, 
O širdis liepsnojo 
Tokia meile prie skaistveidės, 
Net poetu stojau.
Tūli sako, kad tos eilės 
Jai buvo rašytos, 
Tai nekaltos ir paimtos 
Nuo kito, darkytos.' 
Užkalbinau vieną kartą, 
Kurią širdis mėgo.
Laukiau žodžio, ji kaip stirna, 
Nuo manęs pabėgo.
Gerai progai atsitikus, 
Užkalbinau kitą.

, žino jau, kad 
šs^'rus jos ir manęs,

*
• •

Merlinas, pribuvęs į karaliaus palocių, nieko nelaukiant, pa
siėmęs su savim Artūrą, patraukė į Škotiją, idant nugalėti Pik
tus ir Škotus, kurie perėjo į Mordredo pusę ir liko jo šalininkais. 
Ypač rūpėjo jam nubausti maištininką Mordredą ir atimti iš jo 
rankų Ginevrą.

Bet gi be auksinės arfos, kuri uždegdavo kareivių narsumą, 
kova baigėsi gėdingame pasitraukime iš karės lauko.

Arturas krito mirtinai sužeistas. Jo kūnas ir kardas buvo 
atgabenti į Auloną, užkerėtą salą, kurią buvo užgyvenę devy
nios mergelės. Jos tai turėjo slaugoti ir prižiūrinėti karaliaus 
žaizdas iki tam laikui, kuriame su didesniu, negu kitados, pri
sirengimu, grįžš į kovą, kad visai išstumti iš Bretanijos žemių 
svetimąjį gaivalą.

Deja, karaliaus sužeidimas ir pranykimas nebuvo tai vienati
nė nelaimė.

Suvargintas taip daugelio nepasisekimais, kurių priežastim 
jis pats buvo, Merlinas prarado net sąmonę.

Visas įšėlęs, lyg koks laukinis, nubėgo pas Vivianą.
— Tu praradai mane, vyliugingą burtininke! kam gi pasi

turėjai mano arfą, be kurios esu niekas? — rūstavosi Merli
nas.

— Pasiturėjau, idant ją tau sugrąžinti, 
prisiartins diena, kurioje visai nieko neliks, išs!
— atrėmė burtininkė.

— Tavo meilė... ją niekinu, nes tavo mylavime užmiršau sa
vo pareigas.

— Nūn-gi surasi suraminimą ir džiaugsmą.
Ir vėlei išnaujo apkerėjo jį visą.
— Vai! — pašaukė, verkšlendamas Merlinas, lyg bejėgis kū

dikis, — ar-gj nežinai, kad Saksonai nužudė mano karalių? Ar
gi nežinai, kad antvyskupis Gildąs grąsino mane viešu iškeikimu; 
kad minia, visados riaušėse, jeigu nepasiseka, apyblaškė mane 

.akmenimis?
— Užmdrškie, užmirškie tą viską! Savo genijaus nežudykie 

sielvarta.
— Deja, mano genijus jau mirė! Esu daugiaus nieku, kaip 

tik silpnas Merlino šešėlis.
— Dėl manęs gi visados lieki augštasis pranašas, inkvėpimo 

bardas. Suteikie gi man žiedą, kurį nešioji ant piršto, o didybės 
pilna, pasiliksiu tavo sužiedotinė.

Merlino siela staiga praregėjo.
— Moteriške, kaip gi blogai tave teisiau! — pašaukė. — 

Tiek sąjausmo randasi tavyje! Žiedo gi vienok tau neduosiu, nes 
jo pagelba galėtum mane užkeikti amžinan užsimiršimo sapnan, o 
aš noriu atminti.

— Tad-gi, pats nori mane prarasti?
Merlinas nieko neatsakė.
Tuo tarpu Viviana apsiašarojo.
— Tai gi, persiskirkiva, — tarė vėl burtininkė. — Vienok 

gi, pirm negu mane apleisi, atsigerkie vandens štai iš to šalti
nio, kurio esu burtininkė. Jis tai sugrąžins tau genijų.

— Ką-gi nori tuomi pasakyti?
— Tai yra paslaptis, kurios nenorėjau tau atidengti, iki po 

. apturėjimui nuo tavęs susižiedavimo žiedo. Gerdamas iš-šaltinio 
vandenį, kurs sugrąžins tau protą, sykiu išgersi ir mano sielą. 
Vienok gi taip labai tave myliu, jog noriai pasiaukausiu dėl ta
vo pasveikimo, be pasitikėjimo paskyrimo bent kokio atlyginimo 
ateityje.

Jau sudėjo abi ranki, kad pasemti šaltinio vandens, kuomet 
sujaudintas tokiu atjautimo davadu, bardas staiga ją suturėjo. 
Ir, svyravęs valandėlę, netrukus permainė susiturėjimą.

— Tad-gi, gerai; įtikėsiu tau, — pratarė pagaliaus. — Ger-
- damas tą vandenį, atieškosiu savo genijų, nes išgersiu tavo sielą. 

Tatai, likkie gi mano sužiedotinė, tu, kuri sugrąžinai mano spė-
: kas, išmintį ir viltį.

Tai tardamas, numovė auksinį žiedą ir užmovė ant burtininkės 
piršto, paskui gi pasilenkė ties šaltiniu sykiu su Viviana, kuri rieš- 
kučiomi pasėmė vandens ir priartino prie bardo lūpų.

Ir, kuomet jis noriai g6rė, išsivyravo jos balsas ir skambėjo 
lyg tykus meldimas:

“Gerkie, Merline, gerkie amžiną užsimiršimą, gerkie vandenį, 
kurs užmigdys tave ant visados mano meilėje. Ir, kam gi grąžin
ti tau genijų. Bardų ir burtininkių laikai neužilgo pranyks, bet 
mūsų meilė niekados nesibaigs, nes mūsų sieli, susivienijusi, pereis 
į nemirtiną tų girių sielą. Gerkie, Merline, gerkie amžiną užsimir
šimą ir žengkie sykiu su manim į to šaltinio gelmes, kuriosen įme
čiau tavo arfą. Iš jos neišeisiva, iki prisiartins diena, kurioje ka
ralius Arturas sugrįžš iš užkerėtos salos, kur slaugoja ir sergsti 
jį devynės mergelės.”

A. Mataitis.

Argi tinka snausti?
Kurs be manęs, kad ir šventą ; 
Darbą reik pasmaugti! 
Pasitarus su vienminčiais, 
Nagi ant patyčių.
Kad pakenkus anų žingsniui, 
Reik nukalti kryžių.
Jau pradėtas darbas vyksta 
Ir prirengtas “stakas,” 
Nors daugumas už tai pyksta, 
Sako: greit bus kapas.
Tas tai niekis, nebepirmas 
Darbas man pradėti.
Kurs nedavęs naudos jokios, 
Kapan reik lydėti.
Ir žuvis sunku pagauti , 
Kuomet vanduo tyras,
Kaip tik jį imi skalauti, 
Tai iš bučiaus byra.
Ir aš veiksiu nesustosiu 
Kasdien naują darbą, 
Kalsiu, krežiu, budavosiu, 
Kelsiu savo vardą.
Kas be manęs ką nor veikti, 
Tegul pagalvoja,
Tas turės rankas nuleisti, 
Lai verčiau sustoja.

Ex-Meilužė.

Vieton rankos, man atkišo, 
Lietuvišką špygą.
Laikas plaukia nesustodams, 
It vanduo upelio.
Viską neša, ką sugriebdams, 
Kas pakliūn ant kelio.
Ir su juomi drauge darbas 
Mano atsimaino;
Girdžiu iš šalies man sako: 
“Jam neduokim vairo!” 
Ei, vyruti laikui bėgant 
Vyčiai išgudrėjo.
Mano vardą kaip bematant, 
Į gurbą padėjo.
Tą nujausdams aš galvojau, 
Ką čia padaryti?
Kur čia spėkas sunaudojus, 
Reik pienai mainyti.
Štai ant kalno krašte miesto, 
Tuzinas vaikinų, 
Susitvėrė draugijėlę, 
“Aušrele” vadino.
Likit sveiki, tariau vyčiai, 
Kunigi} klapčiukai.
Jums netinka mano spvčiai, 
Jij klausys naujukai.
Ir pristojęs prie “Aušrelės” 
Dainuoju tenoru.
Kad net tyška kartais seilės 
Balsu taip nestoru.
Štai ir vėl žinia kaip žaibas. 
Ausin mano tvojo.
Sako, jau pradėtas darbas, 
Ir kas sugalvojo?
Nu-gi tas, kuriam tik pečius, 
Pagaliu maišyti.
Sako: Raudonaiss Kryžius, 
Reikia greit daryti.
Ir pakviečia mat veikėjus 
Prie jų prisidėti.
Sako, juk tai bepartvvis 
Darbas, reik padėti.
Tiesą, juk veikėjo vardą, 
Ir vėl mano vargšę galvą, 
Taip sunkią, kaip švinas, 
Taip užgavo “klerikalės” 
Tai ten ir veikimas!
Kaip bematant naują triksą, 
Aš vėl sugalvojau.
Pasisiuvęs puikią maską, 
Ant veido užmoviau.
Insitaisiau tokį ginklą,
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KIEKVIENAS KURIS RENGIA BAKSĄ SIUNTIMUI Į LIETUVĄ PAŽĮSTA-

MIEMS IR GIMINĖMS, PRIVALO SKAITYTI SEKANČIUS NURODYMUS:

KAIP SUTAISYTI SIUNTIMUI BAKSUS.
Parašyk į Lithuanian American Trading C o., 6 W. 48-th Str., New York City, ir gausi 
siuntimui reikalingas bilas ir ženklelius, kurie tik reikalingi. Prašyk po vieną visų kiek
vienam baksui, kurį manai siųsti. Už tai nieko nereikia mokėti.
Bakso didumas turi būti 3 pėdos ilgumo, 2 pėdos platumo ir 2 pėdos augštumo iš lauko 
mieruojant. (Jokių, kitokio didumo baksi} negalima siųsti be perkrovimo. Baksas turi bū
ti padarytas iš lentų ^4 arba % colio storumo. «
Išklok bakso vidų plonu aliejiniu audeklu — klejonka (panašiu į tą, kuris vartojamas sta
lą užtiesti).
Dėk į baksą drabužius, čeverykus ir visokius maisto dalykus, tik nedėk taukų, mėsos ir 
kvietinių miltų. Tų dalykų negalima dėti dėlto, kad baksų, kuriuose yra vyriausybės ne
peržiūrėtos mėsos arba taukų, valdžia neišleis išsiųsti. Kvietiniai miltai yra uždrausta iš
siųsti į užrubežį.
Baksą pilnai pripildyk, taip kad sudėti daiktai nesi kratytų ir neslankiotų.
Užkalęs viršų, apkalk apsukęs blėka ar vėla baksą aplinkui, taip kad kuri nors lentelė 
nepasiliuosuotų.
Atydžiai ir gražiai išpildyk du rašteliu, kuriuos mes prisiunčiame, ir priklijuok ant bakso 
patogioje vietoje. Numerius, kurie randasi ant t raštelių, taip-pat parašyk ant bakso, ne
toli priklijuotų raštelių.
Už ekspresą arba už freitu vežimą pats apmokėk iki New Yorko.
Neužmiršk išpildyti visas tris (baltą, rausvą ir geltoną) siuntimo blanką ir visas tris iš
siųsk tuojau sykiu su money orderiu ar čekiu už siuntimą į Lietuvą, apsaugą, pristatymą 
Lietuvoje vietą ir p. Jei per apsirikimą prisiųstumei perdaug pinigų, kas atliks, bus su
grąžinta. Jei neužteks, mes turėsime siųsti bilą, kad primokėtumei. Prašome teisingai 
apskaitliuoti, kad nereikėtų mums bereikalo laiko gaišinti. Siųsk 14 centų už kiekvieną 
svarą pilnai pridėto bakso.
Mes priimsime ir mažus baksukus arba ir rišulius-bondulus, bet juos turėsime perkrauti į 
baksus prieš siuntimą per marias. Jei nori tokius rišulius siųsti, taip-pat paženklink, kaip 
ir baksus, bet prisiųsk po 18 centų už kiekvieną svarą iškaščiams.
Rašyk čekį ar nroney orderį vardu Litkuanian American Trading C o.
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12. Adresuok laiškus ir siuntinius:

LITHUANIAN AMERICAN TRADING COM

6 WEST 48-TH STREET, NEW YORK, N. Y.
REKOMENDUOJAM, KAD DĖTI DRABUŽIUS IR ČEVERYKUS Į BAKSUS KU

RIUOS NORITE SIŲSTI. NEŠIOTOS DRAPANOS YRA REIKALINGOS LIETUVOJ 
IR TURI DIDESNĘ VERTĘ UŽ NAUJAS SUVIENYTOSE VALSTIJOSE.

CMMeNMNNNNMMNNMNNININM

„Lietuvos Vyčiams”
Kiekviena tauta ir organizacija turi savo himnus ir juos 

gieda kiekvienoje pramogoje. Lietuvos Vyčiai turi savo or
ganizacijos himną ir kiekvienas narys privalo jį mokėti, kad 
susirinkimuose, pikninkuose, koncertuose galėtų jį giedoti

Lietuvos Vyčių himnas yra vienas iš gražiausių himnų ir 
jį visi gali labai lengvai įsigyti. Jo kaina:

Keturems mišriems balsams .....................................25c.
Keturiems vyrų balsams.............................................25c.

žodžius parašė KUN. M. GUSTAITIS. 
Muziką A. ALEKSANDRAVIČIUS.

Chorai, L. Vyčių ir kitų organizacijų kuopos ir pavienės 
ypatos užsisakydamos bent po 25 kopijas, gaus nuolaidą.

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu:
“DARBININKĄ S,”

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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DYKAI! GRAMAFONAS DĖL VISŲ DYKAI!
MES TURIME 5 TŪKSTANČIUS GRAMAFONŲ IŠDUOTI. 

RAŠYKITE TUOJAUS IR MES PASIŲSIM JUM VIENĄ DYKAI
Tik pamąstykite kokį smagumą jus tu
rėsite turėdami šį patogų gramafoną 
savo namuose, šis gramafonas stipriai 
padarytas ir puikiai nudailintas. Jus 
galėsite linksmintis su savo šeimyna ir 
draugais be jokių išlaidų. Delko- jus 
išleidžiate tiek daug pinigų ant bran
gaus gramafono, kuomet šis taip ge
ras, kaip ir brangi mašina, šie gra- 
mafonai yra parduodami už labai auk
štą kainą, bet mes duosime šį brangų 
gramafoną dėl kiekvieno VISIŠKAI 
DYKAI. Ant trumpo laiko dėl tų, ku
rie užsisakys nuo musų žeminus ap
rašomą Auksu Denktą Laikrodėlį, šis 
laikrodėlis labai stiprus ir puikiai už
baigtas artistiškais pagražinimais, tu- 

-Bpnd snųana •ĮjgąBui nąžuoa os^ny sįjuįj 
rytas iš geriausio nikelio ir plieno, turįs 21 
akmenį ir taip gerai nustatytas, kad eina 
nei greit nei palengva, štai kame priežas
tis, delko šie laikrodžiai yra vartojami pro
fesionalų žmonių, kaip tai: mašinistai arba 
konduktoriai, kurie turi turėti teisingą lai
ką. Nedaro skirtumo, kur jus pirksite laik
rodį. jus niekados negausite geresnio net ir 
už $30.00. Tie laikrodžiai paprastai parsi
duoda už $25.00 ir aukščiau, bet mes parduo
sime juos sulig dirbtuvės kainos už $12.95 ir 
priedo mes dar duosime šį viršuj paminėtų 
gramafoną su penkiomis rekordomis ir vie
nu šimtu adatų VISIŠKAI DYKAI. 
PASTABA:—šis pasiulijimas tik ant trumpo 

Gelto, kad mes turime tik 5,000 šių 
gramafonų išduoti tam reikalui, kad butų ži
nomi musų laikrodžiai tarpe žmonių. Ant vie
no adreso mes nesiųsime daugiaus laikro- 
’žio kaip vieną už kainą $12.95. Gramafo

ną ir rekordus jus gausite dykai. Mes patariam jums pasiskubinti su užsa
kymais, nes pristatymas bus atšauktas ir į labai trumpą laiką ir laikrodžių 
kainos pakils. Atsimink, kad mes jų parduodame šimtais kasdiena ir gau
name laiškus su padėkavone. žmonės pabydės jums, nes laikrodį jus galėsi
te parduoti vėl už daug aukštesnę kainą negu jus mokėjote. Gramafoną ir 
rekordus jus gausite dykai. Mes neklausiame jūsų apie pinigus išanksto, o 
tik parašykite savo vardą, pavardę ir adresą aiškiai įdėdami $2.00 kaipo de
pozitą ir likusius užmokėsite kuomet bus pristatyta į jūsų namus. Kiekvienas 
turėtų pasinaudoti šiuo pasiulijimu, kaip, kad tūkstančiai jau padarė. Kitos 
tokios progos jus jau neturėsite savo gyvenime. Tai-gi rašykite šiandiena į:

EUROPEAN WATCH CO.,
1065 Milwankee Avė., Chicago, III. Dept. 201

> .'-C’
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DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS. PIRMI DIDŽIAUSI

ŠOKIAI

VIETINĖS ŽINIOS.

TEL. BACK BAY 4200

1S

■

Dainius.

rs

PETRAS AKUNEVIČIUS.

kon-

SVARBIOS PRAKALBOS.

Draugijos Tęmykit!

LIBERTY BONDSUS

/*

A SABALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. ! į 
sirgau per 3 metus, nūslabnėjęa pilvelis buvo. Dispepsija,' j

KAD BŪT GRAŽIU.
DIDŽIAUSI ŠOKIAI.

•.

VIENAS IŠ GERIAUSIŲ 
LIETUVIŲ GRABORIŲ

Romanas ir Jonas E. Ka- 
Gerb. delegatai parvežė

bažnytinis 
vadovyste

Nedaliomis 
nuo 10 vai. rytą 
‘kl 4 vai. vak ar«

Adresuokite:
PRES8.,

Montello, Mass.

DR. M. V. CASPER 
(Dr. M. V. Kasparaviėris) 

425 BR0ADWAY, 
South Boston, Mass. 
Tel. So. Boston 27.

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

L. Vyčių 17 kuopa rengia 
Šokius sukatoje rūgščio 20 d. 
Lietuviu Salėje kampas E ir 
Silver St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Dantis ištraukiami irpripil-j 
domi visai 
geriausiais

nauju
Visą darbą

DU NAUJU DAK
TARU.

Tel So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuvisskai 

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 va'.

Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

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
vų ir visokių ligų, 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 spėkų. Jei
gu pagal mano nuomonės pasirodytų kad aš jūsų negaliu pa
gelbėti, tai aš jūsų pinigų nenoriu. Jeigu sergi, esi slab- 
nas arba nuvargęs, ateik su manim pasikalbėti šiandiena dy
kai

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Dermafnga sulaiką plunku alinki

me, praialina pleiskanas, niežėjimą 
odos galvos, augina plaukus priduoda 
ma jėms reikalinga maistą.

Dermafuga padarys kad Justi plau
kai bus tankus ivelnus ir skaistus. 
* Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis
kanos iinyks ant visados ir plaukai 
neatima daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač
ia suvis dykai iibandymui tampai*.

Prisiuskite 10 e. stampomis persiun 
tlmo lėiu, gausi išbandymui dežiute 
Dermafuros ir broli ura.

ARGIL SPECIALTIES CO

BOX 37. PHILAOCLFHIA. M.

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

PRIE DORCHESTER 3T.

——

Vartok tą mostj. ji padaryt 
TYRŲ. SKKATSTŲ tr BALTĄ. Pr» 
balina šlakus Ir spuogus nuo veido. >■{,■ 
,lnro minkštą Ir baltą odą. Kaina <!«*,; 
tėa 75c. ir $1.00. Pinigus galima b1qk 
poplerinj doleri arbn tižmpomfa.

Distribntor Wilbert Co., 
P. 0. Box 772, Waterbury, Cl.

Stiprai rengiasi.
Petro bažnytinis choras po

Vėliavos ir karūnos Draugijų; vėliavos tautiškos; į- 
vairūs ženklai: kukardos, šarpos, antspaudos, guzikučiai 
dėl įvairių organizacijų ir susivienijimų. Išdirbu viską, 
kas tik organizacijoms reikalinga, pigiai, greit ir su dailės 
(artistišku), gabumu. Mūsų išdirbystė yra seniausia tar
pe lietuvių Amerikoje, užtat mūsų ilgas išsilavinimas ir 
pripratimas jau užganėdino tūkstančius draugijų.

Naujos organizacijos reikalaukite probų, senos gi 
prisiuskite savo ženklą arba šarpą, o mes darbą atliksime 
pagal reikalavimą.

M. A. NORKŪNAS,
16 Pleasant Str., Lavzrence, Mass.

“DARBININKĄ S,”

242 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

be skausmo, bu 
prietaisais, su 
išra imu. 

gvarantuojame j

I

PIRMO ' KLESOS

DANTISTAS

priima už pilnus $50 dolerių 
L. A. B-vės atstovas 

P. Bartkevičia 
877 Cambridge St., 

E. Cambridge, Mass.

LAI GYVUOJA LAISVA 
LIETUVA!

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

“LAI GYVUOJA LIETUVA” 
šį paveikslą turėtų kožnas lietuvis Įsi
gyti, kaina 50c. Taipgi reikalaujame 
agentų juos pardavinėti visose lietu
viškose kolionijose.

NATIONAL
73 Porter Avė.,

Rengėjai.

DR. F. MATULAITIS
Ofiso adyno* Gydo visokias baras
1-3 P. M. 6-8 P.M. Priskiria Akinius.

419 Boylston St, Boston, Mass.

’ VYRAI IR MOTERYS

Kurie sergate kroniškomis, nervų, kraujo, skūros arba ko į 
kia kita liga, arba jei jūsų pilvas nevirškina, skilvis ne
dirba, ar jei turi reumatizmą, skausmus nugaroje arba ku
riose, negalite valgyti, galvos skaudėjimą, vidurių sukietė- t 
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 vartojau į laiką vėliausius mokslo išrastus gydymo t 
budus. Mano kainos už gydymą yra labai prieinamos ir nė | 
kiek daugiau kiek Tamsta gali ir norėsi mšn mokėti už nau- į 
dą kurią aš Tamstai suteiksiu. Atsimink, Patarimai ir peržiū- į 
rėjimas yra dykai.

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

D R. MORONEY !

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

NAUDINGA KNYGA

Ben-Hur

PAMATYSITE NEMA
TYTŲ DAIKTŲ.

Išgirsite negirdėtų dalykų.
Ateinančią nedėlią rūgs. 

21 So. Bostono ir Cambrid
ge’io lietuviai turės progą 
išgirsti nesenai sugrįžusių iš 
Lietuvos Karoso ir Roma
no.

Cambridge prakalbos bus 
Thomdike School salėj, 
Spring st. Prasidės 2 vai. 
po pietų. Be Romano dar 
kalbės A. Ivaškevičius, kun. 
P. Juškaitis ir P. Gudas. 
Dainuos choras, vargoni
ninko Rekaičio vedamas.

So. Bostone pobažnytinėj 
salėj nedėlios vakare kalbės 
blaivininkų surengtose pra
kalbose Karosas.

Delegatai parsivežė 
Lietuvos bolševikiškos duo
nos, Lietuvos vėliavą, puoš
nų, didelį, žaliomis rūto
mis apsiaustą žirgvaikį, pa
veiksimi Lietuvos bonų garsi
nimo. Tas viskas abejose 
prakalbose bus parodyta.

Ateikite visi.

KOMITETO SUSIRIN
KIMAS.

Pereito ketvergo vakarą 
Ivaškevičiaus ofise buvo 
bendrojo “Nuteriotos Lie
tuvos Draugų” komiteto su
sirinkimas. Dalyvavo vei
kiančiojo komiteto nariai ir 
keletas kitų vietos veikėjų.

Svarbiausias buvo daiktas 
tai iždininko Juozo Šoko 
raportas iš aukų, surinktų 
prakalbose rugpj. 31 d.

Raportas toks:
Lietuvon pasiųsta $1.100 

(21.000 markių).
Kablegrama su apmokėtu 

atsakymu $12.50.
Kablegrama prez. Smeto

nai $6.12.
Municipal salė $10.00.
“Sandarai” už plakatus 

$10.00.
“Darbininkui” už 

vertus $32.00.
Pas kasierių $41.35.
Viso $1.211.97.
Vėliaus rasta kon verte 

Jurgeliūno auka, kuri prie 
bendros sumos nebuvo pri- 
skaitvta pradžioj. Išviso 
$1.236.97.

Paš kasierių dabar $66.35.
Kadangi Kavaliauskas at

siėmė $200 čekį ir tuomi pa
darė išlaidų $1.62, tai M. 
Venis ir J. Šokas tą sumą 
padėjo iš savo kišenės, nes 
kito išėjimo nebuvo, nes pi
nigai jau buvo pasiųsti.

Komiteto susirinkimas 
priėmė šitą raportą.

Po to susirinkimas svars
tė apie Kavaliausko užsipul
dinėjimus. prikaišiojimus ir 
šmeižtus tilpusius “Sanda
roj” ir “Keleivyje.” Komi
tetas rado ir visuomenė ma
to iš raporto, kad minė
ti Kavaliausko prikaišioji
mai ir intarinėjimai yra be 
pamato. Sulyg M. Venio ir 
Šoko paaiškinimų Kava
liauskas auką atsiėmė ir da
rė tuos šmeižtus dėlto, kad 
aukos ne per jį buvo pasiųs
tos.

Gi Shawmut National 
banką pinigus persiuntė pa
gal rytmetinį tos dienos 
markių kursą.

Plačiau apie tai bus pra
nešta Presos Komisijos.

So. Bostone apsigyveno 
du broliu daktaru Jonas ir 
J uozas 
atidarė 
Vienas 
bridge,

Jonikaičiai. Ofisų 
495 E. Broadway. 

jų ofisą turės Cam- 
Mass.

PADĖKOS LAIŠKAS.
Aš J. Kavaliauskas pranešu, 

kad jau kelis numerius “Dar
bininko” apturėjau, iš kurio e- 
su labai užganėdintas. P-nui 
J. Glineckui už tai tariu širdin
gai ačiū, kad užrašė laikraštį 
“Darbininką.”

Su pagarba, t
J. Kavaliauskas, 

Dayton, Ohio.

šv.
vadovyste p. M. Karbausko, stip
rai rengiasi prie bažnytinio kon
certo. Daininkai ant repeticijii 
lankosi beveik visi ir uoliai dirba. 
Rugsėjo 17 d. prisirašė prie choro 
tris naujos dailininkės, p-lė E. 
Aukštikalniutė, E. Dusevičiutė 
ir O. Valeckiutė. Repeticijos 
esti tris kartus į savaitę. “Gi
riu Karalaius” repeticijos utar- 
ninkais p. M. Karbausko na
muose.

Svarbios prakalbos ir koncertas.
Rugsėjo 21 d. Šv. Petro bažn. 

svetainėje yra regiamos prakal
bos ir koncertas. Pilnųjų Blai
vininkų 49 kp. Prakalbos yra 
svarbio tuomi, kad kalbės delega
tai tik ką sugrįžę iš Lietuvos Jo
nas J.
rosas.
daug naujausių žinių, nes p. Ka* 
rosas per du mėnesių važinėjo po 
Lietuvą, po miestus kaimus ir 
miestelius. Taip-gi Karosas suė
jo su augšeiausiais valdininkais ir 
politikieriais. Jis žino kokia po
litika dabar yra varoma Lietuvoje 
kur mūsų kareiviai didvyriai lai
ko priešus ir su jais narsiai 
kovoja. -

Šios prakalbos bus tokios įdo
mios, kokiu Bostoniečiai dar nėra 
turėję. Yra pasižadėjęs kalbėti 
gerb. kl. kun K. Urbonavičius ir 
kun. J. J. Jakaitis.

Dainuos Šv. Petro 
choras ir solistai, po 
p. M. Karbausko.

Įžanga pigi.

Pilnųjų Blaivininkų 49 kuopą 
rensia vakarą ant rugsėjo 21 d. 
Šv. Petro bažnytinėj svetainėj. 
Yra kviesti kalbėtojai, gerb, kun. 
K. Urbonavičius ir kun. J. J. Ja
kaitis. Bet dabar kuomet sulau
kėm svečių iš Lietuvos J. E. Ka-1 
roso ir J/ J. Ramanausko, tai pa- ■ 
kvietėm ir juos.

Tad visi atsilankykite. Taipo
gi dainuso ir bažnytinis choras, 
po vadovyste p. M. Karbausko.

Blaivininkas.!

SUSIRINKIMAS.
L. S. Blaivininkų 49 kp. bus su

sirinkimas rūgs. 21 d. Visi na
riai kviečiami atsilankyti nes tu
rime daug svarbių reikalu aptarti 
tarpe kuriu bus išduoti komisijos 
raportai iš buvusio pikniko. Ir 
daug kitu dalykų bus aptarta.

Valdyba.

ŠOKIAI!
Rengia LIETUVOS VYČIŲ 17 KUOPA 

RUGSĖJO-SEPT. 20 D., 1919 M.
LIETUVIŲ SALĖJE,

KAMPAS E ir SILVER Sts., SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

ĮŽANGA: Vyrams 50c., merginoms 30c.
Grieš puikiausia orkestrą visokius naujausius ir se

niausius šokius, kokių niekados nebuvo South Bostone. 
Šoks Raseinių Magdė su Kupiškiu Raulu polką ir kitus 
lietuviškus šokius. Tai-gi kas nori linksmai laiką pra- 
leistiir smagiai pasišokti — ateikite, o užtikrinam, kad 
būsite pilnai užganėdinti.

Širdingai kviečia RENGĖJAI.

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 1 Kp.
-----------Bus-----------

SPALIO - OCTOBER18 DIENA, 1919 METUOSE
LIETUVIŲ SALĖJE,

KAMPAS E ir SILVER STS., SO. BOSTON, MASS.
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus. Grieš puikiausia orkestrą lietu
viškus ir amerikoniškus šokius.

Pnikiansias Automobilius su 
7-mis sėdynėmis PASIVAŽINĖJI
MUI. Dėl vestuvių, krikštynų 
ir išvažiavimų.

MARTINAS VALIULIS
TeL S. B. 1404-W. S. Boston, Mass 

(31>
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ISTORIŠKA APYSAKA IŠ JĖZAUS KRISTAUS T.ATK1J
Su puikiais drobės apdarais tik...........................$1.50

Toji istoriška apysaka yra išversta visose kalbose ir bega
lo visų branginama. Mes lietuviai ir-gi privalome branginti 
ir savo namuose turėti.

BEN-HUR begalo brangus veikalas, turi 472 puslapiu ir 
apie šimtą įvairių paveikslėlių.

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

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

KAS BUVO BEN-HUR?
Skaitydamas sužinosi kas buvo Ben-Hur ir kiti tuo laiku 

garsingi vyrai. Kaip Ben-Hur vedė į nukryžiavimo vietą Bal
tazarą, Esterą ir du Galiliečiu.

Mes kiekvienam “DARBININKO” skaitytojui pasiūlome 
tą knygą jsigyti, nes kainuoja tik $1.50 ir užtikrinam, kad 

būsite užganėdinti ir dar savo draugams patarsite nusipirk
ti.

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

i 
i 
i
i$$$

Komitetas.

■A‘
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PILNŲJŲ BLAIVININKŲ VAKARAS
-----------BUS-----------

NEDĖLIOJ, RUGSĖJO-SEPT. 21 D. 1919
-----------Rengiama-----------  

PRAKALBOS IR KONCERTAS 
BAŽNYTINĖJE SALĖJE,

FIFTH ST., SO. BOSTON, MASS.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbės gerb. kunigai-, J. J. JAKAITIS, 
Worcesterio klebonas ir K. URBAN AVYČIŲ S 
vietos klebonas.

Didžiausią dalį programo užpildys šv. Pet
ro Bažnytinis Choras po vadovyste p. JI. Kar
bausko. Beto dalyvaus septyni solistai ir vie
na smuikininkė. Dedama visos pastangos, kad 
vakaras būtų kopuikiausias. Malonėkite visi 
ateiti. Pusė pelno eis vargonų fondan.

ĮŽANGA 15 CENTŲ.
RENGĖJAI.

V alando* 
nao 9 vai. ryta 
iki 8 vai. vakare.

i(6-11-16-20)

Suteikia mandagų paskutini 
patarnavimą kiekvienam.

Taip-gi išrendavojų auto
mobilius vestuvėms, krikš
tynoms ir taip draugiškiems 
pasi važinė j imams.

OFISAS 258 Broadivay, Tel. S. B. 381.
GYVENIMO VIETA: 702 E. Fifth St.,

Tel. S. B. 1525-M.
SOUTH BOSTON, MASS.

Apsaugojimui savo sveikatos vartokit:
Jatul's Anodia ........................................................ $1.00

Mūsų Anodia tikrai Europiško stiprumo;
Jatul’s Capsulas  ...............................................50c.

Nuo užkietėjimo vidurių.
Jatul’s Capudache Capsules ...................................50e.

Rekomenduojam nuo galvos skaudėjimo;
Jatul’s Uough Remedy............................................ $1.00

. .Šią mediciną mes rekomenduojam nuo kosulio ir 
krutinės skaudėjimo;

Jatul’s Ext. Stomache Bitters................................. $2.00
Duoda stiprumą ir taiso apetitą prie valgio ir

Jatul’s Trejanka ..................................................... 50c.
Sudėta iš gydančių šaknių.

Ir šimtai įvairių kitokių gydančių žolių galima gauti pas 
mus.

Visokius patarimus duodam, kas link medicinos ir svei
katos.

Reikalaujam agentų. Duodam gerą uždarbį. 
Kreipkitės žemiaus paduotu adresu.

Per mane galima gauti medicinų, kokių tik pakulyje 
vartojama. Reikale Tamsta, su orderiu sykiu 

pinigus “Money Order’iu” arba registruotą 
adresuokit:

P. A. JATUL,
P. O. Box 2128. Boston, Mass.

Beil Phone Dickinson 3995 M

Dr. Ignotas Stankus

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.
Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 

Ofiso Valandas;
Nuo 9 rito iki 5 po pietų 

Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M 
Nedėliomis iki 4 no pižtn.

AS, ADOMAS A KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU- 1 į'
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija,] , 

nevirlnimas pilvelio, nuslabnėjlmas kraujo. Inkstų, nervų ir abelnas spė-i > 
kų nustojlmas viso kūno, lt buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi-] ] 
sur Ieškojau sau pagelbos; nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežių,i i 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

'Bet kada paretkaalvan Salutaras vaistų, Bltterio Kraujo valytojo^ ( 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po gbvartojimui minė-' i 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas' [ 
Ištivalt, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas išnyko po užmuši- i 
mui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras.* j 
Biterla. 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-] 
ž|stamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salin 
taras: - — -

91707 S. Halsted St Tel. Canalutioių J. Baltiiaas, Prof. 
SALUTARAS, Cheroical Instit 6417. Chicago, III.

2T

Washington 8t., arti Boylston St., pirmos durys nuo Gaety




